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Trys žygiai
Šalia smulkių renginių daugybės lietuviškajame gyve

nime kartas nuo karto įvyksta ir didesnio masto žygiai, 
kurie atkreipia dėmesį visos mūsų išeivijos, okupuotos 
Lietuvos ir net kitataučių. Prie tokių plataus masto rengi
nių priklauso mūsų dainų šventės, tautinių šokių festivaliai, 
sportinės žaidynės, Pasaulio Lietuvių Dienos. Tai kultūri
nio pobūdžio žygiai, kuriais pasireiškia ir politinis išeivijos 
troškimas, būtent, pavergtos Lietuvos išlaisvinimas. Šiemet 
suėjo 40 metų nuo sovietinės Lietuvos okupacijos. Vilniuje 
jinai bus prisiminta dainų švente, kuri bus priversta pa
smilkyti Kremliui ir padėkoti už pavergimą, sovietiškai sa
kant, “išlaisvinimą”, šioje Atlanto pusėje ta pati sukaktis 
bus prisiminta visuotiniu jaunimo žygiu — tautinių šokių 
švente Čikagoje. Abiejose Atlanto pusėse bus minimas 
Lietuvos vardas, bet oficialiai labai skirtinga prasme. Bend
ra bus tai, kad ir vieni, ir kiti reikšis kultūriniais žygiais 
— dainų ir tautinių šokių švente, tačiau visų tikrų lietuvių 
širdyse, nors ir pridengtose oficialumo šydu, rusens tas 
pats troškimas, paliudytas Romo Kalantos gyvybe, būtent, 
“laisvės Lietuvai!” Lietuviškoji gyvybė, išreiškiama net ir 
daina ar šokiais, kalba ta pačia sunkiai nuslepiama kalba, 
bylojančia apie tą patį didįjį rūpestį. Kaip alkanas negali 
nekalbėti apie duoną, taip belaisvis negali neminėti laisvės.

CIKAGIŠKĖ tautinių šokių šventė, įvykstanti liepos 5-6 
dienomis, yra jau šešta iš eilės. Pradžioje ji buvo žy
miai siauresnio masto — apėmė tik JAV ir Kanados 

lietuvius bei jų tautinių šokių grupes ir nepasižymėjo dide
liais šokėjų skaičiais. Per eilę metų tautinių šokių šventės 
įsisiūbavo, išaugo, išsiplėtė ir tapo sėkmingiausiu lietuvių 
išeivijos renginiu. Juk nė vienas renginys nesuteikia tiek 
daug aktyvių dalyvių, kiek tautinių šokių šventės. Šiais 
metais jau skelbiama, kad dalyvaus 2.300 šokėjų ne tik iš 
Š. Amerikos, bet ir Europos, P. Amerikos kraštų. Tai tei
kia šventei visuotinumo pobūdį ir skatina plėsti tautinių 
šokių grupes visuose lietuvių gyvenamuose kraštuose. Šios 
linkmės plėtrą skatina ir tai, kad šokti gali net ir lietuvių 
kalbos nemokantis jaunimas (pvz. Šveicarijos grupėje šoka 
net nelietuviai). Be to, šokis savo esme yra dinamiškas, 
traukiantis jaunimą judėti, kai tuo tarpu teorinė. ij^anis- 
tika verčia sėdėti. Žinoma, tautinis šokis nėra lituanisti
nės kultūros viršūnė, tačiau gera yra tai, kad šokį jauni
mas mėgsta ir per jį gali lengviau prieiti ir prie kitų litua
nistikos dalykų. Nekartą buvo rašyta spaudoje, kad neuž
tenka šokančio jaunimo, kad reikia lietuviškai skaitančio 
bei rašančio jaunimo. Tai tiesa, bet džiaukimės tuo, kas 
yra pasiekta tautinių šokių srityje ir siekime toliau, kad 
šokantis jaunimas taptų dainuojančiu, lietuviškai skaitan
čiu ir rašančiu jaunimu.

TREČIAS šios vasaros žygis, alsuojantis ta pačia idėja 
“laisvės Lietuvai”, yra olimpiada Toronte, įvyksianti 
irgi liepos 5-6 dienomis. Ji pavadinta “Laivės Olim

piada”, nes norėta pabrėžti sporto tarnyba laisvei. Mask- 
vinė olimipada šią vasarą įvyksta vergijos krašte, kur pa
vergtų tautų sportininkai negali dalyvauti, o jei kaikurie 
ir gali, tai tik pavergėjų vardu. Dėlto Toronte ir gimė ini
ciatyva surengti “Laisvės Olimpiadą”, kurioje galėtų daly
vauti pavergtųjų norus išreiškiantys sportininkai, protes
tuojantys prieš vergijai smilkančią olimpiadą Maskvoje. 
Tai pirmas tokio pobūdžio bandymas, kuriame dalyvauja 
armėnai, estai, latviai, lietuviai ir ukrainiečiai. Rengėjų 
eilėse yra ir vyresniosios kartos veikėjų, tačiau iš esmės tai 
jaunimo renginys. Jis gražiai įsijungia į kitus du žygius — 
vilniškį ir čikagiškį. Jei šie pastarieji skleidžia lietuviškąją 
gyvybę daina ir šokiu, tai sportininkai — ryžtingomis žai
dynėmis. Tuo būdu susidaro lietuviško jaunimo grandinė, 
kuri savo žygiais reiškiasi abiejose Atlanto pusėse. Sąly
gos, tiesa, labai skirtingos, bet Lietuvos laisvė, kaip visų 
troškimas, šviečia visiems vienodai. Mūsiškis jaunimas šia
pus Atlanto gerai žino ką reiškia laisvė, bet miglotą idėją 
teturi apie vergiją. Gilesnis žvilgsnis į sovietinę vergiją te- 
atskleidžia tikrovę ir tepaskatina jaunimą aktyviai daly
vauti žygiuose, stiprinančiuose lietuvišką gyvybę ir kelian
čiuose Lietuvos laisvę.

Pasaulio Įvykiai
JAV PREZ. J. CARTERIS OFICIALIAME PRIĖMIME JUGOSLA
VIJOJE pasiūlė kompromisinį Afganistano invazijos sprendimą 
Sovietų Sąjungai. Jis nori, kad pirmiausia būtų atitraukti visi so
vietų kariuomenės daliniai, laikinai pakeisti arabų šalių kariais. 
Po to turėtų būti pravesti laisvi valdžios rinkimai, užtikrinantys vi
sišką Afganistano neutralumą, šis pasiūlymas nėra naujas, nes jis 
sovietams jau buvo padarytas vasario mėnesį ir gegužės viduryje 
pakartotas JAV valstybės sekretoriaus E. Muskie Vienoje. Kaip ir 
buvo galima tikėtis. Maskva atmetė visų kariuomenės dalinių ati
traukimą iš Afganistano, nes tokiu atveju neišvengiamai kristų 
dabartinis marksistinis prez. B. Karmalio režimas. J. Carterįs buvo 
apkaltintas kišimusi į Afganistano vidaus reikalus. Pasaulyje pla
čiai nuskambėjęs pradinis so- •---------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Vakariečiu pasitarimai
Septynių laisvojo pasaulio ša

lių vadų konferencijoje Kana
dos min. pirm. P. E. Trudeau 
pasirašė visus priimtus nutari
mus, bet atsisakė kanadiškos 
naftos kainas sulyginti su užsie
nietiškomis. Šiuo rezoliucijon 
įtrauktu žingsniu norima suma
žinti naftos suvartojimą. P. E. 
Trudeau išsiskyrė iš kitų vadų, 
pasilikdamas laisvas rankas vie
tinės naftos kainoms tvarkyti. 
Atskirame pokalbyje su JAV 
prez. J. Carteriu min. pirm. P. 
E. Trudeau bandė išjudinti 
anksčiau sutartus, bet dabar ati
dėtus klausimus. Jis pvz. norė
jo gauti pažadą, kad JAV rems 
numatytą dujotekio pravedimą 
Kanadoje pagal Aliaskos plen
tą. J. Carteris jam nieko nega
lėjo pažadėti, kol šiuo klausimu 
galutinio nutarimo nėra pada
ręs JAV kongresas. Neišspręsta 
liko ir žvejybos bei jos ribų su
tartis tarp abiejų valstybių, nes 
ir jos JAV kongresas nėra pa

virtinęs. Sėkmingesni buvo P. 
E. Trudeau pasitarimai su Ita
lijos min. pirm. F. Cossiga, su
tikusiu nupirkti iš Kanados du 
atominius “Candu” reaktorius. 
Deja, ir šis reikalas yra pakibęs 
ore — opozicinės Italijos parti
jos vis dar nenori įsileisti ato
minių elektros jėgainių. Italijos 
vyriausybę labiau domina Britų 
Kolumbijos ir Albertos akmens 
anglies įsivežimas jau veikian
čioms elektros jėgainėms. Pas
taruoju metu Italijon buvo iš
siųstos dvi akmens anglies siun
tos. Tikimasi, kad Italija sudaž- 
nins anglies įsivežimą ateityje. 
Būdamas Italijoje, min. pirm. 
P. E. Trudeau su savo sūnumi 
Justinu buvo priimtas ir popie
žiaus audiencijoje.

Viešėdamas Londone, P. E. 
Trudeau susitiko su karaliene 
Elzbieta, min. pirmininke M. 
Thatcher ir partijų vadais.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto gintariečiai smagiai atlieka tautinius šokius, besiruošdami VI šokių šventei Čikagoje Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Televizija ir Baltijos valstybės
Galima sakyti, kad Švedijos 

visuomenė ir spauda visuomet 
rodė gerokai daugiau suprati
mo ir palankumo Baltijos tautų 
bei valstybių laisvės reikalui, 
negu vyriausybės sluogsniai ir 
nuo jų tiesiog priklausomi vals
tybinis radijas ir televizija. 
Naujas įrodymas — dar nepasi
baigusi pasipiktinimo banga, 
kurią sukėlė seno stalininko, 
Maskvai ištikimos švedų komu
nistų frakcijos vadovo Hildingo 
Hagbergo pikti pareiškimai 
apie Baltijos valstybes televizi
jos programoje š. m. balandžio 
16 d.

Švedijos televizija šiemet ro
dė įdomią dokumentinę seriją 
“Karo pavasaris 1940”. Vienas 
tęsinys buvo skirtas Norvegijos 
ir Baltijos valstybių okupacijai. 
Jeigu aplamai serija buvo gana 
dalykiškai ir objektyviai pa
ruošta, tai kaip tik šitoje dalyje 
“ekspertu” buvo pakviestas at
sidavęs okupantų pakalikas. Ne
teisingi ir tiesiog įžeidžiantys 
Hagbergo pareiškimai iššaukė 
daugybę protestų didžiojoje ir 
provincinėje švedų spaudoje.

Dienraščio balsas
Štai vienas gana būdingas 

naujesnis toks pasisakymas, ku
rį gegužės 24 d. paskelbė libera
linės krypties dienraštis “Up
sala Nya Tidning”. Larsas Klin- 
tas rašo: “Kai Hitleris su Stali
nu nubraižė savo įtakos sričių 
sienas Europoje, Raud. Armija 
ir sovietiniai politrukai pasijuto 
laisvi prievartauti savo kaimy
nines Baltijos šalis. Terorai, 
masiniai trėmimai ir raudonie
ji kvislingai veikiai nuslopino 
laisvę šiose savarankiškose vals
tybėse. Nelaimės ir siaubas var
gina Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmones jau daugelį metų 
labiau, negu tai patyrė mūsų 
kaimynai iš kitos pusės — Dani
ja ir Norvegija. Baltijos šalis 
nusiaubė karas, o pavergėjai 
keitė vienas kitą. Pirma komu
nistai, paskui naciai ir vėl ko

munistai. O prispaudėjai vis te
besilaiko.”

Autorius pastebi: “Negalima 
pamiršti to, kas įvyko lygiai 
prieš 40 metų mūsų artumoje. 
Ypač dabar, kai daugelis įžval
gių žmonių rimtai mano, kad 
pasaulinė padėtis panaši į tą, 
kokia buvo 1939 metais.” Pasak 
jo,. televizijos programų serija 
apie karo įvykius 1940 m., šiaip 
labai įdomi, kritikuotina už 
įprastinį Baltijos šalių nutylė
jimą, nors tai ir nebuvo “šimta
procentinis nutylėjimas”. Buvo 
leista trumpai prabilti Švedijos 
baltiečių komiteto pirmininkui 
Birgeriui Hagaardui. šis komi
tetas, teigia Klintas, veikia le
galiai, yra demokratiškas ir 
taikus, bet Maskvai kitaip atro
do, būtent, nelegalus, antisovie- 
tinis ir pavojingas. Priklausyti 
tokiai organizacijai reiškia būti 
sovietinės valstybės priešu. Kai 
Švedijos televizija leidžia bal
tiečių komiteto nariui pakalbė
ti apie Baltijos šalių tikrovę, 
Maskva tuojau suraukia anta
kius. Šį kartą Švedijos televizija 
reikalą išsprendė taip: ji pa
kvietė dalyvauti programoje ir 
seną, gerai žinomą švedų stali
ninką Hagbergą. Jis gavo daug 
laiko savaip pavaizduoti Balti
jos šalių okupaciją. Ir galimas 
dalykas, jog tik dėlto galingasis 
mūsų kaimynas šį kartą susilai
kė ir savo nepasitenkinimo ne
pareiškė.

UNT skaitytojas savo laišką 
baigia taip: “Iki 1939 m. Švedi
jos ir Baltijos šalių santykiai 
buvo geri. Dabar mus skiria ge
ležinė uždanga. Bet daug baltie
čių gyvena laisvoje pusėje. Jie 
iš tikrųjų gali daug ką papasa
koti, kas atsitiko per karą 1940 
m. pavasarį ir vėliau Baltijos 
šalyse. Deja, radijas ir televi
zija žodžio laisvę ne visiems vie
nodai užtikrina. Pavyzdžiui, 
Arafato šalininkai ir komunis
tai gali programose pasirodyti 
savo priešininkų netrukdomi ir 
laisvai agituoti, kad Švedija lik

tų neapsaugota prieš tokią grės
mę, kuri ištiko mūsų kaimyni
nes Baltijos šalis.”.

Estų protestas
Reikia pastebėti, kad Švedi

jos radijo ir televizijos vadovy
bė dėl šios programos sulaukė 
rekordinio protesto laiškų skai
čiaus. Labai platų ir motyvuotą 
raštą tuo reikalu pasiuntė Tau
tinė Estų Taryba, kurioje, kaip 
mūsų VLIKe, atstovaujama vi
soms politinėms partijoms ir 
grupėms.

Švedijoje yra pakankamai ži
novų — istorikų, visuomenės ir 
politikos tyrinėtojų, tiek švedų, 
tiek baltiečių, kurie galėjo Bal
tijos valstybių okupacijos klau
simą dalykiškai nušviesti. Ko
dėl tad Baltijos šalių atveju 
atsisakyta dalykiškumo ir žodis 
duotas stalininkui? Juk Norvegi
joje ar Danijoje dar yra užsili
kęs vienas kitas nacių kolabo
rantas, kurie 1940 m. įvykius 
irgi savaip pavaizduotų. Tokių 
absurdų išvengta, kalbant apie 
Švedijos kaimynus vakaruose ir 
pietuose, bet ne rytuose.

Tautinė Estų Taryba pastebė
jo: jeigu jau norėta duoti žodį 
okupantų atstovui, tai būtų bu
vę logiškiau pakviesti sovieti
nės ambasados atstovą, švedų 
komunistas neturi nieko bendro 
su Baltijos šalimis. Jo “siaubin
gas melo koncentratas” apie 
įvykius Baltijos šalyse buvo dar 
prieš televizijos laidą beveik 
pažodžiui išspausdintas švedų 
stalinininkų organe “Norrs- 
kensflamman” IV. 9.

Komunisto melas
Hagbergo antraštė pati už sa

ve kalba: “Baltietiškas fašizmas 
Švedijoje”. Jis pradeda polemi
ka su jaunu estų kilmės publi
cistu Andres Kiungu. Teisinda
mas Baltijos valstybių okupaci
ją, iškreiptai ir paniekinančiai 
vaizduoja nepriklausomą šių 
tautų laikotarpį. Antai Lietuvo-

(Nukelta į 7-tą psl.) 

vietų kariuomenės dalinių ati
traukimas iš tikrųjų lietė tik 
vieną diviziją su 108 tankais. 
Toji šarvuočių divizija netinka 
karui su partizanais. Veiksmin
gesnė priemonė yra malūnspar- 
niai, apginkluoti kulkosvai
džiais, raketomis ir napalmu. 
Venecijoje posėdžiavę laisvojo 
pasaulio vadai šį divizijos ati
traukimą teisingai įvertino tik 
kaip propagandinį mostą. Pilną 
sovietų kariuomenės dalinių ati
traukimą atmetė kompartijos 
centro komiteto narys G. Arba
tovas, L. Brežnevo patarėjas 
JAV ir Kanados reikaluose. Esą 
J. Carterio pasiūlyme nėra vie
tos deryboms, nes Sovietų Są
junga negali atšaukti savo pa
ramos prez. B. Karmaliui net ir 
tokiu atveju, jeigu jo revoliu
cija yra padariusi klaidų. Pir
miausia turi būti sustabdytas 
užsienio jėgų kišimasis į Afga
nistano reikalus. Pasak G. Ar- 
batovo, sovietų kariuomenė ne
bus palikta Afganistane visą 
laiką, bet jos neplanuojama ati
traukti, kol JAV yra sutelkusi 
savo karo laivyną Indijos van
denyne dėl tariamo savo diplo
matų išlaisvinimo Irane. Iš Eu
ropos grįžusį prez. J. Carterį su
tiko nemalonūs viešosios nuo
monės tyrimo duomenys: už jį 
dabar jau 10% yra populiares
nis respublikininkų kandidatū
ros siekiantis R. Reaganas.

Kariai olimpiadoje
Olimpiniame kaimelyje 

Maskvoje buvo iškeltos dvi vė
liavos — olimpinė ir Sovietų Są
jungos. Net ir tas šalis, kurios 
neboikotuoja olimpiados, nuste
bino faktas, kad šią ceremoniją 
atliko kariai — pėstininkų, lai
vyno ir aviacijos atstovai. Ki
tose olimpiadose vėliavų iškėli
mas visada būdavo patikėtas 
sportininkams. Dvylikos karių 
įjungimu į vėliavų iškėlimą, ma
tyt, norėta pabrėžti Sovietų Są
jungos įsivėlimą į Afganistaną 
ir dėl jo paskelbtą olimpinių 
žaidynių boikotą. Į olimpinį kai
melį jau pradeda atvykti pir
mieji olimpiados dalyviai, no
rintys treniruotis Maskvoje.

Ministerių posėdžiai
Turkijos sostinėje Ankaroje 

dvi dienas posėdžiavo Š. Atlan
to Sąjungos šalių užsienio rei- 
k a 1 ų ministerial. Jie p a- 
smerkė Sovietų Sąjungoos inva
ziją Į Afganistaną ir pareikala
vo visų jos kariuomenės dali

v
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Ne mūsų lygmens žmogus
Naujas Lietuvos pogrindžio leidinys “Pastogė” apie M. Tamonį

Trėmimų minėjimai
Suaktualinti, pagyvinti, atjauninti sibirinių trėmimų minėjimus

nių atitraukimo. Posėdžiuose 
taipgi buvo svarstomas sustip
rintas Turkijos apginklavimas 
kaip atsvara dabartiniams įvy
kiams Artimuosiuose rytuose. 
Iš baigminio pranešimo buvo iš
brauktas laisvo apsisprendimo 
klausimas palestiniečiams Izra
elio okupuotose srityse. Nauja
sis JAV valstybės sekr. E. Mus
kie betgi pritarė palestiniečių 
dalyvavimui derybose, nes šią 
mintį jau anksčiau yra patvirti
nusios Bendrosios Rinkos vals
tybės.

Pasienio kovos
Vietnamiečių kariuomenės 

daliniai iš Kambodijos buvo įsi
veržę į Thailandijos teritoriją 
prie Nong Čano ir Mak Muno 
miestelių, kur yra didelės pabė
gėlių iš Kambodijos stovyklos. 
Įvykusiose kautynėse aukų tu
rėjo ir Vietnamo, ir Thailandi
jos kariuomenė, bet labiausiai 
nukentėjo pabėgėliai, atsidūrę 
kryžminėje ugnyje. Dėl šios in
vazijos komunistinės Kinijos 
perspėjimo susilaukė Vietna
mas, o JAV sustiprino ginklų 
tiekimą Thailandijai. Pastaruo
ju metu Thailandija buvo pra
dėjusi grąžinti pabėgėlius į 
Kambodiją. Vietnamas skun
džiasi, kad jų eilėse yra daug 
nuversto H. Samrino režimo 
ginkluotų karių, kurie Kambo
džoje tęsia partizaninį karą. 
Prie Thailandijos pasienio Viet
namas dabar turi sutelkęs apie 
10.000 karių. Įsiveržimu į Thai- 
landiją greičiausiai buvo nori
ma galutinai susidoroti su H. 
Samrino partizanais.

Niekas nepasikeitė
Japonijos parlamento rinki

mus vėl laimėjo liberali demo
kratų partija, gerokai padidinu
si savo atstovų skaičių. Prie jos 
pergalės, atrodo, prisidėjo neti
kėta premjero M. Ohiros mirtis, 
šios partijos Japonijai užtikrin
tas ekonominis pastovumas, 
tvirti ryšiai su Vakarų pasauliu. 
Nemažos įtakos _rinkimams tu
rėjo ir vis labiau ryškėjanti So
vietų Sąjungos bei Š. Korėjos 
grėsmė Japonijai, neišvengia
mas reikalas stiprinti apsigink
lavimą. Rimčiausiais kandida
tais į partijos vadus ir premje
rus yra už ginklavimąsi pasisa
kantis Y. Nakasone ir Y. Ke
rnoto, pagrindini dėmesį ski
riantis ekonomijai. Kandidatu 
taipgi laikomas ir buvęs užsie
nio reikalų min. K. Mijazava.
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Bažnyčia ir Bendrija
Žymaus kalbininko nuomonė tuo klausimu

Nepasitikim nuošalyje
Nauja Kanados konstitucija ir mes, lietuviai

“Draugo” 1980. V. 10 laidoje iš
spausdintas dr. P. Joniko straipsnis 
“Apie du žodžius ir vieną pavardę”, 
kuriame autorius pasisako ir apie 
“Bažnyčios” keitimą j “Bendriją”. 
Čia persispausdiname atitinkamą 
straipsnio dali. RED.

J. Grinius pritaria ir kitų (Pr. 
Gaidos, bene ir kitų) siūlymams 
vartoti Bendriją slaviškajam 
(gudiškajam) Bažnyčios skoli
niui pakeisti. “Draugo” redakci
jos pridėtoje pastaboje Į siūly
mą žiūrima skeptiškai, nes pla
čioji visuomenė tam neprita
rianti, o, kita grižus, ir nežinia, 
kur lietuvinimas turis baigtis, 
nes. Bažnyčią išmetus, liekąs 
nemetamas pvz. toks pat slaviš
kas skolinys knyga.

Apskritai yra geriau vartoti 
savus, lietuviškus žodžius- ku
rioms sąvokoms nusakyti, nes 
jie — dėl savo žodžio šaknies 
bei jo darybos permatomumo, 
aiškumo — lietuviui supranta
mesni ir daugiau pasako, negu 
svetimieji. Paprastai tik vad. 
bendrieji tarptautiniai kultūros 
ir civilizacijos terminai bei žo
džiai labiau telinkstama skolin
tis. nors ir čia nevienu atveju 
prireikus ieškomasi savų žodžių 
(plg. ir mūsų dorovė “moralė”, 
kalbininkas “lingvistas”, tarmė- 
tyra “dialektologija”, veiksnys 
“faktorius”). Bet kalboje reiš
kiasi ir tautinis veiksnys, mūsų 
kalboje ypač buvęs gyvas tauti
nio atbudimo metu, priešingas 
daugiausia slaviškiesiems skoli
niams bei barbarizmams — ne
retai primestinei bei prievarti
nei Įtakai, gožusiai mūsų kalbą 
ir grėsusiai net jos gyvatai. To
dėl daug ypač slaviškųjų skoli
nių, barbarizmų buvo išveista 
iš mūsų kalbos XIX a. gale ir 
XX a. pradžioje labiausiai J. 
Jablonskio, o bažnytinės kalbos 
gryninime nemaža padėjo kun. 
K. Jaunius, nors nevienas se
nesniosios kartos dvasininkas 
ypač XIX a. priešinosi tų skoli
nių išmetimui. Gerokai slaviš
ku skolinių mūsų kalboje ir pa

Canabian įelrt jflflcmoriate Ub.
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 paminklu 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 
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KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLESAve. 

Tel. 537-1442 
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liko, labiausiai tų. kuriems tada 
ir gerų savų pakaitų neturėta ar 
nespėta susirasti.

Žinoma, teoriškai galima ir 
toliau varyti tą bažnytinės kal
bos gryninimą, bet praktiškai 
tam yra nemaža sunkumų. Ne
lengva išveisti senus ir plačiai 
įsigalėjusius skolinius; ne visa
da tam yra ir būtino reikalo, 
nes, rodos, nėra nė vienos kal
bos, kuri neturėtų skolinių. Bet 
jei Bendrija dalyko žinovams 
(teologams) atrodo tinkama, tai 
kalbiniu požiūriu ji vargu kuo 
bedėta. Dabartinė bendrijos 
vartosena mūsų kalboje neuž
kerta kelio ir kalbamajai religi
nei reikšmei išsitekti semanti
niame (reikšminiame) šios for
mos lauke. Plg. “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyno” (Vilnius, 
1972) bendrijos apibūdinimą: 1. 
kokio nors bendro tikslo sie
kiantis susivienijimas; 2. drau
gija, draugystė. Tiesa, iš pra
džių, pereinamuoju laikotarpiu, 
nevienas galės jausti, kad Bend
rija neatstoja Bažnyčioje prigy
vento priereikšmio — vad. ko- 
notacinės žodžio reikšmės, t. y. 
jausminio bei idėjinio reikšmi
nio atšešėlio, kurį žodis iškelia 
kalbėtojo bei rašytojo ir klausy
tojo bei skaitytojo sąmonėje. 
Tačiau ilgainiui toks naujadaro 
trūkumas išnyksta, kaip kad 
yra atsitikę ir kitų slaviškųjų 
bažnytinių skolinių atvejais, kai 
tie skoliniai buvo pakeisti lie
tuviškaisiais žodžiais bei nauja
darais. Tik morfologinio daru
mo (priesaginių vedinių) požiū
riu Bendrija, pati jau turėdama 
priesagą (-ija), terminu nelabai 
tebūtų paranki. O naujadarą 
sėkmingiau prigydyti tebūtų ga
lima sutarus bent bažnytinei vy
resnybei (ar vyresnybėms) ir ji 
Įvedus į tikybinę raštiją, ypač 
mokyklinius vadovėlius. Ir tai 
žodis teimtų gajau plisti priau
gančioje ar priaugsimoje karto
je. Tuo tarpu realiosios, prakti
nės mūsų tautos gyvenimo sąly
gos tokiam plitimui, žinia, nėra 
palankios.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
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Lietuvių Bendruomenės surengtoje politinėje konferencijoje susitikę veikėjai. Iš kairės: Arvydas Barzdukas, dr. 
Petras Kisielius, prof. dr. Vytautas Vardys, Ateitininkų Federacijos vadas Juozas Laučka Nuotr. J. Urbono

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pogrindžio spauda
Lietuvos ppgrindžio spaudos 

paroda buvo išstatyta erdvioje 
konferencijos salėje antrąją die
ną (pirmadienį). Paroda, kruopš
čiai paruošta “Draugo” redakto
riaus Br. Kviklio, buvo sutelku
si dideli kiekį įvairių leidinių 
nuo pat Lietuvos okupacijos li
gi šių dienu, laisvės kovotojų 
fotografijų, Sibiro tremtinių at
sišaukimų, politinių kalinių laiš
kų ir t.t.

Paroda, gana pilnai pavaiz
duojanti lietuvių kančias ir ko
vą prieš okupantą, darė gilų 
įspūdį ne tik mums, lietuviams, 
bet ir svečiams amerikiečiams, 
kurie šią parodą studijavo su 
dideliu dėmesiu. Miss Victoria 
Mongiardo (deputy to special 
assistant to the President for 
ethnic affairs) tarė malonų ir 
šiltą žodį lietuviams, ypač žavė
josi pogrindžio veikla okupuoto
je Lietuvoje. “Lietuvių tauta, 
— sakė ji, — turi didelį ir la
bai vertingą turtą, kurio kitos 
tautos neturi.” O Mrs. Meg. 
Donover (staff person of the 
Commission on Security & Co
operation in Europe) paprašė 
pateikti jai kaikuriuos doku
mentus bei fotografijas, kurias 
ji stengsis panaudoti Madrido 
konferencijos ruošai.

Amerikiečiai politikai
Dialogas su amerikiečiais po

litikais prasidėjo iš pat ryto ant
rą konferencijos dieną. Pir
muoju kalbėtoju buvo Dr. Da
vid Aaron (deputy to national 
security adviser to the Presi
dent). Jis pabrėžė, kad ir toliau 
bus tęsiama Lietuvos bei kitų 
Baltijos kraštų okupacijos ne
pripažinimo politika, palaiko
mos ir pilnai pripažįstamos tų 
kraštų diplomatinės tarnybos, 
užtikrinamas tų tarnybų tęsti
numas bei materialinė parama. 
Atsakinėjimus į klausimus, dr. 
Aaronui išvykus, perėmė jo 
asisstentas dr. Stephen Larra
bee (National Security Council 
Eastern Europe offices specia- 
lis).

Iš šių diskusijų išryškėjo kai- 
kurie mums svarbūs JAV poli
tikos faktai: a. jeigu sovietai pa
sitrauktų iš Afganistano, vargu 
ar bebūtų grįžtama į pirmykštį 
atolydį su Sovietų Sąjunga; b. 
Afganistano laisvės kovotojai 
nėra užmiršti ir “turi daug 
draugų”; c. “Laisvės radijo” 
programos nebus siaurinamos 
bei keičiamos; d. JAV politikai 
gerai supranta sovietų pavergtų 
tautų problemas ir mato reikalą 
jas nuolatos ir tinkamai infor
muoti.

Bendrų pietų metu, šalia su
minėtų dviejų ponių (Donover 
ir Mongiardo), suvažiavimą 
sveikino mons. Geno Baroni, 
(Human affairs and Urban De
velopment) viceministeris ir ge
ras lietuvių draugas.

Po pietų ilgesnį pranešimą 
padarė ir atsakinėjo į paklausi
mus R. Spencer Oliver (Staff Di
rector and General Councilor 
of the Commission on Security 
& Cooperation in Europe). Jis, 
šiek tiek palietęs Helsinkio de
klaraciją bei Belgrado konfe
renciją, plačiau pagvildeno atei
nančios Madrido konferencijos 
klausimą. Belgrade esą buvo pa
siekti du dalykai — teisė kelti 
klausimus ir diskutuoti specifi
nius dalykus Helsinkio susitari
mo rėmuose. Madrido konferen
cijai teikiama daug dėmesio ir 
jai atidžiai ruošiamasi. Ten vėl 
bus keliami įvairūs klausimai, 
kuriems reikia specifinės doku
mentacijos.

Lietuvos klausimas būsiąs ke
liamas įvairiomis progomis ir 

daugelyje atvejų, ypač kalbant 
apie žmogaus teises, tautinę kul
tūrą ir pan. JAV delegacijoje 
Madride bus apie 20 etninių 
grupių atstovų, todėl lietuviai 
turėtų su jais susirišti ir per
duoti savo pageidavimus bei su
gestijas. Lietuvių atstovų daly
vavimas JAV delegacijoje nebū
siąs galimas.

R. S. Oliver manymu, sovie
tai neboikotuos Madrido konfe
rencijos, kaip kaikurių yra spė
jama, nes Helsinkio deklaracija 
esąs didelis sovietų diplomati
jos laimėjimas. Nevykdami į 
Madridą jie (sovietai) sukeltų 
savo satelitų bei kitų Rytų Eu
ropos kraštų nepasitenkinimą.

Toliau kalbėtojas pastebėjo, 
kad Madrido konferencijos dar
botvarkė jau esanti bendrais 
bruožais paruošta ir JAV esan
čios užsimojusios iškelti žmo
gaus teisių pažeidimus ir pa
iliustruoti gyvais pavyzdžiais, 
kad atkreiptų viso pasaulio dė
mesį. Paklaustas, ar Madrido 
konferencija gali atnešti bent 
kiek naudos pavergtoms tau
toms, kalbėtojas savo atsakyme 
nebuvo perdaug optimistiškas. 
Ten būsiąs viešas forumas, ku
riame sovietus bus galima pa
statyti į gynimosi poziciją.

Generolo pareiškimai
Paskutinis iš amerikiečių kal

bėjo prezidentinio kandidato R. 
Reagan rinkiminio štabo karinis 
patarėjas ats. gen. Daniel Gra
ham. Jis, analizuodamas Reagan 
politiką, pastebėjo, kad su jo 
(Reagan) išrinkimu JAV pradė
tų sparčiai žengti karinio ir po
litinio stiprėjimo linkme. San
tykiai su Kinija būtų atšaldyti, 
o atnaujinti glaudesni santykiai 
su Taivanu. Esą sovietai nieka
da patys nepuls Vakarų, jei ma
tys, kad jie (Vakarai) yra ne tik 
pasiruošę, bet ir tvirtai pasiry
žę į betkokį puolimą ar provo
kaciją atsakyti stipriu pasiprie
šinimu. Reikia turėti pagrindinį 
planą galimam momentui, kai 
Rusijos pavergtos tautos pradės 
bruzdėti. Alg. Gečiui paprašius, 
jis pažadėjo išrūpinti pasimaty
mą LB atstovams su R. Rea- 
ganu.

Nemicko paskaita
Dr. Broniaus Nemicko pra

nešimas. tema “Išeivijos pastan
gos talkinti Lietuvai laisvės ko
voje” buvo padarytas prieš pie
tus, o aktualios ir gyvos diskusi
jos vyko vėlyvą popietę, sve
čiams amerikiečiams išvykus. 
Kalbėtojas, kaip tarptautinės 
teisės žinovas ir ilgametis VLI- 
Ko tarybos bei valdybos narys, 
padarė išsamų ir argumentuotą 
bei dokumentuotą apžvalgą apie 
lietuvių išeivijos pastangas Lie
tuvos laisvinimo darbe nuo pat 

Advokatė JOANA KURAITĖ pirmininkauja politinės konferencijos disku
sijoms Vašingtone. Ji yra PLB ir KLB visuomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė ir žmogaus teisių komiteto pirm. Nuotr. J. Urbono

pirmosios sovietų okupacijos ir 
valstybės prezidento Antano 
Smetonos pasitraukimo iš Lie
tuvos ligi šių dienų.

Iš paskaitininko pateiktų duo
menų ir po to sekusių gyvų dis
kusijų išryškėjo liūdni faktai: 
a. prezidentas Antanas Smeto
na, neradęs vietos Europoje, 
persikėlė į JAV, kur jo pastan
gos betkokiam politiniam vei
kimui buvo trukdomos ne tik 
amerikiečių politikų, bet ir se
nosios lietuvių Išeivijos politi
nių grupių, neišskiriant nė tuo
metinio nepriklausomos Lietu
vos įgalioto ministerio Vašingto
ne P. žadeikio (kol pagaliau jo 
pastangos buvo nutrauktos tra
giškos mirties), b. Diplomatijos 
šefas Stasys Lozoraitis neišnau
dojo pilnai savo pozicijos, ne
sirūpindamas s k irti daugiau 
Lietuvos atstovų įvairiuose Va
karų valstybių kraštuose ir tuo 
būdu silpnindamas mūsų diplo
matinę tarnybą, c. Ilgai užtru
kęs ginčas tarp VLIKo ir Diplo
matijos šefo, politinis bei gru
pinis mūsų išeivijos susiskaldy
mas labai daug pakenkė laisvi
nimo darbui ir sumenkino Dip
lomatijos šefo bei VLIKo auto
ritetą. Baigdamas paskaitinin
kas pateikė visą eilę konkrečių 
pasiūlymų, kurių dauguma bu
vo įjungta į konferencijos nu
tarimus.

Išvados
Ši primoji oficiali Lietuvių 

Bendruomenės politinė konfe
rencija praėjo su dideliu pasi
sekimu. Pranešimai ir diskusi
jos buvo akademinio lygio, o 
nuoširdi ir vieninga nuotaika 
darė tikrai gerą ir malonų įspū
dį. Visa tai rodo, kad Lietuvių 
Bendruomenė visos išeivijos 
mastu yra pats stipriausias ir 
labiausiai subrendęs organizuo
tas vienetas, pejėgus savaran
kiškai dirbti visokeriopą lietu
vių išeivijos darbą. Sutelkusi 
pačias stipriausias intelektuali
nes lietuvių pajėgas ir atsirė
musi į visą lietuviškos išeivijos 
masę, Lietuvių Bendruomenė 
niekada nepasitrauks iš lietu
viško darbo lauko ir priaugins 
naujų jėgų ateičiai.

Konferencijos nutarimai, pa
ruošti tam reikalui sudarytos 
komisijos iš dr. K. Ambrozaičio, 
dr. Alg. Budreckio, Alg. Gurec- 
ko, Viktoro Nako, dr. Broniaus 
Nemicko ir dr. J. Sungailos, 
konferencijos buvo priimti su 
mažais pakeitimais bei papildy
mais. Konferencija buvo už
baigta Tautos himnu. J. S.

Pastaba, čia aprašomoje kon
ferencijoje iš Kanados dalyvavo' 
10 asmenų, kurių tarpe buvo 
Stp. Šetkus ir J. šarapnickas 
(ne p. Alonderis).

E. DANILIŪNAS

Gyvename svarbų laikotarpį, 
iš dalies nulemsiantį ne tik lie
tuviškosios išeivijos Kanadoje 
egzistenciją, bet ir visos Kana
dos. Netrukus gims naujos san
tvarkos Kanada! Po kvebekiečių 
pasisakymo už federaciją min. 
pirm. P. E. Trudeau ryžosi pra
dėti pasitarimus dėl naujos kon
stitucijos sudarymo net anks
čiau, negu pradžioje buvo pla
nuota. Visi esą už greitą dabar
tinės santvarkos pakeitimą. Iki 
šiol Kanadą vadovavosi Britani
jos 1867 duotu Britų šiaurės 
Amerikos Aktu. Konstitucija — 
pagrindinis valstybės įstatymas. 
Nuo jo didele dalimi priklausys 
ir mūsų ateitis.

Kokią kryptį mes paimsime: 
liksime nuošalyje stovinčiais ir 
tylinčiais stebėtojais ar mėginsi
me daryti įmanomą įtaką val
džios įstaigom, kad ir mes, tre
čioji grupė, nebūtume užmiršti? 
Kalbama, kad naujoje konstitu
cijoje bus numatytos daug pa
lankesnės teisės prancūzams. 
Kodėl? Ne tik todėl, kad jie yra 
viena iš dviejų pagrindinių Ka
nados tautybių, bet daugiausia 
dėlto, kad jie tą teisę išsikovojo. 
Juk ir anksčiau jie buvo Kana
dos steigimo dalininkai, o vis- 
dėlto visą šimtmetį jie pragyve
no kaip antrininkai. .. anglo
saksų šešėlyje. Kitos provinci
jos ir federacinė valdžia į juos 
atkreipė didesnį dėmesį tik ta
da, kai jie pakilo kovai už savo 
teises. Iš to labai aiški išvada: 
jei trečioji grupė (etninės gru
pės) nori ką laimėti, neturi likti 
pasyvi.

Ar trečioji grupė gali ką lai
mėti? Tai priklausys pirmoje ei
lėje nuo jos pačios: kiek ji bus 
aktyvi ir gerai organizuota. Tre
čioji grupė yra nedaug mažesnė 
už prancūzų grupę: anglosaksų 
yra 44.6%, prancūzų — 28.7% 
ir trečiosios grupės 23%. Tre
čiosios grupės silpnoji pusė yra 
ta, kad ji dar nėra reikiamai su
jungta į vieną darnų vienetą. 
Sunku patikėti, kad kandidatai, 
o ypač vyriausybė, kreiptų di
desnį dėmesį į atskirų etninių 
grupių pageidavimus. Iki šiol, 
atrodo, to galėjo tikėtis tik pran
cūzai ir ukrainiečiai, o mažesnės 
grupės negalėdavo gauti nė au
diencijos.

Gal reikėtų mėginti įpiršti 
naujon konstitucijon, kad vy
riausybė būtų prieinama ir ma

A+A 
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Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

žosioms grupėms? Mano nuomo
ne, geriausias kelias — suderin
ti nuomones III grupės rė
muose ir veikti per Ontario 
premjerą W. Davis, kuris rinki
mų grėsmės išvakarėse gal pa
rodys didesnį dėmesį ir pamė
gins tai iškelti konstitucijos 
konferencijose.

Trečiosios grupės užuomazga 
ir jos tuo vardu išėjimas viešu
mon su vienybės šūkiu — reikš
mingi pirmi žingsniai. Jei tre
čioji jėga būtų buvusi suorgani
zuota anksčiau, būtų galima ti
kėtis rezultatų ir konstitucijos 
atveju. Blogiausias atvejis, ma
no nuomone, jei mes neparody
sime jokio susidomėjimo konsti
tucijos formavimo procesu.

Jei mūsų pastangos ir neduo
tų jokių apčiuopiamų rezultatų, 
tai ir tuo atveju yra verta mė
ginti, kas įmanoma, daryti štai 
kodėl: 1. Kad paskui nereikėtų 
save ir viens kitą kaltinti, sa
kant, jei būtume ką nors darę, 
gal būtume šį tą laimėję. 2. Tuo 
atveju mūsų negalėtų kaltinti 
nė ateities kartos, nes mūsų da
ryta viskas, kas mums tuo metu 
buvo įmanoma. 3. Konstitucija 
iš dalies lems ir tai, ai^ ateities 
kartos išliks kaip trečioji grupė, 
o tuo pačiu — ar lietuviai dar 
reikšis ir bus minimi ateities 
Kanados visuomenėje. 4. Akty
vus domėjimąsi konstitucija bus 
ir tuo naudingas, kad dalyvau
sime Kanados gyvenime kaip 
trečioji grupė. Jei mes, lietu
viai, neįleisime šaknų į Kana
dos visuomenę, visa lietuviškoji 
veikla (su viena išimtimi) nueis 
užmarštin su vyresniosios kar
tos iškeliavimu amžinybėn. Ma
no nuomone, tik Torontas turi 
galimybę išlikti grynai lietuviš
ka sala dabartinės mūsų organi
zacijos rėmuose. Jaunimas ne
mėgins atsiriboti nuo Kanados 
visuomenės ir užsidaryti tik lie
tuviškame kieme. Jei nebus įsi
jungta viena ar kita forma Ka
nados visuomenėn, didesnė gali
mybė yra ta, kad visa lietuviška 
veikla bus palikta žlugimui.

Jei ir nebūtų daug vilties ką 
nors konstitucijos srityje laimė
ti, aš siūlau ir tuo atveju paro
dyti reikiamą, iniciatyvą bei iš
judinti ir kitas etnines grupes. 
Pats įsijungimas į tą akciją bū
tų ne tik reikšmingas, bet gal 
net ir populiarus. Manau, kad 
tai yra vienas svarbiausių mūsų 
veiklos dabartiniu momentu 
darbų, kuris tikrai neturėtų lik
ti nuošalyje.



Dvidešimt penkerių metų sukakties šventėje Toronto “Gintaras” rankšluosčiais sudarė XXV skaitlinę Anapilio 
salėje ir tuo būdu pradėjo iškilmę Nuotr. O. Burzdžiaus

Mielas rašytojau, permažai reikalaujate
Atviras laiškas gerb. Juozui Kralikauskui

Kai suvažiuoja šimtai baltiečių akademikų
Baltistikos studijų konferencija Vašingtone, Georgetowno universitete

“Tėviškės Žiburių” 1980 m. 
18 nr. atspausdintas straipsnis 
— kreipimasis į viso pasaulio 
lietuvių viuomenę: “Kol Done- 
laitis-Donelaičiu, tol ir Tolmin- 
kiemis-Tolminkiemiu” (K. Do
nelaičio 200-sias mirties meti
nes minint).

Man pažįstami gryna patrio
tine lietuviška dvasia dvelkian
tys Tamstos plačiai paplitę is
toriniai romanai, tad pradėjęs 
skaityti ši kreipimąsi, žavėjausi 
pateiktais istoriniais duomeni
mis apie Maž. Lietuvos senus 
lietuviškus vietovardžius, ku
riuos rusai šventvagiškai panai
kino, juos neatpažįstamai ir ne
pagrįstai surusindami. Taip pat 
gėrėjausi iškėlimu visos eilės 
to krašto mums brangių asme
nų, mirties dalgio pakirstų. Vi
sa tai puiku ir gerai iki tam tik
ros šio straipsnio vietos. Su se
kančiais žemiau nurodytais tei
gimais negalima sutikti. Rašote:

“Prof. dr. A. Salys teigė, kad, 
‘perdėm lietuvišką vardyną ran
dame Maž. Lietuvoje maždaug 
iki Labguvos-Vėluvos-Girdavos- 
Zabynų-Galdapės linijos’ (Lie
tuvos žemėlapio vardynas, 13 
psl.). Toji žemė tėra teisėtas pa
veldėjimas tiktai lietuviams. . . 
Tad ir kreipiamės Į visus lietu
vius pasaulyje, o ypač Į gyve
nančius Vilniuje bei Lietuvoje: 
jaugi pernelyg gana tylėti! Esą 
reikia belstis, kad būtų:

“1. Prijungta prie Lietuvos 
žemė bent iki linijos Labguva- 
Vėluva-Juodlaukiai-Žabynai-Gal- 
dapė; 2. Toje M. Lietuvos daly
je atstatytas (sugrąžintas) sena
sis lietuviškas vardynas.”

Tenka apgailėti, kad pabaigo
je šio puikaus straipsnio darote 
klaidingas išvadas. Esu tikras, 
kad Jus bus paveikęs A. Salys 
savo kontroversinio pobūdžio 
teigimu. Tai tas pats kalbinin
kas A. Salys, kuris savo diser
tacijoje (Anton Salys, Die že- 
maitischen Mundarten, 1930) 
parėmė keletą nacių išgalvotu 
teorijų, kurias lietuviai ir net 
svetimašaliai (latviai, lenkai) 
kritikavo, bet autorius jų neat
šaukė. Tuomet vokiečiai su pa
mėgimu jį citavo, pabrėždami, 
kad tai pačių lietuvių teiginiai.

Atrodo, kad toliau paminėtos 
linijos yra jau nelietuvių žemės, 
ir jas galime ramia Sąžine ati
duoti rusams, lenkams, vokie
čiams, žodžiu tiems, kurie i jas 
reikš pretenzijas. Stokojant vie
tos ir laiko, pažvelkime glaustai 
bent Į porą už šios linijos sričių. 
Pirmiausia į Sembą-Sambiją, 
Žemiją-Žemelę (vok. Semeland- 
Samland).

H. Tamašauskas (“Lietuviš
kasis Pamarys” 1975 m., sk. 
“Labguvos apskrities vietovar
džiai”, psl. 156) rašo: “Hitleri
ninkams Įsisiautėjus naikinti 
viską kas lietuviškai skamba 
(Rottet a 11 e s was litauisch 
klingt) . . . sunku buvo susigau
dyti — kurie vietovių pavadini
mai turi būti skaitomi lietuviš
kais ir todėl keičiami vokiškais 
ir kurie galimi užskaityti už 
“prūsiškus” (ergo nekeičiamus) 
. . . Buvo nusistatyta, jog visos 
Labguvos apskrities žemės, 
esančio Į vakarus nuo Deimenos 
upės, turi būti laikomos sembų 
žemėmis ir ju “prūsiški” vieto
vardžiai nekeičiami, ir visos že
mės, esančios į rytus nuo Dei
menos upės, laikytinos lietuviš
komis ir jų vietovardžiai keičia
mi vokiškais.”

Kiekvienas lietuvis, net ne
būdamas “daktaru kalbininku”, 
pažvelgęs Į tuos į vakarus nuo 
Deimenos “prūsiškus” vieto
vardžius, ir taip per visą Sam
biją, lengvai Įsitikins, kad tai 
seni, gryni, lietuviški vietovar
džiai, pavyzdžiui: Tvankstė, Pi- 
liava, Rudava, Tirškaimis, Pal
mininkai, Pavandenė, Krantas, 
Medinava. Vargiai, Kaimai. Žiū
kai, Laukštyčiai, Šarkuva, Rasy
tė ir t.t. Dr. Martynas Anysas 
(“Senprūsių laisvės kovos”, 
1968 m., psl. 78), išskaičiavęs 
visą eilę stambesniu Sambijos 

vietovardžių, rašo: “Visi pava
dinimai skamba lietuviškai”. 
Dėlto ir Sambiios vyskupija il
gą laiką vokiečių buvo vadina
ma “Litauisches Samland”.

Apie esanti nuo tos linijos Į 
pietus — Bartos (Plikos Bartos) 
sritį dr. M. Anysas ten pat 76 
psl. rašo: “Žiūrint į senųjų, bet 
ypačiai Į smulkesnius naujesnių 
laikų 'žemėlapius, krinta i akis 
didelis skaičius lietuviškai 
skambančių vietovių ir kaimų 
pavadinimų. Iš to galima daryti 
išvadą, jog Bartos, ypač šiauri
nės Bartos gyventojai, etnogra
fiškai žiūrint, buvo lietuviška 
kiltis, kurios gyvenamas plotas 
ėjo pagal Aliną ligi Galindos 
sienos.” Neveltui ir Lietuvos 
valdovai Algirdas su Kęstučiu 
1358-59 m., vesdami derybas 
dėl vokiečių imperatoriaus Ka
rolio IV pasiūlymo priimti 
krikštą, pateikė sąlygą: Kry
žiuočių Ordinas turi grąžinti už
grobtas lietuviškas žemes, pra
dedant Į rytus nuo Mozūrų sie
nos upe Alna, Prieglium pro 
Tvankstę (Karaliaučių), Aist
marėmis pro Piliavą, tiesiog į 
Baltijos jūrą. . . Tai labai natū
rali sienos linija su lietuvių kil
tim ir broliais prūsais, kurių 
tautinį atgimimą propaguoja 
(laikydamas save senųjų prūsų 
palikuoniu) Heinrikas Gerla- 
chas 1978 m. išleistoje studijo
je: “Nur der Name blieb. Glanz 
und Untergang der alten Preus- 
sen”.

Trėmimų minėjimai
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kasmet minime 1941 m. trė
mimus ir mūsų tautžudystės 
pradžią. Jei Vasario 16 minėji
mai, prie kurių buvome pripra
tinti nuo mažiausių dienų, yra 
tapę kiekvieno lietuvio tradici
ja ir pareiga, tai birželio įvy
kiams minėti domesys bei pa
reigos jausmas jau yra gerokai 
susilpnėjęs. Tai rodo menkas 
dalyvių skaičius, organizacijų 
abejingumas ir pačių rengėjų 
šabloniškas minėjimas įvykių, 
kurie dar gyvi daugumos mūsų 
visuomenės narių atmintyje.

Klevelando ALTos skyrius š. 
m. birželio 15 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje tokį minėjimą su
rengė, pagrindiniu kalbėtoju 
pasikvietęs svečią iš Čikagos —■ 
inž. Kazį Oželį. Šventovėje tebu
vo mažytė mūsų visuomenės da
lis. Vėliavoms įžygiuojant šven- 
tovėn, buvo graudu matyti, kad 
dauguma organizacijų tokį mi
nėjimą ignoravo. Pačiame mi
nėjime tesimatė žilos galvos ir 
tik tiek jaunimo, kiek jis daly
vavo programoje: akordeonis
tas, trys kanklininkės ir lumz- 
delininkas. Nors pamaldos buvo 
užbaigtos puikiu Lietuvos him
no giedojimu, minėjimas buvo 
pradėtas vėl himnu, kuris skam
bėjo negyvai, ištęstai, nuvargu
siai. Perskaityta tradicinė val
džios pareigūnų dienos deklara
cija.

Paskaitininkas savo gražiu, 
Daukantą primenančiu stiliumi 
gerokai laiko pašventė Lietuvos 
istorijos apžvalgai ir kovų už 
laisvę vardinimui. Tačiau į pa
baigą jo žodžiai buvo svarūs ir 
įsidėmėtini. “Būdami laisvi, 
dažnai pamirštame savo parei
gą; esame kurtūs laisvės šauks
mui. . . laisvinimo darbo nedir
bę, naštos nepasiėmę”. Jo žo
džiais, mus jungia dvi pagrindi
nės idėjos — pareiga ir ryžtas. 
Mūsų pareiga esanti tikėti tau
tinės sąmonės išlikimu ir lais
vės atgavimu. Laisvė esanti ne
nuperkama ir nedovanojama, 
tik iškovojama. Mūsų ryžtas tu
rįs pasireikšti nepailstama ko
va, dirbant vieningai Lietuvos 
išlaisvinimo idealui.

Ir štai, kilnios minties ir gy
venimo realybės reikalavimų 
rėmuose mes susitinkame su pa
grindine kliūtimi — stoka vie
nybės. Jei gyvenime asmeniš-

Atrodo, kad toliau už Tams
tos peršamos linijos esančias 
žemes turime palikti rusams ar 
lenkams, kurie ir taip jau turi 
daug prisigrobę lietuviškų že
mių.

Kreipiatės į visus tautiečius, 
“o ypač į gyvenančius Vilniuje 
bei Lietuvoje”, paremti kreipi
mąsi, nors jie turi daug tikres
nę šiuo klausimu nuomonę. Pa
gal jų XVII š. bažnytinės statis
tikos duomenis (istoriko A. Ma
tulevičiaus), lietuvių pietinė et
ninė sienos riba ėjo žymiai pie
čiau dabartinės Potsdamo lini
jos: šventpilis-Heiligenbeil, Žin- 
tai-Zinten, Yluva-Pr. Eylau, 
Barštynas - Bartenstein, Lagar- 
bis -Bartai - Engelsteinas - Ungara 
(Angerburg), Kutai-Kutten, Gar- 
niai-Gurnen, Dubininkai (žr. 
prof. dr. P. I. Kušneris, “Piet
ryčių Pabaltijo etninė praeitis”, 
Čikaga, 1979 m., psl. 19).

Jei mes patys savo žemių ne
reikalausime, niekas kitas jų 
nepasiūlys ir negrąžins. Venki
me vartoti ir žymėti žemėla
piuose ant buv. Rytprūsių nesa
mus (panaikintus) įrašus — 
East Prussia, Germany. Protes
tuodami prieš rusinimą ir nai
kinimą rusų pavadintos Kalinin
grado srities, visur vartokime 
to krašto senąjį vardą — Prūsi
ja arba Mažoji Lietuva.

Vincas Žemaitis, 
VLIKo Lietuvos sienoms 

komisijos narys

kūmai yra natūralus dalykas, 
jei asmenybių konfliktai yra to
kie seni, kaip pati žmonija, tai 
idealizmo šviesoje nesugebėji
mas vieningai apsispręsti paties 

: kilniausio tikslo siekiui yra pa
grindinis mūsų visuomenės nu
sikaltimas.

Praktiškai tariant, pastebė
jau, kad tie asmenys, kurie me
tinių susirinkimų metu bando 
kontroliuoti rinkimus ir suda
ryti “koalicijas”, patys tokiame 
minėjime nepasirodo. Nepasiro
do jame ir tie, kurie ir žodžiu, 
ir per spaudą kritikuoją tuos, 
kurie reikalauja griežtai atskirti 
moralinių ir materialinių ryšių 
palaikymą tarp kenčiančios ir 
kovojančios tautos, taipgi insti
tucijų, kurios tą kančią didina 
ir vergystę dengia “kultūrinio 
bendradarbiavimo” vainikais. . .

Birželio įvykiai yra tragiški, 
skaudūs, nepamirštami. Juos iš
gyvenome kaikurie dar labai 
jauni būdami. Bet tai buvo tik 
pradžia. Kodėl tokių minėjimų 
metu nekalbama, kad didžiosios 
trėmimo bangos kartojosi dar 
daugelį metų? Kodėl tokių mi
nėjimų metu nekalbama apie 
dabartinius persekiojimus, psi
chiatrinių ligoninių “pacien
tus”? Partizanai šiuo metu jau 
išnaikinti. Jų vietoje randame 

. efektingą ir kovingą pogrindžio 
spaudą, “LKB Kroniką” ir vi
sus kitus kovos už laisvę ele
mentus, kuriems neteikiame 
tinkamos reikšmės.

Jaunimas, kuris savo natūra
liu jaunystės optimizmu nesu
pranta kaikurių tragiškų mo
mentų, negali taip išgyventi, 
kaip tie, kurie buvo jų liudinin
kais, — supras ir užsidegs šio 
momento kovos pavyzdžiais, 
kaip tai įrodė mūsų jaunimo ko
vingumas ir efektyvumas Simo 
Kudirkos atveju. Jei Romas Ka
lanta trumpam laikui uždegė 
mūsų jaunimo vaizduotę, tai or
ganizacijų vadovybės, susirūpi
nusios stovyklų planavimu, su
sirinkimų ir vakaronių rengi
mu, turėtų skatinti jaunimą do
mėtis dabarties kovos už laisvę 
faktais ir jį skatinti jungtis 
drauge su vyresniaisiais juos 
nagrinėti, su jais susipažinti ir 
minėjimuose dalyvauti.

Techniškai nėra sunku, su
kvietus jaunimą, organizuotai su 
vėliavomis žygiuoti. Praktiškai 

(Nukelta į 7-tą psl.)

A. VAIČIULAITIS

Vašingtone birželio 5-8 dieno
mis įvyko septintoji baltistikos 
studijų konferencija, kurios su
ruošimu rūpinosi baltistikos 
studijų puoselėjimo draugija. 
1968 m. Amerikos sostinės pa
šonėje, Marylando universitete, 
buvo sušauktas pirmas baltisti
kos studijų suvažiavimas. Tarp 
tų dviejų datų kitos baltistikos 
studijų konferencijos buvo su
rengtos šiuose universitetuose: 
San Jose Kalifornijoje, Toronto, 
Ilinojaus-Cikagoje, Kolumbijos 
Niujorke ir vėl Toronto univer
sitete. Konferencijos būna kas 
antri metai. Sekanti konferenci
ja numatoma Minnesotos uni
versitete Minneapolyje 1982 m. 
Be to, suruoštos specialios kon
ferencijos literatūros ir istorijos 
temomis.

Dalyviai
Per dvylika savo veiklos metų 

baltistikos puoselėjimo draugi
ja išaugo į didelę organizaciją, 
šiandien turinčią 900 narių — 
ne tiktai šiaurės Amerikoje, bet 
ir įvairiuose kituose kraštuose. 
Paskaitininkų skaičiumi Geor
getowno konferencija buvo be
ne gausiausia — jų buvo per 
100. Su paskaitomis ar kaip 
simpoziumų vadovai ir dalyviai 
iš mūsų tarpo buvo M. Gimbu
tienė, B. Ciplijauskaitė, S. Ra
manauskienė, L Maziliauskienė, 
D. Tamulionytė, V. Kelertienė, 
M. Griniuvienė, E. Bradūnaitė, 
R. Šilbajoris, V. Vardys, A. Kli
mas, B. Mačiuika, R. Misiūnas, 
A. Sužiedėlis, A. Idzelis ir kele
tas kitų. Vienas iš programoje 
įrašytų lietuvių paskaitininkų 
negalėjo atvykti, šalia lietuvių, 
latvių ir estų paskaitininkų, dar 
buvo amerikiečių, žydų iš Izrae
lio, Poznanės profesorius iš Len
kijos, iš Vokietijos, Švedijos, 
Anglijos ir kitur. Dalyvių kon
ferencija sutraukė apie 400. 
Vienas buvo atskridęs netgi iš 
tolimosios Australijos. Nors ne- 
taip gausi, Vašingtono lietuvių 
kolonija laikoma mokyta. Ta
čiau įdomios baltiečių konferen
cijos klausytojų eiles ji neper- 
daug papildė. Iš dalies gal ir to
dėl, kad tą patį savaitgalį čia 
buvo sušaukta politinė Lietuvių 
Bendruomenės konferencija, o 
kaimyninėje Baltimorėje vyko 
kasmetinės Lietuvių Dienos.

Paskaitos
Atsilankusieji į baltistikos 

konferenciją turėjo nusispręsti, 
kur eiti, nes tuo pačiu laiku po
sėdžiaudavo kelios sekcijos, kar
tais — net septynios. Birželio 7 
d. iš ryto sutapo net septynios 
sekcijos, ir trijose iš jų svarbiau 
reiškėsi lietuviai — kalbotyros, 
literatūros kritikos ir pedagogi
kos. Be to, istorijos sekcijoje 
Georgetowno universiteto rusų 
studijų direktorius David Gold- 
frank tuo pat laiku kalbėjo apie 
Vaišvilką. Kitoje istorijos sekci
joje buvo kalbama apie nacių 
okupaciją Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Kiek teko pastebėti, daugiau
sia klausytojų sutraukdavo vi
suomeniniu ir politinių mokslų 
sekciją. Istorijos ir politinių 
mokslu sekcijose galėjai klau
sytis paskaitų lietuviškomis te
momis nuo kryžiuočių iki ne
priklausomybės metu, iki Stali- 
no-Hitlerio okupacijos Baltijos 
kraštuose, iki dabartiniu ekono
minių problemų tenai. Gerai in
formuoti paskaitininkai kartais 
atskleisdavo tokiu negirdėtų da
lyku: pvz. Estijoje iš skalūno iš
gauna naftą, pelenai taip užter
šia gamta, kad iš ju atsiranda 
kauburiai. Vieną toki pelenų 
kalną, nutrauktą pro traukinio 
langą, paskaitininke estė parodė 

Septintoji baltistikos studijų konferencija įvyko 1980 m. birželio 5-8 d.d. Georgetown universitete Vašingtone. 
Joje dalyvavo ir visi buvę Baltistikos Studijų Puoselėjimo Draugijos pirmininkai. Iš kairės: Janis Gaigulis, draugi
jos sekretorius, Edgar Anderson, Valters Nollendorfs, Ivar Ivask, Joan Puhvel, Vytautas Vardys, Use Lehiste, 
William R. Schmalstieg (būsimas pirmininkas), Marija Gimbutienė (dabartinė pirmininkė), Rimvydas Šilbajoris

ekrane: akiratyje stūksojo vir
šūnė, o peizažas ten jau buvo 
kaip mėnulio.
Iš tos paskaitos patvrėm, 

kad pernai Klaipėdos uoste bu
vo išsiliejusi nafta, kuri užteršė 
Baltiją net iki Suomijos.

Vytauto Vardžio paskaitos te
ma buvo “žmogaus teisės ir bal- 
tiečiai”. šalia kitu dalykų, jis 
pabrėžė, kad rusifikacija pasie
kė “arliamuojančias proporci
jas”: pagal Taškento dokumen
tus, rusinimas turi būti varo
mas jau nuo vaikų darželių Bal
tijos kraštuose.

Viena latviška tema skambėjo 
taip: “Latvia’s First Govern
ment: the Iskolat Republic, 
1917-1919”. Kaip žinia, pirmoji 
nepriklausomos Latvijos vyriau
sybė buvo sudaryta 1918 m. ru
denį. Kaikurie latviai skundėsi, 
kad paskaitoje atsispindėjo sve
tima versija. Lygiai kažkaip 
keistai ir pakreiptai išėjo vokiš
ka paskaita toje pat istorijos 
sesijoje: “Ein Partisanen-Kampf 
in Litauen waehrend der deut- 
schen Okkupation 1915-1919”. 
Kad lietuviams patriotams rei
kėjo grumtis su vokiečiais, gali
me pasiskaityti prezidento A. 
Stulginskio “Atsiminimuose”, 
šiemet išleistuose Čikagoje. Bet 
paskaitininkui rūpėjo kita melo
dija.

Gintaras — tikras ir dirbtinis
Viena paskaita buvo atšvaitas 

jau žinomos medžiagos, o dau
gelis studijų buvo iš pirmų ran
kų. Man pačiam teko klausytis 
paskaitų, skirtų Baltijos ginta
rui. šiom sekcijom vadovavo M. 
Gimbutienė. ,

Įdomu, kad gintaro žinovų bu
vo ir amerikiečių — Peter Wells 
iš Harvardo, Curt Beck iš Vas
sar kolegijos, Larissa Bonfante 
iš Niujorko universiteto. Jie su
pažindino su savo kasinėjimų 
ir tyrinėjimų rezultatais apie 
gintarą, nuo Baltijos krantų pa
siekusį Slovėniją ar aptiktą et
ruskų gyventose vietose Italijo
je. Gintaro randama net ir to
kiuose kraštuose kaip Burma.

George Poinar iš Kalifornijos 
universiteto nukėlė į pačius 
naujausius laikus — apie nau
jus gintaro analizės metodus ir 
dirbtinio gintaro techniką. Poi
nar yra didelis gintaro analizės 
specialistas. Pasirodo, kad šian
dien gan plačiai pasklidusi ne- 
tikro gintaro gamyba. Pats Poi
nar tokio gintaro kiek nori yra 
užtikęs San Francisco krautuvė
se. žinoma, jis parduodamas 
kaip tikras gintaras. Netikro 
gintaro gamintojų yra Lenkijo
je, Vokietijoje ir kitur. Gamina 
net ir kiniečiai, tam reikalui, 
tarp kitų medžiagų, panaudoda
mi actą. Tačiau per paskaitą ro- 
dvtose skaidrėse kiniečių falsi
fikuotas gintaras buvo itin ne
patrauklus. Pasitaikė ir tokių 
pavyzdžiu, kur dirbtinis ginta
ras atrodė toks skaidrus, lyg tik 
dabar išgriebtas iš Baltijos jū
ros bangų.

Pasaruoju laiku gintarą pui
kiai dirbo vienas Vakarų Vokie
tijos chemikas, pardavinėdamas 
ji muzėjams ir pirkliams už gra
žią kaina — iki 300 dolerių. Ap
sukresni gamintojai į dirbtinį 
gintarą įdeda ir vabaliuką ar gė
lytę. Beje, anam vokiečiui che
mikui dabar yra iškelta byla.. .

Konferencijos proga sureng
toje parodėlėje buvo išstatytas 
ir gintaras, tik pažymėta, kad jis 
iš Latvijos. Apie Lietuvos ginta
rą — nieko. Iš knygų nebuvo to
kių veikalų, kaip V. Vardžio pas
kutinis veikalas ar “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”.

Spragos ir problemos
Iš tų sekcijų, kuriose susido

rota apgraibomis, reikėtų nuro-

dyti svarstybas apie literatūros 
kritiką Baltijos kraštuose. Ką 
ten galėjai patirti, buvo keletas 
vardų — ir tai su spragomis. 
Kiek tai liečia lietuvius, kaiku
rie iš suminėtų kritikų yra te- 
davę keletą straipsnių, o apie 
tokį Joną Grinių, paskelbusį vi
są eilę rimtų literatūros studijų, 
:— nė pusės žodžio. Kaip tik ne
seniai Romoje išleisti du stam
būs jo kritikos raštų tomai, 
žmonės šnekėjo, kad mūsų aka
demikai nusitveria vieną kitą 
autorių, o prie kitų neprieina.

Iš konferencijos lietuviškų li
teratūros temų jaučiama ir kita 
spraga — siaurumas. Latviai 
kalbėjo apie didįjį savo poetą 
Jani Rainį, o lietuviai galėjo pa
imti sukaktuvininką Donelaitį. 
Bet kur tau! Buvo nagrinėtas 
poetas Jonas Juškaitis, vienas 
iš geresnių lyrikų šiandien Lie
tuvoje. Paskaita buvo įžvalgi. 
Bet mūsų kritikai iš akademinių 
sluogsnių galėtų su savo naujais 
metodais ką naujo rasti ir kituo
se lietuvių raštuose, pradedant 
Martynu Mažvydu, žodžiu, dė
mesio ir studijų laukas galėtų 
būti daug platesnis, negu tik 
dabartinė literatūra Lietuvoje. 
Kaip šiemet Donelaitis, taip ki
tam suvažiavimui 1982 m. natū
rali tema būtų Vincas Krėvė, 
suėjus tada šimtui metų nuo jo 
gimimo.

Suvažiavimo dienomis nesun
ku buvo pastebėti dar vieną pro
blemą — norą perdaug sutalpin
ti į vieną sesiją. Kai sesijai yra 
keturi paskaitininkai ir dar dis
kusijos, tai paskaitininkui rei
kėdavo varytis ristele, verčiant 
po tris lapus ir šokant į paskai
tos išvadas, o publikai kartais 
nelikdavo laiko diskusijoms. Ge
riau būtų turėti mažiau paskai
tų, bet palikti bent keliolika mi
nučių. klausytojų pasisakymams. 
O tokių visados atsiras. Be to, 
reikėtų vengti paskaitininkų, 
kurie ta pačią paskaitą jau buvo 
skaitę kitur. Iš klausytojų buvo 
girdėti tokiu pasisakymų: “Aš 
tą paskaitą jau girdėjau ten ir 
ten.”

Žvelgiant apskritai, iš paskai
tų negalėjai susidaryti vaizdo, 
ar yra gairės, kas itin būtų ak
tualu ir ^šiandien sudarytų bal
tiečių mokslininkų dėmesio 
centrą bei vestų į užsibrėžtus 
rezultatus.

Vainikai ir gėlės
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Labai neseniai laidojant mū
sų tautietę, Venecuelos kapinė
se pastebėjau tokį vaizdą: prie 
vieno kapo, apkrauto nuvytu
siais vainikais, sustojo sunkve
žimis ir du vyrai pradėjo mesti 
į sunkvežimį glėbiais gėles bei 
vainikus. Prikrovę pilną sunk
vežimį, išvežė į šiukšlyną. Aš 
apskaičiavau, kad toks kiekis 
vainikų turėjo kainuoti apie 
6000 dolerių. Parėjusi iš kapi
nių į namus, sakiau vyrui: argi 
negaila išmesti tokią sumą pini
gų į šiukšlyną? Pasiryžau atei
tyje, mirus mūsų kolonijos tau
tiečiui, vainiko vietoje rinkti 
aukas ir tuos pinigus pasiųsti 
Lietuvių Fondui.

Ilgai laukti neteko: š. m. ge
gužės 20 d. Karake mirė moky
tojas Stasys Jankauskas, Vil
niaus krašto kovotojas.

Sužinojusi apie jo mirtį, krei
piausi į tautiečius, klausdama, 
ar nesutiktų vainiko vietoje jo 
vertę aukoti pinigais Lietuvių 
Fondui, kur velionies pavardė 
būtų įrašyta rėmėjų eilėse. Visi 
mielai sutiko. Iš mažos Karako 
lietuvių kolonijos, maždaug 30 
asmenų, surinkau ir pasiunčiau

O šiuo tarpu beliktų tarti: 
baltistikos studijų suvažiavimas 
buvo stambus mokslinis įvykis, 
prasmingas lietuvių, latvių ir es
tu bendradarbiavimo pavyzdys. 
Reikia pagirti rengėjus, kurie 
įdėjo daug triūso, taip tvarkin
gai susidorodami su konferenci
jos ruoša. Daug rūpesčių turėjo 
nugalėti ligšiolinis pirmininkas 
estų poetas ir “World Literatu
re Today” redaktorius Ivar 
Ivask, mokąs ir lietuviškai. Bai
giamajame pokylyje, šalia estų 
ir latvių poezijos, jis gražiai pa- 
dekalmavo Henriko Radausko 
eilėraštį lietuviškai. Ruošiant 
konferenciją, Vašingtone smar
kiai darbavosi profesoriai Vinks- 
nins ir Farming, o jiedviem tal
kino gerokas būrys kitų.

Nauja pirmininkė
Vašingtone baltistikos studi

jų puoselėjimo draugijos vado
vybę dvejiem metam perėmė 
Kalifornijos universiteto profe
sorė žymioji archeologė Marija 
Gimbutienė. Draugija taip susi
tvarkiusi, kad jau iš anksto ži
noma, kas bus pirmininkas, pra
bėgus dvejiem metam. 1982 m. 
valdžia perims kalbininkas W. 
Schmalstiegas.

M. Gimbutienė sako, kad 
draugijoje ypač energingi yra 
estai ir paskui — latviai. Tad 
ji norėtu padidinti ir sustiprin
ti lietuviu skaičių. Be vadova
vimo baltistikos puoselėjimo 
draugijai, netrūksta jai ir dau
giau darbų. Tarp kitų dalykų, ji 
yra indoeuropiečių draugijos 
pirmininkė, šioje srityje ji daug 
plušėjo, pernai suorganizuoda
ma draugijos konferenciją Du- 
brovnikuose. Be to, ji yra viena 
iš dviejų redaktorių žurnalo 
“Journal of Indo-European Stu
dies”. Jos žinioje yra archeolo
ginė žurnalo dalis. Būdama JAV 
sostinėje, ji suspėjo ištaisyti 
naujo numerio korektūras, ku
rių laukė leidėjas Roger Pear
son. Rugpjūčio mėnesį M. Gim
butienė patrauks į kasinėjimus 
Apulijos srityje Italijoje. Itali
jos valdžia neseniai ją apdova
nojo medaliu už atradimą tenai 
šventyklos iš šešto tūkstantme
čio. Italų kalba yra išleista jos 
knyga “Baltai”, pirmiausia pa
skelbta anglų kalba. Šis veika
las dabar išeina portugališkai.

Lietuvių Fondui JAV-se 681,40 
dolerių.

Nuėjusi į laidotuvių namus, 
a. a. Stasio Jankausko globė
jams pranešiau, kad jo atsisvei
kinimui nepirkome vainikų, bet 
surinktas aukas pasiųsime į Lie
tuvių Fondą. Gyd. Jaloveckas, 
buvęs jo globėjas, man atsakė: 
“Jei Stasys būtų gyvas, tikrai 
labai apsidžiaugtų tokiu jo pa
gerbimu”.

Iš tos pagrindinės sumos nuo
šimčių a. a. Stasys Jankauskas 
kas metai rems lietuvybės veik
lą: bus šelpiamos lituanistinės 
mokyklos, spausdinami mokslo 
vadovėliai, stiprinamas jaunimo 
bendradarbiavimas ir t. t.

Įdėjus surinktą sumą pinigų į 
Lietuvių Fondą, pakvitavimą su 
aukotojų sąrašu galima įteikti 
mirusio artimiesiems, iš kurio 
jie galės sužinoti, kas jį pager
bė. Tai turėtų atlikti mirusio 
apylinkės valdyba arba vienas 
iš mirusio bičiulių.

Jei iš Europos, Australijos, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos kraš
tų pradėtų plaukti sumos Lietu
vių Fondo sąskaiton, šis spar
čiais žingsniais pradėtų augti. 
Lietuvių Fondo sąskaita siektų 
ne pusantro milijono, bet grei
tai pasiektų 10 milijonų dole
rių.

Pagyvėtų lietuviškoji veikla 
— lengviau ir daugiau galėtu
me įsteigti lituanistinių mokyk
lų, pasiųsti žymiai daugiau vei
kėjų į P. Amerikos kraštus, at
piginti P. Amerikos skaityto- 

■ jams spaudą. . . .šiuo metu Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
gal ir turi gerus norus, bet jie 
yra suvaržyti ekonominių sun
kumų.

Labai būčiau patenkinta, jei 
kas iš skaitytojų atsilieptų spau
doje, kokia būtų ju nuomonė: 
ar verta ir toliau išmesti pini
gus j šiukšlyną, ar geriau jais 
įamžinti mirusiojo vardą.

Mes dažnai pakalbame apie 
mirusį kaip jautrų ir duosnų 
bendruomenės reikalams, tačiau 
niekuomet nepagalvojame, kad 
jis ir po mirties gali tęsti savo 
duosnumą.
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Paryžiuje leidžiamam lenkų žur
nale “Kultūra” E. žagiellis, pateik
damas lietuvišką kroniką, teigia, kad 
kad vilniškės kompartijos I sekr. 
Petras Griškevičius yra vedęs sovie
tų kompartijos ideologo M. A. Sus- 
lovo dukterį. Staigus P. Griškevi
čiaus iškilimas daug kam buvo neti
kėtas ir nelauktas. Enciklopedijoje 
apie jį rašoma, kad yra gimęs 1924 
m. Kriaunose, Rokiškio apskr. Kom
jaunimo narys — nuo 1940 m., kom
partijos — nuo 1945 m. II D. karo 
metais buvo įsijungęs į Raudonąją 
Armiją, vėliau — į žemaitės vardo 
sovietinių partizanų būrį. Pokaryje 
dirbo “Tarybinio Rokiškio” redakci
jos atsakinguoju sekretoriumi ir re
daktorium. Jokių ypatingų mokslų 
nėra baigęs, išskyrus partinę Vil
niaus mokyklą, neakivaizdiniu būdu 
— augštąją partinę Maskvos mokyk
la. Jo karjerinis kilimas prasidėjo 
1953 m. “Tiesos” redaktoriaus pava
duotojo kėdėje, buvo tęsiamas 1956- 
64 m. Vilniaus partinio komiteto se
kretoriaus pareigose. 1953 m. buvo 
priimtas į kompartijos centro komi
teto narius. Galimas dalykas, kad 
jam pirmojo kompartijos sekreto
riaus pareigos teko ryšium su vedy
bomis. žmonos tėvas M. A. Suslovas 
okupuoton Lietuvon buvo atsiųstas 
1944 m. pabaigoje ir iš jos išvyko 
1946 m. M. A. Suslovo priežiūroje 
buvo vykdomi masiniai Lietuvos gy
ventojų trėmimai į Sibirą, stengia
masi susidoroti su lietuviais partiza
nais.

ŽENKLŲ PARODA
Septintoji Baltijos kraštų jaunimo 

pašto ženklų paroda, surengta Vil
niuje, susilaukė 63-jų rinkinių, kurių 
22 priklausė jauniesiems Lietuvos fi
latelistams. Sovietų Sąjungos ryšių 
ministerija išleido šiai parodai skirtą 
voką, kuris parodoje buvo antspau
duojamas specialiu pašto žymekliu. 
Geriausiais parodos rinkiniais buvo 
pripažinti kauniečio R. Rimkevičiaus 
serija “Kosmoso užkariavimas” ir vil
nietės D. Vyšniauskaitės serija “Ro
žių pasaulyje”. Pastarosios sesuo Jo
lanta laimėjo bronzos medalį už 
ženklų seriją “Mongolijos sporto pa
norama”. Pašto ženklų rinkimu yra 
pasižymėjęs ir jų tėvas V. Vyšniaus
kas, apdovanojimų susilaukęs res
publikinėse, sąjunginėse ir tarptauti
nėse parodose. Jis jau yra išsikovo
jęs teisę dalyvauti olimpinėje filate
lijos parodoje, kuri bus surengta 
Maskvoje olimpiados proga.

TURISTAI TRAKUOSE
Turistinėms Trakų problemoms 

buvo paskirta net pora rašinių vil
niškėje spaudoje. Juose teigiama, 
kad Trakai kasmet susilaukia apie 
milijoną žmonių. Trakų gamtos 
draustinį sudaro dalis Baltijos augš- 
tumų su Trakynų ežerynu ir istoriniu 
Trakų miestu. Trakų gatves savait
galiais užkemša automobiliai, tad nu
tarta jų visiškai neįleisti senamies- 
tin. Pagrindinis automobilių srautas 
nukreipiamas aplink miestą. Turis
tinė Trakų bazė vienu metu gali pri
imti 250 automobiliais atvykusių 
žmonių. Ties įvažiavimu į Trakus 
nuo Vievio jau įrengtos dvi auto- 
aikštės, viena baigiama įrengti nuo 
Vilniaus pusės. Iš viso tokių aikšte
lių yra septynios, bet motorizuoti 
turistai dažnai braunasi į paežeres, 
ten laužo krūmus, šiukšlina, atabra- 
dose plauna automobilius. Antanas

LIETUVIAI BRAZILIJOJE
KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 28 d. Kazimiero parapijos 
klebonijoj įvyko, metinis Brazilijos 
Lietuvių Kunigų Vienybės suvažia
vimas. Po trumpos meditacijos, ku
rią pravedė kun. St. Šileika, ir mal
doj prisiminus vienybės narius (vi
sus Pietų Amerikos lietuvius kuni
gus), o taip pat ir Lietuvos kunigus 
bei seminaristus, vyko suvažiavimo 
darbai.

Vienybės sekretoriui kun. Vincen
tui Pupiniui, SJ, išvykus Romon dirb
ti Vatikano radijo tarnyboje, nauju 
sekretorium pakviestas kun. P. Ruk- 
šys, SDB. Paskui buvo svarstyti dar
botvarkėje numatyti reikalai: lietu
vių dalyvavimas popiežiaus sutikime, 
Brazilijos eucharistiniame kongrese, 
šventkelionė į Aparecidą, Pietų Ame
rikos lietuvių kongresas Argentinoj, 
pašaukiminė veikla, senelių proble
mos. Liko neaptarta: jaunimo sielo
vada ir numatomi leidiniai, kaip 
“CRONICA”, švč. Jėzaus širdies li
tanija sonetais, Naujasis Testamen
tas sąsiuviniais.

Šis Kunigų Vienybės žodis į Lietu
vą perduotas per Vatikano radiją:

“Brazilijos Lietuvių Kunigų Vieny
bė, suvažiavusi savo metiniam susi
rinkimui į šv. Kazimiero parapijos 
kleboniją Sao Paule, dar alsuodama 
Sekminių Dvasia, prisimena maldoje 
savo brolius kunigus, pasklidusius po 
platųjį pasaulį. Sveikinam ypač ku
nigus ir seminaristus Lietuvoj. Mes 
žavimės jumis ir visa lietuvių tautą, 
kuri, taip atkakliai ir ištvermingai 
kovodama už tikėjimo laisvę ir žmo
gaus teises, pasaulio akyse tapo sim
boliu ištikimybės Kristui ir Bažny
čiai. Mes kitataučiam kalbam apie 
jus ir visi kartu meldžiamės, kad 
Viešpats sutrumpintų bandymo die
nas ir leistų lietuvių tautai laisvai 
garbinti Dievą bei nepriklausomai 
kurti naują Lietuvą.”

Maldos diena už Lietuvą
Po milžinišką Sao Paulo didmies

Stanevičius birželio 11 d. “Tiesoje” 
skundžiasi: “Vaizdingose apylinkėse 
daug poilsio bazių — Vilniaus aukš
tųjų mokyklų, gamyklų, įstaigų. 
Skųstis jomis trakiškiai negali — 
šie poilsiautojai elgiasi pavyzdingai. 
Kas kita su vadinamaisiais ‘lauki
niais turistais’. Nuplauks į salą bū
rys neklaužadų, susikurs laužus, kirs 
medžius, girtaus, daužys butelius. 
Nešvankūs jų rėkavimai sklinda kaži 
kur...” Tarp atvykstančių turistų 
pasitaiko net ir svečių iš tolimojo 
Vladivostoko.

PROPAGANDINIS MUZĖJUS
Vilniuje, dešiniajame Neries kran

te, jau pastatyti nauji rūmai sovieti- 
namos Lietuvos revoliucijos muzėjui. 
Direktoriaus A. Martinonio praneši
mu, jie turi 11 salių. Jose bus su
telkti rodiniai apie pirmuosius mark
sistinius ratelius, Lenino idėjų skver
bimąsi Lietuvon, Spalio revoliuciją, 
maskvinės kompartijos lietuviško pa
dalinio įsteigimą, komunistų kovą 
prieš nepriklausomą Lietuvą, jų per
galę 1940 m. Raudonosios Armijos 
dėka. II D. karui skirtos salės at
skleis nacių terorą, bet bus visiškai 
ignoruojamas sovietinis teroras, ma
siniai Lietuvos gyventojų trėmimai 
į Sibirą. Medžiaga “brandžiam so
cializmui” 1962-80 m. užims net ke
turias sales, čia taipgi bus pabrėžia
mas vadovaujantis kompartijos vaid
muo. Specialios parodos susilauks il
gametis kompartijos v a d o v a s -A. 
Sniečkus. Dvi sales numatoma skir
ti proginėms parodoms. Naujuosius 
rūmus žadama atidaryti Lietuvos so 
vietinimo 40 metų sukakties išvaka
rėse.

GRANITO MASYVAI
Geologų dienos proga “Tiesa” 80.- 

nr. supažindino skaitytojus su nau
dingųjų iškasenų pajieškomis Lie
tuvoje. Geologai dabar yra pradėję 
tyrinėti kristalinį žemės pamatą. 
Klaipėdos rajone jis yra 1.000 metrų 
gylyje, Vilniaus apylinkėse — 500 
metrų, o Varėnos rajone uolienos pa
mažu kyla augštyn. čia kristalinia
me pamate buvo rasti dideli granito 
masyvai. Tikimasi, kad jo ilgam už
teks statybinių medžiagų pramonei ir 
apdailai. Marcinkonių granitas daug 
kur yra suaižėjęs kartu su kristaliniu 
pamatu. Geologai tikisi surasti svei
kiausias granito telkinio zonas. Pa- 
jieškoms vadovauja geologijos ir mi
neralogijos mokslų kandidatas Gedi
minas Motuzą. Gręžimai vykdomi 
Marcinkonitj miškuose. Čia pirmą 
kartą Lietuvoje geologai 300 metrų 
gylyje aptiko molibdeno, vario, ge
ležies bei kitų naudingų iškasenų 
pėdsakus.

GENEROLO ATMINIMUI
Neseniai mirusio gen. mjr. Vlado 

Karvelio atminimą kompartijos va: 
dovybė nutarė įamžinti memorialine 
lenta Vilniuje, prie namo A. Vienuo
lio g. 14, kur jam teko gyventi pas
kutiniaisiais metais. Jo vardas sutei
kiamas jungtinei technikos mokyklai 
Šiauliuose. Vykdomasis šio miesto 
komitetas Įpareigojamas vieną gat
vę pavadinti V. Karvelio vardu. Žy
miesiems kompartijos veikėjams pa
prastai dar pridedamas memorialinis 
muzėjus ir kartais specialus doku
mentinis filmas apie jų gyvenimą. 
Gen. mjr. V. Karvelis, nuėjęs tarnau
ti Maskvai, tokios pagarbos, matyt, 
nebuvo nusipelnęs.

V. Kst.

tį pasklidusiems lietuviams laikomos 
mėnesinės pamaldos įvairiose vieto
vėse, kur bent vienas sekmadienis 
metuose skiriamas maldai už Lietu
vą, pagal numatytą tvarkaraštį.

Birželio 1 d. į Casa Verdės sri
ties lietuviškas pamaldas susirinko 
gražus būrelis tautiečių pasimelsti 
už žuvusius Lietuvos kovotojus, nu
kankintus ir ištremtus, persekioja
mus lietuvius, šios dienos laisvės ko
votojus Tėvynėje ii’ laisvame pasau
lyje, už tautiečius, kurie užmiršo sa
vo Tėvynę ar net jos išsižadėjo.

Gavę pranešimą per savaitraštį 
“Mūsų Lietuva”, atvyko daug tautie
čių ir iš tolimesnių miesto rajonų. 
Nemažoje Skausmingosios Marijos 
šventovėje taip skambėjo lietuviškos 
giesmės ir maldos per Mišias, kad 
net vietinis klebonas, brazilas, susi
žavėjo ir ryžosi pats surengti maldų 
dieną už kankinę Lietuvą savo pa
rapijiečiams.

Ateivių olimpiada
Sao Paulo — milžiniškas P. Ame

rikos didmiestis, turįs 13 milijonų 
gyventojų, suvažiavusių iš viso pa
saulio kraštų. Vien lietuvių čia esa
ma 30.000.

Lietuviai jau nuo seniau čia tu
rėjo savo sporto grupes ir kasmet 
rengdavo Lietuvos meno bei kultūros 
parodas. Prieš 4 metus prasidėjo ofi
ciali Imigrantų Olimpiada ir kultū
rinė paroda, kur kviečiami dalyvau
ti visų tautybių ateiviai.

Šiemet Imigrantų Olimpiada buvo 
pradėta birželio 5 d., dalyvaujant vi
sų tautų atstovams su savo vėliavom, 
atletais, folklorinėm grupėm, o paro
da — sekančią dieną. Parodos metu 
(ji truko 10 dienų) tautinės grupės 
pasirodė su savo tautiniais šokiais, 
chorais, folklorine apranga. Per lie
tuvių vakarą, birželio 11, šoko lie
tuvių tautinių šokių ansamblis “Ne
munas”, pasirengęs birželio 28 d. iš
vykti Čikagon į tautinių šokių šven
tę. pg

Hamiltono gyvatarietės, grakščiai atliekančios “Sadutės” šokį Nuotr. J. Miltenio

S HAMILTON
BRAZILIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ “NEMUNAS” dalyvaus VI 
tautinių šokių šventėje Čikagoje. Ta 
proga jie nori ■ pamatyti žymesnes 
Amerikos ir Kanados vietas bei susi
pažinti su šių kraštų lietuvių jaūni- 
mu. Liepos 11, penktadienį, 7.30 v.v., 
“Nemunas” Hamiltono Jaunimo Cent
re duos koncertą ir dalyvaus priėmi
me. Visi hamiltoniečiai kviečiami šia
me parengime dalyvauti. Kas norėtų 
pasilikti priėmime, prašome skam
binti E. Liaukienei tel. 389-7789.

“Nemunas” jau antrą kartą atvyks
ta j tautinių šokių šventę Čikagoje. 
Pirmą kartą jie dalyvavo IV šventė
je. Šios išvykos pareikalauja iš jų 
daug pastangų ir ryžto. Daugumas jų 
yra trečios ar net ketvirtos kartos 
lietuviai. Sunku ten esamose sąlygo
se jaunimui išlikti lietuviais. Todėl 
jiems ypatingai reikalingas nuošir
dus ir šiltas mūsų priėmimas bei jų 
supratimas. Jie nenori pelno ir nesi
tiki finansinės paramos, bet nepa
prastai svarbi yra moralinė parama. 
Rengėjai kreipiasi ypač į Hamiltono 
ir apylinkių jaunimą, kad liepos 11 
d. vakarą atvyktų į Jaunimo Centrą, 
praleistų keletą valandų su jais. La
bai nepatogus atostogų laikas, bet pa
sistenkime, kad Jaunimo Centras bū
tų pilnas ir kad svečiai grįžtų į Bra
ziliją su geriausiais prisiminimais bei 
ryžtu laikytis ir dirbti toliau. Lau
kiame visų! G. B.

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 

įvyko birželio 15 d. iškilmingų pa
maldų metu prie Bendruomenės gė
lėmis papuošto altoriaus, prieš kurį 
išsirikiavo ir keturios vėliavos. Pa
mokslą pasakė kun. Juvenalis Liau- 
ba. Plačiai nušvietė kruviną okupan- 
tų-sovietų kelią pavergtoje Lietuvo
je, iškėlė didvyrišką mūsų tautos 
laisvės kovotojų heroizmą.

Po pamaldų gausiems dalyviams 
sugiedojus “Marija, Marija” visi su
sirinko vienuolyno sodelyje, kur ant 
Laisvės paminklo buvo padėtas dide
lis gražiausių gėlių rinkinys. Jas pa
dėjo dvi jaunos lietuvaitės ir ilgame
tė Sibiro tremtinė Ona Šukienė. Iš
kilmės baigtos apylinkės pirmininko 
kalba bei jautriai sugiedotu Tautos 
himnu. Kor.

DU KATARINIEČIAI dalyvavo po
litinėje lietuvių konferencijoje Va
šingtone, būtent, Juozas Šarapnickas 
ir naujai išrinktas atstovu į KLB 
tarybą Steponas Šetkus. Miestą jiems 
net du kartu aprodė buvęs katarinie- 
tis inž. A. Tylius, kuris Vašingtone 
gyvena jau apie 20 metų.

Vašingtonas yra labai gražus eu
ropinio stiliaus miestas, turįs apie 
1,5 milijonų gyventojų. Daug sodų 
bei paminklų. Pigūs taksiai. Pvz. už 
4 dolerius toli ir ilgai vežiojo, iš
laipino prie Baltųjų Rūmų.

P. Tyliai gyvena viename geriau
sių kvartalų, turi didelį, apartamenti- 
nį namą ir dar kelis kitus namus Va
šingtone ir Floridoje. Daug keliau
ja. Išlaiko du laivu, kurių vienas 
plaukioja ir jūrom. Jų duktė Kristi
na, irgi gyvenusi St. Catharines mies
te, yra ištekėjusi už pik. K. Škirpos 
sūnaus, irgi inžinieriaus. Augina du 
vaiku, gyvena netoli Vašingtono. P.p. 
Tyliai pakartotinai prašė perduoti 
linkėjimus visiems katariniečiams.

Į abi puses padaryta apie 1500 my
lių nauju J. šarapnicko automobiliu. 
Kelionė visais atžvilgiais buvo la
bai sėkminga ir naudinga, nes pa
matėme konferencijos metu tikrą 
Lietuvos laisvinimo veiksnių pulsą, 
kuris yra labai gyvas. Kor.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E.> tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vok, šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

A.a. IRENA BERESNEVICIŪTė — 
JURKIENĖ

Ottawa, Ontario
A.A. IRENĄ JURKIENĘ IŠLYDĖ

JUS. š. m. birželio 8 d. po ilgos ir 
sunkios ligos su šiuo pasauliu atsi
skyrė Irena Beresnevičiūtė-Jurkienė, 
sulaukusi 45 metų amžiaus.

Liūdi jos ankstyvos mirties palikti 
ne tiktai vyras ir jaunametės dukre
lės, ne tik jos tėvai, sesuo, brolis 
bei kiti artimieji, bet ir visa Otavos 
lietuvių bendruomenė, kurios nare ji 
išbuvo 18 metų.

A.a. Irena iš Vokietijos su savo 
tėvais emigravo į Venecuelą. Ten ji 
baigė gailestingųjų seserų mokyklą. 
Užtat ispaniškai kalbėjo taip gražiai 
ii' laisvai, kaip ir lietuviškai.

1955 m. visa šeima atvažiavo į Ka
nadą ir įsikūrė Toronte, kur Irena 
dirbo kaip registruota gailestingoji 
sesuo šv. Juozapo ligoninėje.

Toronte ji greitai įsijungė į lietu
višką veiklą, ypač lietuvių skautų or
ganizaciją, su kuria niekad nenutrau
kė ryšių.

1969 m. Irena persikėlė į Otavą. 
Čia ji sukūrė lietuvišką šeimą ir au
gino tris puikias lietuvaites dukras.

Mums, Otavos lietuviams, sunku 
susigyventi su mintimi, kad Irenos 
jau nebėra mūsų tarpe, nes ji buvo 
veikli bendruomenės narė ir mielai, 
su entuziazmu dalyvavo lietuvių gy
venime. Tikrai nebuvo organizaci
jos, minėjimo ar pobūvio, kurio ji 
neparemtų ir, nelaukdama prašymų 
ar raginimų, vienu ar kitu būdu ne
prisidėtų.

, Ji mėgo žmones, nuoširdžiai sten
gėsi padėti betkam nelaimėje ar ligo
je, todėl turėjo daug draugų ne tik 
Otavoje, Toronte, Montrealyje, bet

AMŽINĄ ATILSĮ

VYTAUTAS
GRINIUS

mirė 1980 m. birželio 22 die
nos rytą Laurentian ligoninė
je, Sudburyje, būdamas 61 
metų amžiaus; mylimas vyras 
Beatrice Bloom-Grinius (335 
Austin St., Sudbury); myli
mas tėvas ponios Frederick 
(Sniege Babara) Greenwood 
iš Shelburne, Klevo iš Sudbu- 
rio, Vidos iš Londono ir Ste
pono (Steven) iš Sudburio; 
brangus uošvis Patricijos ir 
Jono; brangus sūnus Barbo
ros Griniuvienės ir jau miru
sio Juozo Griniaus iš Lietu
vos Šiaulių; mielas brolis Al
donos, Praurimės ir Laimutės 
iš Čikagos, Jūratės iš Lietu
vos Šiaulių ir jau mirusio 
Manigirdo.

Velionis buvo pašarvotas 
Lougheed Funeral Home, 252 
Regent St. S. at Hazel St. 
Laidotuvių Mišios atlaikytos 
Sudburio Christ the King 
šventovėje 1980 m. birželio 
24 d., 10 v.r. Apeigas atliko 
kun. A. Sabas. Velionis su
degintas Parklawn kremato
riume.

MOKAMEUŽ:
depozitus (P.C.A.) 4%
santaupas 10%
term, depozitus 1 m. 10%
term, depozitus 3 m. 10%
reg. pensijų fondo 1 014 %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 13%
asmenines paskolas 14 % 

ir tolimoje Lietuvoje, kurią prieš 
trejetą metų turėjo progos aplankyti, 
kai jos vyras, kaip Kanados moksli
ninkas, buvo pakviestas skaityti pa
skaitų Vilniaus universitete.

Parvažiavo labai patenkinta, ap
lankiusi savo tėvynę, kurią paliko 
būdama 9 metų amžiaus, ir džiaugė
si, kad galėjo ne tik pati Lietuvą pa
matyti, bet ir parodyti ją savo jau
noms dukroms.

Palaidota Švento Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, nes Velionės 
pageidavimas buvo — ilsėtis savųjų 
tarpe.

Ilsėkis ramybėje, mieloji Irena.
L. D.

Windsor, Ontario
BIRUTĖ JANUŠKAITĖ — DIPLO

MUOTA VAISTININKĖ, š.m. birže
lio 6 d. Toronto universitetas oficia
liai užbaigė 1979-80 akademinius me
tus, o beveik ketvirčiui studentų tai 
buvo ir augštojo mokslo pabaigtuvės. 
Kulminacinis įspūdingų iškilmių taš
kas — baigusiems diplomų įteikimas. 
Šį kartą baigusiųjų tarpe matėme ir 
veiklia Windsoro lietuvaitę — Bi- 
rutę-Mariją Januškaitę. Ji gavo vais
tininkės farmacininkės diplomą — 
Bachelor of Science in Pharmacy. 
Iškilmėse dalyvavo jos tėveliai, bro
lis su šeima ir būrys artimųjų.

Birutė-Marija gimė Windsoro, Ont., 
naujųjų ateivių Birutės ir Petro Ja
nuškų šeimoje. Mokėsi St. Clare 
pradžios ir Kennedy vidurinėje mo
kykloje. Petras Januška — šakotas 
visuomenininkas, daugelį metų vei
kęs ne tik Windsoro, bet ir Detroito 
lietuvių organizacijose. Tai atsiliepė 
į jaunosios Birutės lietuvišką sąmo
nę ir teikė praktiškos reikšmės. Su 
tėvais daugelį savaitgalių Detroite 
leisdama, įstojusi į Mičigano lietu
viškąjį skaučių Gabijos tuntą, turėjo 
progų lavinti ir savo talentus. Pamė
gusi muziką, grodavo akordeonu lie
tuviškuose renginiuose, deklamuoda
vo, dalyvaudavo jaunimo vaidinimuo
se. Net ir išvykusi į Toronto univer
sitetą, priklausė studentų (tik nebe 
lietuvių) vaidintojų būreliui. Gerai 
moka lietuvių kalbą ir pastoviai 
skaito “Tėviškės žiburius”.

Kurį laiką dirbs Toronto General 
Hospital vaistinėje. Vėliau planuoja 
mokslą tęsti.

Su Birutės-Marijos tėvais bei arti
maisiais kartu besidžiaugdamas, lin
kiu jai ne tik sėkmės profesiniam 
darbe, bet ir visa širdimi įsijunti į 
Toronto lietuvių jaunimo veiklą.

Alfonsas Nakas

BIRUTĖ-MARIJA JANUŠKAITĖ

' Niagara- 
on-the-Lake, O n t.

ŠIAME ISTORINIAME Kanados 
miestelyje M. S. Šetkai turi medžiais 
apaugusį vasarnamį. Šiemet ten juos 
aplankė Giedrė Rinkūnaitė-Paulio- 
nienė su visa savo šeima, vyru Ri
mu, kuris Toronte yra meno mokyto
jas, bei dviem auksaplaukėm duk
rytėm.

Taip pat lankėsi dr. Rimas Pet
rauskas su žmona Gabija ir jos 
dviem sesutėm Dainora bei Danguo
lė, kurios, kaip ir Gabija, yra baigu
sios augštuosius mokslus. Visi jie 
yra jaunosios lietuvių kartos veikė
jai. Atvyko katariniečiai P. P. No- 
rušiai, čikagiečiai B. A. Markevičiai, 
P. Norušio ūkio Lietuvoje kaimynai, 
nematyti per 30 metų.

Miestelyje veikia trys teatrai, bet 
didžiausias yra 3 milijonų dolerių 
vertės Bernardo Shaw teatras, į kurį 
atvažiuoja žiūrovai iš viso pasaulio. 
Kasmet miestelio gatvėse įvyksta 
Kanados ii’ JAV dailininkų meno 
parodos, sutraukiančios minias žiū
rovų. Gyventojų buvo prieš 10 metų 
tik per 2000, o dabar yra per 13.000. 
Būtų daugiau, bet labai pabrango 
sklypai ir namai. Kor.

JA Valstybės
PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO 

posėdis gegužės 28 d. buvo sušauk
tas Čikagos Latvių Namuose. Jame 
pirmą kartą dalyvavo vietnamiečiai 
ir afganistaniečiai, kaip naujos ko
munizmo aukos. Komiteto pirm. V. 
Viksnins padarė veiklos pranešimą. 
Pavergtų tautų savaitės proga jau 
du dešimtmečiai rengiamos demons
tracijos Čikagos centre. Šiemetinei 
demonstracijai, kuri įvyks liepos 19 
d. Daley Civic Centre Plazoje, pasi
rinkta olimpiados boikoto tema. Sa
vo tautines vėliavas prie kalbėtojų 
tribūnos atlydės pavergtų tautų spor
tininkai, o kalbės buvusieji olimpi
nių žaidynių dalyviai, tautybių atsto
vai ir kviestieji svečiai. Praeiviams 
bus dalinami atitinkami atsišauki
mai. Sovietinių tautų pavergimą pri
mins specialiai išleisti ženklai, kli
juojami ant laiškų vokų. Olimpiniai 
komitetai bus prašomi boikotuoti 
Maskvos olimpiadą. Posėdyje nutar
ta pinigine auka paremti Afganista
niečių šalpos Fondą. Lietuviams šia
me posėdyje atstovavo V. Semaška 
ir V. Motušis.

VILNIAUS UNIVERSITETO ME
DAUS, sukurtas skulptoriaus V. Ka
šubus ir išleistas Akademinio Skau
tų Sąjūdžio, susilaukė tokios paklau
sos, kad teko parūpinti net trečią lai
dą. šiuo metu galima įsigyti univer
siteto 400 metų sukakčiai skirtų si
dabrinių, bronzinių (TO mmQ ir nau
jų bronzinių (44 mm_) medalių. 
Kreiptis į medalių platjntojus lietu
vių kolonijose arba jų administravi
mo reikalus tvarkančią A. Venckie
nę, 603 14th St., Santa Monica, CA 
90402.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ konferencijoje gegužės 
24-25 d.d. dalyvavo 41 atstovas ir 19 
svečių. Buvo daug sveikintojų, o dar 
daugiau sveikinimų gauta raštu. Ap
tarus ateities uždavinius, centro val- 
dybon buvo išrinkti: Vladas Šoliū- 
nas, Stasys Lūšys, Adolfas Venckus, 
Pranas Povilaitis, Adomas Viliušis, 
Emilija Vilimaitė, Juozas Paškus, 
Ramunė Tričytė, Stasys Dubauskas ir 
Jurgis Inčiūra. Priimta rezoliucija, 
kuri jau paskelbta “TŽ” 26 nr. 2 
psl.

A.a. INDRĖ DAMUŠYTĖ-ČEPU- 
LIENĖ, sulaukusi vos 33 metų am
žiaus, birželio 7 d. mirė Klevelande. 
Velionė buvo veikli ateitininkė, M. 
K. Čiurlionio ansamblio narė, gimu
si V. Vokietijoje, gyvenusi Kelvelan- 
dc, Detroite ir vėl Klevelande. Prieš 
pusantrų metų sukūrė lietuviška šei
mą su Rimvydu Čepulių, bet ateities 
planus sugriovė sunki liga. Palaido
ta birželio 19 d. iš šv. Jurgio švento
vės Visu Sielų kapinėse.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE centro valdyba kultūrinį 
savaitgalį organizuoja rugpjūčio 9-10 
d.d. Klevelande. Šį renginį globoja ir 
juo rūpinasi vietinė “Žalgirio” kuo
pa su pirm. B. Nainiu. Dalyvauti 
kviečiami ne tik šauliai, bet ir kiti 
lietuviai. Pagrindine paskaitų tema 
bus žvilgsnis į dabartinę lietuvių tau
tos būklę.

Brazilija
KUN. F. BENDORAITIS, misijo- 

nierius gydytojas, darbuojasi Gua- 
jara-Mirim, Brazilijos Amazonijoje. 
Ten jis yra pastatydinęs modernią 
ligoninę, kuriai dabar baigiamas 
įrengti chirurgijos priestatas. Jo li
goninę nuo Bolivijos skiria tik Gua- 
porės upė, tad ir ten jis pradėjo sta
tyti vaikams skirtą centrą, kurio dė
ka tikisi sumažinti jų mirtingumą, 
siekiantį net 60%. Gegužės 20 d. 
kun. F. Bendoraitis su pagalbininkais 
iš V. Vokietijos laivu išplaukė lanky
ti indėnų. Tame jo laive, primenan
čiame plaukiojančią ligoninę, indė
nai galės susilaukti medicininės pa
galbos.

SAVAITRAŠTIS “MŪSŲ LIETU
VA”, leidžiamas Sao Paulo mieste, 
perspėjo skaitytojus saugotis bandi
tų. Nuo jų jau nukentėjo Jurgis Ma- 
telionis, išsiėmęs didesnę sumą iš 
banko ir ją atvežęs į namus. Jį, prie 
namų išlipusį iš automobilio, užpuolė 
du banditai ir atėmė pinigus. Spėja
ma, kad J. Matelionį jie sekė jau 
banke ir ten jį pasirinko savo auka.

Australija
KARALIENĖ ELZBIETA su savo 

vyru Pilypu gegužės 28 d. vakarą 
lankėsi Melburno galerijoje. Į salėje 
surengtą susitikimą su karaliene bu
vo pakviesta apie 3.000 žymiųjų as
menų iš visos Viktorijos valstijos. 
Tarp jų buvo ir keletas etninių gru
pių vadovų su ALB Melburno apy
linkės pirm. Albinu Pocium. Karalie
nę Elzbietą sutiko Australijos min. 
pirm. M. Fraseris ir Viktorijos prem
jeras D. Hameris. Galerijos salėje ji 
atidengė dainininkės Melbos pa
veikslą ir pasakė kalbą. Po to ėjo 
per visas sales, kur jos laukė su
kviesti svečiai. Premjeras D. Ha
meris ją supažindino su A. Pociumi 
ir jo žmona, pasipuošusia tautiniais 
drabužiais. Karalienė Elzbieta, susi
žavėjusi tų drabužių spalvingumu, 
norėjo žinoti, kiek Australija turi 
lietuvių, kiek jų gyvena Melburne ir 
kada yra atvykę Australijon. Kitų et
ninių grupių vadai karalienei Elz
bietai nebuvo pristatyti. Daug kas 
stebėjosi kodėl lietuviams buvo pa
daryta išimtis.

MELBURNE BUVO SURENGTA 
iki birželio 13 d. trukusi etninių gru
pių tautinių drabužių ir audinių pa
rodą. Lietuvių skyrių suorganizavo 

ir jam vadovavo D. Simankevičienė. 
Jame jaunos lietuvaitės lankytojus 
supažindino su verpimu ir audimu.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS centro valdybos pirmininku 
tuojau po suvažiavimo buvo išrinktas 
Zigmas Juras. Kiti valdybos nariai 
pareigomis bei veiklos sritimis pa
siskirstė birželio 6 d. Londone įvyku
siame posėdyje: I vicepirm. bus Ri
mantas šova, II — Jaras Alkis, sekr. 
— inž. Aleksas Vilčinskas, ižd. — 
Balys Butrimas, nariai? — inž. Ste
pas Nenortas ir architektas Klemen
sas Tamošiūnas. Lituanistine veikla 
bei lietuvių jaunimo reikalais rūpin
sis R. Šova ir A. Vilčinskas, kultū
rine lietuvių veikla — J. Alkis, poli
tine — Z. Juras.

BRADFORDO “VYČIO” KLUBO 
VALDYBA, vadovaujama pirm. V. 
Gurevičiaus, birželio 1 d. surengė 
vaišes šios apylinkės lietuvėms mo
terims, tiek daug darbo įdėjusioms 
į lietuviškus renginius. Jos visada 
vaišindavo tų renginių dalyvius, o 
šį kartą buvo pačios pavaišintos vy
rų pastangų dėka. Joms padėkojo 
DBL Sąjungos skyriaus ir “Vyčio” 
klubo valdybų vardu A. Bučys, o ka
pelionas kun. J. Kuzmickis tarė pa
dėkos žodį už altoriaus papuošimus 
gėlėmis bei kitą talką religinių šven
čių progomis. Bradfordo moterys vėl 
turės darbo, kai liepos 19-20 d.d. čia 
lankysis Škotijos lietuviu choras, 
vadovaujamas Pr. Dzidoliko. Jis dai
nuos klube ir įsijungs į pamaldas 
šventovėje.

NOTTINGHAM© LIETUVIŲ ŽIDI
NYJE gegužės 16-18 d.d. buvo su
rengta skautų ir skaučių stovykla, 
susilaukusi 27 dalyvių, įskaitant ir 
skautų vadus. Kapeliono pareigos te
ko v.s. kun. S. Kulbiui, SJ, svečiui iš 
Montrealio, pavaduojančiam atosto
gaujantį Londono Šv. Kazimiero pa
rapijos kleboną kun. dr. J. Sakevi- 
čių, MIC. Stovyklos dalyvius su Lie
tuva bei jos svarbesniais istoriniais 
įvykiais supažindino ps. S. B. Vait
kevičius, su skautų šūkiu, geraisiais 
darbeliais ir patyrimo ženklais — 
v.s. J. Maslauskas, su uniforma bei 
jos ženklais — rajono vadas v.s. J. 
Alkis, su skautiškų stovyklų reikš
me — ps. E. šova. Skautininko įžodį 
davė ps. kun. dr. S. Matulis, o jam 
žalią kaklaraištį užrišo v.s. kun. J. 
Kulbis. Laužą kiemelyje pakeitė 
trys uždegtos žvakės — geltona, žalia 
ir raudona. Pirmoji buvo skirta Die
vui, antroji — Tėvynei, trečioji — 
artimui. Jas uždegė: v.s. kun. S. Kul
bis, SJ, v.s. J. Alkis ir DBL Sąjun
gos skyriaus pirm. K. Bivainis. Sto
vyklai vadovavo ps. S. B. Vaitkevi
čius. Sekantį kartą Britanijos lietu
vių skautai susitiks savo vasaros sto
vykloje Lietuvių Sodyboje liepos 26 
d.

Vokietija
JURGIS PYRAGAS atsiuntė dien

raščio “Hansestadt Luebeck” birže
lio 6 d. lapą, kuriame pranešamas 
lietuviško paminklo sunaikinimas 
Vorwerkerio kapinėse. Jis buvo pa
statytas 1947 m. Sibiran ištremtiems 
tautiečiams prisiminti. Nuotraukoje 
matyti trys nuversti granito gabalai. 
Luebecko miesto senatoriaus H. D. 
Schmidto nuomone, paminklo atnau
jinimas pareikalus kelių šimtų mar
kių. Nusikaltėliai nėra žinomi, bet 
jų pajieškas pradėjo kriminalinė po
licija. Pats J. Pyragas kažkodėl yra 
linkęs manyti, kad paminklo sunai
kinimas esąs susietas su iš okupuo
tos Lietuvos atvykstančiais tautie
čiais, kurių eilėse esama sovietinių 
agentų. Kaltės jis nenori mesti vo
kiečių komunistams, kurių V. Vokie
tijoje netrūksta. Dėl jų agentų net
gi buvo priverstas pasitraukti kanc
leris W. Brandtas. Be to, paminklus 
kapinėse kartais daužo bei naikina 
nihilistinėje nuotaikoje užaugę vieti
niai paaugliai. Tokiais atvejais ge
riau yra palaukti ’policijos sprendi
mo.

Šveicarija
LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS 

RESPUBLIKŲ okupacijos keturias
dešimtmetis susilaukė plataus atgar
sio šveicarų spaudoje. Apie jį did
žiausią tiražą turinčiame sostinės 
dienraštyje “Berner Zeitung” rašė 
dr. Albertas Gerutis, nušviesdamas 
mums jau žinomus anuometinius bei 
dabartinius įvykius. Straipsnyje pa
brėžiama tautinė bei religinė prie
spauda Baltijos respublikose, planin
gas jų rusinimas. Primenama, kad 
Rygoje gyventojų daugumą jau suda
ro rusai. Tačiau visos okupanto pa
stangos neįstengė palaužti gyvento
ju opozicijos, o ji ypač yra stipri 
Lietuvoje, kur nuo 1972 m. pogrin
dyje leidžiama “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”. Nepaisant griež
tų bausmių, opozicija okupantų re
žimui nesilpnėja. Kitame Berno 
dienraštyje “Der Bund” straipsnį 
panašia tema paskelbė baltiečių bi
čiulis Hans Rychener. Jis pradeda 
nuo pernykštės sovietinės invazijos 
į Afganistaną ir grįžta į 1940 m., šį 
laikotarpį laikydamas nenutrūkstan
čia sovietinių užkariavimų grandine. 
H. Rychener taipgi atkreipia savo dė
mesį į sovietų enciklopedijoje skel
biama melą, kad nepriklausomų Bal
tijos respublikų vyriausybės turėjo 
kažkokius ryšius su fašistine Vokie
tija. Iš tikrųjų tuos ryšius su Vokie
tija buvo užmezgusios ne jos, o pati 
Sovietų Sąjunga Molotovo-Ribbentro- 
po sandėriu, bendru smūgiu Lenki
jai.



Perskeltas gyvenimas p'-”us
J. Kralikausko romanas "Po ultimatumo"

Juozas Kralikauskas nepri
klausomoje Lietuvoje buvo pa
skelbęs tik vieną novelių “Sep
tynių kalavijų” knygą. Tuo tar
pu tremtyje jis 'tapo vienu vai
singiausių stambiosios prozos 
rašytojų, nes lig šiol yra sukū
ręs aštuonis romanus, kurių še
ši yra vainikuoti premijomis. 
Kadangi penkias premijas J. 
Kralikauskas yra laimėjęs dien
raščio “Draugo” romanų kon
kursuose, tai jis šitaip rimtai 
pradėjo konkuruoti Jurgi Gliau
dą, kuris “Draugo” kasmeti
niuose konkursuose premijų 
yra laimėjęs daugiausia.

Šiemetiniu premijuotu roma
nu “Po ultimatumo” iš tolimų
jų istorinių pagairių, kuriose 
gyveno Mindaugo ir vėlesnių 
laikų herojai, J. Kralikauskas 
sugrįžo Į mūsų žiaurią ir skaus
mingą epochą, iš kurios sau 
medžiagą buvo pasiėmęs pirma
jam savo romanui “Šviesa lan
ge”.

“Po ultimatumo” pradžioje 
rašytojas mums parodo tris jau
nus (ar tik ne pirmamečius?) 
lietuvius mokytojus — Joną 
Dainį, Salomę Merkytę ir Igną 
Valį — per Petrines viename 
laivelyje besiirstančius Nemu
ne. Jie visi trys džiaugiasi pava
sario grožiu, o abudu vyriškiai 
dar norėtų laimėti Salomės pa
lankumą, nors ši pragmatinė 
gražuolė tik žaidžia savo kolegų 
draugyste, o vieną jų, Igną Valį, 
išverčia iš laivelio į Nemuną. 
Šis idilės sudrumstimas pasiro
do lyg simbolis jų vėlesniam 
gyvenimui toli nuo Lietuvos, 
kai po keliolikos metų jie vėl 
susitinka už okeano Amerikos 
kontinente.

Dabar jų šeimos suskaldytos, 
o jie patys degraduoti kaip žmo
nės fiziniams darbams, ne mo
kytojų profesijai, kuriai ruošė
si ir dirbo Lietuvoje. Tiesa, at
rodo, kad Ignas yra išvengęs is
torijos kirvių, kurie kapojo Lie
tuvos žmones ultimatumų, oku
pacijų ir pasaulinio karo me
tais, tačiau ir jis degraduotas, 
nes tarnauja paprastu darbinin
ku psichiatrinėje ligoninėje. Vi
siškai vienas jis stengiasi susi
grąžinti per ilgus metus pasiilg
tą. Amerikoje vėl sutiktą Salo
mę,tačiau jis taip pat “drau
gauja” su kaukole, rasta kapi
nių pakraštyje ir simbolizuo
jančia galutinį žmonių gyveni
mo laimėjimą. Ir kai Jonas Dai
nys grįžta iš ligoninės, negalė
jęs aplankyti sunkiai sergančio 
Igno, jo kelionė požeminiu grei
tuoju traukiniu taip pat tampa 
žmogiško likimo simboliu: “Ir 
vėl lekia. Kažką vejasi? Nuo 
kažko bėga? Lemiamose lenkty
nėse su kažkuo nematomu. . .” 
(187 psl.) Iš tikrųjų lenktynės 
su kažkuo nematomu nėra tik 
iš tėvynės išblokšto tremtinio 
likimas, bet apskritai žmogaus 
dalia pasaulyje.

Dar labiau už draugystę su 
kaukole vienatvėje ir žmogaus 
aklą bėgimą į nežinomybę, į vi- 
sažmogišką didelę reikšmę “Po 
ultimatumo!’ romanas iškelia 
individualaus asmens susidūri
mą su stichiniais istorijos kata
klizmais, kai juos mėgina vai
ruoti tokie piktų jėgų totalisti- 
niai eksponatai, kaip “tėvai ir 
mokytojai” Stalinas su Hitleriu. 
Kad tada žmogus buvo tiek te
vertas, kiek dulkė, kad koncen
tracijos stovykloje klaidžiojanti 
utėlė atrodė pavojingesnė už 
plėšiką, — tai šiurpiai pajunti, 
beskaitydamas “Po ultimatu
mo”. Tada matai ir istorijos fa
tumą, kuris anais 1939-1953 me
tais šimtams ir tūkstančiams 
Lietuvos gyventojų buvo iškilęs 
grėsminga nematoma siena, ku
ri piktų jėgų griaunama skaldė- 
triuškino. žmonių galvas, jų šei
mas, jų žmogišką dalią pasauly
je.

Amerikietis VICTOR HERMAN (viduryje), daug metų kentėjęs sovietų 
kalėjimuose ir bausmės stovyklose, kalbėjo sibirinių trėmimų minėjime 
Toronte. Nuotraukoje — jis atsako į spaudos atstovų klausimus

Klaiki istorinės stichijos grės
mė J. Kralikausko romane ypač 
atsiskleidžia vidurinėse jo daly
se, pradedant pasaulinio karo 
pradžia, tiksliau Sovietų Rusi
jos įvedamomis į Lietuvą ka
riuomenės įgulomis ir baigiant 
pabėgėlių stovyklomis Vokieti
joje. Ta fatalinė grėsmė nema
toma tebeklajojo net pokario 
ramybėje, nes romano svar
biausiam veikėjui Jonui Dai
niui tebeatrodo lyg “iš atokiau 
jį stebi kas, seka koks neatsi
traukdamas; lyg sėlina, neatsi
lieka kažkas; gresia nežinia kas 
pikto” (154 psl.).

Be jokios abejonės “Po ulti
matumo” romane istorinio fono 
labai natūralus suliejimas su 
grėsminga istorine stichija yra 
tikras meninis laimėjimas, nes 
jis atliktas taupiomis, beveik 
nepastebimomis priemonėmis. 
Girtinas “Po ultimatumo” au
torius ir dėlto, kad jis šiame 
savo romane palaiko J. Gliau- 
dos iniciatyvą, pabrėžtą “Ago
nijos” romane, vartoti tikrinius 
vardus ir asmenis, kalbant apie 
viešąjį nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą.

J. Kralikauskas savo romane 
mini Lietuvos kariuomenės va
dą generolą Vincą Vitkauską, 
kuris po sovietinio ultimatumo 
davė visiems Lietuvos gynė
jams įsakymą draugiškai sutik
ti sovietines tankų divizijas, už
plūstančias Lietuvą 1940 m. bir
želio 15 dieną.

Kralikauskas taip pat neuž
miršta kitų “mažesnių žuvų”, 
tokių kaip lietuviškai vokiškas 
gestapininkas Richard Schwei
zer ir jo draugai.

Prisiminus čia nešviesius Lie
tuvos istorijos asmenis, kažin 
kaip savaime kyla klausimas: 
kas įtrauks į dailiąją savo kūry
bą gausias kultūrines asmeny
bes, kurių nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo gražiai sužydusiu? 
čia keliame tą klausimą prie J. 
Kralikausko romano, nes jo kū
rinyje tarp gausiu svetimtaučių 
vardų yra suminėti ir du lietu
viai aktoriai — Juozas Siparis 
ii’ Henrikas Kurauskas. Tarp 
svetimtaučiu “Po ultimatumo” 
romane minimi tokie filmų ak
toriai, kaip Greta Garbo, Žaneta 
Makdonald, Edy Nelson, Ra
mon Novarro, Marlena Diet- 
rich, Emil Jannings, kuriuos ga
lėjo matyti jaunystės metais 
kaikurie J. Kralikausko roma
no herojai, nors tie vardai dau
geliui jau dabar yra beveik tuš
čios raidės ir dar labiau taps 
bereikšmėmis po dešimt metų. 
Taigi šitos ir kitos pavardės, kai 
jos romane tik suminimos, bet 
plačiau necharekterizuojamos 
ir neįtraukiamos į kūrinio eigą, 
tampa tik jo balastu.

Romano autorius gal pasitei
sintų, kad filmų aktorių vardus 
bei nuotykinių romanų rašyto
jus savo dienoraštyje mini vie
na “Po ultimatumo” veikėja, 
Lilė, prisimindama savo gimna
zistės dienas, kai ji buvo įsimy
lėjusi patrauklų jaunuolį Mor
kūną, kuris vėliau tapo jos my
limu vyru, bet kurį nacių gesta
pininkai vokiečių okupacijos 
metais ištrėmė i koncentracijos 
stovyklą žūti. Bet ar už šitos 
veikėjos Lilės Morkūnienės die
noraštį su gausybe vardų roma
no autorius nėra atsakingas?

Visai galima suprasti, kad 
baisios nelaimės ištikta Morkū
nienė nori konkrečiau pažvelg
ti į netolimą savo praeitį su vy
ru, skaitydama savo dienoraštį. 
Bet kam romano autorius iš jos 
dienoraščio išrašė beveik visa, 
kas bent kiek vaizduoja Lilės 
ir jos vyro meilingą praeitį su 
visokiais vardais ir kitokiomis 
vandeningomis detalėmis? Argi 
tos visos dienoraščio smulkme

nos reikalingos informacijai 
apie dviejų asmenų meilingą ir 
naivią praeitį, kai prieš akis sto
vi mylimo vyro priverstinė mir
tis? Argi anai praeičiai priminti 
neužteko kelių dienoraščio iš
traukėlių? Tuo tarpu per du at
vejus iš ano dienoraščio “Po ul
timatumo” autorius išrašė net 
40 puslapių, kurie sudaro gerą 
penktadalį viso romano. Juk tie 
du gabalai su draugystės ir mei
lės žaismu praeityje nukreipia 
skaitytojo dėmesį labai į šalį 
tuo tragiškos įtampos metu, kai 
reikia išspręsti dilemą, ar Lilės 
Morkūnienės vyras išliks gyvas, 
ar bus nužudytas kacete. O jei 
Lilės ir Juliaus Morkūnų praei
tis buvo tokia svarbi, kodėl ji 
nebuvo iškelta romane anks
čiau? Kodėl autorius Lilę su jos 
tragedija ir jos jaunystės meile 
teparodė beveik savo romano 
viduryje?

Nerasdamas tikro atsakymo 
į čia keliamus klausimus, pra
dedi manyti, kad “Po ultimatu
mo” romaną J. Kralikauskas 
rašė bendrai su kitu rašytoju 
arba rašytoja, kuri/s jaunystėje 
labai mėgo lankyti įvairius ki
nematografus ir skaityti daug 
nuotykių romanų. Jei šis atve
jis tikras, jis nebūtų joks nusi
kaltimas rašytojų įpročiams, 
nes prancūzų literatūroje nevie
nas literatūros kūrinys yra pa
rašytas dviejų autorių. (Šita 
proga galima pasakyti, kad 
mums gerai žinomas Oskaras 
Milašius jaunystėje su savo 
draugu Francis de Miomandre 
bendrai yra parašęs linksmą vo
devilį vardu “Vaiduoklis per 
prievarta”). Tik šitokiu atveju 
svarbu, kad abu rašytojai savo 
dalis suderintų kompozicijos ir 
vaizdavimo būdo atžvilgiais 
taip, kad visas kūrinys dvelktų 
organiška (nedaloma) vienybe. 
Ar šitaip atrodo “Po ultimatu
mo”?

Deja, su apgailestavimu rei
kia tarti ne, vistiek, ar J. Krali
kauskas savo romaną rašė vie
nas, ar su bendradarbiu/be: 
“Po ultimatumo” kompozicija, 
atrodo, susvyruoja per vidun. 
Jeigu net prileistume, kad J. 
Kralikauskas sugebėjo save pa
keisti taip, kad gimnazistės Li
lės dienoraščio puslapiai atro
dytų tikrai mergaitiški, tai vis- 
dėlto neišnyktų klausimas, ar 
viename ir tame pačiame roma
ne leistini dvejopi vaizdavimo 
būdai. Svarbiausia, kad žaismin
go moksleivės dienoraščio pus
lapiai griežtai prieštarauja tra
giškos situacijos beveik sustin
gimui.

Pagaliau gal kompozicinis ne
darnumas “Po ultimatumo” ro
mane atsirado todėl, kad J. Kra
likauskas netaip seniai buvo pa
mėgęs beveik visai palaidą, vi
dinio monologo kompoziciją-rie- 
kompoziciją, kuri vyravo jo 
“Tautvilo” ir “Mažvydo Vilniu
je” romanuose. “Po ultimatu
mo” romane išvidinio dialogo 
nebėra. Ir gerai, kad nebėra, 
nes jis čia būtų sumenkinęs vi
są istorinės stichijos grėsmingą 
galybę.

Kai lengvai perskaitai “Po ul
timatumo” nedidelį kūrinėlį, 
pasidaro kažin kaip gaila, kad 
jis taip greitai pasibaigė, nors ir 
jokių vilčių nebuvo sukėlęs. 
Gaila taip pat, kad pragariška
me istorijos kataklizme J. Kra
likauskas ryškiau teišskyrė apie 
šešetą asmenų, kurie savo am
žiumi ir profesija buvo arčiau 
rašytojo ir jo užuojautos. Pri
kišti autoriui, kad jis persiau- 
ras ir persubjektyvus, pastaty
damas tik kelis veikėjus prieš 
pragariškai milžinišką istorijos 
stichiją, būtų neteisinga, nes J. 
Kralikauskas — ne toks epinis 
talentas kaip Albinas Baranaus
kas, kuris iš kelių tikrovės ši
puliukų priskaldo visą pasakoji
mo vežimą.

J. Kralikauskas yra lyriškas 
epikas, kuriam sielos gyveni
mas — vidinė tikrovė gal net 
įdomesnė ir svarbesnė, negu 
regimasis pasaulis, nuo kurio 
daug (o “Po ultimatumo” visiš
kai) priklauso žmonių likimas. 
Šitame savo romane kelių jaunų 
žmonių dalią jis ir atvaizdavo, 
beveik susigraudinęs, širdyje 
vos neraudodamas, kad gražio
sios jaunystės užmojų ir svajo
nių neliko nė pėdsako dėl pik
tybės jėgų siautėjimo pasauly
je. Kas nejieškos karo liepsnų, 
nei fizinių kančių konvulsijų, o 
tenorės tyliai apmąstyti dingu
sią jaunystę ir amžinai perskel
tų šeimų žaizdą, tas galės būti 
dėkingas J. Kralikauskui už ne
sugaunamo laiko ir nesugautos 
laimės priminimą trumpame ar
ba tiesiai pertrumpame “Po ul
timatumo” romane.

ALDONA SENDŽIKAITĖ, laimėjusi pirmą vietą rašinių konkurse visos 
Kanados mastu. Jos tema “Journey towards understanding” gvildeno psi
chinės sveikatos klausimus. Konkursą rengė Canadian and Etobicoke Mental 
Health Association. Laimėtą premiją jai įteikė generalinis Kanados guber
natorius E. Schreyer specialioje iškilmėje Otavoje. Aldona, XII skyriaus 
mokinė, mokosi Michael Power-St. Joseph’s gimnazijoje Toronte

Ne mūšy lygmens žmogus
Treji metai nuo Mindaugo Tamonio sunaikinimo okupuotoje 
Lietuvoje. Apie jį rašo naujas pogrindžio leidinys "Pastogė" 

pirmame numeryje

Sukako 3 metai nuo Mindau
go Tamonio mirties. Šią Vėlinių 
nuotaikos dieną užmirškime 
tuos, kurie norėjo matyti- jį li
goniu. Tuos, kurie ir yra tikrie
ji ligonys, nes argi gali norma
lus žmogus taip, kaip jie, kan
kinti savo artimą? Tai juos rei
kia gydyti ir jų gailėtis — tų, 
kurie buvo Mindaugo budeliai 
ar budelių įrankiai. . .

Šiandien mes jau suvokiame, 
kad jis buvo ne mūsų lygmens 
žmogus, ir tas kasdieninis mas
telis, kurį taikome sau ir ki
tiems, jam netinka. Daugelis 
dar ir dabar tebeklausia: argi 
nebuvo galima jam padėti? Ko
dėl jis pats nieko nedarė? Ko
dėl stovėjo tylėdamas, kai jį žu
dė, kodėl nesipriešino ir nepro
testavo?

Stovėjo ir tylėjo — gauda
mas smūgius, bet į juos neatsa
kydamas. Mums tai nesupranta
ma. Betgi pirmieji krikščionys, 
įmesti į areną žvėrims, irgi ty
lėjo — tylėjo ir meldėsi.

Tik vieną vienintelį kartą, 
gal sunkiausią gyvenimo valan
dą, kai prievarta išgabenus jį 
ligoninėn, mirė motina, o “gy
dytojas” nenorėjo išleisti Į lai
dotuves, jis pasakė savo kankin
tojui: “Aš jūsų negerbiu”. Ne
gerbiu. . . — ir tame jis visas, 
jo santykis su žmonėmis, net 
su tais, kurie buvo jo priešai. 
Ne “nekenčiu”, o “negerbiu”, 
nes neapkęsti jis nemokėjo. Te
lieka tai kaip liudijimas, jog 
Kalno pamokslas tebėra gyvas 
ir dabar.

Giliau nei kiti pažino jis savo 
kartą — kartą, gimusią karo 
metu, augusią pokario tvanku
moje, — kartą technokratinę, 
su išklibusia pasaulėžiūra. Tai 
jai buvo skirta “ŽINIA”, pa
grindinis jo gyvenimo kūrinys, 
o taip pat ir tiems, ateinan
tiems, penkiasdešimtųjų metų 
gimimo, tai mūsų vilčiai, nau
jai ir paslaptingai, davusiai 
mums Romą Kalantą.

Kas yra “ŽINIA”? Ar tai fi
losofinis veikalas, kuriame iš
dėstytos pažiūros į naujus ir ne
naujus dalykus? Kaip jį vertin
ti? Ar rasime ten ką nors nau
jo ir dar negirdėto, kas paten
kintų visada alkaną mūsų inte
lektualinį skilvį? Visa tai mes 
ten rasime, bet nejieškokime 
vien tik to.

Mažoje kamarėlėje, naktimis 
sulinkęs prie knygų, dirbo žmo
gus, kuris mus labai mylėjo. Ir 
rašė jis ne veikalą, o išpažintį, 
gal — veidrodį, kuriame galėtu
me, jei to panorėtume, pamaty
ti ir savo kelią. Už tai buvo ap
mokėta gyvenimu tikrąja to žo
džio prasme. Todėl žiūrėkime į 
jį iš tokio taško — ne tam, kad 
padarytume nuolaidą, o tam, 
kad suvoktume, jog šio kūrinio 
vertė yra kitur. Dėlto ir žiūrėti 
į jį reikia kitaip.

Tai ir veidrodis, ir išpažintis, 
ir dar kaikas daugiau, ką galima 
pavadinti Dievo ilgesiu. Siela 
čia braunasi pro teosofijos tank
mes, pro racionalistinių kon
strukcijų labirintus, gal klysda- 

ma ir klupdama, bet vedama 
galingo šauksmo: “Eikite pas 
mane, nes aš esu Gerasis Gany
tojas, kuris nupraus jums akis 
Siloės tvenkinio vandeniu, ir 
jūs praregėsite”.

Filosofas profesijonalas gal 
ras “ŽINIOJE” ir neišbaigtumo, 
ir eklektikos — viso to, kas taip 
svarbu akademikams ir visai 
nesvarbu trokštantiems gyvo 
žodžio, “ŽINIOJE” yra gyvy
bė, moralinė ir intelektualinė 
jėga, kuri daro šį kūrinį AU
TENTIŠKU savo kartos doku
mentu ir paminklu.

Jam buvo lemta iki galo nu
eiti žmogiškąjį savo kelią, pa
siekti tą pilnatvę, kurią nedau
gelis pasiekia. Jis buvo ir poe
tas, kuris suvokė žmogiškosios 
kūrybos ribotumą; prisiminki
me O. V. Milašiaus žodžius apie 
savo poeziją: “Dieve, kaip tai 
žmogiška, perdaug žmogiška!”

Įsiklausykime — kokia este
tine skaidra, kokia transcenden
tine pasaulio sutvėrimo vizija 
persišviečia šios eilutės:

perlamutre šitie žodžiai. . . 
skaisčios baltos lūpos vėrės, 
kaip dangus į sielą — grožis 
ir tyrumas rugiagėlės. . .

Filosofija jam buvo ne pažiū
rų sistemos konstruavimas, net
gi ne tiesos jieškojimas, o grei
čiau būdas mylėti tiesą — tai, 
kas priimta . vadinti gyvenimo 
filosofija.

Kaip aiškiaregys, šaukiantis į 
šviesą ir perspėjantis, jis nega
lėjo tylėti. Nes kaip gi kitaip 
galima suprasti paskutinį jo 
laišką CK, mūsų akimis, bevil
tišką ir beprasmišką? Juo la
biau, kad tame laiške jis ne pra
šo, ne reikalauja, bet perspėja. 
Perspėja apie galimą nužmogė
jimą, apie pasekmes to kebo, 
kuris vadinamas valstybiniu 
ateizmu. Prisiminkime, jog ir 
O. V. Milašiaus paskutinis kūri
nys buvo jo apokaliptiškasis 
laiškas popiežiui, kur savo regė
jimuose poetas jau mato karo 
apsėstą Europą.

Štai tie trys laiptai, trys pa
kopos: sau — kitiems — ŠVIE
SAI. Jomis jis kopė, siekdamas 
atsako — kam esu? Ir jo mirtis 
tebuvo apoteozė nuostabiai 
vientiso gyvenimo, kurio kryp
tis — Dievop.

Mindaugas Tamonis, Romas 
Kalanta ir tie, kurie bus po jų, 
yra stulpai, žymintys pokarinės 
Jaunosios Lietuvos nueitą ke
lią. Jie — tai mes, jie mūsų, ir 
mūsų — visiems laikams.

į “Merkelis 
| Giedraitis” - 
? nauja knyga apie šį didvyrį ir ( 

jo nuostabius laikus; gaunama ;■ 
2 pas platintojus ir tiesiai iš 
Z leidyklos: !;
J Amberland Publishing Co., 
2 1813 Larchwood Ave., !;
J Troy, Mi. 48084.
2 Kaina: $7.00 minkštais virše- ;
Z liais, $11.00 — kietais. 2
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<1 KUITMEJE VEIKLOJE
ČIKAGIETĖ SOL. PRAURIMĖ 

RAGIENĖ, lyrinis sopranas, ruošiasi 
koncertinei kelionei į Australiją. Jos 
koncertai numatyti: liepos 19 d. — 
Adelaidės Lietuvių Namuose, liepos 
20 d. — Melburno Lietuvių Namuo
se, liepos 26 d. — Kanberos Lietuvių 
Klube ir liepos 27 d. — Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Adelaidės lietu
viams su viešnios balsu iš anksto 
padėjo susipažinti neseniai išleista 
P. Ragienės plokštelė “Yra šalis”, 
kurios ištraukas birželio 7 d. trans
liavo vietinė lietuvių radijo valandė
lė. Menininkų atsikvietimu Australi
jon rūpinasi ALB krašto valdyba su 
pirm. V. Nevcrausku ir ypač valdy
bos narė kultūros reikalams sol. G. 
Vasiliauskienė. Šiemetinėms gastro
lėms yra pakviestas ir humorą žars
tantis aktorius Vitalis Žukauskas. 
Abu šie menininkai sutiko atvykti 
savo lėšomis. Tikimasi, kad bent jų 
kelionės lėktuvu išlaidas padengs 
koncertų pajamos.

NIUJORKO VYRU CHORAS “PER
KŪNAS savo metinį koncertą su
rengė gegužės 17 d. Kultūros židiny
je. Tai buvo pirmas “Perkūno” pa
sirodymas su naujuoju vadovu muz. 
Viktoru Raliu, kuris taipgi yra Ap
reiškimo parapijos vargonininkas, 
vadovaujantis ir jos chorui. Koncer
to programon jis buvo įtraukęs tarp
tautinių klasikų kūrinių, operų iš
traukų, lietuvių kompozitorių dainų. 
“Perkūnas” turi gražią tradiciją į sa
vo metinius koncertus pasikviesti so
listų. šiemetine viešnia buvo smui
kininkė Milda Alkaitytė, gimusi Kle- 
velande, neseniai baigusi konservato
riją Baltimorėje, šiuo metu gyvenan
ti Manhattane. Į tarptautinę klasiką 
jaunoji smuikininkė buvo įrikiavusi 
ir nemažai lietuviškų kūrinių: tris 
E. Balsio fragmentus iš baleto “Eg
lė žalčių karalienė”, J. Stankūno 
“Panemunėje”, F. Bajoro “Šokį”. 
Chorui ir smuikininkei akompanavo 
pianistė Dalia Sakaitė.

SAVIVEIKLINIS ADELAIDĖS 
TEATRAS “Vaidila” šio Australijos 
miesto lietuvius gegužės 3 d. pakvie
tė į V. Krėvės “žento” premjerą, 
paruoštą rež. V. Opulskio, parūpi
nusio ir scenovaizdžius. Iš “žento” 
jis išbraukė du veiksmus. Vaidino 
veteranai aktoriai — J. Neveraus- 
kas, A. Miliauskienė, V. Ratkevičius, 
A. Petrikas, A. Gutis, N. Skidzevi- 
čius ir J. Miliauskas, talkinami gau
saus būrio jaunimo. Jaunevadžių 
vaidmenys buvo patikėti R. Rupins- 
kaitei ir L. Kubiliui, šis teatras savo 
veiklą yra pradėjęs 1949 m. “Pir
muoju skambučiu”, net tris kartus. 
keitęs savo pavadinimus. Po spek
taklio aktorius ir režisorių pasvei
kino ALB Adelaidės apylinkės val
dybos pirm. C. Zamoiskis, finansinei 
paramai įteikdamas čekį. Vaišėms 
vadovavo “Vaidilos” administrato
rius V. Baltutis.

KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, 
vadovaujamas Ryto Babicko, lankėsi 
Omahoje, Nebraskoje. Jo dviejų da
lių koncertą gegužės 17 d. surengė 
vietinis lietuvių medžiotojų klubas 
“Aras” su savo vadovu Vytu Macke
vičium, koncerto išlaidom padengti 
surinkęs apie $2.000. Išvykoje daly
vavo ir nuolatinė okteto talkininkė 
sol. Irena Grigaliūnaitė. šia išvyka 
Klevelando vyrų oktetas, atrodo, vėl 
pradeda pastaraisiais metais nutrū
kusias savo gastroles.

BOSTONO KONSERVATORIJOS 
KONCERTE gegužės 10 d. buvo at
liktos Jeronimo Kačinsko “Miniatiū
ros” fleitai, klarnetui ir violončelei. 
Šis kūrinys buvo išleistas ir dabar 
yra prieinamas amerikiečiams muzi
kams smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno pastangų dėka.

BENDRĄJĄ LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ PARODĄ Čikagoje surengė 
II Čiurlionio Galerija, Ine., 4038 Ar
cher Avė. Dalyvavo 14 dailininkų su 
42 įvairaus žanro kūriniais. Juos pa
rodai atrinko speciali komisija — A. 
Cooper, J. Strods ir J. Mieliulis. Ši 
komisija taipgi paskyrė premijas: 
dail. M. Šileikio $500 ■— I. Brazdžio
nienei už “Purpurinį paukštį”, dail. 
T. Petraičio $200 — J. Paukštienei 
už “Ankstyvąjį pavasarį”, Čiurlionio 
Galerijos, Ine., $100 — V. Švabienei 
už grafikos darbą “Su džiaugsmu į 
laisvę”. Brandžiausiu parodos kūri
niu vertintojai pripažino $500 pre
mijai parūpinusio dail. M. šileikio 
“Žiemą”.

LIETUVIŲ MOTERŲ “DAINA
VOS” SAMBŪRIS birželio 7 d. Lon
dono Lietuvių Namuose Britanijos 
lietuviams surengė susitikimą su sve
čiais iš Kalifornijos — rašytoju And
rium Mironu-Norimu ir jo žmona 
aktore Ona. Vakaro dalyvius su 
abiem svečiais supažindino rašytojas 
K. Barėnas. Programon buvo įtrauk
ti A. Norimo prozos ir poezijos kū
riniai. Pirmojoje dalyje Andrius 
skaitė novelę “Staigmena”, Ona — 
novelę “Paslaptis”, abu — novelę 
“Kelias į Punską”. Pirmąją dalį už
sklendė abiejų pakaitomis skaitomi 
eilėraščiai: “Motinos mirtis”, “Čiur
lionį apmąstant”, “Laikas”, “Him
nas saulei”, “Ji prisikels”. Antroji 
programos dalis buvo linksmoji, pra
dėta eilėraščiu “Džinas”, humoristi
ne novele “Bevarlių krantas” ir už
baigta ištrauka iš komedijos, kurio
je O. Mironienei teko Šančių poniu
tės vaidmuo. Programą papildė hu
moristinė poema apie Altamirą, ku
rioje A. O. Mironai gyvena. Po vieš
nagės Britanijoje ir literatūros va
karo jos sostinėje Londone jiedu tę
sė turistinę kelionę Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir V. Vokietijoje.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GOS poetų sekcijos susirinkimas ge
gužės 22 d. Vilniuje buvo skirtas 
Montrealyje gyvenančiam poetui 
Henrikui Nagiui. Apie jo gyvenimą 
ir kūrybą kalbėjo V. Kazakevičius, 
atsiminimais apie ankstyvąjį H. Na- 
gio kūrybos laikotarpį dalijosi E. 
Matuzevičius. H. Nagio eilėraščius 
skaitė jaunoji poetė D. Pranckietytė.

PROFSĄJUNGŲ KULTŪROS RŪ
MUOSE Vilniuje dvi savaites viešė
jo Klaipėdos dramos teatras. Vieš
nagė buvo pradėta prieš pat sezono 
užbaigą paruošta Justino Marcinke
vičiaus “Katedros” premjera. Ja vyr. 
rež. P. Gaidys užbaigė J. Marcinkevi
čiaus trilogijos pastatymus. Išvyko
je taipgi dalyvavo ir Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų dra
mos teatro aktoriaus specialybės dip
lomantai — vyr. rež. P. Gaidžio ir 
pedagogės E. Savukynaitės auklėti
niai. Vilniečiams buvo parodytas dip
lominis jaunųjų aktorių spektaklis 
— A. Arbuzovo “Neatsargūs žaidi
mai”. Rudenį diplomantai įsijungs į 
teatro aktorių eiles. Iš kitų vilnie
čiam atvežtų veikalų minima veng
rų dramaturgo A. Kerteso komedi
ja “Vardinės”, amerikiečių drama
turgo E. O’NeilIo pjesė “Anna Chris
tie.”

DAILĖS PARODŲ RŪMAI Vilniu
je surengė apžvalginę dail. prof. V. 
Jurkūno grafikos darbų p#odą, su
sietą su jo amžiaus septyniasdešimt
mečiu. Parodos atidaryme jo kūrybą 
apibūdino Dailininkų Sąjungos val
dybos pirmininko pavaduotojas S. 
Jusionis. Sukaktuvininkas dailės stu
dijas yra baigęs 1935 m. Pabrėžiama, 
kad jis yra pasirinkęs “komunisto 
kūrėjo kelią”, kuriuo žengė ir prieš
kariniais, ir karo, ir pokario metais. 
Dėlto jo parodą aplankė net ir kom
partijos vadas P. Griškevičius su ki
tais augštaisiais partiečiais. Džiau
giamasi V. Jurkūno lenininės temati
kos kūriniais, nors už juos gerokai 
stipresnės yra jo knygų iliustracijos: 
D. Poškos “Mužiko Žemaičių ir Lie
tuvos”. K. Donelaičio “Metų”, vysk. 
M. Valančiaus, žemaitės bei kitų lie
tuvių klasikų kūrinių. Už knyginę 
grafiką V. Jurkūnas yra laimėjęs res
publikinę premiją, susilaukęs tarp
tautinių apdovanojimų Leipzigo mu
gėje.

VILNIAUS OPEROS TEATRE vie
šėjo amerikietis tenoras James King. 
Gegužės 13 d. jis atliko Cavaradossio 
vaidmenį G. Puccini operoje “Tos- 
ca”. Svečio partneriais šiame spek
taklyje buvo sopranas Gražina Apa- 
navičiūtė ir baritonas Vidas Bakas.

LIETUVOS KINO STUDIJA pa
ruošė koncertinį pilno ilgio filmą 
“Muzikinis maratonas”, skirtą Mask
vos olimpiadai. Jį buvo užsakiusi 
centrinė televizijos studija Maskvo
je. Filmo premjera numatyta olim
pinių žaidynių metu. “Muzikiniame 
maratone”, kurio scenarijų parašė 
bei režisavo R. Poškaitis ir A. šiuša, 
dalyvauja Vilniaus pučiamųjų ins- 
rumentų orkestras “Trimitas”, jo šo
kėjų grupė, estrados dainininkai, 
dramos teatrų aktoriai. Olimpiados 
metu Maskvoje taipgi bus rodomas 
rež. P. Abukevičiaus trylikos serijų 
filmas “Meškutės Nidos nuotykiai”.

SĄJUNGINĖ PLOKŠTELIŲ GA
MYKLA “Melodija” buvo surengusi 
plokštelių vokų meninio apipavidali
nimo konkursą. Pirmą premiją lai
mėjo dail. V. Valius už Justino Mar
cinkevičiaus “Mažvydo” plokštelių 
apipavidalinimą — tris vokus ir 
dėžutės aplanką.

“NEAPYKANTOS SPALVŲ” 
SPEKTAKLIU Vilniaus dramos 
teatre savo amžiaus penkiasdešimt
metį ir kūrybinio darbo trisdešimt
metį paminėjo aktorė Marija Rastei- 
kaitė. Ji yra baigusi Lunačiarskio 
teatrinio meno institutą Maskvoje, 
aktore dirbusi Šiauliuose ir Kaune, 
į Vilniaus dramos teatrą Įsijungusi 
1956 m. Per tris dešimtis metų sukū
rė daug brandžių vaidmenų.

DAIL. A. TAURINSKO 25 tapy
bos kūrinių parodą surengė Klai
pėdos dramos teatras savo patalpo
se. Didžiąją paveikslų dalį sudarė 
Klaipėdos miesto ir pajūrio peizažai.

VILNIAUS UNIVERSITETO filo
logijos fakultetas gegužės 20 d. pa
gerbė neseniai mirusį prof. Ričardą 
Mironą. Pranešimą apie jo mokslinę 
ir pedagoginę veiklą padarė klasiki
nės filologijos katedros vedėjas do
centas B. Kazlauskas, apie jo nuo
pelnus indologijai — Indijos bičiu
lių sekcijos pirmininko pavaduoto
jas A. Gudelis. Pluoštą atsiminimų 
pateikė prof. Z. Zinkevičius ir A. 
Danielius. Kalbėtojai pabrėžė svar
bų velionies palikimą, kurį sudaro 
jo mokslo veikalai bei vertimai iš 
iš senosios indiečių ir antikinės lite
ratūros: “Oria kalboff^odynas”, “Dvy
lika Rig-Vėdo himnų”, Eschilo “Pri
kaltasis Prometėjas”, “Septynetas 
prieš Tebus”. Iš neskelbtų prof. R. 
Mirono darbų ypač svarbus yra lietu
vių kalbai giminingos sanskrito kal
bos vadovėlis, kuris gali būti įvadu į 
indiečių filologiją, ir senasis indie
čių literatūros paminklas “Pančatan- 
tra”. Už ryšių stiprininmą su Indijos 
kultūra prof. R. Mironui buvo pa
skirta J. Nehru premija, nesuskubta 
jam įteikti prieš mirtį. Premijos lau
reato diplomas ir medalis dabar buvo 
perduotas velionies dukrai Valenti
nai Ciplienei. Filologijos fakulteto 
studentai padeklamavo prof. R. Mi
rono Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakčiai sukurtą odę “Carmen sae- 
culare” (“Amžių giesmė”). V. Kst.

♦
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PHOLKMIi R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

Laisvės Olimpiada

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 — S95.900.
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 prausvklos; 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 — S129.900.
PRINCESS MARGARET-KINGSWAY, rajone puikus statybininko 
8 kambarių vienaaugštis; pilnai užbaigtas rūsys, šeimos kamb. su 
atviru židiniu ir baru, 3 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

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

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356

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

AKTYVAI - 
KASOS VALANDOS: = 

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

virš 17 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 101/2% 
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų s-tą ................11 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 10’/2% 
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 13’/i%
mortgičius 12 %

Girdėjome įvairių valdžios 
pareigūnu, pačiu atletų ir eili
nių piliečių pasisakymus Mask
vos olimpiados klausimu. Vieni 
teigė, kad sovietų užėmimas Af
ganistano neturėtų paveikti ki
tų tautybių planų vykti olim- 
piadon, kad sovietų įsibrovi
mas į Afganistaną neliečia atle
tu, kad sportas nepriklauso po
litikai. Antra grupė tvirtino, 
esą nekreipti dėmesio i sovie
tų agresyvumą būtų pavojinga, 
dalyvavimas olimpiadoje rody
tų pritarimą sovietiniam nusi
kaltimui, sportas, kaip ir daugu
ma dalykų, neatsiejami nuo po
litikos.

Nėra Įmanoma šį klausimą 
paprastai išspręsti. Jei galėtu
mėm svarstybose apsiriboti vien 
sporto ir politikos tikslų teori
jomis, būtų lengviau, tačiau fak
tų esame verčiami atsižvelgti ir 
į praktišką gyvenimo patirtį.

Olimpiados pradėtos rengti 
prieš tūkstančius metu Graiki
joje. Susirinkdavo iškiliausi 
sportininkai dalyvauti varžybo
se. Ta proga būdavo pertrau
kiamos visos tarpmiestinės ko
vos. Taigi, ’ nuo pat pradžios 
olimpiadose vyravo taikinga 
dvasia. Ilgainiui olimpinė idėja 
išaugo Į pasaulini masto rengi
nį. Iš visų pasaulio kampų į 
olimpiadas suvažiuoja gabiausi 
atletai, kurie pasižada, atstovau
dami saviems kraštams rungty
nėse, puoselėti tiesos ir drau
giškumo dvasią.

Turime pakankamai žinių, 
kad 1980 m. olimpiados šeimi
ninkai nėra linkę ugdyti olimpi
nę dvasią. Juk žaidynių metu

sovietiniai kariai žudys Afganis
tano gyventojus. Sportininkams 
skirti laurai, medaliai yra dau
geliu atvejų kalinių rankomis 
pagaminti.

Dažnai sakoma, kad olimpi
nės žaidynės atitolsta nuo ide
alo ne dėl atletų, bet dėl kraš
tų valdžių kaltės. Todėl paste
bėtina, kad atletai dalyvauja 
olimpiadose ne kaip pavieniai 
asmenys, o kaip savo valstybių 
atstovai. Šis faktas būtų daug 
priimtinesnis,'jei valdžios būtų 
demokratinės, žmonių rinktos, 
o ne fašistinės, kurios verčia ir 
sportininkus tarnauti partinei 
jų politikai.

Maskvos olimpiados atidary
mas sparčiai artėja, o spauda 
ir mūsų išrinktoji valdžia tyli. 
Iki šiol su boikotu mažai pa
siekta. Tiesa, sumažėjo olimpi
adoje dalyvaujančių skaičius, 
parodytas sovietams nepasiten
kinimas jų agresyvumu, bet Af
ganistano padėtis nepagerėjo.

Mes, lietuviai, gerai matome 
gresiantį pavojų, kuris didės, 
jei nebus griežtai pasisakyta 
prieš Maskvos užmojus. Juk ir 
mūsų tautos istorija kupina 
žaizdų, padarytų tos pačios ka
riuomenės ir vadų, kurie šian
dien yra užėmė Afganistaną. 
Todėl jauskime pareigą eiti pla- 
čiojon visuomenėn ir skatinti 
Kanados piliečius neleisti Mask
vos olimpiadai praslinkti be pro
testų. Gera proga tai įvykdyti 
per Laisvės Olimpiadą, kuri 
Įvyks liepos 4-6 dienomis To
ronte. Joje dalyvaukime gausiai 
ir kelkim viešumon Maskvos 
olimpiados ironiją. R. G.

Kanados įvykiai
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —. 1 v.p.p.

Nemokoma visu norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2z000z 
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 Į NAMUS 
------------------  o-----------------------—-

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

REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnausi A. Bliudžius 
Telefonai: 534-9286 0 namų 537-2291

AUT ORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

296 Brock Avenue _ _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

* 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

531-1305

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
e 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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylia, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Pagrindinė vieta šiuose pokal
biuose teko Britų Š. Amerikos 
Aktui, kurį norima parsivežti 
Kanadon ir padaryti oficialia 
konstitucija. Toki sprendimą 
betgi turi oficialiai patvirtinti 
Britanijos parlamentas. Konsti
tucijos klausimas ypač suaktua- 
lėjo po referendumo Kvebeke, 
atmetusio atsiskyrimą nuo Ka
nados, bet pareikalavusio fede
racijos reformų. P. E. Trudeau 
tiki, kad Britų Š. Amerikos Ak
to reikalai bus sutvarkyti per 
vienerius metus. Jo perkėlimui 
Kanadon betgi gali pasipriešinti 
kaikurie Britanijos parlamenta
rai, jeigu nebus pasiektas pil
nas Kanados vyriausybės susi
tarimas su provincijų vyriausy
bėmis. Mat, tas aktas užtikrina 
dabartines provincijų turimas 
teises. Jo atidavimas Kanadai 
be provincijų pritarimo gali bū
ti nepriimtinas Britanijos par
lamentui.

Ontario konservatorių pasita
rime Hamiltone dalyvavo fede
racinės pažangiųjų konservato
rių partijos vadas J. Clarkas. 
Savo kalboje jis metė blaivų 
žvilgsnį į ateitį, komentuoda
mas pralaimėtus federacinio 
parlamento rinkimus. Pasak J. 
Clarko, federacinė konservato
rių partija vis dar bando meš
kerioti perdaug sekliame upe
lyje. Ji ypač esanti nepopuliari 
jaunesniųjų kanadiečių grupė
je iki 35 metų amžiaus, nes jai 
teko tik trečioji vieta po libera
lų ir socialistų. Konservatoriai 
taip pat nesusilaukė paramos iš 
naujųjų kanadiečių, kurių bal
sai yra labai svarbūs. Netrukus 
naujieji kanadiečiai sudarys pu
sę visų balsuotojų Toronte, 
Montrealyje ir Vankuveryje. Įsi
dėmėtinas ir kitas faktas, kad 
už konservatorius balsavo tik 
30% mažus uždarbius turinčių 
kanadiečių. J. Clarko nuomone, 
jeigu konservatoriai nori daž
niau laimėti parlamento rinki
mus, būtinai reikia praplėsti rė
mėjų bazę. Konservatoriai turi 
tapti atviresniais, pilnai priei
namais visoms Kanados gyven
tojų grupėms. Esą jau dabar rei
kia pradėti ruoštis sekantiems 
parlamento rinkimams, siekiant 
ryšių su balsuotojų šaknimis

Toronte sudegė Kanados ko
munistų partijos būstinė, kurią 
kažkas jau yra bandęs padegti 
1975 m. Kompartijos vadas W. 
Kashtanas skundžiasi, kad tai jo 
būstinei dažnai būdavo išdaužo

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

o Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

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

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

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

mi langai, supjaustomos padan
gos prie jos pastatytiem auto
mobiliam. Įtariama, kad ir šį 
kartą pastatas buvo padegtas 
bombos pagalba, nes liudinin
kai girdėjo sprogimą; Iš sude
gusio pastato griuvėsių buvo iš
trauktas kanadiečio komunisto 
gydytojo Normano Bethune pa
veikslas. Pastarasis talkino ko
munistams pilietiniame Ispani
jos kare, bet labiausiai išgarsė
jo Kinijos komunistų rėmimu, 
operuodamas . Mao kareivius. 
Vienos operacijos metu įsipjo
vė pirštą ir mirė dėl kraujo už
krėtimo. Komunistinė Kinija 
dabar nori jo atminimą įamžinti 
daug dolerių pareikalausiančia
me filme su Kanados kino bend
rovių talka. Komunistų pastatas 
Toronte, vertas apie $225.000, 
buvo pradėtas atnaujinti $300.- 
000 mastu. Maskvai tarnaujan
tis W. Kashtanas jį žada vėl at
statyti su “darbo žmonių” tal
ka, o tai turbūt reiškia aplinki
niais keliais iš Maskvos gauna
mą paramą, nes Kanados darbi
ninkai komunistų neremia. 
Priešingu atveju jų kandidatai 
federacinio parlamento rinki
muose gautų daugiau, negu po 
50-250 balsų.

Darbo jėgos min. L. Axwor- 
thy pranešė federaciniam par
lamentui, kad yra sudaryta spe
ciali komisija peržiūrėti nedar
bo draudos taisyklėms. Jos pa
siūlymus tikimasi įgyvendinti 
1982 m. Bus siekiama draudos 
programos suprastinimo. Minis- 
terių kabineto nutarimu, nuo 
1981 m. sausio 1 d. nedarbo 
drauda bus pradėta mokėti da
lini darbą turintiems kanadie
čiams, jeigu jie per savaitę bu
vo dirbę bent po 15 valandų. 
Dabartinis 10-14 savaičių darbo 
reikalavimas nedarbo draudai 
gauti pratęsiamas iki 1982 m. 
birželio mėnesio, kol bus Įgy
vendinti draudos taisyklių pa
keitimai.

Ontario parlamentas patvir
tino naują įstatymą, tvarkantį 
darbo unijas. Pagal jį visi dar
bininkai privalo tapti unijos na
riais ir mokėti nario mokestį, 
kai unija padengia 51% dirban
čiųjų. Darbdaviams suteikiama 
teisė reikalauti slapto darbinin
kų balsavimo, kai būna padaly
tas paskutinis pasiūlymas prieš 
unijos vadų planuojamą strei
ką. Tik darbininkams atmetus 
tą pasiūlymą, streikas pripažįs
tamas teisėtu, šiuo įstatymu nė
ra patenkinta nė viena pusė. 
Unijoms patinka pirmoji jo da
lis, priverčianti visus mokėti na
rio mokestį, bet nepatinka ant
roji, kuri dirbantiems slaptu 
balsavimu leidžia priimti pasku
tinį darbdavio pasiūlymą be 
unijų vadų pritarimo. Tiems, 
kurie nenori būti unijų nariais, 
nemalonus yra priverstinis na
rio mokesčio atskaitymas, ypač 
tais atvejais, kai jie sudaro 
49% dirbančiųjų ir kai unija 
turi tik 51% savo šalininkų.

DANA BILEVIČIŪTE, šiais metais 
baigusi vaistininkystę-farmaciją To
ronto universitete; dirba Boot’s vais
tinėje Hamiltone. Yra baigusi Vys
kupo Valančiaus mokyklą Hamiltone, 
lankiusį lituanistinius kursus, daina
vusi “Aido” mergaičių chore, moky
tojavusi šeštadieninėje mokykloje, 
dalyvavusi lietuviškoje veikloje

Ateitininkų žinios
Registracija Wasagos stovyklai 

baigiasi šią savaitę. Reikia žinoti 
stovyklautojų skaičių, todėl visi pra
šomi paskubėti ir užsiregistruoti sa
vo vaikus stovyklon. Stovykla prasi
dės liepos 20 d. Stovyklautojų am
žius — nuo 7 iki 18 m. Stovyklos 
vadovybė ir programa jau sudaryta. 
Registracijos blankai gaunami Pri
sikėlimo par. raštinėje ir pas dr. O. 
Gustainienę (tel. 445-4521). Stovyk
loje bus kreipiamas ypatingas dė
mesys į krikščioniškųjų ir tautinių 
principų įgyvendinimą. Moksleivių 
ateitininkų stovyklos turi augštus 
auklėjimo, ne vien pramoginius bei 
poilsio tikslus. Vienas iš svarbiausių
jų tikslų yra ugdyti tvirto ir gero 
charakterio jauną žmogų.

Visas informacijas stovyklos rei
kalais teikia dr. O. Gustainienė.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Olimpinei! Sovietų Sąjungos plau
kikų rinktinėn įsijungė du Lietuvos 
atstovai — Lina Kačiušytė ir Rober
tas žulpa, abu plaukiantys krūtine. 
Atrankinėse kandidatų varžybose Ki
jeve pasaulio rekordininkė (2 min. 
28,36 sek.) L. Kačiušytė užėmė I vie
tą 200 metrų plaukime, šį nuotolį 
įveikusi per 2 min 31,85 sek. Ji taip
gi užsitikrino dalyvavimą ir 100 met
rų plaukime, užėmusi II vietą su 1 
min. 12,09 sek. rezultatu. Olimpinėn 
rinktinėn taipgi pateko ir R. Žulpa, 
nors šį kartą užėmęs tik V vietą. Da
lyvavimą rinktinėje jam užtikrino 
anksčiau pasiektas Sovietų Sąjungos 
rekordas 200 metrų plaukime — 2 
min. 15,36 sek. Naują Lietuvos re
kordą 100 metrų plaukime delfinu 
pasiekė vilnietė L. Zinkevičiūtė (1 
min. 04,85 sek.).

Vilniaus dinamietis Remigijus Va
liulis kontrolinėse bėgikų varžybose 
Leningrade pasiekė naują Sovietų 
Sąjungos rekordą 400 metrų bėgi
me — 45,4 sek. Tuo pačiu rezultatu 
šį nuotolį įveikė ir maskvietis M. 
Lingė. Pergalė R. Valiuliui buvo už
skaityta foto aparato dėka. Senasis 
45,6 sek. rekordas priklausė kijevie- 
čiui V. Burakovui. Pagrindinis R. Va
liulio varžovas maskvietis N. čenec- 
kis atsiliko maždaug metru. Lenin
grado varžybose naujus Lietuvos re
kordus pasiekė kauniečiai: 110 met
rų bėgime su kliūtimis — Jonas Jakš- 
tys (14,11 sek.), 400 metrų bėgime 
su kliūtimis — Saulius Paulauskas 
(51,35 sek').

“Šuolininko dienoje” Taline atran
kines kovas dėl patekimo į olimpinę 
rinktinę pradėjo šuolininkai į tolį ir 
į augštį. Po ilgokos pertraukos pasi
rodė pasaulio rekordininkė vilnietė 
Vilma Bardauskienė, 1978 m. pasaulį 
nustebinusi 7 m 9 cm rezultatu. Fizi
niai negalavimai ją buvo išjungę per
nai vasarą ir iš šios žiemos pirmeny
bių. Taline ji vėl laimėjo I vietą su 
palyginti silpnoku 6 m 68 cm šuo
liu. Pagrindinė varžovė T. Kolpako
va iš Frunzės nuo Vilmos atsiliko 11 
cm. Penktą vietą užėmė kaunietė M. 
Butkienė, nušokusi 6 m 25 cm. V. 
Bardauskienė teigia, kad jos fizinė 
būsena dabar yra geresnė, negu 1978 
m., kai ji buvo pirmąja moterimi pa
saulyje, peržengusia ligi to laiko ne
įveikiamą 7 metrų ribą. Vyrų šuolius 
laimėjo minskietis V. Belskis (7 m 
62 cm), o antrą vietą išsikovojo vil
nietis A. Sabonis (7 m 57 cm). Pas
tarasis praėjusį žiemos sezoną buvo 
nušokęs 8 m 6 cm, bet vėliau jį pra
dėjo kamuoti negalavimai. Šuoliuose 
į augštį II vietą užėmė vilnietis R. 
Kazlauskas (2 m 18 cm).

GOLFO ŽINIOS
Turnyre, kuris įvyko Sunny Brea 

(savininkai H. J. Paukščiai) birže
lio 22 d., dalyvavo 35 asmenys. Tik
rieji smūgiai (Low Gross): 73 — V. 
Ubeika, 78 — P. Paukštys, 78 — V. 
Paukštys, 81 — Al. Simanavičius, 
84 — J. Danaitis, Al. Kuolas, V. Ast
rauskas, S. Kėkštas, P. Stauskas, 85
— E. Kuchalskis, 88 — R. Strimai
tis. Su išlyginamaisiais smūgiais 
(Low net): 62 (73) — V. Ubeika, 
65 (95) V. Štuikys, 66 (84) J. Da
naitis, 66 (85) E. Kuchalskis, 66 
(91) A. Zalagėnas.

Moterys (tikrieji smūgiai): E. 
Kėkštienė — 109, G. Kuchalskienė
— 116, G. Stauskienė — 120.

Sekantieji turnyrai bus liepos 6 
d., 11 v. Glen Cedars ir liepos 6 
11 v., Boltone. V. V.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

■»<> «■»< >«»<>«■»<>«»<  I «■»<> >*■»<>«■»«

Skautų veikla
• Liepos 10, ketvirtadienį, 7.30 

v,v., Prisikėlimo muzikos studijoj 
šaukiamas “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų tėvų susirinkimas, kuriame 
bus teikiamos visos informacijos 
apie XVIII-tąją Romuvos stovyklą, 
bus paaiškinama draugovių progra
ma ir diskutuojami kiti šios stovyk
los klausimai. Kviečiami tėvai, drau
gininkai ir šiaip stovyklą besidomį 
vadovai-vės.

• Stovykla bus liepos 19 — rug
pjūčio 2 d.d. Ją rengia “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadovai-vės. Vir
šininkai — ps. Linas Saplys ir ps. 
Birutė Aušrotaitė. Kapelionas — v.s. 
kun. St. Kulbis, SJ. Antrąją savaitę 
stovyklaus ir “Gintaro” — “Ąžuo
lo” mokyklas — apie 60 jaun. vado- 
vų-viu, dauguma iš JAV vietovių.

• Patvirtinti LSS tarybos komisi
jų pirmininkai skautininkai-kės:

LSS archyvo — B. Žalys, vadovų la
vinimo — L. Milukienė, lietuvišku
mo — D. Eidukienė, nuo skautavimo 
atitolusių — K. Ječius, lietuviškai 
nemokančių įjungimo į LSS — B. 
Barkus, ideologijos —. C. Senkevi
čius, spaudos ir literatūros — A. 
Saulaitis, tarptautiniu ryšių — E. 
Vilkas, ryšių su kitomis lietuvių or
ganizacijomis — I. Vilkienė. Č. S.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island

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

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

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 nekilnojdmą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

PARAMA
IMA:

13’/2% už asm. paskolas

12 % už mortgičius

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią 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 ,A6

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 IB
ESTATE

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

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

5701 Gulf boulevard, )t. Petersburg beach,Fl. >5706 
telefonas (a 13) >60~244S . vakare (ail),345-Z7)S

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

STEPHAN’S FURS
r—........ —

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • 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. (ar{i Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 Fl LT SOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Dainos vieneto “Nerija” vadovė RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, kurios gru
pė koncertavo P. Amerikos lietuviams ir kitataučiams Nuotr. St. Dabkaus

Pakvipo lietuviškos gėlės
Dainos vieneto "Nerija" koncertai trijose Venecuelos vietovėse

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

vakare parlamento rūmuose 1980. V. 28

Tėviškės Žiburiai • 1980. VII. 3 — Nr. 27 (1586) * psl. 7

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Taip galima apibūdinti jau
nų “Nerijos” vieneto mergaičių 
pasirodymą Venecueloje. Mes 
džiaugiamės jų sulaukę ir dėko
jame Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenei, kad išklausė mūsų 
prašymų ir pradžiugino mus gy
vu dainos žodžiu, šios dainos 
mums reiškia nepaprastai daug, 
nes mes jas išgirdome ir vėl tik 
po daugelio metų.

Birželio 5 d. atvyko iš Kleve- 
lando i Karaką seniai lauktas 
mergaičių vienetas “Nerija”. 
Mergaitės iš orauosčio buvo at
vežtos mūsų tautiečių ir apgy
vendintos lietuvių šeimose. Iš 
viso buvo numatyti trys koncer
tai.

Birželio 6 d. vakarą prasidė
jo programa pamaldomis už 
Lietuvą didelėje saleziečių Don 
Bosco šventovėje. Pamaldas lai
kė vysk. Alfredo Rodriges, 
lenkų kolonijos kapelionas kun. 
Ricardo Urbanski ir mūsų kun. 
Antanas Perkumas. Mišioms pa
tarnavo stud. Petras Krikščiū
nas.

Vyskupas A. Rodrigues savo 
žodyje pabrėžė, kad šios die
nos Mišios bus aukojamos už 
kenčiančią Lietuvą, kur kova už 
gimtąją kalbą, kultūrą tebe
vyksta. 1940 m. lietuvių tauta 
pergyveno didelį skausmą — tė
vynės pavergimą, o 1941 m. — 
sibirinius trėmimus. Didelė da
lis tremtinių žuvo ir buvo nu
kankinti sovietų kalėjimuose, o 
kita dalis išsibarstė po platųjį 
pasaulį, šiandieną mes jungia
mės su jais drauge maldoje.

Venecuela, pasak vyskupo, gy
vena brendimo laikotarpį, todėl 
dėkojame lietuviams už atsivež
tą Vakarų kultūrą, kuri padeda 
mums išsilaikyti augštesniame 
gyvenimo lygyje. Mes jieškome 
jaunų, nesugadintų kultūros ta
lentų, ypač jūsų jaunimo tarpe.

Pamaldų metu “Nerija” su
giedojo keletą giesmių. Pamal
dose dalyvavo apie 90 asmenų.

Po pamaldų visi ėjome į sa
leziečių vienuolijos salę, kurio
je įvyko lietuviams skirtas kon
certas. Programą sudarė “Neri
jos” dainos ir protarpiais mūsų 
kolonijos tautinių šokių grupės 
šokiai.

“Nerijos” programa buvo 
įvairi. Tiek liaudies, tiek moder
niųjų kompozitorių dainos buvo 
atliktos jautriai ir muzikiniu po
žiūriu be priekaištų. Dirigentei, 
pianistei ir jaunoms daininin
kėms studentėms visi buvo dė
kingi už lietuvišką koncertą.

Dirigentė Rita Kliorienė, plo
jant publikai, buvo apdovanota 
gėlėmis, o jaunosios daininin
kės gavo po sidabrinę orchidė
ją. “Nerija” Karako lietuvių 
bendruomenei padovanojo tau

tinę lėlę. Į koncertą atsilankė 
per 200 asmenų. Užbaigai vieš
nios buvo pakviestos į kunigo 
Antano Perkumo buveinę — 
vaišėms.

Birželio 7 d. mergaitės išva
žiavo į Puerto Azul klubo patal
pas (apie 60 km nuo Karako) 
prie jūros koncertuoti užsienie
čių publikai.

Birželio 8 d. grupė mūsų jau
nimo su dainininkėmis ir kitais 
tautiečiais išvažiavo į Valenci- 
jos miestą (165 km nuo Kara- 
co), kur įvyko trečias atsisvei
kinimo koncertas Maracay ir 
Valencijos lietviams.

Atvykę į Valenciją, nuvažia
vome į saleziečių vienuolijos pa
talpas netoli miesto, kuriose yra 
įsteigta pavyzdinė žemės ūkio 
mokykla. Pastatai dideli, erdvi 
šventovė, teatro salė, mokinių 
bendrabučiai, valgykla ir kitos 
patalpos. Tarp pastatų, esančių 
didelių medžių pavėsyje, yra gė
lių aikštė.

Numatyta programa prasidė
jo taip pat maldomis už Lietu
vą. Kun. A. Perkumas priminė 
mūsų tautos tragediją ir .kovą 
už jos laisvę. “Nerijos” mergai
tes, jis apibūdino kaip mūsų 
tautos vaidilutes, kurios saugo 
šventąją ugnį, kad ji neužgestų, 
dėkojo joms už apsilaikymą, at
gaivinimą ir pradžiuginimą mū
sų pilkame gyvenimo kelyje.

Po pamaldų svečiai (apie 60) 
buvo nuvežti pietauti. Pailsėju
sios mergaitės ruošėsi trečiam 
atsisveikinimo koncertui Mara
cay ir Valencijos tautiečiams. 
Iš Barquisimeto (175 km) atvy
ko 9 mūsų tautiečiai, iš Mara
cay 6.

Gyvenime pasitaiko staigme
nų. Iš Maracay (56 km iki Va
lencijos) atvyko mūsų tautietis 
Viktoras Ignatavičius, kuris 
prieš keliasdešimt metų darbo
vietėje prarado regėjimą, bet 
jam švietė vidinė šviesa ir rodė 
kelią atvažiuoti į Valenciją pa
simelsti už Lietuvą ir išklausyti 
“Nerijos” koncerto. Tuo tarpu 
mūsų tautiečiai, kurie gyvena 
Valencijos mieste, yra jau taip 
nutautę, kad jų sveikos ir švie
sios akys nerado kelio į “Neri
jos” koncertą. Nejaugi jiems 
Lietuva jau nieko nebereiškia? 
Nejaugi jie nejaučia, kad jie 
Lietuvai yra skolingi už paruo
šimą ateities gyvenimui?

Koncertas praėjo taip pat ma
lonioje nuotaikoje, ir tie, kurie 
dalyvavo, nepamirš gražiai 
skambančių mūsų mergaičių 
balsų ir dainų. Koncerte daly
vavo per 70 asmenų.

Prie koncerto išlaidų paden
gimo prisidėjo duosnūs rėmė
jai: H. Gavorskas — $225 ir 
V. Bieliūnienė — $225. Taip 
pat didesne auka prisidėjo Z. 
Pesliakas.

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

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

namų telefonas >
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305

Įstaigos (416) 233-3323

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA ® 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

T6II

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Akto aiškinimai
Noriu šiek tiek pasakyti apie 

kiekvieną jų, nes kartais praei
tyje jie buvo blogai suprasti.

Dešimt principų yra bendrai 
pakartotas pareiškimas apie se
niai priimtus tarptautinio elge
sio nuostatus. Jie yra suderinti 
su dokumentais, kaip Jungtinių 
Tautų Charta, visuotinė teisių 
deklaracija, JT sutartys apie pi
lietines, politines, ekonomines 
ir socialines teises. Pvz. jie lie
čia suvereninę valstybių lygybę, 
nevartojimą jėgos bei grasini
mų, sienų nepažeidžiamumą, te
ritorinį nedalomumą. Kaikurie 
žmonės mano, kad dviejų pas
kutinių principų pasirašymas 
yra tolygus dabartinės padė
ties Europoje patvirtinimui. Ta
čiau taip nėra, nes Baigminis 
Aktas taip pat patvirtino papil
domus principus, kaip taikin
gas ginčų sprendimas, įskaitant 
taikingą sienų pakeitimą; žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių gerbimas; lygios teisės ir 
tautų apsisprendimas, įgalinan
tis jas “visiškoje laisvėje nu
statyti, kada ir kaip nori tvar
kyti savo vidinį ir išorinį politi
nį statusą be išorinio įsikišimo, 
siekti, kaip jos nori, savo politi
nio, ekonominio, socialinio ir 
kultūrinio brendimo”; ir paga
liau bendradarbiavimas tarp 
valstybių. Kitaip tariant, pasi
rašydami Baigminio Akto de
šimt principų 35 valstybių at
stovai, pripažino ne status quo 
(dabartinę padėtį), bet taisyklių 
rinkinį taikingam pakeitimui.

Neminėjau nesikišimo princi
po į kitos valstybės vidaus rei
kalus, kuris taip pat patvirtin
tas Baigminiame Akte ir dažnai 
cituojamas Sov. Sąjungos, kri-' 
tikuojant vakariečių paramą ko
votojams už žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje. Šis principas reika
lingas geram valstybių valdy
mui ir tvarkai, bet kanadiečių 
požiūriu jis yra tolygios reikš
mės, kaip ir kiti devyni princi
pai, ir negali būti laikomas to
kiu, kuris paneigtų visus kitus. 
Taigi, visos valstybės privalo 
stengtis gerbti šį principą kartu 
su kitais: Valstybės neturėtų 
leisti ir mes neleisime, kad šis 
nesikišimo principas sukliudytų 
ginti žmogaus teises ir pagrin
dines laisves, įskaitant minties, 
sąžinės, religijos ir tikėjimo, ne 
tik Sov. Sąjungoje, bet ir visa
me pasaulyje, neišskiriant nė 
Kanados!

Dešimt Baigiminio Akto prin
cipų. atkreipė visuomenės dėme
sį. Kaikurių juos pasirašiusių 
valstybių nesilaikymas šių prin
cipų apvylė daug žmonių ir su
darė įspūdį, kad visas CSCE 
procesas yra apgaulė. Taip yra 
iš dalies dėl labai augštų reika
lavimų principuose ir taipgi dėl
to, kad nevisada buvo įvertin
ta, kiek padaryta trijuose sky
riuose, kuriuos anksčiau minė
jau. Noriu šį tą pasakyti apie 
juos ir tada užbaigti žvilgsniu į 
ateitį.

Pirmasis Baigminio Akto 
skyrius kalba apie karinį pasiti
kėjimą keliančias priemones. 
Ilgus metus valstybės stengėsi 
įveikti ginklų kontrolės proble
mą ir nusiginklavimą. Ją įveik
ti tebesištengiame ir šiandieną. 
Bet praeityje mažai dėmesio bu
vo kreipiama į tai, kas daroma 
su tais ginklais, kai dalyvauja
ma nusiginklavimo derybose. 
Pirmasis skyrius atkreipia dė
mesį į tai ir įveda tokias naujo
ves, kaip iš anksto pranešimas 
apie karinius manevrus ir pra
timus, stebėtojų iš kitų kraštų 
dalyvavimas tokiuose pratimuo
se.

Antrasis skyrius yra lygiai 
naujoviškas, nustatantis taisyk
les (kartais labai smulkiai), kaip 
valstybės ir individai turi bend
radarbiauti ekonomijos, moks
lo ir technologijos bei aplinkos 
apsaugos srityse. Užtrukčiau 
pusę valandos vien skaityda
mas paragrafus, liečiančius tą 
klausimą, ir galbūt keletą va
landų aiškindamas daugybę po
litinio ar biurokratinio pobūdžio 
problemų, kurias tie paragrafai 
bando išspręsti.

Trečiasis skyrius yra taip pat 
naujoviškas ir toli siekiantis. 
Įvairiais būdais jis glaustai iš
reiškia CSCE procesą ir bando 
Rytų-Vakarų santykiams duoti 
žmogišką veidą, abstrakčią tai
kingo bendradarbiavimo sąvoką 
paversti gyva realybe, prasmin
ga bei reikšminga kasdienos 
žmonėms. Į trečiąjį skyrių yra 
įjungti labai smulkūs nurody
mai apie šeimų lankymus, jų su
jungimą, santuokas tarp įvairių 
valstybių piliečių, apie sąlygas 
pagerinti turizmą, susitikimus 
tarp jaunų žmonių, sportą ir vi
sų žmonių ryšių išplėtimą.

Drąsus bandymas
Iš to, ką pasakiau, manau, 

aiškėja, kad 1975 m. Baigminis 
Aktas buvo gana drąsus bandy
mas daugeliu atvejų, ne vien 
tiktai dėlto, kad įvedė tiek daug 
naujų metodų spręsti tarptauti
nėm problemom, bet ir dėlto, 
kad tie metodai tiesiogiai palie
tė individu gyvenimą. Kaip vi
sa tai bus įvykdyta, dar nežinia. 
Dvejiem metam praslinkus po 
Baigminio Akto pasirašymo, 
pirmoji patikrinimo konferen
cija įvyko Belgrade 1977-78 m. 
žiemą. Ta konferencija įrodė, 
kaip toli siekiantis yra tas Baig
minis Aktas ir kiek daug reikia 
padaryti. Vieniems tai buvo di
delis nusivylimas, kitiems — 
aiškus ženklas, jog reikia dau
giau pastangų, kad šis bandy
mas pavyktų.

Kita patikrinimo konferenci
ja buvo numatyta po dvejų me
tų. Ji turi prasidėti Madride šį 
rudenį. Kokios bus pasekmės, 
niekas nežino. Tarptautinė at
mosfera dabar yra blogesnė. Di
dėja abejonė, ar CSCE bandy
mas yra naudingas.

Kanados vyriausybė stengiasi, 
kad Madrido konferencija bū
tų sėkminga, ir stebi, ar CSCE 
išsilaikys ateityje. Gerų intenci
jų vyrai ir moterys gali tiktai 
tikėtis, kad konferencija pasi
seks. Bet kaip laboratorijos 
mokslininkai, atliekantys bran

gų eksperimentą, žino, jog rei
kia parodyti rezultatus, kol fon
dai neišsibaigę, taip ir vyriau
sybės, dirbančios su CSCE, pri
valo suprasti, kad jos turi paro
dyti rezultatus, kol nepasibaigė 
laikas ir visuomenės kantrybė.

O tuo tarpu neužmirškime, 
kad yra pagerėjimas karinio pa
sitikėjimo srityje, kad yra pa
lengvoje prekybiniai mainai, 
padaryta šiokia tokia pažanga 
šeimų apsilankymo, jų sujungi
mo, keliavimo, nors netokia di
delė, kokios tikėjomės. Svarsty
dami trečiąjį skyrių pvz. labai 
energingai pasisakysime Madri
de už:

— sovietų taisyklių sušvelni
nimą šeimų kelionėm į Baltijos 
kraštus ir iš jų;

— žymiai palankesnį sovietų 
nusistatymą šeimų sujungimui, 
ypač dar neišpręstiems atve
jams;

— išaiškinimą naujo sovietų 
pilietybės įstatymo, taikomo ka
nadiečiams. Kaip žinote, turime 
sutartį su Sov. Sąjunga, kuri ap
saugo betkurį kanadietį, keliau
jantį į Sov. Sąjungą su Kanados 
pasu, nuo sulaikymo dėl galimo 
ginčo, liečiančio dvigubą pilie
tybę (kanadiečiai norėtų žinoti 
prieš kelionę, ar jie gali būti 
laikomi sovietų piliečiais);

— paleidimą žinomų žmo
gaus teisių kovotojų Baltijos 
kraštuose.

Praeityje Kanados baltiečių 
bendruomenė pateikdavo raštus 
vyriausybei, išreikšdama savo 
pageidavimus Helsinkio ir Bel
grado konferencijoms. Šia pro
ga tikiuosi, kad baltiečiai ir to
liau pateiks savo raštus, dėstan
čius savo pažiūras ryšium su 
Madrido konferencija.

Matysime, ką parodys ateitis.
Baigdamas savo ir Kanados 

vyriausybės vardu linkiu ge
riausios sėkmės Kanados baltie
čių bendruomenei ateityje. Ir, 
jei leisite, norėčiau išreikšti 
trimis šio vakaro “oficialiomis” 
kalbomis. (Visos antraštės — 
“TŽ” redakcijos). Vertė: J. Str.

Televizija ir Baltijos valstybės
(Atkelta iš 1-mo psl.)

je, pasak Hagbergo, veikė tik 
4 pradinės mokyklos skyriai ir 
buvo daugiau kaip 400.000 be
raščių. Baltijos valstybės pri
klausiusios rusų imperijai be
veik tiek pat laiko, kiek Blekin- 
gės, Halando ir Skonės sritys 
Švedijai. Nepriklausomybės me
tais jos buvusios “bulvių res
publikos”. Ypač nepatinka Hag- 
bergui baltiečių komitetas Šve
dijoje. “Jau laikas, — rašo jis, 
— kad baltiečių komitetas su
stabdytų savo išdavikišką ir

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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvolles Avė.,
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

Švedijai kenksmingą veiklą”.
Stalininko įtūžis rodo, kad mi

nėto komiteto veikla yra reikš
minga. Iš tikrųjų tai pati se
niausia baltiečių bendradarbia
vimo organizacija, veikianti nuo 
1943 m. Jai priklauso daug įta
kingų Švedijos viešojo gyveni
mo asmenybių ir baltiečių at
stovų. Nuo pat pradžios iki šiol 
komiteto reikalus tvarko neiš
senkančios energijos estas eko
nomistas Arvo Hormas. Daug 
metų komitetui iki savo mirties 
vadovavo žymus švedų archeo
logas prof. Birgeris Nermanas. 
Jo darbą tęsia jaunesnės kartos 
politinių mokslų daktaras doc. 
Birgeris Hagaardas. Gegužės 
29 d. Stockholme įvyko metinis 
baltiečių komiteto susirinkimas. 
Lietuviams atstovavo dr. K. J. 
Čeginskas ir lektorius J. Lin- 
gis. A. Lembergas

Trėmimų minėjimai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tai yra įmanoma, jam davus pa
reigas: dalinti atsišaukimus, 
siųsti telegramas (ar toks minė
jimas nėra vertas demonstraci
jos?), žygiuoti Amerikos did
miesčių gatvėmis, reikalaujant 
sustabdyti tautų naikinimą?

Parapijų salėse mes neišsprę
sime kovos už laisvę klausimo. 
Be susiklausimo, be vienybės, 
kad ir skirtingais metodais, be 
jaunimo ugnies ir entuziazmo 
mūsų šūkiai ir paskaitos, mūsų 
gražūs žodžiai ir meninės pro
gramos telieka gyvenimo ruti
na. Ateiname Į namus ir gyve
name toliau savo patogų, nerū
pestingą gyvenimą, išklausę pa
skaitos, paploję kanklininkams, 
be jokio rezultato rytojaus die
nai.

Tokių minėjimų vadovai pir
moje eilėje privalo susirūpinti 
aktyviu jaunimo dalyvavimu ne 
scenoje, ne minioje, bet konkre
čiais darbais. Organizacijos tu
ri skatinti savo narius dalyvau
ti. Vyresnieji turi jieškoti vie
nybės.

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

1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

tel. 533-3531
nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

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

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

Vasaros kursai jaunimui
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos Ryšių Centras ruošia 
septintąjį lituanistikos semina
rą rugpjūčio 3-17 dienomis.

Lituanistikos seminaras ren
giamas jaunimui, baigusiam vi
durinę mokyklą, jieškančiam 
progos gilintis lituanistikos da
lykuose. Seminaras taikomas 
tiems, kurie laisvai kalba, skai
to ir rašo lietuviškai ir yra pasi
rengę lankyti universitetinio ly
gio kursus.

Seminaro programa yra skirs
toma į tris pagrindines sritis: 
lietuvių kalbą, lietuvių literatū
rą ir Lietuvos istoriją, šią vasa
rą dalyviai galės rinktis iš 11 
kursų ir privalės imti mažiausiai 
keturis — bent po vieną iš mi- 

.nėtų sričių. Vakarais bus įvai
rios programos, bet daugiausia 
laiko bus skiriama individua
lioms studijoms.

Dalyvių patogumui veiks pe
riodikos ir knygų biblioteka bei 
knygynas, kur bus galima įsigy
ti paskiriems kursams vadovė
lius ir kitų knygų.

Seminarą rengia PLJS Ryšių 
Centras. Seminaro reikalams 
yra sudaryta komisija, kuriai 
vadovauja Mindaugas Pleškys. 
Kiti komisijos nariai: Povilas 
Binkis, Romas Kasparas, Rūta 
Nainytė-Sušinskienė, 'Linas 
Rimkus, Emilija ir Romas Saka- 
dolskiai, Šarūnas Valiulis.

Norintieji gauti užskaitas (un
dergraduate credit — “Lithua
nian Culture and Civilization”) 
iš valstybinio Kent universiteto 
turės atskirai registruotis ir už
simokėti papildomą mokestį už 
dvi (86,50 JAV dol.) arba ketu
rias (173,00 JAV dol.) semestro 
valandas. Tai bus galima atlikti 
atvykus į seminarą.

“Loyola of the Lakes” yra 
amerikiečių jėzuitų tvarkomi re
kolekcijų namai (keli kilometrai 
nuo Akrono miesto) Ohio vals
tijoje, JAV. Vieta lengvai pa
siekiama sausumos ir oro ke
liais: Akrone yra autobusų sto
tis, o netoli yra Akron-Canton 
orauostis. Tai nuošali vieta, toli 
nuo miesto triukšmo, supama 
ūkių, kalvų ir ežerų. Namai yra 
aprūpinti visais bendrabučio pa

togumais — maistu, patalyne ir 
kt.

Seminaro mokestis vienam as
meniui yra 150 JAV dol. Tai 
apima maistą, patalynę, daugu
mą mokymosi priemonių ir 20 
dol. registracijos mokestį. Dėl 
finansinių sunkumų negalį užsi
mokėti seminaro mokesčio tesi
kreipia į viešus fondus. Jų sąra
šas bus pasiųstas tiems, kurie 
pažymės atitinkamą anketos vie
tą.

Septintąjį lituanistikos semi
narą finansiškai remia JAV 
švietimo ministerijos tautinio 
palikimo studijų skyrius (angį. 
The Ethnic Heritage Studies 
Program — Office of Educa
tion). Parama išrūpinta JAV 
Lietuvių Bendruomenės švieti
mo tarybos pastangomis.

Visi dalyviai renkasi sekma
dienį, rugpjūčio 3, po pietų ir 
skirstosi sekmadienį, rugpjūčio 
17, prieš pietus. Tie, kuriems 
reikės parūpinti keliones iš au
tobusų stoties arba orauosčio, 
prašomi anketoje pažymėti at
vykimo laiką ir vietą. Kitu at
veju rengėjai negali užtikrinti 
pasitikimo.

Seminarui registru ojamasi 
tik dviem savaitėm paštu, užpil
dant anketą ir atsiunčiant kartu 
su negrąžinamu 20 JAV dol. re
gistracijos mokesčiu šiuo adre
su:

PLJS Ryšių Centras,
Attn.: Mindaugas Pleškys, 
5620 South Claremont Ave, 
Chicago. IL 60636, 
USA

Seminaro dalyvių skaičius ri
bojamas 35. Pirmenybė teikia
ma tiems kandidatams, kurių 
anketos pirma pasiekia semina
ro komisiją. Susidarius dides
niam interesantų skaičiui, liku
sieji registruojami į laukiančių
jų sąrašą, jeigu to pageidauja 
anketoje. Visi suinteresuoti bus 
painformuoti apie jų priėmimą 
raštu.

Visiems dalyviams bus pasiųs
tas “Seminaro vadovas”, kuria
me plačiau rašoma apie semina
ro eigą, tvarką, ūkinius reika
lus; bus atspausdintas žemėlapis 
ir t.t. Inf.

TELEVISION
f-j? s S Savininkas — V. SIMINKEV1ČIUS

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

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

Naujas lietuvių
kelionių biuras

SIMON'S
Travel Service

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)w. g. DRESHER ™
Dm,. INSURANCE

RESHER-ĮjARAUSKAS 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 valanddš: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

tNSURANCf * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Praėjusį sekmadienį pamaldas 
laikė kun. Liudas Januška, OFM.

— šį trečiadienį Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a. a. Platonas 
Preibys, 59 m. amžiaus. Praėjusią 
savaitę palaidoti: a. a. Povilas žižys, 
82 m., a. a. Sofija Balsienė-Butkevi- 
čienė, 62 m., ir dr. K. Ambrozaičio 
naujagimis sūnelis Andrius.

— Susituokė Richard Gordon Ry
an ir Rūta-Barbora Tirkšlevičiūtė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Juozą Kriaučiūną, 11 v. 
už a. a. Joną Juodį ir a. a. Vladą 
Stungurį; Wasagoje: 10 v. r. už a. 
a. Romą Lenkaitį, 11 v. už a. a. My
kolą ir Algirdą Slapšius.

Lietuvių Namų žinios
— Birželio 22 d. sekmadienio po

pietėje dalyvavo 120 svečių. Knygoje 
pasirašė K. ir B. žolpiai iš Edmonto- 
no.

— LN Jaunimo Būrelis kviečia vi
sus — jaunus ir senus į “Roller Ska
ting” balių liepos 3 d. Ontario Place. 
Registruotis pas M. Yčą 766-7300 ar
ba L. Kaknevičių 766-4492.

— LN Vyrų Būrelis gegužinėj bu
vo pasveikinti ir pagerbti šie Jonai: 
Adomaitis, Bekeris, Dambaras, Ke- 
leris, Lapinskas, Lenkaitis, Leveris, 
Maniuška, Pranckevičius, Varanavi
čius ir Vilkauskas.

— LN paaukojo: J. Strazdas $200, 
V. Zaikauskas iš Vašingtono $10, 
dail. J. Juodis iš Floridos $10.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas, kaip skelbia “LN Ži
nios” š. m. 22 nr., yra suplana
vęs pigių butų bendranamį 
Bloor St. W. — Indian Gr. Pa
statas numatytas 11 augštų su 
115 butų, dviem salėm, patalpo
mis dviem finansinėm Įstaigom 
ir autoaikšte apačioje. LN val
dyba paskyrusi $10.000 pasko
lą pradiniams statybos tyrimo 
darbams. Susitarta su Royal 
Banku dėl 4-5 milijonų pasko
los. Pastaruoju metu esą atsira
do kliūčių Toronto miesto savi
valdybėje dėl pastate numatytų 
salių.

Sol. S. Žiemelytė buvo nuvy
kusi Į Los Angeles dalyvauti sa
vo brolio Broniaus Žiemelio lai
dotuvėse. Velionis mirė birželio 
20 d. Laidotuvėse dalyvavo taip 
pat seserys Roza ir Kazys Ro- 
žanskai iš Detroito, Olė Petraus
kienė, jos sūnus Stasys ir Irena 
Petrauskai iš Toronto.

Lietuviškos spaudos rėmėja 
G. Bulotienė iš Detroito paau
kojo “T. Žiburiams” $10.

“Gintaro” ansambli 25-čio pro
ga parėmė $250: KLB Toronto 
apylinkės valdyba; $100: Toron
to Lietuvių Namai, Albertina 
Milienė iš Los Angeles; $50: 
“Gyvataras” iš Hamiltono, To
ronto “Aitvaras”; $30: J. ir A. 
Rinkūnai; $25: D. ir A. Keršiai, 
$15: C. McMullen (Secretary of 
State Dept.).

“Gintaro” ansamblis išrinktas 
atstovauti Kanadai Prancūzijoj 
tarptautiniam festivalyje š.m. 
rugpjūčio 10-27 d.d.

PARDUODAMA: 6 mėnesių šuniukas 
(kalytė), “German Shepherd” veis
lės, gavęs visas reikalingas injekci
jas, už $50, tel. 766-4244; du maži 
šuniukai (kalytės), 6 savaičių, “Ger
man Shepherd” ir G. Dane maišytos 
veislės. Tel. 531-8662.

GYVENU KANADOJE, esu vidutinio 
amžiaus, be šeimos, materialiai apsi
rūpinęs, blaivus. Vedybų tikslu noriu 
susipažinti su rimta, dora, sąžininga, 
vidutinio amžiaus moterimi Kana
doje arba JAV-se. Pageidaujama 
trumpa autobiografija ir nuotrauka, 
kurią pasižadu grąžinti. Paslaptis ga
rantuota. Rašyti “T. žiburių” adresu, 
pažymint “Jokūbui”.

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
. CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmą mėnesio penktadienį, lie

pos 4, mūsų šventovėje 7 v.v. švento
ji Valanda su švenčiausio adoracija 
ir palaiminimu, 7.30 Mišios.

— Pakrikštyta Amanda Kimberly 
Aleksandra, Andrew ir Dianos Gcl- 
dutytės Harvey dukrelė.

— Pirmas mėnesio sekmadienis 
liepos 6 d. Antroji rinkliava — pa
rapijos skoloms mokėti.

— Palaidoti iš mūsų šventovės lie
tuvių kapinėse: a.a. Sofija Balsienė, 
61 m.; Kazimiero ir Angelės Ambro- 
zaičių kūdikis — Andrius-Robertas; 
Platonas Freibys, 59 m.

— Nuo pirmojo liepos sekmadie
nio vakarinės Mišios mūsų švento
vėje — 8.30 v.v.

— Vasaros metu Wasagos stovyk
lavietėje, pradedant liepos pirmu 
sekmadieniu, Mišios — 11 v. ryto.

— Visuomeninė parapijos tarybos 
sekcija yra numačiusi kviesti Čika
gos “Dainavos” ansamblį su kompoz. 
A. Jurgučio veikalu “Čičinskas” š.m. 
lapkričio 29 d. į Torontą. Rėmėjai, 
paaukoję $100, gaus du bilietus į 
spektaklį ir du bilietus į pokylį po 
vaidinimo; paaukoję $50 gaus po vie
ną bilietą į vaidinimą ir į pokylį.

— “Aušros” stovyklo prasideda šį 
sekmadienį, liepos 6, ir baigsis lie
pos 19.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 20 d. Registracijos blankai 
gaunami parapijos raštinėje ir pas 
dr. O. Gustainienę (tel. 445-4521).

— Parapijai aukojo: M. Skučienė 
savo a.a. vyro Pauliaus atminimui 
$200, H. Rickcvičienė a.a. sūnaus Al
gio atminimui $100, J. Bernatavičie- 
nė $100; Vietnamo pabėgėliams, ku
rių jau turime dvi šeimas, aukojo: 
ateitininkai S82, A. Žilienė $20, P. S. 
Morkūnai $50, J. Strazdas $20. Mo
nika Bumbulienė savo a.a. motinos 
M. Kuzmickienėš atminimui paau
kojo $100 “LKB Kronikai”.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ky
mantų šeimos mirusius, užpr. M. 
Baltrukonienė, 8.30 už Oną Stankie- 
nę, užpr. K. S. Juknevičlai, 9 v. už 
Kęstutį Simanavičių, užpr. V. M. Si
manavičiai, 9.20 už Jadvygą ir Ste
poną, užpr. M. Pečiulienė, 9.45 už 
Antaną Daukšą, užpr. M. Daukšienė; 
sekmadienį 8 v. už Antaniną Dubi- 
ninkienę, užpr. E. Duobienė, 9 v. už 
Juozą Dargužą, užpr. V. Sinkevičius, 
10 v. tretininkų intencija, užpr. val
dyba, 11.30 už parapiją, 8.30 v.v. už 
Joną Venskaitį, užpr. O. Plenienė.

Lietuvių evangelikų pamaldos 
šį sekmadieni — Įprastu laiku, 
9.45 v. r.

Salomėja ir Jonas Andruliai 
savo ūkyje — “Krakėse” prie 
Staynerio, Ont., Joninių proga 
surengė pobūvį. Suvažiavę gi
minės ir bičiuliai pasveikino ne 
tik Joną, bet ir Salomėją jų 30 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga. Vaišingi šeimininkai gavo 
daug dovanų ir “Ilgiausių me
tų”. . . Prie laužo vyresnieji ir 
jaunimas, kurių buvo nemažas 
būrys, traukė sutartines, o vė
liau vyko šokiai. Petrinių ir Po- 
vilinių išvakarėse ten buvo pa
sveikintas ir Lietuvos Kankinių 
parapijos klebonas kun. Petras 
Ažubalis, dalyvavęs pobūvyje ir 
sveikinęs sukaktuvininkus.

Aukos Tautos Fondui. A.a. 
Emilijai Yurkus mirus, jos atmi
nimui aukojo Tautos Fondui 
$20: B. B. Čepauskai, Alb. Masa
las, Jonas Puteris, Juozas Yur
kus; $10: J. Benetis, J. Kecorius, 
V. Matulevičius, A. J. Pliopliai, 
J. B. Stalioraičiai, Jonas Vait
kus; $5: M. Meiliūnas, A. Rinkū- 
nas, B. J. Sriubiškiai.

A.a. Kostui Kalendrai mirus, 
jo atminimui aukojo Tautos 
Fondui $100: Amalija Bortke- 
vičienė, Woodhaven, N.Y. 11421, 
USA; $5: O. Indrelienė Toronte. 
Už aukas abiejų mirusių įamži
nimui Tautos Fonde nuoširdžiai 
dėkojame.

Tautos Fondo Toronto 
apylinkės atstovybė

Naujiems ateiviams pagelbė
ti yra Įsteigta speciali būstinė 
“Ontario Welcome House” (454 
University Ave., prie St. Pat
rick požeminio stoties). Ten 
veikia nuolatiniai anglų kalbos 
kursai suaugusiems ir vaikų 
darželis, kuriame suaugę kur
santai gali palikti savo vaikus. 
Be to, minėtos būstinės parei
gūnai padeda naujiems atei
viams užpildyti Įvairių prašy
mų blankus, teikia informacijas 
apie įsikūrimo galimybes, švie
timą, nurodo kur kreiptis Įvai
riais reikalais, nemokamai iš
verčia anglų kalbon dokumen
tus, reikalingus darbui ir mo
kykloms. Telefonas informaci
jai 965-0829.

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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Tautybių savaitės — Karavano atidarymas prie Toronto rotušės. Kalba vyriausias Karavano vadovas Leonas
Kossaras. Paviljonų atstovių eilėje matyti ir iškilioji “Vilniaus” lietuvaitė V. Adomonytė Nuotr. St. Dabkaus
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Wasagoje bus liepos 20 - rugpjūčio 4 dienomis
Stovyklautojų amžius — nuo 7 iki 18 metų. Speciali, amžiaus grupėm, pritaikyta 
programa. Registruotis iki liepos 10 d. Prisikėlimo parapijos raštinėje arba pas 

dr. O. Gustainienę, telefonu 445-4521 Toronte

Keletas torontiečių birželio 
28-29 d. d. lankėsi Klevelande, 
kur Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos klebonas 
kun. G. Kijauskas šventė savo 
sukaktis: 50 metų amžiaus, 30
— vienuolinio gyvenimo ir 20
— kunigystės. Sekmadieni su
kaktuvininkas su keliais kuni
gais atnašavo padėkos Mišias 
ir pasakė pamokslą. Giedojo 
Čiurlionio choras, vadovauja
mas muz. A. Mikulskio. Po pie
tų parapijos salėje buvo sureng
ta sukaktuvinė iškilmė, kurioje 
dalyvavo labai gausi visuomenė.
— Birželio 28, šeštadienį, Šv. 
Jurgio par. salėje įvyko “Viva 
Europa” spektaklis, atvežtas iš 
Los Angeles. Jame gausūs 
Klevelando lietuviai matė origi
nalų teatrinio pobūdžio, moder
naus stiliaus montažinį veikalą, 
sukurtą ir atliekamą lietuvių 
jaunimo. Jis vaizduoja lietuvių 
jaunimo kelionę po Europą įvai
riem miestam būdingais epizo
dais. Veikale yra įpinta vaidyba, 
muzika, šokiai, dainos, humoris
tiniai vaizdai, skaidrės, rodo
mos dviejuose ekranuose. Įvai
rius vaidmenis atlieka apie 40 
jaunuolių. Režisorė — Danutė 
Barauskaitė, šiame spektaklyje 
dalyvavo ir keletas torontiečių. 
Jų manymu, tai būtų įdomus 
veikalas pamatyti ir Toronte.

Inž. Vytautas šeštokas iš Ka
lifornijos, lydimas A. Patamsio, 
gyv. Hamiltone, aplankė “T. ži
burius” ir kitas lietuvių institu
cijas Toronte, Mississaugoje ir 
Hamiltone.

Aldona Sendžikaitė, gimnazi
jos mokinė, laimėjo I premiją 
$1000 rašinių konkurse visos 
Kanados mastu. Jai ir kitiems 
premijos buvo įteiktos Kanados 
gubernatoriaus Otavoje š. m. 
birželio 25 d. Otavoje. Iškilmė
je dalyvavo ir Aldonos tėvai. 
Konkursą rengė psichinės svei
katos draugija “Mental Health 
Association”. Aldona Sendžikai
tė pradžioje laimėjo I vietą sa
vo gimnazijos rašinių konkurse, 
paskui Ontario provincijos ir 
pagaliau visos Kanados (jos 
nuotrauka — 5 psl.).

Savaitraštis “The Mississau
ga News” VI. 25 išspausdino il
gą straipsnį apie jauną dailinin
kę Oną Ališauskaitę (Alisaus- 
kas) antrašte “Ona”. Prie 
straipsnio pridėta spalvota nuo
trauka. kurioje matyti linksmai 
nusiteikusi dailininkė tarp savo 
paveikslų. Straipsnyje rašoma, 
kad Ona yra baigusi Ontario 
meno kolegiją, dirba kaip bib
liotekos dailininkė Mississaugo
je, dalyvauja televizijos progra
mose, rengia savo kūrinių paro
das, kuriose yra laimėjusi pre
mijų. Pastaruoju metu jos kū
rinių paroda buvo surengta Val
halla galerijoje (“Valhalla Inn” 
viešbutyje). Liepos 7 d. jos pa
roda bus atidaryta Mississaugos 
Valley Library. Minėto savait
raščio straipsnyje nepaminėta, 
kad ji lietuvaitė.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. 
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146S DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Lietuvių studentu suvažiavimas 
Niujorke

Šiais metais ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ STU
DENTŲ SĄJUNGOS METINIS SUVAŽIAVIMAS įvyks 
Niujorke 1980 m. lapkričio 27-30 dienomis 
(Padėkos Dienos savaitgalį).

Kviečiame visus studentus ir abiturientus ruoštis ke
lionei į Niujorką ir gausiai dalyvauti suvažiavime. Tolimes
nės žinios bus paskelbtos vėliau.

LSS Suvažiavimo Ruošos Komitetas

Lietuvių mokykloms. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
švietimo komisija išleido papil
dytą antrą laidą V. Matulaičio 
Lietuvos geografijos pratimų 
“Kur bėga Šešupė”. Knygelė at
spausta keturiomis spalvomis. 
Jos kaina yra $3, įskaitant per
siuntimą. Platintojams nuolai
dos nedaroma, nenorint pakel
ti knygelės kainos. Knygeles ga
lima užsisakyti, prisiunčiant če
kius PLB švietimo komisijos 
vardu: PLB švietimo komisija, 
506-44 Longbourne Drive, Wes
ton, Ont. M9R 2M7, Canada.

Toronto L. Namų Vyru Būre
lio rengta gegužinė pranciško
nų stovyklavietėje birželio 21 
d., sutraukė apie 150 dalyvių. 
Grojo Adomaičio muzika, buvo 
laužas, loterija, šokiai, užkan
džiai, dainos.

“TŽ” redakciją aplankė trys 
Škotijos lietuviai: kun. Juozas 
Andriušis-Andriusevičius (Mc
Andrew), Petras Gečionis ir 
Juozas Gečionis. Visi trys gimę 
Škotijoje 1925-27 m. Juozas da
bar gyvena St. Catharines, Ont., 
o Petras ir kun. J. Andriušis te
begyvena Škotijoje. Visi kalba 
senovine lietuvių kalba ir daly
vauja lietuvių veikloje. Kun. J. 
Andriušis mažiau turi ryšių su 
lietuviais, yra misijų vienuolijos 
narys, ilgą laiką dirbęs Afriko
je kaip misijonierius. Paviešėjęs 
Kanadoje, su P. Gečioniu grįžo 
Skotijon.

Tautybių savaitė — Karava
nas šiais metais susilaukė ma
žiau lankytojų. Bent taip rašo 
didžioji spauda, sekusi lankyto
jų judėjimą. Oficialių duome
nų kol kas nėra. Užkalbinti kai- 
kurių paviljonti vadovai pareiš
kė, kad šiemet lankytojų skai
čius sumažėjęs visu trečdaliu. 
To priežastimi laikomi įėjimo 
pasai, leidžią aplankyti tiktai 18 
paviljonų. Norint aplankyti jų 
daugiau, ypač šeimoms, reikėjo 
pirkti naują pasą už $6.

Bramptono miestas, nusižiū
rėjęs į sėkmingą metropolinio' 
Toronto tautybių savaitę — Ka
ravaną, taip pat rengia pana
šaus stiliaus “International Vil
lages Festival” liepos 5-12 d. d. 
Dalyvaus šių tautybių paviljo
nai: anglų, italų, vokiečių, uk
rainiečių, prancūzų, trinidadie- 
čių, indiečių, lenkų, graikų, 
vengrų, žydų. Telefonas infor
macijai: 753-2617.

Metinė Aušros Vartų parapijos iš
vyka bus Palangos vasarvietėje lie
pos 6, sekmadienį. Jeigu numatytoji 
vieta pamaldoms negalės būti sutvar
kyta, tai pamaldos bus laikomos prie 
A. M. Čepulių vasarvietės. Ten bus ir 
parapijos choro pagerbimas bei sve
čių priėmimas. Numatyta ir loterija, 
kurią tvarko p.Balaišienė. Autobusas 
išvyks liepos 6 d., 10 v.r., nuo AV 
šventovės.

Ekskursijoje į garsiąją šventovę 
Cap-de-la-Madeleine buvo padaryta 
daug nuotraukų ir skaidrių. Jos buvo 
rodomos “Rūtos” klube birželio 25 
d. Ta proga taip pat aptarti pensinin
kų klubo veiklos reikalai

“Gintaro” ansamblis birželio 25 d. 
buvo susirinkęs į AV parapijos salę

Greitas ir tikslus patarnavimas!

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Pensijų planas ....
Term. ind. 1 m.

* Nuo liepos 1 d.

Duoda nemokamą gyvybės draudą
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

10.75%* 
12.25% 
11.25 %
9.75%

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.

Dienraštis “The Toronto 
Sun” VI. 19 paskelbė nukentė
jusių 6 policininkų pavardes, 
kurių tarpe minimas Dan Tar- • 
vydas. Jie buvo pašaukti “Cam
bridge Motor Hotel” vadovybės 
tvarkyti siaučiančių paauglių. 
Jų būrys susimetė į kambarį 
švęsti vieno jų draugo sutiktu
vių, t. y. paleidimo iš kalėjimo. 
Būdami įgėrę, jaunuoliai puolė 
atvykusius policininkus ir kele
tą jų sužeidė. Dešimčiai bernai
čių ir mergaičių iškeltos bylos.

Kanados sveikatos ir viešo
sios gerovės ministerija laišku 
“TŽ” 
veikia 
“New 
mūsų 
mažai 
ninkai nepasinaudoja vyriausy
bės peikiama parama. Kaip ta 
programa pasinaudoti, nurodo 
specialiai paruošta knygelė 
“New Horizons — Inventory of 
Project Ideas”, šios knygelės ir 
kitais reikalais Toronte kreiptis 
į Helen Sadowski, New Hori
zons, 2300 Yonge St., Suite 
1104, Toronto, Ont, Ont. M4P 
1E4. Tel. (416) 481-5183. To
kios įstaigos yra ir kitose pro
vincijose.

Spaudoje pasirodė spėliojimų, 
kad olimpinių žaidynių organi
zatoriai Maskvoje jų atidarymo 
iškilmėje gali iškelti ir olimpia
dą boikotuojančių valstybių vė
liavas. Tai ypač gali įvykti su 
Kanados ir JAV vėliavomis. Ati
darant žaidynes, olimpinę vėlia
vą naujiems jų šeimininkams 
perduoda paskutinųjų žaidynių 
vietovės burmistras, o užbai
giant žaidynes, ta vėliavą iš sta- 
dijono išneša būsimos olimpia
dos atstovai. Tai liečia Montrea- 
lį, kuriame olimpiada įvyko 
1976 m., ir Los Angeles, kur ji 
turėtų įvykti 1984 m. Montrea- 
lio burmistras J. Drapeau jau 
atsisakė dalyvauti. Olimpinę vė
liavą Maskvon nuveš du kana
diečiai sportininkai, uždegę 
olimpinį aukurą Montrealyje. 
Oficialių atstovų nėra numatęs 
ir Los Angeles miestas. Ir be jų 
dalyvavimo gali būti iškeltos 
Kanados bei JAV vėliavos pro
pagandiniu tikslu. Turkija ir 
Japonija, paskelbusios olimpi- 

, nių Maskvos žaidynių boikotą, 
pareikalavo, kad joms būtų su
grąžintos valstybinės jų vėlia
vos ir himnų gaidos, bet lig šiol 
nesusilaukė jokio atsakymo. 
Kaikurie diplomatai Maskvoje 
yra gavę savo vyriausybių įsa
kymus nelegaliam jų vėliavos 
iškėlimui pasipriešinti jų nulei-

Sol. V. Verikaitis, gimnazijos 
mokytojas, su žmona, kaip mo
kytojų ekskursijos dalyviai iš
vyko Graikijon. kur praleis tris 
savaites, susipažindami su grai
kiškąja kultūra.

Filmas “The Defection of Si
mas Kudirka” vėl buvo rodo
mas televizijoje per 4 ir 10 ka
nalą birželio 24 d. Tų kanalų 
programas daug kas mato ir Ka
nadoje.

Pasaulio Estų Dienos rengia
mos š. m. liepos 6-13 d. d. Šve
dijos sostinėje Stockholme. Pro
gramoje: dainų šventė (1000 
dainininkų), tautinių šokių ir 
gimnastikos festivalis, teatrinis 
spektaklis (Toronto estų teat
ras), parodos, koncertai, baliai, 
šokiai, ekskursijos Baltijos jū
roje. Tai jau trečios Pasaulio 
Estų Dienos (pirmosios buvo To
ronte 1972 m.) Į jas suvažiuoja 
apie 20.000 estų iš viso laisvojo 
pasallio. Švedijoje gyvena 25.- 
000 estų.

Buvęs komunistinio “Liau
dies Balso” administratorius ir 
raudonųjų organizacijų veikė
jas K. Kilikevičius jau ketvirti 
metai yra pusiau paralyžuotas ir 
laikomas Sunny Brook vetera
nų ligoninėje.

Laiškų skyriuje dienraščio 
"The Toronto Sun” pasirodo ir 
lietuviškų pavardžių. Gana daž
nai matyti pavardė Vita Lapai
tis. Š. m. VI. 25 laidoje buvo iš
spausdintas jos laiškas, pasisa
kantis prieš Laurą Sabiją, kovo
jančią už laisvę abortams ir ne
padoriems filmams. Esą jos rei
kalavimai yra įžeidimas kiekvie
nos galvojančios moters. Jeigu 
ji pati to nori, tegu bent neįtai- 
goja klaidingų savo pažiūrų ne- 
siorientuojančioms, paprastoms 
moterims.

“The Toronto Sun” dienraštis 
VI. 26 išspausdino V. Cinio laiš
ką, kuriame jis primena, kad 
1941 m. Stalino budeliai depor
tavo 100.000 žmonių iš Baltijos 
valstybių. Tūkstančiai jų žuvo. 
Dalis tų budelių tebegyvena ki
tuose kraštuose. Jie esą tokie 
pat nusikaltėliai, kaip ir naciai, 
todėl Kanados min. R. Kapla- 
nas turėtų pradėti ir jų me
džioklę. Prie tokių nusikaltėlių 
esą priklauso ir buvę karo są
jungininkai, kurie išdavė so^je^- dimu. Kanados užsienio reikalų 
tinei armijai 50.000 kazokų)j.k<K^-ltministerija panašių priemonių 
vojusių prieš komunistus/ i~1''

redakcijai praneša, kad 
pensininkams padėti 

Horizons Program”, kuri 
gyvenamoje srityje per- 
žinoma. Dėlto esą pensi- 

i"‘‘ :nėra numačiusi. 
r

aptarti kelionės į Čikagą reikalų. Da
lyvavo ne tik šokėjai, bet ir jų tėvai. 
Viešiems rūpėjo dalyvavimas tau
tinių šokių šventėje. Vykstama au
tobusu. Kelionės reikalais rūpinasi 
Petras Lukoševičius.

Jonų ir Petrų šventė buvo suruoš
ta birželio 29 d. AV par. salėje. Iš
kilmingų pietų metu paminėta ir pa
rapijos klebono kun. J. Kubiliaus, 
SJ, 40 metų kunigystės sukaktis.

Aušros Vartų parapijos choras, iš
tvermingai giedojęs per pamaldas 
sekmadieniais ištisus metus, išsiskirs
tė atostogų.

Jūros šaulių kuopa “Neringa” mi
nės savo veiklos dešimtmetį š.m. 
spalio 4-6 d.d. Speciali iškilmė numa
tyta Aušros Vartų par. salėje. K.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
Nekiln. turto nuo ...
Čekių kredito .........
Investacines nuo ...

13.25%

15.25%

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

Lietuviai Čikagoje
OKUPACIJOS SUKAKTIS. Čika

gos lietuvių 48 organizacijos bendra 
talka įspūdingai paminėjo 40-ties 
metų Lietuvos okupacijos sukaktį 
birželio 15 d. Buvo sudarytas specia
lus komitetas, kurio pirmininku bu
vo išrinktas LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirm. Kazys Laukaitis.

Ta proga atlaikytos pamaldos už 
už Lietuvą 7 v.v. Šventojo Vardo 
katedroje, kuri talpina apie 1500. 
Ji buvo pilnutėlė žmonių. Dalyvavo 
nemažas būrys kunigų, vysk. V. Briz- 
gys. Giedojo švč. Mergelės Mafijos 
Gimimo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Antano Lino. Vargonais 
palydėjo Arūnas Kaminskas.

Įžanginį žodį tarė katedros rekto
rius kun. Timothy Lyne. Prel. D. 
Mozeris perdavė valdžios atstovų 
sveikinimus: Illinois gubernatoriaus 
Thompsono, senatoriaus Percy, kon
greso atstovo Dervinskio ir senato
riaus Savicko. Kun. J. Kuzinskas 
perskaitė kardinolo J. Cody sveiki
nimą ir apgailestavimą, kad jis dėl 
kitų įsipareigojimų negalėjo čia da
lyvauti. Generalinė Lietuvos konsu
le Juzė Daužvardienė priminė prieš 
40 metų įvykdytą Lietuvos okupaci
ją ir išreiškė viltį, kad lietuvių tau
ta, nepailstamai kovodama, vėl su
lauks laisvės ir nepriklausomybės.

Dalyvavo ir evangelikų reformatų 
kun. P. Dilys kuris paskaitė Šv. Raš
to ištrauką.

Įspūdingiausią kalbą pasakė Val
das Adamkus, vienas iš nedaugelio 
lietuvių pasiekęs tokią augštą parei- 
gavietę JAV administracijoje.

“40-ties metų aukos ir kančios ke
lias nesunaikino lietuvių tautoje lais
vės troškimo” — sakė kalbėtojas. 
Jis ragino vieninga veikla kovoti vi
sais galimais būdais už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Seselė kazimierietė Agnesine skai
tė ištraukas angliškai iš “LKB Kro
nikos”, o kun. K. Pugevičius pasa
kė lietuviškai ir angliškai pamokslą 
apie persekiojimą Lietuvoje.

Kun. Antanui Zakarauskui vado
vaujant, atkalbėta speciali litanija 
už Lietuvą, į kurią Įsijungė visi da
lyviai. Maldą už Tėvynę perskaitė 
jaunimo atstovė Danutė Juodvalky
tė. Pabaigoje vysk. V. Brizgys suteikė 
palaiminimą.

Pamaldos baigtos giesme “Marija, 
Marija” ir Lietuvos himnu.

Marquette Park<\ parapijos cho
ras su solistais. D. Stankaitytė ir J. 
Vazneliu savo giesmėmis teikė pa
maldoms iškilmingumo. Atliko 7 
giesmes lietuviškai ir lotyniškai: Nu
liūdo kapai, Apsaugok, Augščiausias, 
Popule meus, Parveski, Viešpatie, 
Jesu Dulcis, Malda už Tėvynę, 
Skausmo kryžkelė; sol. D. Stankai
tytė pagiedojo Verdi Libera.

Choras savo darnia ir galinga gies
me visiems padarė gilų įspūdį. Tai 
vienintelis toks stiprus ir augšto ly
gio pasiekęs parapijinis choras vi
soje Amerikoje.

Gaila, nebuvo laikraščių reporte
rių, nei radijo ar televizijos atstovų.

Pamaldos truko daugiau kaip pus
antros valandos. A. P. B.


