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Nesveiki sveikinimai
Įvairių sukakčių proga sveikiname asmenis, organiza

cijas, institucijas, linkėdami geros sėkmės. Pats žodis 
“sveikinti” reiškia linkėti sveikatos. Kai tariame žodį “svei
kas”, linkime, kad tas ar kitas asmuo būtų sveikas. Kai 
keliame taurelę, sakome “į sveikatą”. Tai vis tos pačios 
rūšies linkėjimai, kurie praktiniame gyvenime Įgauna ir 
platesnės reikšmės, t.y. ne vien sveikatos, bet ir aplamai 
gerovės. Pvz. sukakčių proga sveikiname organizacijas, lin
kėdami jos veiklai sėkmės, sutelktinės gerovės. Ta prasme 
sveikinimus iš asmeninės plotmės perkeliame i visuome
ninę. Tai kultūringos visuomenės žymė, rodanti santykių 
nuoširdumą. Juk niekas savo priešų nesveikina, jokių ge
rovės linkėjimų nesiunčia. Jei asmuo ar organizacija ku
rios nors sukakties proga sulaukia daug sveikinimų, reiškia 
jis ar ji yra labai vertinami visuomenės. Sveikinimai tuo 
būdu tampa savotišku veidrodžiu, rodančiu asmens ar orga
nizacijos ryšių platumą, visuomenės nuotaikas. Sveikini
mų gausa, jų nuoširdumas žmogų paskatina ir toliau veikti, 
reikštis visuomenėje. O kai žmogus ar organizacija sukak
čių proga nesulaukia sveikinimų, padaro išvadą, kad yra 
nevertinamas, užmirštas, kad atėjo laikas užsidaryti, izo
liuotis bei ribotis siauru pažįstamų rateliu.

T
AIGI sveikinimai iš esmės nėra tuščias dalykas — jie 
turi savo psichologinę ir visuomeninę reikšmę. Dėlto 
į juos daug dėmesio kreipiama tiek privačiame, tiek 
visuomeniniame, tiek valstybiniame ir tarptautiniame gy

venime. Visdėlto ir šiuo atveju reikalingas saikas. Juk ir 
skaniausias pyragas darosi neskanus, kai jo perdaug ir per- 
dažnai atsiranda. Net ir sviestas košę pagadina, kai nebesi
laikoma deramos proporcijos. Panašiai ir su sveikinimais. 
Jų gausa gali būti įkyri, jei pateikiama netinkama forma. 
Pvz. veikėjo sukakties proga ruošiama iškilmė salėje, ku
rion susirenka gausūs dalyviai. Kai ateina sveikinimų lai
kas, scenon pradeda kopti vienas kalbėtojas po kito, karto
dami beveik tą pačią formulę. Ir taip susidaro 20-30 svei
kintojų, kurių geros intencijos tampa nuoboduliu. Iškilmės 
dalyviai laukia, kad greičiau pasibaigtų ši monotonija, iš
kreipianti sveikinimų prasmę, ištęsianti programą, gadinan
ti iškilmės nticUU'.ų Dar blogiau būna wgaoiZuWyu,‘partijų 
ir net politinių veiksnių suvažiavimuose. Programos pra
džioje paprastai būna sveikinimai. Kai jų atsiranda labai 
daug, nutęsia programą ir nebelieka pakankamai laiko pa
grindiniams dalykams. Į galą pradedama skubėti, trum
pinti diskusijas, paskaitas, nes . .. nebeliko laiko. Tokie 
asmeniniai ir organizaciniai sveikinimai nebėra sveiki.

K
AIP tad išvengti anų nesveikų sveikinimų? Susidaro 

savotiška dilema: iš vienos pusės norima, kad sveiki
nimai būtų gausūs, iš kitos —- bijomasi jų įkyraus 

nuobodumo. Suderinimas abiejų pusių kartais nėra leng
vas, tačiau galimas. Priklauso nuo rengėjų sumanumo. Jei 
iškilmės rengėjai paleidžia vadeles iš rankų, pasidaro pa
laida bala. Bet sumanių rengėjų rankose tie patys dalykai 
visai kitaip atrodo. Pvz. vienoje iškilmėje populiarus as
muo, rengėjų numatymu, turėjo būti sveikinamas daugelio 
asmenų ir organizacijų. Būtų susidaręs įkyrus besikarto
jančių sveikinimų srautas. Rengėjai iš anksto paprašė svei
kintojus atsiųsti savo žodį raštu. Taip ir padaryta. Gausūs 
sveikinimai buvo dailiai sudėti į meniškai paruoštą albumą. 
Vienas iš rengėjų pasakė gerai paruoštą sveikinimo kalbą, 
perskaitė sveikintojų pavardes bei pavadinimus ir albumą 
scenoje įteikė sukaktuvininkui. Tai buvo sklandus dilemos 
išsprendimas. Galimas dalykas, šis sprendimas netinka 
organizacijų suvažiavimuose, ypač iškilminguose. Rengė
jai turėtų rasti tinkamą sprendimą kiekvienam atvejui. 
Vienas tokių sprendimų — į darbo suvažiavimus visai ne
įsileisti sveikinimų, kurie dažnai būna tuščiažodžiavimo pa
vyzdžiai, arba juos perkelti į pietų ar vakarienės metą. Tuo 
būdu bus sutaupyta laiko rimtesniem darbam ir išvengta 
mažareikšmio formalumo.

Pasaulio įvykiai
IŠ MASKVOS GRĮŽO V. VOKIETIJOS KANCLERIS H. SCHMID- 
TAS, pirmasis laisvojo pasaulio politikas ten apsilankęs po Afga
nistano invazijos. Į jo reikalavimą atitraukti sovietų kariuomenės 
dalinius iš Afganistano Maskva reagavo visiška tyla, savo spaudoje 
praleisdama H. Schmidto pareiškimus tuo klausimu. Daugiau vil
čių teikia pasiūlytos derybos dėl atominių ginklų apribojimo Eu
ropoje. Sovietų Sąjunga savo arsenalą ten buvo pradėjusi papildyti 
“SS-20” raketomis, kurių kiekviena turi tris i skirtingus taikinius 
nukreipiamus atominius užtaisus. Prez. J. Carteris šį sustiprintą 
Varšuvos Sąjungos apginklavimą norėjo atsverti š. Atlanto Sąjun
gai parūpintomis 572 “Pershing-2” raketomis ir skraidančiomis

KANADOS ĮVYKIAI

Patvirtintas himnas
Kanada po 113 metų pagaliau 

susilaukė oficialaus himno. 
Bendru visų federacinio parla
mento partijų susitarimu be di
desnių diskusijų himnu buvo 
patvirtinta ligšiolinė “O Cana
da” versija su. nežymiais angliš
ko teksto pakeitimais. “O Cana
da” lygiai prieš šimtą metų su
komponavo kvebekietis C. La- 
vallee, pasinaudodamas prancū
zišku A. Routhier tekstu. Nuo 
1949 m. “O Canada” pripažini
mas himnu parlamente buvo 
keltas net 14 kartų, bet vis ne
pavykdavo susitarti dėl angliš
ko teksto. Parlamentui taipgi 
buvo pateiktas pasiūlymas Do
minijos Dieną, kuri yra šven
čiama liepos 1, pavadinti Kana
dos Diena, bet šis klausimas bu
vo atidėtas sekančiai sesijai. 
Liepos 1 d., susirinkus dešim
tims tūkstančių žmonių prie 
parlamento rūmų Otavoje, Ka
nados gubernatorius E. Schrey- 
eris perskaitė deklaraciją, “O 
Canada” skelbiančią himnu. Vi
si šios iškilmės dalyviai sugie
dojo naująją teksto versiją. Ka
nados vienybės įstaiga paskati

no, kad liepos 1 d., lygiai 12 v., 
naujasis himnas būtų giedamas 
visoje Kanadoje, nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno, šion 
akcijon įsijungė radijo stotys, 
tą valandą transliavusios “O Ca
nada”. Rašoma, kad “O Canada” 
buvo sugiedota ir viename ke
leiviniame “Air Canada” lėktu
ve. Prancūzų kilmės keleiviai 
himną giedojo prancūziškai, 
anglų — angliškai, o amerikie
čiai sugiedojo “Ilgiausių metų” 
Kanadai. Spaudoje nusiskun
džiama, kad Kanada vis dar ne
moka kaip reikiant paminėti sa
vo gimtadienių: permažai iške
liama vėliavų, perdaug miestie
čių tą vasaros savaitgalį išskuba 
prie ežerų ir nedalyvauja minė
jimuose.

Amerikietis Ray Cline, vado
vaujantis Georgetown universi
teto strateginių ir tarptautinių 
studijų centrai Vašingtone, kas
met paskelbia galingiausių pa
saulio valstybių sąrašą su atitin
kamais komentarais. Šiemet jis 
karčių žodžių nepagailėjo Kana
dai, tame sąraše užimančiai tik

Jaunieji šokėjai daug kartų repetavo ir prakaitavo, kad galėtų dalyvauti tautinių šokių šventėje Čikagoje š.m. 
liepos 5-6 dienomis Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ V, VOKIETIJOS

| Vasingtonq ar i Maskvq?
J. KAIRYS

Šitoks klausimas keliamas 
Europoje ir ypač V. Vokietijoje. 
Jis kilo greičiausiai dėl Mask
vos grasinimų. Taip dalykams 
esant, vienas iš plačiausiai pa
plitusių dienraščių V. Vokietijo
je “Bildzeitung” kartais įdeda 
apie tai savo skaitytojų pasisa
kymus. Čia pateikiu vienos mo
ters ir kelių vyrų pasisakymus.

Moteris: Tokio klausimo kė
limas atrodo juokingai, nes 
kiekvienas, nors truputį galvo
jantis, turės tik už laisvę apsi
spręsti, t. y. už JAV. Juk Mask
va visą laiką siekia sukomunis- 
tinti pasaulį. Užtenka nuvažiuo
ti į Berlyną, kur tuoj pamatai, 
ką reiškia gyventi laisvėje ir 
diktatūroje. (Čia ji turi galvoje 
rytinio Berlyno atsitvėrimus 
nuo vakarinio, J. K.). Argi mes, 
vokiečiai, jau pamiršom kas bu
vo mūsų draugais Berlyno blo
kados metu, kai kas minutę at-

X vietą. Jo nuomone, Kanada 
galėtų būti V vietoje, bet jai 
trūksta tautinio ryžto, apsi
sprendimo, idėjų ateičiai. Kana
dos poziciją taipgi silpnina jos 
karinės pajėgos, kurias R. Cli
ne įtraukia net 35-ton vieton, 
nes jos prilygsta tik Danijai ir 
Vengrijai. Kaikurie augštos kva
lifikacijos Kanados daliniai, ne
turi pakankamai gerų ginklų. 
Ypač atsilikusi šiuo požiūriu 
yra aviacija. Stipriausia pasau
lio valstybe R. Cline pripažįsta 
Sovietų Sąjungą, JAV įrikiuoda- 
mas antron vieton. Esą Ameri
ka turi stipresnę ekonominę ba
zę, maždaug tokią pat karinę 
jėgą, bet jai trūksta pasaulinės 
strategijos, tautinio ryžtingumo.

(Nukelta j 8-tą psl.) 

skrisdavo lėktuvai ir atgabenda
vo berlyniečiams maisto siun
tas?

Vyrai: Geriau mirti nei ver
gauti (rašo išbuvęs kelerius me
tus raudonoje diktatūroje).

Jei dėl rėmimo savo sąjungi
ninkų tektų ir sunkumų patirti, 
vistiek geriau yra jie nei laisvės 
netekimas.

Skaitę “Archipel Gulag” turė
tų atsiminti Lenino posakį, kad 
pats kapitalizmas paruoš bolše
vikams virvę, kuria pastarieji 
pakars jį. Tokiam žygiui laisvie
ji nuo seno rengia Maskvą.

Keista, kad olimpinius žaidi
mus rengia kraštas, kuris laiko 
priespaudoje savo piliečius.

Kiekvienas vokietis, turis 
bent kiek savigarbos ir meilės 
tėvynei, tegali eiti tik su Va
šingtonu.

Jei už savo nugaros neturėtu
mėm JAV ir Atlanto Sąjungos, 
tai Berlynas seniai būtų buvęs 
rusų rankose. Tada ir mes turė
tume terorą bei priespaudą, ku
rią kenčia Maskvos satelitai.

Vyriausybėje yra perdaug 
paklusnių Maskvai. Jei kancle
ris su savo partija mūsų ištiki
miausiam sąjungininkui JAV 
atsakytų paramą, tai apie mus 
juokai Kremliuje padidėtų. 
(Jau ir taip Kremlius užtektinai 
juokiasi ne vien dėl vokiečių 
naivumo bolševizmo, bet ir ki
tuose reikaluose.).

Po penkerių metų nelaisvės 
Rusijoje patarčiau kiekvienam 
sovietinio režimo šalininkui ku
ri laiką pagyventi tenai. Esu 
tikras, kad iš ten grįš išgydytas.

Kad vokiečių ateitis tik su 
JAV ir Atlanto Sąjunga, negali 
būti jokių abejonių, nes visur 
ten, kur raudonos vėliavos ple
vėsuoja, viešpatauja vargas, ba
das ir skurdas. Iš ten ir masės 

pabėgėlių, pasitraukusių iš prie
spaudos į laisvę.

V. Vokietijos saugumas ir tai
ka yra rankose jos draugystės 
su JAV-mis ir Atlanto Sąjunga.

Vienas vyras pareiškė prie
šingą nusistatymą: JAV esan
čios- toli, o Sovietija čia pat. 
Dėlto esą reikėtų glaustis prie 
Maskvos.

Išskyrus pastarąjį, visi pasi
sakiusieji pažįsta amerikiečius 
ir yra'patyrę bolševikinį terorą. 
Todėl JAV-bes jie ir laiko lais
vės saugotojom, o komunizmą 
— teroro nešėja.

Negyvenę raudonajame tero
re sunkiai jį supranta. Be to, jie 
lengviau pasiduoda nuolatinei 
visais įmanomais kanalais varo
mai propagandai prieš laisvės 
tvirtovę — JAV. Tokių visur 
yra masės. Prie jų pirmiausia 
priklauso daug jaunimo. Paga
liau ir laisvųjų kraštų valdžios 
dažniausiai nepajėgia atskirti 
Maskvos melų nuo tiesos bei su
sigaudyti jos užmojuose.

Atrodė, kad per pastarąjį ka
rą laisvieji padarys galą abiem 
diktatūrom — komunizmo Rusi
joje ir nacionalsocializmo Vo
kietijoje. Bet jie tesutriuškino 
rudąją. Raudonąją — komunis
tinę ne tik išgelbėjo nuo grėsu- 
sios jai mirties iš jos buvusio 
sąjungininko Trečiojo Reicho, 
bet ir atgaivino ją, padėjo su
stiprėti tiek, kad ji ir savo gera
dariams parengė jau kapus.

Laisvieji vakariečiai neužkir- 
to kelio komunistams grobti 
valdžią buv. caristinėje Rusijo
je, nieko veiksmingo nedarė 
prieš juos pagrobus ją, paver
gus Baltijos kraštus ir visaip 
sauvaliaujant visą laiką vėliau. 
Jie tupinėja apie Maskvą net ir 
prisiartinus jai prie naftos šal
tiniu. 

atominėmis bombomis, kurios yra 
raketas. Jos pasižymi dideliu e 
tikslumu, skrenda labai nedide
liame augštyje. kur jų negali 
susekti radaras. Kancleris H. 
Schmidtas Bonnon parsivežė L. 
Brežnevo sutikimą pradėti de
rybas dėl šių ginklų. Anksčiau 
Kremlius reikalavo, kad pir
miausia JAV senatas turėtų ra
tifikuoti “SALT 11” sutartį, ku
rią pernai vasarą Vienoje pasi
rašė J. Carteris ir L. Brežnevas. 
Tos sutarties ratifikavimas bu
vo sustabdytas JAV senate prez. 
J. Carterio iniciatyva, kai So
vietų Sąjunga pradėjo invaziją 
į Afganistaną. Vakarų pasaulis 
sovietų siūlomas derybas dėl 
atominių ginklų Europoje sutin
ka skeptiškai. Tai gali būti tik 
taktinis sovietų manevras, nes 
Sovietų Sąjunga pasenusias ra
ketas jau buvo pradėjusi pa
keisti “SS-20” raketomis, o JAV 
“Pershing-2” raketas ir skrai
dančias bombas Europai plana
vo tiekti tik nuo 1983 m. Plano 
atšaukimas gali būti naudingas 
Sovietų Sąjungai, kuri jau spė
jo dalį savo senų raketų pakeis
ti naujomis. Atrodo, Sovietų Są
jungos vadus naujoms dery
boms su JAV skatina du kon
grese priimti įstatymai: jauni
mo registravimasis karinei prie
volei ir rekordinis beveik $52 
bilijonų biudžetas naujiems 
ginklams.

Popiežiaus viešnagė
Savo dvylikos dienu viešnagę 

Brazilijoje Jonas-Paulius II pra
dėjo jam jau įprastu žemės pa
bučiavimu. Rio mieste jis aplan
kė neturtingų gyventojų rajoną 
ir jų kapelionui kun. L Coelho 
įteikė savo žiedą, kurį buvo ga
vęs iš popiežiaus Pauliaus VI 
pakėlimo į kardinolus proga. 
Pamoksle jis pasisakė už para
mą neturtingiesiems Brazilijos 
gyventojams. Sao Paulo did
miestyje, turinčiame net 7 mili
jonus gyventojų, Jonas-Paulius 
II išėjo ginti darbo unijų bei jų 
organizuojamų legalių streikų, 
šiame pramonės centre balan
džio 1 — gegužės 12 d. d. buvo 
streiką paskelbę 250.000 meta
lo pramonės darbininkų. Bra
zilijos vyriausybė streiką likvi
davo unijų vadų suėmimu bei 
jų pašalinimu iš turėtų pareigų. 
Šį streiką aktyviai rėmė kardi
nolas E. Arns. Suimtieji buvo 
paskelbę net bado streiką ir ne
trukus karinės Brazilijos val
džios buvo paleisti iš kalėji
mų, bet liko nesugrąžinti į turė
tas pareigas.
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Žiaurumai
Revoliucinis Irano teismas 

Kermano miestelyje, P. Irane, 
paskelbė mirties bausmę dviem, 
moterim ir dviem vyram dėl 
seksualinių, nusikaltimų. Visiš
ką ajatolos R. Chomeinio reži
mo barbarizmą atskleidė pasi
rinktas egzekucijos metodas — 
nuteistųjų užmušimas akmeni
mis. Jie buvo Įkasti žemėn iki 
krūtinės, apmėtomi obuolio dy
džio akmenimis. Pirmasis akme
nį metė mahometonų dvasiškis 
teisėjas, kadaise kalintas šacho 
kalėjime. Spaudoje pabrėžiama, 
kad tų keturių asmenų nužudy
mas tokiomis primityviomis 
priemonėmis užtruko ketvirtį 
valandos. Tai yra pavyzdžio mo
dernioje istorijoje neturintis su
kvailėjusių Mahometo fanatikų 
žiaurumas. Nenuostabu, kad 
tie fanatikai jau 8 mėnesius be 
jokio teismo kalina JAV diplo
matus, laužydami Vienoje pasi
rašytą diplomatų teises ginan
čią tarptautinę sutartį.

Dar viena ataka
Izraelio premjerą M. Beginą 

nuo galimo pralaimėjimo par
lamente ir naujų rinkimų išgel
bėjo švelni širdies ataka, kuri 
jam tokiais kritiškais atvejais 
palyginti labai dažnai ateina pa-
galbon. Beginui nepasitikėjimo 
klausimas Izraelio parla
mente buvo atmestas 54:60 bal
sų santykiu. Naują susirūpini
mą Vakaru pasaulyje sukėlė M. 
Begino ryžtas sujungtą Jeruzalę 
paskelbti oficialia Izraelio sosti
ne. Šį jo mostą jau pasmerkė 
Jungtinių Tautų saugumo tary
ba 14:0 balsų santykiu. Veto tei
sės šį kartą nedrįso panaudoti 
prez. J. Carteris. Nepasitenkini
mas M. Begino politika pastebi
mas ir JAV žydų eilėse. Jų va
dai yra pasirašę viešą pareiš
kimą, smerkiantį M. Begino iš
sišokimus, reikalaujantį daugiau 
nuolaidų vakarinės Jordano pa
krantės arabams. Opozicija M. 
Beginui jaučiama ir pačiame Iz
raelyje, kur 1978 m. kovo 7 d. 
350 aktyvios tarnybos ir atsar
gos karininkų įsteigė organiza
ciją “Taika dabar”, reikalaujan
čią sustabdyti žydų kaimų stei
gimą okupuotoje arabų teritori
joje. Šį žingsnį dabar jau remia 
22% Izraelio gyventojų. Ne
pasitenkinimas M. Beginu auga 
ir dėl rekordinės infliacijos, ku
ri jau siekia apie 130% į metus. 
Dėl jos teko mažinti biudžetą.
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Kviečiu visus buvusius 

a+a 
Adomo

Kalitikevičiaus 
draugus bei pažįsta
mus dalyvauti meti
nėse Mišiose, kurios 
bus atnašaujamos

9 Rf UMAMI GYVENIME
* IŠTIKIMŲJŲ ŠV. SOSTUI KA

TALIKŲ KOMUNISTINĖJE KINI
JOJE PERSEKIOJIMAS vėl atgaivi
namas. Tai rodo š.m. gegužės mėn. 
įvykusio Patriotinės Katalikų Sąjun
gos vadovybės — sinodo pasisaky
mai. Sąjunga ryžtasi ’pastoti kelią 
“blogų žmonių mažumai”, kuri su- 
vedžiojanti religijos vardan žmones, 
sėjanti jų tarpe nesantaiką ir vyk
danti nelegalius veiksmus, šis sino
das yra trečiasis sąjungos gyvavime. 
Sinodai šaukiami, kai komunistai nu
taria, kad jų reikia. Ši sąjunga buvo 
Įsteigta pagal Kinijos komunistų no
rą 1957 m. ir atsisakė bet kokių ry
šių su Vatikanu ir hierarchinio pa
valdumo popiežiui. Dabartinio sino
do metu buvo išrinktas naujas sąjun
gos pirmininkas vysk. Zong Huaide.

* PATRIOTINĖ KATALIKŲ SĄ
JUNGA KINIJOJE tikisi greitai ati
daryti eilę vienuolynų, įsteigti kata
likišką kolegiją, pradėti leisti kata
likišką laikraštį ir parašyti Kinijos 
katalikų istoriją. Sąjungos tikslas 
yra suburti visus katalikus kiniečius 
vyskupus, kunigus bei tikinčiuosius 
apie komunistų partiją, kad jie tin
kamiau galėtų pasitarnauti socializ
mui, kovotų prieš palaidumą, saugo
tų pasaulio taiką ir įgyvendintų ki- 
nietiškos K. Bendrijos nepriklauso
mybę. Esą 1957 m. nutraukus ryšius 
su Vatikanu, kiniečių K. Bendrija 
įgijo teisę pati išsirinkti savo vysku
pus ir tokiu būdu palaipsniui pasi
keisti iš imperialistinio agresoriaus 
įrankio į savarankišką tikinčiųjų 
bendruomenę. Sinode dalyvavo apie 
30 sąjungai priklausančių vyskupų, 
kurie Vatikano akimis yra tikri vys
kupai, tačiau neteisėti, nes buvo kon
sekruoti be Vatikano žinios.

* KUN. STANISLAUS ŠEN, 78 m. 
amžiaus kinietis, ištikimas Šv. Sostui, 
prieš porą metų buvo paleistas iš 
sunkiųjų darbų stovyklos, kurioje 
išvargo daugiau kaip 20 metų. Dabar 
jis vėl suimtas ir grąžintas į tą pačią 
stovyklą sunkiesiems darbams. Jis 
apkaltintas kliudymu pažangos ir 
modernizavimo. Valdžia ant jo už
pyko dėl Vatikanui ištikimų tikin
čiųjų įvykusių eitynių kovo mėn., 
kuriose dalyvavo per 3.000 asmenų. 
Tai buvo daugiausia neturtingi žve
jai, kurie žygiavo į Marijos šventovę 
netoli Šanchajaus. Jie nepaklausę 
Patriotinės Katalikų Sąjungos, kuri 
tas eitynes buvo uždraudusi.

* EKUMENINIS PRANCŪZIJOS 
TAIZĖ VIENUOLYNAS, vedamas 
protestantų vienuolių, pašventė visas 
keturias popiežiaus lankymosi Pran
cūzijoje dienas budėjimo maldai už 
krikščionių vienybę. Apie 3.000 jau
nuolių dalyvavo šiame budėjime. 
Taizė vienuolynas buvo įsteigtas 
1940 m. Jo steigėjas brolis Roger 
Schutz dar ir dabar tam vienuoly
nui vadovauja.

* VOKIETIJOS KATALIKŲ DIE
NA įvyko Vakarų Berlyne, sutrau
kusi į olimpinį stadijoną per 100,000 
katalikų. Pamaldoms vadovavo kard. 
Josef Hoeffner. Tuo pačiu metu bu
vo surengta kita iškilmė laisvajame 
V. Berlyno universitete, kuriai vado
vavo kun. Hans Kueng, sutraukęs 
apie 5,000 savo pasekėjų.

* RYTU VOKIETIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS SUVAŽIAVIMAS 
įvyko R. Berlyne, naujojo Berlyno 
vyskupo Joachimo Meisnerio {vedy
bų proga. Vyskupų konferencija nau
juoju pirmininku 6 metų laikotar
piui išsirinko vyskupą Gerhardą 
Schaffraną iš Meissen vyskupijos, o 
vicepirmininku — naująjį Berlyno 
vyskupą Meisnerį. Prieš tai vyskupų 
konferencijos pirmininku buvo 1979 
m. pabaigoje miręs Berlyno vyskupas 
kard. Alfred Bengsch.

* ORTODOKSŲ IR KATALIKŲ 
BENDRIJŲ pokalbiai jau prasidėjo 
Patmos saloje. Vatikane, Šv. Petro 
aikštėje susirinkusius tikinčiuosius 
Jonas-Paulius II skatino ta progą 
melstis už pokalbių sėkmę. Jis krei
pėsi į Mariją pirmuoju jai krikščio
nių suteiktu titulu “theotokos” (Die
vo nešiotoja). Kad būtų užgydytos 9 
šimtmečius trukusios suskilimo žaiz
dos tarp Rytų patriarchatų ir Romos, 
pokalbiuose turės būti išspręsta eilė 
klausimų: popiežiaus primatas ir ne
klaidingumas, Marijos nekalto prasi
dėjimo ir su kūnu į dangų paėmimo 
dogmos, skirtumai sakramentinėse 
sampratose ir kadaise kivirčus kė
lęs klausimas apie šv. Dvasios tarp
asmeninius santykius švč. Trejybėje. 
Ortodoksai tvirtina, kad Šv. Dvasia 
kylanti iš Tėvo, o katalikai — iš Tė
vo ir Sūnaus.

* KLEVELANDO VYSK. JAMES 
A. HICKEY, 59 m. amžiaus, paskir
tas naujuoju Vašingtono arkivysku
pu. Jis užims į Vatikaną naujom per
eigom išvykusio kard. William W. 
Baum vietą. Naujasis arkivyskupas 
kunigu buvo įšventintas 1946 m. Pa
sidarbavęs Saginaw vyskupijos para
pijose, jis buvo išsiųstas studijoms į 
Romą. Ten Laterano universitete 
gavo teisės doktoratą ir Angelicum 
universitete — teologijos doktoratą. 
Nutarus 1957 m. Saginaw vyskupi
joje steigti kunigų seminariją, jis 
buvo pakviestas tos seminarijos rek
torium ir turėjo pasirūpinti jos sta
tyba bei personalu. 1960 m. semina
rija pradėjo mokslo metus. 1962 m. 
jis dalyvavo II Vatikano santarybo- 
je kaip vysk. Stephen Woznickio pa
tarėjas. 1967 m. paskirtas Saginaw 
vyskupu pagalbininku, o 1968 m. — 
administratoriumi. 1969 m. paskirtas 
Š. Amerikos kolegijos Romoje rek
torium, 1974 — Klevelando vyskupu.

* VYSKUPAS L. POVILONIS, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviš
kio vyskupijos valdytojas, lankėsi 
Romoje ir gavo patvirtinimą naujo 
mišiolo vertimo. Grįžo Lietuvon ge
gužės 23 d. ir parvežė keturiem ku
nigam monsinjoro titulus: kun. 
Liudvikui Mažonavičiui — Kauno 
arkivyskupijos generalvikarui, kun. 
Vaclovui Grausliui — Raseinių deka
nui ir Šiluvos klebonui, kun. Juozui 
Žemaičiui — Šakių dekanui bei kle
bonui, kun. Andriejui Gustaičiui — 
Igliaukos klebonui.

* “HUMANAE VITAE” ENCIKLI
KOS SVARBĄ priminė Jonas-Pau
lius II, kalbėdamas Indonezijos vys
kupams, atvykusioms penkmetiniam 
vizitui Į Vatikaną. Jis pabrėžė san
tuokoje dirbtiniais būdais vaikų ven
gimo blogį ir neleistinumą. Nors žo
džiais to nepasakė, tačiau tikriausiai 
galvoje turėjo 1972 m. Indonezijos 
vyskupų išleistą tikintiesiems pareiš
kimą, kuriame vyskupai aiškiai pasi
sakė prieš lytinę sterilizaciją ir abor
tus, tačiau nurodė, kad vaikų ven
giantieji tėvai nenusidėtų, jei po 
rimto svarstymo prieitų išvados prie
šingos “Humanae vitae” minčiai. Po
piežius šia proga suvažiavusiems vys
kupams pabrėžė, jog “Humanae vi
tae” mokymas yra visus katalikus 
įpareigojantis, nes remiasi Kristaus 
paliktuoju autoritetu Bendrijai. Va
tikano žinovų nuomone, tai buvęs 
stipriausias iki šiol Jono-Pauliaus II 
pasisakymas prieš dirbtinį vaikų ven
gimo šeimoje būdą. Popiežius toliau 
nurodė, jog katalikai turi aiškiai liu
dyti visapusišką žmogaus gyvybės 
neliečiamumą nuo prasidėjimo mo
tinos įsčioje. Todėl kiekvienas, net 
ir negimusio kūdikio, žudymas pra
šokąs betkokias individo ar grupės 
individų kompetencijos ribas.

* ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS 
II priminė Indonezijos vyskupams 
būtiną reikalą sveiko ir stipraus dok
trininio pagrindo visuose ganytojiš
kuose sprendimuose. Tai liečia Indo
nezijos vyskupų 1972 m. parašyto 
tikintiesiems laiško mintis ir dabar 
atsivežtuosius jų pageidavimus. Jie 
prašė, kad Indonezijoje jiems būtų 
leidžiama kunigais šventinti vedu
sius vyrus ir kad pasiruošusiems pa
sauliečiams būtų leidžiama būti nuo
latiniais kaikurių sakramentų teikė
jais normaliose sąlygose. Jie taipgi 
prašė visiškos laisvės liturginių ap
eigų pritaikyme savajai kultūrai. Po
piežius šiuo atžvilgiu nurodė, kad jis 
nuolat stengiasi suprasti vietinių ti
kinčiųjų Bendrijų problemas ir jas 
spręsti pagal Kristaus ir Jo visuoti
nės Bendrijos norą. Kai problemos 
liečia patį Kristaus Bendrijos moks
lą, sprendimuose reikia pirmenybę 
teikti Dievo žodžiui, to žodžio auten
tiškam aiškintojui — Bendrijos da
bartiniam autoritetui ir šiemetinėms 
aiškinimo tradicijoms.

* VIETNAME DIDELIS KUNIGŲ 
SKAIČIUS LAIKOMAS “PERAUK
LĖJIMO STOVYKLOSE”, kurios bu
vo įsteigtos tuoj po karo pabaigos 
1975 m. Jiems neleidžiama laikyti 
Mišių, nei pas save turėti Rožinį ar 
kryželį. Tokiose stovyklose iš viso 
laikoma per 750.000 asmenų.

* VYSK. DOMINIC TANG, apaš
tališkasis Kantono administratorius, 
paleistas komunistinėje Kinijoje iš 
kalėjimo po 22 metų. Buvo suimtas 
ir įkalintas 1953 m. už atsisakymą 
atsižadėti ryšių su Vatikanu ir ištiki
mybės popiežiui. Jis buvo apkaltin
tas antirevoliucine veikla ir skatini
mu jaunimo nestoti savanoriais į or
ganizuojamus dalinius kovoms Korė
jos kare. KUN. J. STŠ.

Dalis KLB atstovų su PLB pirmininku V. KAMANTŲ Lietuvių Bendruomenės surengtoje politinėje konferen
cijoje Vašingtone 1980. VI. 8-9. Iš kairės: dr. P. LUKOŠEVIČIUS, A. SUNGAILIENĖ, V. KAMANTAS, dr. J. 
SUNGAILA, PLB garbės teismo pirmininkas Nuotr. J. V. Danio

1980 metų liepos 19, šeštadienį, 10 valandą ryto 
Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Irena Kaliukevičienė

Politinės konferencijos išvados
Lietuvos okupacijos 40 metų 

sukakties išvakarėse politinė 
konferencija, sušaukta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalu komisijų 
1980 m. birželio 8-9 dienomis 
Vašingtone, išklausiusi praneši
mų bei svarstybų aktualiais Lie
tuvos laisvės siekimo pastangų 
klausimais, nutarė:

— Lietuvių tautai tarti bro
lišką žodį, kuris bus perduotas 
radijo bangomis į okupuotą 
kraštą;

— pasiųsti popiežiui Jonui- 
Pauliui II, JAV prezidentui J. 
Carteriui ir JAV olimpinio ko
miteto pirmininkui laiškus Bal
tijos kraštų okupacijos, Lietu
vos tikinčiųjų, olimpiados ir Af
ganistano klausimais;

— išeivijos lietuviams pateik
ti šias konferencijos išvadas.

1. Konferencija atkreipia lais
vojo pasaulio lietuvių dėmėsi i 
kintančią tarptautinę padėtį, 
ypač didėjančią Sovietų Sąjun
gos agresiją, kurią rodo Afga
nistano okupacija; vis stiprėjan
čią lietuviu tautos kovą už žmo
gaus bei tikinčiųjų teises ir tau
tinį apsisprendimą. Atsižvel
giant į šiuos faktus išeivija turi 
sustiprinti savo pastangas, for
muojant pasaulio nuomonę 
prieš sovietų agresiją ir iške
liant lietuvių tautos kovą už 
laisvę, šiai veiklai vykdyti ne
pakanka solistinių veiklos mo
mentų. Naujos sąlygos reikalau
ja, kad mūsų laisvės siekimo or
ganizacijų vadovybės, išlaikyda
mos savo tradicinius pagrindus, 
atsiremtų į plačiausius išeivijos 
lietuvių sluogsnius.

2. Siekiant sustiprinti išeivi
jos paramą tautai jos kovoje už 
laisvę, išeivija turėtų plėsti Įvai
riausius komunikacijos būdus 
su Lietuvos žmonėmis. Tai yra 
reikalinga ne tik tautos siekių 
supratimui, bet ir tų siekių pa
laikymui. Išeivijos vaidmuo šio
je veiklos plotmėje neturi būti 
nuvertintas.

3. Konferencija skatina Pa
saulio ir atskirų kraštų Lietu
vių Bendruomenių vadovybes 
rūpintis, kad būtų sustiprinta 
Lietuvos laisvės siekimo organi
zacija ir jos valstybinis bei vi
suomeninis reiškimasis. Užtat 
reikia įgyvendinti šiuos siekius:

a. Atitinkamose JAV įstaigo
se daryti žygių, kad būtų pakeis
ta dabartinė politika, t. y., kad 
būtų pripažįstami Lietuvos dip
lomatais naujai akredituoti as
menys, kurie nėra buvę nepri
klausomos Lietuvos diplomati
nės tarnybos nariais.

b. Bendrai su diplomatine 
Lietuvos tarnyba ištirti sąlygas, 
kuriuose laisvojo pasaulio kraš
tuose būtų galima atstatyti — 
ar pradėti, kur jo nebuvo — 
Lietuvos atstovybių veikimą 
(pilną ar dalinį), neaplenkiant 
ir tų valstybių, kurioms Lietuva 
nebuvo akreditavusi savo atsto
vų, bet turėjusi diplomatinius 
santykius.

c. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi stengtis palankiai 
nuteikti savo valstybių vyriau
sybes Lietuvos atstovavimo rei
kalui.

d. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi ištirti sąlygas ir su
rasti diplomatinės Lietuvos tar
nybos veiklai pastovius reikalin
gų lėšų šaltinius.

4. Konferencija konstatuoja, 
kad sėkmingai visokeriopai Lie
tuvių Bendruomenės veiklai yra 
būtina turėti nuolatini informa
cijų telkimo ir skleidimo cent
rą. Konferencija pripažįsta, kad 
šiuo metu veikianti Lietuvių 
Informacijos Tarnyba atlieka 
visokeriopos informacijos funk
ciją, ir ypatingai reiškia padėką 
kun. Kazimierui Pugevičiui už 

jo įdėtą triūsą bei pastangas iš
plėsti informacijos centro veiki
mą. Konferencija skatina Pa
saulio ir atskirų kraštų Lietu
vių Bendruomenių valdybas bei 
visą lietuvių išeivijos visuome
nę šiam centrui talkinti, tel
kiant ir skleidžiant žinias apie 
lietuvius bei Lietuvą ir teikiant 
finansinę paramą.

Iškilus žmogaus teisių judėji
mui Lietuvoje, išeivijos parei
ga yra kuo greičiau ir kuo pla
čiau paskleisti to judėjimo do
kumentaciją plačiame pasauly
je, susisteminti tos dokumenta
cijos skleidimą, vertimą į kitas 
kalbas bei jos platinimą.

5. Konferencija teigia, kad 
lietuvių studijų centras ar pana
ši institucija galėtų daug pasi
tarnauti Lietuvos reikalui, ir to
dėl ragina lietuvių visuomenę ir 
visas organizacijas šiuo klausi
mu vesti diskusijas ir surasti 
atitinkamą sprendimą.

6. Konferencija pabrėžia, kad 
žmogaus teisių ir tautų apsi
sprendimo .teisės reikalavimai 
turi būti nedviprasmiškai ir 
tvirtai Įtraukti į JAV preziden
tinių kandidatų rinkimines pro
gramas, įpareigoja JAV LB 
krašto valdybą kontaktuoti pre
zidentinius kandidatus ir per-» ' . ~ A .Cn r; 1 ■ . 4

DAYVIO ĮSPŪDŽIAI

Iš konferencijos grįžus S. ŠETKUS

Bendras įspūdis labai geras. 
Konferencija buvo gerai suruoš
ta visais atžvilgiais, pravesta 
precizišku tikslumu tvarkos ir 
laiko atžvilgiu. Pradžia kiek su
vėluota dėl pačių dalyvių už
delstos registracijos viešbutyje 
birželio 8, bet užsibaigta minu
tė minutėn birželio 9 d.

Konferenciją surengė Pasau
lio, Amerikos ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės, pakviesda- 
mos visą eilę žymiausių išeivi
jos veikėjų. Nedidelė konferen
cijos saliukė buvo pilna dalyvių, 
suvažiavusių iš tolimiausių vie
tovių. Iš Kanados atvyko ne 8 
žmonės, kaip buvo parašyta mū
sų spaudoje, bet 10, nes turbūt 
buvo manyta, kad dar du daly
viai vargiai iš mažos bendruo
menės bepajudės, kai paaiškėjo, 
jog lėktuve rezervacijų tai die
nai nebėra.

Ką gi važiavom automobiliu 
apie 1400 mylių. Naktį apie 
Buffalo miestą prapliupo toks 
lietus, kad jautėmės esą garo 
pirtyje. Bet Vašingtone atsira
dome gerokai prieš konferenci
jos pradžią, tik kol suradom 
milžinišką, prabangų “Shore
ham Americana” viešbutį, tai 
vos spėjome į pirmą konferen
ciją.

Pro tą viešbutį pravažiavome 
porą kartų. Atrodė perdaug 
prabangus lietuvių suvažiavi
mui. Mat, Baltųjų Rūmų atsto
vų akyse lietuviai negalėjo pasi
rodyti blogiau už kitas tautas. 
Be to, konferencijos rengėjai 
sakė, kad viešbutį gavo papigin
ta kaina vieno augšto lietuvio 
pareigūno dėka.

Konferencija truko dvi die
nas. Buvo aptarta visa eilė svar- 
bių-dalykų. Pirmą paskaitą skai
tė prof. dr. Vytautas Vardys 
apie žmogaus teisių laužymą 
Lietuvoje. Po to vyko gyvos, 
net pergyvos diskusijos.

Kitą paskaitą skaitė dr. Bro
nius Nemickas. Turbut pirmą 
"kartą išeivijoje girdėjom pilną 
pavergtos Lietuvos politinio ke
lio chronologiją.

Įdomiausia konferencijos da
lis buvo pokalbiai, dalyvaujant 
Baltųjų Rūmų pareigūnams. 
Prezidentas Carteris yra apsi- 
statęs palyginti jaunais vyrais, 
žinovais savo srityje. Jie, žino

duoti jų programų formuoto
jams JAV lietuvių visuomenės 
nusistatymą šiuo reikalu.

KONFERENCIJOS ŽODIS 
LIETUVAI

Su atnaujintu pasiryžimu 
konstatuojame, kad lietuvių 
tauta 1918 metais apsisprendė 
už Lietuvos nepriklausomą vals
tybinį gyvenimą. To apsispren
dimo dvasia tauta tebegyvena 
Lietuvoje ir išeivijoje. Šiuo me
tu dar daugiau kaip pusė mili
jardo žmonių pasaulyje tebėra 
kolonizmo priespaudoje. Jūsų 
kova su okupantu yra dalis pa
saulinės kovos už laisvą tautų 
apsisprendimą savarankiškam 
gyvenimui. Esame įsitikinę, 
kad Jūsų kova bus sėkminga — 
tai rodo pati istorijos eiga.

Laisvajame pasaulyje gyve
ną lietuviai didžiai vertina lie
tuvių tautos nepalaužiamą kovą 
už laisvę bei tautinio gyvastin
gumo išlaikymą ir visokeriopai 
stengiasi remti Jūsų ištvermę 
šioje nelygioje kovoje, užsitęsu- 
sioje daugiau kaip 40 metų. Iš
eivijos lietuviai atidžiai seka Jū
sų darbus ir pastangas, didžiuo
jasi Jūsų narsa ir visaip stengia
si, kad Jūsų kovos našta būtų 
palengvinta ir kad laisvasis pa
saulis išgirstų Jūsų balsą.

A+A 
PLATONUI PREIBIUI 

mirus,
jo žmonai NINAI bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą —

Vladas E i žinąs ir

Algis Eižinas su šeima

A+A
krikšto tėvui

PLATONUI PREIBIUI
staigiai iškeliavus amžinybėn, krikšto motiną NINĄ 
PREIBIENĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime —

Krikšto duktė Ramunė ir 
Steve Scott
Los Angeles, Calif.

Canadian SIrt fHfinorials
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

ma, gynė Carterio politinę lini
ją, nes lietuviai jiems kėlė sun
kiai atsakomus klausimus. Vi
siems dalyviams labai patiko 
pareiškimas, kad Baltijos kraš
tus iš Leningrado telanko ne- 
augšto rango JAV pareigūnai.

Paskutiniu konferencijoje 
kalbėjo ir į gausius klausimus 
atsakė trijų žvaigždžių genero
las, buvęs karinės žvalgybos di
rektorius Graham, neseniai pa
leistas į atsargą už ginklavimo 
kritiką bei griežtą priešsovieti- 
nę laikyseną. Tarp kitko jis pa
gyrė lietuvius karius Vokietijo
je, pagalbiniuose Amerikos ka
riuomenės daliniuose, kurie 
buvo jo žinioje.

Jis pareiškė, kad Amerikos 
politika tol eis šunkeliais, kol 
prezidentu netaps tvirtos ir 
aiškios politinės linijos asmuo. 
Pritrūkus klausimams laiko, 
šiam korespondentui teko pri
vačiai generolą paklausti, ar ga
li Amerika užblokuoti Kubą, 
kaip tai žada padaryti respubli- 
kininkų prezidentinis kandida
tas R. Reagan. Jei gali, tai ko
dėl neužblokuoja dabar? Gene
rolas atsakė, kad Reagan, jei 
bus išrinktas prezidentu, Kubą 
užblokuos.

Tai tokie bendri bruožai, žiū
rint mažos lietuvių gyvenvietės 
akimis. Ateityje bus pasisakyta 
apie šią konferenciją ir politi
nės kritikos požiūriu. Bent šio 
rašėjo nuomone, nevisi kalbėto
jai supranta mūsų tautos lais
vės kovos esmę. Buvo ir tokių, 
kurie siūlė su okupantu kovoti 
užsimovus šilkines pirštinaites. 
Bepigu kovoti šitokiu būdu 
tiems, kurie gali ir pavergtoje 
Lietuvoje gerai jaustis, ir už jos 
ribų. Tokią kovą nelabai supras 
tie laisvės kovotojai, kurie kas 
dieną stato savo laisvę ir net 
gyvybę į pavojų kryžiuojamoje 
tėvynėje. Nesupras nė tie išei
vijos lietuviai, kurie skelbia pa
vergėjams nedviprasmišką ko
vą.

Baigiant negalima neatiduoti 
pagarbos konferencijai pirmi
ninkavusiam Algimantui Ge- 
čiui. Tai tikrai įgimtų diploma
tinių gabumų žmogus. Kiek ži
nau, jo iniciatyva įvyko ši dide
lės reikšmės politinė konferen
cija.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai

PILNAS NAMU APSTATYMAS
* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose—
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DAN FORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444

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



Kokia visuomenė, tokia gimnazija
Platus pokalbis su Spektatoriumi, dirbančiu Vasario 16 gimnazijoje, gyvybinės reikšmės klausimaisV. Vokietijoje, o gal net visame pasaulyje yra viena tokia gimnazija, kur dar dėstomi neklastoti, nefalsifikuoti lituanistiniai dalykai ir tikyba. Tos gimnazijos statutuose ir dabar stovi herkuliškai masyvūs principai, kuriais ji pasirėmusi, būtent, lietuviškumas ir krikščioniškumas. Jų dėka ir daugybės lietuvių pastangų bei aukų dėka ši gimnazija išgyvavo jau beveik 30 metų. Į ją daug Vokietijos ir kitų kraštų lietuvių suklojo savo jaunimo ateities viltis, nes ji, ta mokykla, savo jaunystėje žavėjo ypač išeivius lietuvius savo jaunamartiška išvaizda, entuziazmu ir nusiteikimu atsilaikyti prieš išeiviją tirpdančias svetimybes.Per 30 metų suseno ar išmirė jos tėvai, anuometiniai žaliūkai mokytojai taipgi senstelėjo, jon siuntusios vaikus šeimos asimiliavosi, įsinamino svetur. Dabar ateiną gimnazijon mokytis jaunuoliai nėra “savaime suprantami” lietuviukai. Gimnazijoje tikrai daug kas pasikeitė nuo jos jaunamartės skaisčių dienų. Kokia dabar toji Vasario 16 gimnazija, tas lietuvių atsparos ženklas ir simbolis?“Tėviškės Žiburių” korespondentas kreipėsi į gimnazijoje besidarbuojantį Spektatorių, kuris, kad ir besivaržydamas, sutiko laikraščio skaitytojams, ypač gimnazija besidomintiems, plačiau papasakoti apie ją.

— Pone Spektatoriau, kodėl 
jūs varžotės atvirai apie Vasario 
16 gimnaziją papasakoti?— Matote, žodžiai ir sakiniai nevisada išreiškia tikrovę. Skaitytojai neretai išskaito iš jų tik pusę tiesos, dažnai stengiasi išskaityti tai, kas jiems palanku. Bijau savo teigimais apie mokyklą netyčia iškreipti skaitytojuose esanti jos vaizdą ar jį klaidinga optika perduoti. Mat, tai panašus atvejis į merginą: ji vienaip atrodo įsimylėjusiam, kitaip — ją vedusiam, trečiaip — besiskiriančiam. Mūsų mokykla irgi kaip ta mergina: vienokia — čia dirbantiems, kitokia — joje besimokantiems ir jų tėvams, trečiokia — buvusiems mokiniams, kėtvirtokia — atokiai stovintiems. Koks požiūris, toks jos vaizdas. Tai ko no- rėtute, p. Korespondente, žinoti apie Vasario 16 gimnaziją?

— Ne statistikų (jų jau pa
kanka spaudoje) ir ne vaikų 
knygelės spalvotų paveiksliukų, 
bet nedažytos tikrovės, nefri
zuotos tiesos, nors ir iš jūsų 
kampo matomos. Taigi, atida
rau savo pokalbio ugnį: ar da
bartinė Vasario 16 gimnazija 
lietuvių mylima, mėgstama, tik 
pakenčiama?— Čia gyvendamas negaliu teigti ko pasaulyje daugiau — tų, kurie šiai mokyklai “neturi akies”, ar tų, kurie abiem akim jai simpatingai mirkčioja. Kai- kas įvairiais sumetimais jos nemėgsta. Vieni, apie ją skaitę pa- negerikas, susižavėjo, atvyko ir nusivylė atradę ją kasdienybės skara apsigobusią: ji apšepusi savo pastatais, be patalpų svečiams, ji tik mokykla, jos mokiniai irgi apšepę. Kiti, nevykę mokiniai ir jų tėvai, burnoj a prieš mokyklą, nes ji nesugebėjo “iš stiklo nuliedinti deimanto”, t. y. iš negabaus, netvarkingo, nepastovaus mokinio padaryti blizgančio abituriento. Treti nepatenkinti. . . Na, ką čia viską surankiosi, kuo kas apsivi- lia šia mokykla.

— O gal tikrai gimnazija to
kia menka, kad neužsitarnauja 
lietuvių pasitikėjimo?— Jūs. . . “tikras” lietuvis: bandote visų pirma neigti tai, kas sava. Na, gerai. Vasario 16 gimnazija neginčijamai silpnesnė už daugelį panašių vokiečių mokyklų: a. mažu mokinių skaičiumi, b. žemomis lietuvių mokytojų ir tarnautojų algomis, c. mokyklai nepritaikintomis patalpomis bei įrengimais, d. mokymo ir mokymosi menkoka disciplina, e. savo pagrindinių ■tikslų daliniu pasiekimu ir t. t.

— Malonėkite konkrečiau pa
aiškinti.— Mokymąsi dusina “astma” . . . Kodėl? Turime ribotą skaičių su iškiliais gabumais jaunuolių (nekitaip ir kitose mokyklose), likusieji neskuba darbštumu atsverti to, ko prigimtis pagailėjo. Darbingumu ir meile mokslui šiandieniai jaunuoliai ir pas mus sužiba retai, nes “kam reikia mokytis, jeigu ir be augšto mokslo gali-

nai gal labiau vertina mūsų gimnaziją už pačius kaikuriuos irgi augšto prestižo lietuvius. Nekartą lietuvių šventėse augš- ti vokiečių valdininkai pagarbiai kėlė skrybėles, šiai mokyklai linkėdami: “Mes jums, lietuviai, negailėsime pinigų, tik jūs patys rūpinkitės gimnaziją išlaikyti: gimnazija praturtina dabartinę vokiečių kultūrą!”
— Jeigu gimnazijos atsilaiky

mo problema ne piniguose, ko
dėl jai neįkandamas riešutas 
mokinių stoka? Kuo ji nesim
patinga lietuviams tėvams?—■ Šiais gerokai antiautorite- tinio auklėjimo laikais kiekviena mokykla nelabai simpatinga mokiniams ir net jų tėvams. Ir vokiečių mokyklininkai dejuoja nustoję savo prestižo. Mokykla daugumai jaunimo yra kažkokia neišvengiama socialinė būtinybė, kaip karinė tarnyba.Lietuvių gimnazijos problema labai sudėtinga. Turėkite kantrybės išklausyti jos lamentacijų. Lietuvių gimnaziją vieni menkai vertina dėl lituanistikos, kuri daugeliui tėvų ir vaikų atrodo esanti jau atgyventa, vietos svetimtaučiuose visiškai nereikalinga. Mat, daugelis mūsų tvirtų lietuviukų net organizaciniame lietuvių bendruomenės gyvenime neranda vietos savo lituanistikai, nes Vokietijos lietuvių apylinkės tokios susenu- sios ir kūrybiškai merdinčios, kad nėra ko veikti jauniems mūsų lituanistams! Antra, eilei tėvų gimnazija nesimpatinga, nes atvykusių nepakviečia val- gyklon, neturi svečiams patalpų, kad ji tik mokykla. Trečia, moksle nepajėgiems gimnazistams ji nesimpatinga, nes mokytojai nevertina vien už tai, kad jie didina mokinių skaičių. Ketvirta, mokytis nepajėgių mokinių tėvams ji irgi nepatinka, nes nepajėgia “iš stiklo padaryti deimantą”. Vieni nepatenkinti bendrabučiais, kiti — aplinkos nešvara, treti — senų tradicijų mokytojais, penkti — pernuolaidžiais mokytojais, šešti — persiaura laisve mokiniams, septinti — perdidele laisve, aštunti perpasyviais

ma linksmai pragyventi?” Dauguma šiandienių jaunuolių, ypač pas mus atsiunčiamų svečių iš užjūrių, nėra vietos mokyklose įpratinti sistemingai ir noriai mokytis. Kai drąsesni mokytojai panori atsilikusius ir vėluojančius “spustelti”, kad neatsiliktų mūsų kurse, kyla mokiniuose reakcija prieš juos, pasipila graudinantys laiškai tėvams prieš mokyklą. O tėvai dažnai tuo patiki. Tėvams gi savi marškiniai šiltesni už mokyklos sermėgą: žymi jų dalis, aklai pasitikėdami savo vaikais ar jieškodami jų nesėkmei pridengti dingsties, susikivirčija su mokytojais, ima koneveikti pačią mokyklą. Tada mokytojas numoja ranka į “problemą” ir susigyvena su mintimi, kad “jau užtenka ir to, ką mokinys teikiasi jam nudirbti”. O tai pajutę, mokiniai tik trina savo delnelius, nes jiems modernių gyvenimo vertybių skalės viršūnėje — laisvalaikis, pramogos, instinktų nuraminimas. Yra, žinoma, jaunuolių, galvojančių netaip “moderniai”. Yra ir tokių tėvų.
— O gal mokytojai patys čia 

nėra “baltomis rankomis”? Kaip 
moko jie?— Rask mokytoją be priekaištų! Pripažįstu drąsesnių ir įžvalgesnių mokinių pagrįstas sugestijas, kad mokytojai galėtų “sudrėkinti” sausokas pamokas dažnesniais eksperimentais, diskusijomis, saviveikliniais už pamokų pratimais, diriguojama kūryba ir pan. To nėra todėl, kad dauguma mokytojų gyvena tolokai nuo gimnazijos, vos spėja vien teoriškai išeiti programą; mokykla neturi išteklių eksperimentams, patys mokiniai nelinkę savo laisvalaikio, poilsio skirti mokslui, o ir mokytojams “time is money”, ypač lietuviams mokytojams, kuriems tenka dėl menkesnio atlygio gerokai spaustis.

— Atrodo, skiriate mokyto
jus j “lietuvius” ir “nelietu
vius”. Kodėl? Kokie tarpusavio 
ir su mokiniais santykiai?— Paskutiniu metų gimnazijai talkina-arti tūzihb Vokiečių mokytojais, devinti — permen- mokytojų. Trūkstant lietuvių specialistų ir labai gerai kalbančių vokiškai ar angliškai, tenka augštesnėms klasėms griebtis vokiečių talkos. Dauguma jų jauni, dar bestudijuojantys busimieji vokiečių gimnazijų pedagogai. Diplomuotų mokytojų gauti gimnazija neišsigali. Lietuviai ir vokiečiai sugyvena šiltai, kolegiškai. Mokiniams paprastai “šiltesni” vokiečiai, nes lietuviai, jausdami didesnę atsakomybę už savo jaunimą, daugiau iš jo reikalauja ir dėlto darosi nelabai patrauklūs..

— Negi viso pasaulio lietu
viai šiai vienintelei gimnazijai 
“nesukrapšto” savų mokytojų? 
Pagaliau galėjo juk sau pedago
gų prisiauginti pati mokykla!— Kodėl “nesukrapšto”, tegul atsako jie patys. Mano žiniomis, sistemingai mokytojų niekas nejieškojo. Gimnazijon kasmet atvyksta metams ar porai iš Amerikos ir Kanados vienas kitas jaunas mokytojas, ypač merginos, čia padirbėti. Pati gimnazija neparuošė sau jaunų pedagoginių rezervų iš savo abiturientų. Atrodo, čia irgi nebuvo skatinančios sistemos, o, be to, už menkus mūsų gimnazijos uždarbius universitetus baigę diplomuotieji nelinkę aukotis. Pagaliau dėl vieno kito stamboko nesusipratimo gimnazija neteko kelių lietuvių savanorių joje mokytojauti.

— Vokietijon atsikelia gyven
ti iš Lietuvos inteligentų ir in
telektualų šeimų. Ar nepasitai
ko jų tarpe tinkamų mokytojų 
gimnazijai? O gal gimnazijos at
sakingieji vengia juos pakviesti 
dėlto, kad jie iš “tarybinės”?— Vokietijon atvyko augštų kvalifikacijų mokytojų, kurie našiai darbuojasi vokiečių gimnazijose ar mokyklose. Kodėl tokie nepasuko į Vasario 16 gimnaziją? Reiktų klausti juos pačius ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės vadus, pačios gimnazijos “public relations” -j— reikalų vedėją. Yra gimnazijoj keli mokytojai iš dabartinės Lietuvos, įžeistum niais”.

— Tai

turn ‘šis tas’ ”, Gi tokios sąvokos, kaip Dievas, sekmadienis, pamaldos, tėvynė, altruizmas, grožis ir pan., yra svetimi dalykai. Ir šioje mokykloje nėra paveikios jėgos, autoriteto, kurie įstengtų laimėti kovą už anuometinį moksleivį su kirptais plaukais, švaria eilute ar suknele, judraus žvilgsnio jaunuolį, pasirengusį padėti, lenktyniaujantį moksluose, kultūroje ir t. t. Tokios visuomenės akivaizdoje gimnazijos atsakingieji ėmė net patys sutikti, kad dabar “normalu tai, kas nenormalu”. Negeriau ir šeimose: tėvai pasijunta bejėgiai prieš diskotekų eros augintinius. Pagaliau, kodėl mesti pasipiktinimo akmenį į jaunimą? Jį “moderniai” formuoja iš palaidos visuomenės išaugę pasipinigautojai, išnaudojantys jaunimo instinktus.
— Gimnazijos vadovus ir jos 

jaunimą kaltina nesidomėjimu 
lietuviška spauda. Gimnazijos 
žmonių rašinių stinga lietuvių 
publicistikoje! Kodėl taip?— Viena kita mūsiškiu pavardė sumirga spaudos skiltyse, tiesa, retai. Gimnazijos inteligentus sunku čia išteisinti, bandysiu tad jaunuolėlius. Žemosiose klasėse nedaug kas lietuviškai pramokę, šlubuoja net vidurinių klasių gimnazistų gramatika, sintaksė, stilius; vyresnieji užgožti abitūros egzaminų “baubu” tiek, kad vos sukrapšto laiko mokslo būtinybėms. Net literatūros pamokose sunku įpinti žurnalizmą. Aš pats, kaip nujaučiate, norėčiau, kad kaikurie “vasariečiai” pasirengtų žurnalistikai ir talkintų laikraščiams ar net perimtų vieną kitą.

— Kiek nugąsdinote, sakyda
mas, kad gimnazija nepasiekia 
savo pagrindinių tikslų. Kas jie, 
kodėl taip?— Gimnazijos statutuose yra jų pora, būtent: išugdyti moksleivį brandžiu ir pajėgiu lietuviu bei krikščionimi. Gimnazija norėjo ir nori visus savo moksleivius, ypač abiturientus, tokiais padaryti. Deja, tokių gintarinių lietuvių mokyklos kronikose negausu. . . Džiaugiamėskais atlyginimais ir t. t. ir t. t.Visa eilė gimnazijai metamų ' jais, nes dabar pliuralistinėse priekaištų atlaiko kritiką, bet, man atrodo, ir priekaištautojai verti priekaišto — beatodairiškai nuvertina tai, kas sava, kas lietuviška. Gimnazijoj reikia reformų nuo galvos ligi padų, bet iš kur ateis gimnazijai “mesijai”?

— Yra turistų, svečių ir tėvų, 
kaltinančių, kad nuskurdinote 
lietuviuko vaizdą (“image”)! 
Kaip atrodo jūsų auklėtiniai?— Mūsų gimnazistai nėra uniformuoti Lietuvos moksleiviai, o liberalios visuomenės madų pasyvūs padarai, veikiami masinės komunikacijos priemonių. Štai kodėl ir mūsų gimnazistai, kaip visur, vaikščioja kiaurais “džinsais”, murzinoki, suterlioti, nemėgsta kambary šluotos ir yra patenkinti, kad lovose dar neatsiranda sliekų. . . Vienas kitas mokyklos atsakingųjų bandė bent sekmadieniais aptvarkyti, šventiškiau aprengti gimnazistus, ištraukti iš jų murzinos kasdienybės. Deja, be sėkmės! Liberalios visuomenės padarams sekmadienis tėra “diena kaip visos, tik be pamokų”. Viską leidžianti ir nieko nevaržanti visuomenė savo filmais, spauda, televizija, diskotekomis, šūkiais jaunimo dvasią tiek ištuštino, sulėkštino, kad jis, jaunimas, tenori “kaip nors persiristi į augštesnę klasę”, “nepatekti į disciplinos nagus”, “turėti pramogų ir pinigų, kad bū-

visuomenėse kultūros idealistų beveik nė su žiburiu neaptiksi. Čia būtų gal vieta kiek piktdžiu- giauti, kad broliams lietuviams užjūriečiams irgi negeriau sekasi (kaip spaudoje pasiskundžia- ma), o raudoniesiems Lenino išpažinėjams taip pat nelengva — ir ten raudonus kaklaraiščius jaunikliai rišasi komandos keliu; daugelis juos mieliau išmainytų į “supuvusių kapitalistų” džinsus. Atrodo, kad lietuvybė priaugančiam jaunimui yra kaip ideologija. O ideologijos šiais laikais nėra mėgstamos, nes kaikurios jų (fašistų, marksistų, liberalų) žmonijai kruvinų nelaimių. Su ideologijomis identifikuoja dis- kotekinis jaunimas ir religiją. Pastaroji yra be paklausos dar ir todėl, kad ji neatsilaiko, jo nuomone, prieš gamtos mokslų laimėjimus. Gamtos mokslų apstulbintas jaunimas kažko panašaus tikisi iš religijos, iš Dievo. O Dievas nesileidžia fizikos, chemijos, biologijos, genetikos priemonėmis norima prasme paveikiamas. Daugelio išvada: “Kam gi reikalingas toks Dievas, toks pasyvus, toks nemoksliškas, toks neprieinamas net religiniams turistams!” Bet, prašau, tikėkite, mokykloje yra moksleivių, besielgiančių pagal minėtus statuto reikalavimus, yra stiprokų lietuvių ir krikščionių. Gaila, kad jie nesudaro daugumos. (Bus daugiau)

privirė

bet juos vadindamas
Vokietijoj

skaudžiai“tarybi-
lietuvybę 

padeda išlaikyti vokiečiai?— Jokia paslaptis! Vokietijos vyriausybių augštieji pareigū-

Nuotr. O. BurzdžiausToronto gintarietės sukaktuvinėje savo šventėje džiugina žiūrovus grakščiu šokiu

Vandalizmas - kriminalinis nusikaltimas
AURELIJA BALAŠAITIENĖŽaizdos negalima pagydyti, ją ignoruojant. Blogybių negalima pašalinti, su jomis nekovojant. Ir gaila, kad nekartą iškeltas vienas ar kitas taisytinas reiškinys telieka raidėmis popieriuje, o rašančiojo balsas lieka balsu, šaukiančiu tyruose.Š. m. birželio 5 d. “Tž” vedamasis “Pavojingi obuoliai” vėl kelia mūsų jaunimo vandalizmo klausimą, kuriuo aš esu pasisakiusi ne vieną kartą spaudoje.1976 m. vasarą lietuviai gol- fininkai surengė savo tradicines tarpmiestines sezono baigimo žaidynes gražiame Mičigano Bay Valley golfo klube. Pagal gražias šeimos tradicijas, vyresnioji karta kviečia ir jaunimą dalyvauti drauge, bendrauti, sportuoti, pramogauti. Buvo sudarytos jaunimo keturiukės, ir šventė atrodė jauki, linksma, maloni. Deja, dalis jaunuolių pasielgė taip neleistinai, kad jie buvo klubo vadovybės pašalinti iš žaidynių be galimybės į jas grįžti net ir atsiprašius. Klubo golfo treneris pareiškė savo gyvenime tokio elgesio nepatyręs nei tokių keiksmažodžių negirdėjęs. . . Tėvai, patyrę apie savo sūnų elgesį, bandė jiems sudaryti sąlygas žaisti netoliese esančiuose golfo klubuose. . . Apie tai rašiau “Dirvoje”.Vis tekdavo nugirsti pasikartojantį mūsų studentų vandalizmą, bet visa tai buvo gandai. Visi suvažiavimai aprašyti spaudoje, kaip “pavykę, darbingi, lietuviški”. . . Išvardinti paskaitininkai ir jų temos, pasidžiaugta mūsų akademinio jaunimo organizuotumu ir veikla.1977 m. gruodžio mėnesį Kle- velande įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas naujame, ištaigingame “Bond Court” viešbutyje, miesto centre. Suvažiavo dalyviai iš Amerikos ir Kanados miestų. Buvo įdomi darbotvarkė, vertingi seminarai ir diskusijos.šeštadienio vakare po banketo saujelė “studentų” pasielgė taip skandalingai, kad ilgam pažemino lietuvių vardą. Jie sužalojo trijų keltuvų saugiklius, palikdami viešbutį tik su vienu vieninteliu keltuvu iš keturiolikto augšto, iš kurio į namus ruošėsi išvykti apie 500 asmenų. Neužteko to. Kambariuose apgadino naują, brangų dekoratyvinį sienų popierių, apdegino stalus nuorūkomis, apdegino, patalus, sienas, nuplėšė lempų gaubtus. Lempas nugabenę į kitą aukštą, pakėlė triukšmą, tuo priversdami viešbučio vadovybę iškviesti policiją. Viešbu-

čio svečiai, išsigandę ir pasipiktinę. nesigailėjo lietuviams kietų žodžių. Tuo tarpu lietuvių vardas buvo iškabintas viešbutyje, kad pasitarnautų “lietuvių garsinimui”.Parašiau apie tai (Teigiami ir neigiami studentų suvažiavimo atgarsiai, “Dirva”, 1977 m. gruodžio 1). Privačiai pasipiktinimas buvo didelis. Kaikurie skaitytojai prašė, kad nusikaltėlių pavardės būtų paskelbtos spaudoje. Mano primygtinos ir pakartotinos pastangos detales patirti iš rengėjų liko be vaisių. Viskas liko užtušuota. . . iki sekančio karto.Turiu prisipažinti, kad tie, kurie kelia negeroves, dažnai atsiduria blogesnėje padėtyje, negu kaltininkai. Todėl nereikia stebėtis, kad dauguma nedrįsta pasirašyti savo pavardės. Tai liudija dar vienas “TŽ” 23 nr. išspausdintas “koncerto dalyvės” laiškas skaitytojų laiškų skyriuje. Dalyvės anonimiškumo nekritikuoju ir visa širdimi sutinku su jos tvirtinimu, kad apie tokius dalykus kalbama tik pašnibždomis, slepiama, ignoruojama. Mūsų jaunimo dauguma yra gero elgesio, kultūringas, gerai išauklėtas ir tvarkingas, tačiau maža saujelė (pašnibždomis teko patirti, kad vis tie patys), kaip tie jau minėti “blogi obuoliai”, meta negarbingą dėmę visam mūsų jaunimui. Taip pat, neoficialiai kalbant, kaikurios mūsų jaunimo organizacijos taip “pagarsėjo”, kad ištisoje eilėje didesnių Amerikos ir Kanados miestų negauna savo suvažiavimams vietos.Sprendimą rasti sunku. Gali- kalbėti, kad lietuviškos or-ma

ganizacijos privalo rūpintis ir moraliniu auklėjimu. Galima kalbėti apie tėvų ir šeimos vaidmenį, auklėjant savo vaikus. . . Visa tai tik teorija. Esmėje vandalizmas yra niekas kitas, kaip kriminalinis nusikaltimas. Jei tėvai nepajėgia, nežino ar negali nieko su savo nedrausmingu jaunimu padaryti, tai organizacijos, salių šeimininkai, renginių vadovai, tokius nusikaltėlius suradę, turėtų juos sulaikyti, reikalą iškelti viešai ir iš tėvų pareikalauti finansinės atsakomybės. Ir pats jaunimas, kuris nukenčia nuo tokių “kolegų”, turėtų juos sudrausti ar apie jų elgesį pranešti ten, kur galima tikėtis arba bausmės, arba viešos gėdos.Prisimenu vieną įdomų incidentą iš savo vasarojimo meto Myrtle Beach. Jauni studentai iš Niujorko vieną vakarą gerokai nugėrė ir vieno restorano kieme padarė daug žalos. Jie buvo sugauti, pristatyti policijai. Juos turėjo tėvai patys atsiimti. Tuo byla nesibaigė: vietiniame laikraštyje jų pavardės ir adresai buvo pakartotinai skelbiami su pastaba, kad jų svečiavimasis tame kurorte nepageidaujamas.Nustokime slėpti tuos, kurie mūsų vardą žemina. Vienas skandalas, vienas triukšmas padaro daugiau žalos, negu mūsų nuolatiniai bandymai šokiais ir dainomis skleisti svetimtaučiams lietuvių kultūrą. Pastarąją reikia įrodyti kasdieniniame gyvenime. Susirūpinti vandalizmu vien mūsų pastatuose yra permaža. Vandalizmą reikia rauti su šaknimis, nežiūrint vietos, kurioje jis pasireiškia.

Vasario 16 gimnazija — pagrindinis pastatas, klasės, Vakarų Vokietijoje Nuotr. V. Priščepionkos

Ašaros savoje tėviškėje
Kas atsitinka lankant tėviškę Lietuvoje be leidimoBūdama Vilniuje 5 dienas, džiaugiausi ir liūdėjau. Džiaugiausi, kad po daugelio metų galėjau pamatyti savuosius, aplankyti savo gimtąjį kraštą, bet liūdėjau pamačiusi išniekintą Vilniaus katedrą (dabar paveikslų galerija), Šv. Kazimiero šventovę (dabar bedievybės mu- zėjus). Labiausiai mane slėgė negalėjimas laisvai aplankyti tėviškės. Viešbutyje apie tai negalėjome nė kalbėti, tad visą reikalą svarstėm raštu. Giminės ragino vistiek važiuoti į tėviškę ir pažadėjo nuvežti. Pagaliau nusprendėm važiuoti, nors leidimo neturėjom.Vieną rytą automobiliu išvažiavom iš Vilniaus penkių valandų kelionei. Pravažiavau Trakus, Kauną, Kėdainius. . . Nuostabiai graži gamta, nes buvo birželio mėnuo. Štai jau ir Telšiai. Vienas iš mano giminių pastebi, kad mus seka geltonas automobilis. Sustojom prie kapinių, kur palaidota mano motina ir kiti artimieji. Geltonasis automobilis pravažiavo pro šalį, pastebėjęs mus iš arti. . .Gimtinėje pasitiko mus su gėlėmis, bet nuotaika jau buvo sudrumsta. Papietavę truputį pasivaikščiojom ir pamatėm atvažiuojantį aną geltoną automobilį. Išlipo keturi milicininkai — visi lietuviai, tarnaujantys pavergėjams rusams. Pradžioje buvo rūstūs, bet kai namiškiai pakvietė juos prie stalo, atsileido. Jie paklausė, ar nenorėčiau grįžti į Lietuvą. Atsakiau giamai, aiškindama, kad įpratusi gyventi laisvėje, niekas neseka. Tuo tarpu

Lietuvoje, neleidžiama .žmogui aplankyti tėviškės net ir po 40 metų: vos atsiradau tėviškėje, prisistato milicija. Jie gi aiškinosi, sakydami, kad gavo įsakymą iš Vilniaus sekti ir suimti.Daugiau su jais nebesiginčijau, nenorėdama padaryti nemalonumų giminėms. Pabuvusi bene dvi valandas tėviškėje, sėdau į milicijos automobilį, kuris nuvežė mane į milicijos raštinę Kretingoje. Giminės žiūrėjo ir gailiai verkė. Mane lydėjo senukas brolis ir dar viena giminaitė.Kretingos milicijos raštinėje dirbanti moteris surašė mano “nusikaltimą”. Aš viena sau galvojau: kada gi ateis laikas, kai galėsime laisvai važinėti po savo gimtąjį kraštą. . .Nenorėjau, kad giminės vežtų mane į Vilnių, tad sėdau į naktinį traukinį ir 9 v. r. jau buvau Vilniuje. Laukdami traukinio, porą valandų pavaikščiojom po Kretingą. Labai nustebau, kad sutikti žmonės gatvėse kalbėjo rusiškai. Lietuvių kalbos ten visai negirdėjau.Grįžau į laisvą pasaulį daug pamačiusi ir supratusi. Pati patyriau, kad Lietuvoje dabar — tikras kalėjimas. Stebiuosi tais keliautojais, kurie grįžę iš Lietuvos liaupsina dabartinį gyvenimą ir klaidina ten nebuvusius.
Buvusi

nei- esu kur čia,
• Tragiška mūsų istorija, kaip 

tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS
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PAVERGTOJE TĖVUIEJE
KULTŪROS RŪMAI

Rokiškyje atidaryti nauji kultūros 
rūmai, pastatyti pagal kauniečio ar
chitekto R. Kamaičio projektą. Jie 
turi dvi sales, orkestro, dailės, liau
dies teatro studijas, užsiėmimų kam
barius. šiuo statiniu užbaigtas Ro
kiškio rajono administracinis ir kul
tūrinis centras.

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS
Seniausias ąžuolas Lietuvoje yra 

Stelmužėje, Zarasų rajone. Po ilgo ir 
nepateisinamo delsimo jis pagaliau 
buvo sutvarkytas: paramstytos šakos, 
užtaisytos drevės. Tačiau senelio 
ąžuolo aplinka lig šiol prašosi pagal
bos. Zarasų kelionių ir ekskursijų 
biuro vadovas Jonas Vaitkus birželio 
4 d. “Tiesoje” rašo: “Tik gaila, kad 
apie unikalaus rajono gamtos kam
pelio — Stelmužės ąžuolo aplinką 
niekas nepagalvoja. Ąžuolo ir šim
tamečių liepų paunksmėje storas 
pernykščių ir užpernykščių pūvan
čių lapų sluogsnis. Pro jį žolei sun
ku išvysti saulės šviesą, čia pat ša
kos, duobės, nereikalingi kerojan- 
tys krūmai. Parkas laukia tvarkda
rių. Juos burti privalėtų Stelmužės 
aštuonmetės mokyklos pedagogų ko
lektyvas ir komjaunimo organizaci
ja, taip pat Stelmužės kolūkio admi
nistracija. Juk tai dalis jų kiemo! 
Parku, jo tvarka turi susirūpinti ir 
rajono gamtos apsaugos inspekci
ja ...”

LAIMĖJO AUTOMOBILĮ
Utenos rajono Saldutiškio mieste

lio gyventoja Danutė Ulčickienė ne
tikėtai tapo “Žigulių” savininke. Pi
niginėje daiktinėje loterijoje, kurios 
laimikių traukimas Įvyko gegužės 27 
d. Panevėžyje, jos bilietas laimėjo 
automobili, kuris Togliatyje gamina
mas pagal Italijos “Fiato” planus.

KUR GAUTI BALNĄ?
šį klausimą “Valstiečių Laikraš

čio” 70 nr. kelia Radviliškio rajono 
Gražonių veislininkystės sovchozo di
rektorius A. Bartkus ir vyr. zootech
nikas M. Garmus: “Mūsų ūkis laiko 
sportinius žirgus. Arkliais jodinėja 
galvijus ganantys kerdžiai. Tačiau 
koks sportas ir koks darbas, kai nė
ra balno? Balnų niekur negauname 
gal jau dešimt metų. Jų nėra nei 
zootechninio veterinarinio tiekimo, 
nei rajkoopsąjungos, nei pagaliau 
techninio tiekimo bazėse. O kaime 
jau neliko žmonių, kurie juos mo
kėtų daryti.”

SUKČIAI MAŽEIKIUOSE
Skaitytojų skundai iš Mažeikių pri

vertė “Tiesos” redakciją į šį miestą 
Lietuvos šiaurėje pasiųsti savo ko
respondentą Sigitą Blėdą. Pasirodo, 
dėl statomos naftos valyklos gyven
tojų skaičius Mažeikiuose kasmet pa
didėja maždaug tūkstančiu. Dėlto 
didžiausia problema tampa buto ga
vimas naujuose pastatuose. Kaip 
vykdomasis komitetas skirsto tokius 
butus, S. Blėda pasakoja savo repor
taže “Skirta vienam, gauna kitas”, 
kuris buvo paskelbtas “Tiesoje” bir
želio 12 d. Užsukęs į naują butą, ku
ris oficialiai buvo paskirtas “Ventos” 
restorano virėjai V. Klemenytei, S. 
Blėda rado įsikūrusią vartotojų ko
operatyvų sąjungos instruktorės J. 
Gudaitienės šeimą. “Žilvičio” vaikų 
darželio auklėtojai A. Kazlauskienei 
paskirtame bute jau šeimininkavo 
darželio vedėja J. Marcinkevičienė. 
Nesidžiaugė nauju butu ir transpor
to įmonės vairuotojo S. Sūkurio šei
ma, gyvenusi viename kambarėlyje. 
Šeimos galva S. Blėdai atvirai pa
reiškė: “Turiu jį pasikeisti su A. 
Vaišvila — mat tokia man pateikta 
sąlyga...” Kaip nesikelsi, jei A. 
Vaišvila yra profsąjungų komiteto 
narys, eksploatacijos skyriaus virši
ninkas; Išradinga tų sąlygų statyto
ja yra R. Astrauskienė. Apie ją S. 
Blėda rašo: “Rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotoja, pla
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no komisijos pirmininkė R. Astraus
kienė, pavyzdžiui, vaistinės adminis
tracijai išdėstė tokias sąlygas: jums 
skiriame naują butą, bet jūsų dar
buotojai reikės eiti į seną. Nesutik
site — negausite jokio ...” Į naują 
butą atsikėlė vykdomojo komiteto 
darbuotoja D. Mikniūtė, o vaistinės 
sanitarė. Z. Petrikienė apsigyveno 
jos sename bute. Panašiai R. As
trauskienė pasielgė ir su prekybinin
ke J. Milinskiene, kurios naujame 
bute įsikūrė visuomeninio maitinimo 
įmonių susivienijimo direktorius K. 
Rimkus, J. Milinskienei perleidęs se
ną savo butą. Tokiomis priemonėmis 
senus butus į naujus išmainė preky
bos bazės direktorius J. Tikušis, ava
lynės fabriko direktorė V. Skoro
dumova, rajoninio susivienijimo 
“Žemūktechnika” valdytojas A. La
pinskas, autotransporto įmonės virši
ninkas F. Panomariovas. Butų pa
keitimus, nors jie pasiekti prievartos 
būdu, per mėnesį laiko patvirtina 
vykdomasis komitetas. Biurokrati
niams komunizmo ponams tenka 
nauji butai, o eiliniams Mažeikių gy
ventojams — seni.

STIKLO GAMINIAI
Panevėžio parodų rūmuose buvo 

surengta Lietuvos stiklo gaminių pa
roda, o “Ekrano” gamykloje konfe
renciją surengė stiklo gamintojai, 
mokslinių ir mokymo įstaigų vadovai. 
Trylika pranešimų nagrinėjo stiklo 
gamybos mechanizavimą, technologi
jos tobulinimą, kokybės gerinimą, 
stiklo rūšių įvairinimą, specialistų 
ruošimą. Pagrindinį žodį apie stiklo 
pramonės galimybes tarė statybinių 
medžiagų pramonės “ministeris” S. 
Jasiūnas. Konferencijos dalyviai lan
kėsi “Ekrane”, susipažino su ekrani
nių televizijos lempų bei indų gamy
bą, technologinėmis naujovėmis.

BAUDŽIA SPEKULIANTUS
“Tiesa” net du kartus prašneko 

apie baudžiamąsias bylas spekulian
tams. Kaune, Aleksoto turgavietėje, 
spekuliacija įvairiomis prekėmis vyk
davo prie motociklų ir kitų parduo
tuvių. Miesto vidaus reikalų valdybos 
viršininko J. Grybausko pranešimu, 
bylos susilaukė Kauno automobilių 
remonto įmonėje dirbantis Valdema
ras Montvila, pas kurį milicija rado 
“Žigulių” automobilių dalių. Byla 
pradėta ir prieš kitą spekuliantą — 
Paulių Ivanauską, dirbantį Lietuvos 
aklųjų draugijos leidykloje. Asme
nys, sulaikyti už smulkiąją spekulia
ciją, dažniausiai gauna pinigines 
baudas. Utenoje į kaltinamųjų suo
lą buvo pasodinta alkoholiniais gė
rimais spekuliavusi Bronė Katinaitė. 
Jos namuose linksmindavosi visokio 
plauko girtuokliai, už degtinę kartais 
atsilygindami net iš namų išsineš
tais vertingesniais daiktais ar dra
bužiais. B. Katinaitės spekuliaciją 
atskleidė kaimynai, neturėję ramy
bės naktimis. Jų skundus “Tiesos” 
redakcija perdavė Utenos rajono vi
daus reikalų skyriaus viršininkui P. 
Sokolovui.

MOKSLININKO PASTABA
Lietuvos Mokslų Akademijos fizi

kos instituto astrofizikos skyriaus va
dovas prof. Vytautas Straižys birže
lio 12 d. “Tiesoje” atkreipė dėmesį į 
klaidingą vienos gamyklos pavadini
mą Klaipėdoje: “Klaipėdos galvani
nių elementų gamykla ant savo pro
dukcijos — kišeninių žibintuvėlių 
baterijų — spausdina pavadinimą — 
“Syrius”. Kas tai per žodis? Pasirodo, 
kad tas “Syrius” — tai paprasčiau
siai klaidingai užrašytas šviesiausios 
dangaus žvaigždės, o tuo pačiu ir ga
myklos pavadinimas. Lotyniškai šios 
žvaigždės pavadinimas rašomas SI
RIUS, o lietuviškai nuo seno ir ra
šoma, ir tariama SIRIJUS. Manau, 
kad taip turėtų būti vadinama ga
mykla, taip turėtų būti rašoma ir 
ant baterijų etikečių ...”

V. Kst.

Sibirinių trėmimų metinės buvo jautriai paminėtos Delhi, Ont. Iš kairės: 
kun. dr. J. GUTAUSKAS, STP. JAKUBICKAS, L. BERŽINYTĖ — KLJ Są
jungos pirm., sako kalbą prie Lietuvos kankinių kryžiaus Nuotr. A. Rudoko

S MAMUTO"
SLA 72-RA KUOPA kruopščiai 

ruošiasi įamžinti a.a. Antano Kali
nausko vardą Kanados Lietuvių Fon
de. S.m. liepos 20 d. A. Padolskio so
dyboje (158 Willow St., Paris, Ont.).

Velionis A. Kalinauskas buvo gi
męs 1957 m. Užaugo komunistiniame 
“rojuje”. Mokykloje nuo I sk. buvo 
auklėjamas komunistinėje dvasioje. 
A. Kalinauskas buvo krikščioniškos 
sielos jaunuolis ir komunistine pro
paganda nesusižavėjo. Karinei prie
volei atlikti buvo pasiųstas į Latviją, 
Gulbino miestą. 1976 m. rugpjūčio 
10 d. jis apsipylė benzinu ir save už
degęs viršininkų akivaizdoje sušuko 
rusiškai: “Posmatrite, kak garit li- 
tovec patriot! Za Litvu, za svobodu, 
za Boga! A vam služit nebudu”. (Žiū
rėkite, kaip dega lietuvis patriotas! 
Už Lietuvą, už laisvę, už Dievą! O 
jums netarnausiu!).

Kadangi pas A. Kalinauską rado 
du traukinio bilietus, sovietiniai par
eigūnai, užgesinę ugnį, sužinojo, kad 
pabėgusį sūnų iš kariuomenės moti
na atlydėjo ir prikalbėjo grįžti į ka- 
riuomepę. Velionies motinai leido 
įeiti į palatą, kur gulėjo sūnus An
tanas, mirtinai apdegęs. Sūnus, pa
matęs motiną, tyliai tarė: “Mama, 
dovanok už viską — aš mirsiu . ..” 
Mirė rugpjūčio 11 d. Į šią nelaimės 
vietą atvyko ir velionies brolis.

Motina labai prašė leisti parsivež
ti sūnų į Lietuvą, bet politrukai ne
leido. Rugpjūčio 12 d. tiesiai iš lo- 
voninės velionis A. Kalinauskas buvo 
palaidotas Gulbino miesto kapinėse 
Latvijoje.

Tik po mėnesio ir didelių pastangų 
davė leidimą velionį Antaną Kali
nauską iškasti ir palaidoti okupuoto
je Lietuvoje. Karstą lydėjo politru
kai. Vilkaviškyje laidotuvių dieną 
budėjo milicininkai ir gausus būrys 
saugumiečių, kad nebūtų panašių 
demonstracijų, kaip buvo Romui Ka
lantai susideginus. Mes, gyvendami 
laisvame pasaulyje, įrikiuosime a.a. 
A. Kalinauską į garbingų laisvės ko
votojų eiles.

Kelias į SLA 72-ros kuopos gegu
žinę yra pasikeitęs; dabar patogiau 
pasiekiama A. Padolskio sodyba 
kaip pernai.

KELIAS Į GEGUŽINĘ. Važiuojan
tiems iš vakarų į rytus: 2-ruoju ke
liu privažiavus 5-tą kelią yra šviesos; 
kirskite jas ir pavažiavę 1,5 mylios 
privažiuosite kelią; sukite kairėn. 
Posūkio vietoje bus ir rodyklė. Va
žiuojantiems iš rytų į vakarus 5-tuo- 
ju keliu: privažiavus 2-rą kelią prie 
šviesų sukti į dešinę. Važiuojantiems 
iš vakarų į rytus: privažiavus 5-to ir 
2-ro kelio susidūrimo šviesas, sukti 
kairėn. Visuose posūkio vietose bus 
rodyklės, rodančios kelią į A. Padols
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kio sodybą, kurioje plevėsuos Lietu
vos trispalvė.

Visus geros valios lietuvius kvie
čiame dalyvauti.

Valdyba

A.a. ANTANAS KALINAUSKAS, 
protestuodamas prieš sovietinę ver
giją, susidegino 1976 m. Latvijoje, 
kur buvo priverstas tarnauti kariuo
menėje

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBA dėkoja visiems, kurie da
lyvavo “It’s your Day” Gage Parke, 
ypaė p.p. Petkevičienei, Agurkienei, 
Rakštienei, Krivinskienei, Bajorai- 
tienei, Juozapavičiui, vyresniųjų 
chorui, “Gyvatarui” ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo. Ačiū visiems.

Valdyba

PADĖKA
Už man surengtą tokį puikų prieš- 

vestuvinį pobūvį tariu nuoširdžiau
sią ačiū visoms rengėjoms už darbą 
ir pastangas. Ypatinga padėka ini
ciatorėms p. E. Šakienei, kuri užlei
do net savo puošnų namą ir p. L. 
Kybartienei. Dėkoju savo krikšto 
motinai O. Maželienei,' tetoms — M. 
Duliebienei, S. Stankevičienei, K. 
Gobienei iš Klevelando ir iš kitur 
atvykusioms.

Dėkoju viešnioms už gausų atsi
lankymą. Esu laiminga ir visoms lie
ku dėkinga, nes išeidama į vedybinį 
gyvenimą buvau apdovanota tuo, kas 
pradžiai gyvenimo reikalinga. Labai 
ačiū visoms.

Regina Stanaitytė

St. Catharines, Ont.
SĖKMINGA BUVO LKVS “Ramo

vė” skyriaus ruošta gegužinė birže- 
į lio 22 d. V. Bieliūno ūkyje. Visi įver
tino ramovėnų veiklą ir nuoširdžiai 
parėmė ją auka, pasirašydami į aukų 
lapą ir pirkdami loterijos bilietus. 
Joana Zubrickienė ir P. Balsas sėk
mingai platina loterijos bilietus. Mu
zikas A. Paulionis su ponia, važiuo
dami Į gegužinę, pasiėmė ir akor
deoną, grojo lietuviškas dainas, o 
dainos mėgėjai smagiai dainavo.

Malonu buvo susitikti visuomenės 
veikėją Juozą Bersėną iš Hamiltono, 
kuris su broliu iš Wellando atsilankė 
į gegužinę ir parėmė duosnia auka 
ramovėnų veiklą.

Ona Staškevičienė iš Port Colbor- 
ne, šį pavasarį sunkiai sirgusi, pa
sveiko ir su vyru dalyvavo gegužinė
je. J. ir S. Radvilai, senosios kartos 
ateiviai, patriotai lietuviai, taip pat 
iš Port Colborno miesto, atvyko į ge-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Delhi-Tillsonburg 
Ontario

LIETUVOS OKUPACIJOS IR MA
SINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS. 
DLK Gedimino Delhi šaulių kuopa, 
bendradarbiaudama su vietos kana
diečiais veteranais — Delhi Royal 
Canadian Legion ir Simcoe Interna
tional Allied Colour Party, kurioje 
dalyvauja ir DLK Gedimino šaulių 
kuopos šauliai, vieni kitiems talkina 
įvairiom progom.

, 1980 m. birželio 15 d. iš pat anks
tyvo ryto prie lietuvių Sv. Kazimie
ro šventovės esančio kankinių kry
žiaus buvo iškeltos Lietuvos ir Kana
dos vėliavos. Ten rikiavosi DLK Ge
dimino šaulių kuopos šauliai, Delhi 
Royal Canadian Legion, Internatio
nal Allied Colour Party, vietos ir 
apylinkės lietuviai eisenai į pamal
das.

11 v. Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. L. Kemėšis. 
Pamaldų pabaigoje parapijos choras 
ir visi dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną.

Po pamaldų prie kankinių kryžiaus 
įvyko minėjimo apeigos ir vainikų 
padėjimas. Pirmas žodį tarė Stp. Ja- 
kubickas, apibūdindamas minėjimo 
prasmę, Sovietų Sąjungos 1940 m. 
birželio 15 d. smurtu įvykdytą Lietu
vos okupaciją, masines lietuvių de
portacijas, nekaltų žmonių žudymus 
Rainių miškelyje, Pravieniškėse, Kau
ne, Panevėžyje, Rokiškyje, Petrašiū
nuose, Ukmergėje ir kitur. Laima 
Beržinytė, Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė, kalbėjo anglų 
kalba, primindama Molotovo-Ribben- 
tropo susitarimą okupuoti Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes, ir apgailes
tavo, kad laisvasis pasaulis dar iki 
šių dienų tų diktatorių susitarimo 
nėra panaikinęs ir kad sovietiniams 
okupantams ir toliau dar leidžiama 
terorizuoti okupuotas Baltijos tau
tas.

Kun. dr. J. Gutauskas kalbėjo apie 
lietuvių tremtinių kančias sovietinė
se stovyklose, priminė, kad sovieti
niai okupantai yra priėję net iki ab
surdų žmonių terorizavimuose. Jie 
visus žmones, kurie kitaip galvoja 
nei komunistai, laiko bepročiais, net 
už maldaknyges ir ėjimą į pamaldas 
uždaro į beprotnamius, sveikus žmo
nes žaloja su chemikalais, tariamais 
vaistais, padarydami dvasiniais ir fi
ziniais invalidais. Tokių žiaurumų ir 
tokių kankinimo priemonių pasaulis 
dar nėra girdėjęs. Ragino visus lie
tuvius darbais, aukomis ir maldomis 
jungtis į bendrą kovą ir talkinti pa
vergtai lietuvių tautai atgauti savo 
valstybinę nepriklausomybę.

Po kalbų prie kankinių kryžiaus 
buvo padėti vainikai: Delhi ir apy
linkės lietuvių, Royal Canadian Le
gion ir International Allied Colour 
Party. Vainikų padėjimo metu vė
liavos buvo nuleistos žemyn, Trimi
tams aidint, kaip Lietuvos karo mu- 
zėjuje, susikaupta dviem minutėm. 
Trimitams davus ženklą, vėliavos 
pakeltos ir sugiedota “Marija, Mari
ja”.

Išreiškus padėką organizacijoms ir 
visiems minėjimo dalyviams visi bu
vo pakviesti į čia pat esamą salę už- 
kandžiams, kuriuos paruošė ir daly
vius vaišino katalikių moterų drau
gija.

Stepas Jakubickas

Sault Ste. Marie, Ont.
DAŽNOS LAIDOTUVĖS. Negai

lestinga mirtis ir vėl išrovė iš šios 
kolonijos du lietuvius. Š.m. gegužės 
18 d. mirė Ričardas Šefleris, o bir
želio 29 d. — Balys švilpa.

ATOSTOGAUTOJAI. Į Lietuvą il
gesnėm atostogom išvyko Julius ir 
Ona Okmanai. — Pardavę viešbutį, 
Antanas ir Helen Sims-Simkevičius 
nusipirko gražų namą ant ratu, nau
ją automobilį ir išvyko į Atlanto 
provincijas ilgesnėm atostogom. — 
Aleksandra Skaržinskienė su sūnum 
Jonu ir dukra Dana buvo išvykus į 
Vaukegan, III., aplankyti giminių ir 
dalyvavo Arvydo-Jurgio Stanio ves
tuvėse. — Š.m. birželio 28 d. ište
kėjo Alma-Linda Jakomaitytė už Ga
ry Francis Greco.

NAUJA VALDYBA, š.m. birželio 
14 d. Lietuvių Medžiotojų ir Meške
riotojų Klubas “Briedis” turėjo me
tinį susirinkimą ir išrinko šiems 
metams naują valdybą: Jonas Riau- 
ka — pirmininkas, Henrikas Mati- 
jošaitis — sekretorius, Vladas Moc
kus — iždininkas, Stasys Druskis — 
šaudymui ir meškeriojimui, Regina 
Galinienė ir Auksė Kantautienė — 
parengimams. Į revizijos koomisiją 
išrinkti Vyt. Skaržinskas ir Anice
tas Petronis. V. S.
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 4%
santaupas 10%
term, depozitus 1 m. 10%
term, depozitus 3 m. 10%
reg. pensijų fondo 1014 %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 13 %
asmenines paskolas 14%

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
registruoja tuos JAV gyvenančius 
tautiečius, kurių artimiesiems ne
leidžia iš sovietų okupuotos Lietu
vos išvykti į JAV. Pranešime ALTai 
reikia nurodyti: giminystės ryšius 
su kvietėju, kodėl tie asmenys yra 
kviečiami (išskirtoms šeimoms su
jungti, vedyboms, eiliniam apsilan
kymui), kada pirmą kartą prašyta 
išvažiavimo vizos, kiek kartų prašy
mas buvo atmestas, kada buvo pas
kutinis kartas. Be to, reikia pridėti 
kvietėjo vardą ir pavardę su jo adre
su JAV, kviečiamo vardą ir pavardę 
su dabartiniu adresu Lietuvoje. Raš
tu ar telefonu prašoma kreiptis į 
ALTą, 2606 West 63rd Street, Chica
go, IL 60629. Tel. (312)778-6900. 
šios informacijos prašo Helsinkio 
komisija Vašingtone, vadovaujama 
kongreso atstovo D. B. Fascell, pa
pildanti savo sąrašus Madrido kon
ferencijai.

KUN. STASIUI YLAI Putnamo li
goninėje padaryta gana sunki opera
cija. Ligonis sveiksta ir jau grįžo na
mo, kur jam ir toliau bus reikalinga 
gydytojų priežiūra.

KAZIMIERO IR ELENOS POCIŲ 
SODYBĄ Beverly Shores, Indianoje, 
papuošė gražus Jurgio Daugvilos pa
gamintas koplytstulpis. Birželio 1 d. 
kun. J. Borevičius, SJ, Mišias šios 
vietovės lietuviams atnašavo ne Šv. 
Onos šventovėje, o minėtoje sodybo
je. Po pamaldų jis pašventino koplyt
stulpį, turintį įrašą: “Mūsų tėvams 
Sibiro kankiniams — Kazimieras ir 
Elena Pociai 1980”. Iš K. Pociaus 
pasakojimo paaiškėjo, kad sovietai 
1941 m. birežlio 14 d. į Sibirą išvežė 
jo tėvus, brolius ir seserį. Jų likimas 
ir šiandien nėra žinomas. Pačiam K. 
Pociui tremties pavyko išvengti vien 
tik todėl, kad jis tuo metu buvo iš
vykęs į Kauną.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ” 
rugsėjo 20-21 d.d. pakviesta į tarp
tautinį kasyklų ir gamintojų draugi
jos festivalį Cadizo miestelyje, ang
liakasių apgyventuose pietų Ohio 
plotuose. Tai bus jau XI “Grandinė
lės” pasirodymas šiame festivalyje. 
Lapkričio 2 d. Etninio Meno Drau
gija minės savo veiklos trisdešimt
metį. “Grandinėlės” vadovas L. Sa- 
gys yra šios draugijos vicepirminin
kas. Sukakties proga bus surengtas 
festivalis, prie kurio prisidės ir dien
raštis “The Cleveland Press”. L. Sa- 
gys yra pažadėjęs su “Grandinėlės” 
šokėjais ir muzikantais Joninių pa
pročių spektaklį, remdamasis “Ku
polinio” šokiu. Pastatymui reikės 
apie 40 žmonių, nors “Grandinėlė jų 
tiek neturi. Teks sustiprinti jų eiles. 
Gruodžio 7 d. Miami universiteto 
sveikatos ir fizinės kultūros skyrius 
rengia šokių ir gimnastikos mokyto
jų suvažiavimą. Lietuviškų tautinių 
šokių programą “Grandinėlė” atliks 
baigminiame suvažiavimo pokylyje. 
Repeticijos visiems šiems renginiams 
bus pradėtos po Darbo Dienos sa
vaitgalio.

Venecuela
KARAKO LIETUVIAI už Lietuvą 

meldėsi birželio 6 d. Don Bosco šven
tovėje. Mišias koncelebravo vysk. A. 
Rodrigues su lenkų kapelionu kun. 
R. Urbanskiu ir lietuvių kapelionu 
kun. A. Perkumu, SDB. Karako 
mieste yra 22 saleziečiai kunigai. A. 
Vaisiūnienės pranešimu, jiems buvo 
išdalinti specialūs atsišaukimai, pra
šantys melstis už Lietuvą birželio 15 
d. (okupacijos 40 metų sukaktis). 
Panašūs prašymai buvo išsiųsti ir 
visiems Venecuelos vyskupams, pasi
rašyti VLB krašto valdybos pirm. J. 
Kukanauzos, Lietuvių Katalikų Ko
miteto atstovo P. Krikščiūno ir Lie
tuvių Katalikų Misijos vadovo kun. 
A. Perkumo.

OKUPACIJOS KETURIASDEŠIMT
MEČIO proga Karako dienraštis “La 
Region” birželio 13 d. įsidėjo straips
nį “Kankinių šalis Lietuva”. Jame 
atskleidžiamas Lietuvą, Latviją ir 
Estiją 1940 m. ištikęs tragiškas liki
mas, kurį atnešė slaptas A. Hitlerio 
ir J. Stalino sandėris. Lietuvą oku
pavo Raudonoji Armija, sulaužiusi 
visas pakartotinai pasirašytas nepuo
limo sutartis tarp Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos. Jau 1940 m. liepos mė
nesį buvo suimta apie 2.000 pasižy
mėjusių lietuviu, o 1941 m. birželio 
viduryje per tris dienas Sibiran bu
vo ištremta 34.000. Trėmimus laiki
nai nutraukė Vokietijos pradėtas ka
ras prieš Sovietų Sąjungą 1941 m. 
birželio 22 d. šia proga lietuviai su
kilo prieš sovietų kariuomenės dali
nius, bet vėliau paaiškėjo, kad ir vo
kiečių okupacija yra nemažiau žiauri 
už sovietinę. Per ketverius metus 
Lietuvoje buvo nužudyta 200.000 
žmonių, daug lietuvių intelektualų 
išvežta į koncentracijos stovyklas. 
Toliau aprašomas partizaninis karas, 
sovietams grįžus Lietuvon, pareika
lavęs 50.000 vyrų aukų. Primenama, 
kad nuo 1945 m. iki 1952 m. okupan
tai sovietai iš trijų respublikų į savo 
koncentracines stovyklas išvežė 350.- 
000 baltiečių. Gaila, kad straipsnyje 
nepaliečiama dabartinė Baltijos šalių 
būklė.

Urugvajus
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

Montevideo lietuviams gegužės 25 
d. surengė Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugija. Programą atliko jau
nesnieji “Rintukai”, paruošti moky
tojų — C. Dorelytės, A. Jeskelevičiū- 
tės, J. Dobilevičienės, B. Mačanskie- 
nės ir kun. J. Sukacko. Jie pašoko 

Šustą, Kubilą, Gyvatarą, padainavo 
keletą dainų. Ypač gausus būrys da
lyvavo deklamacijose, nes kiekvie
nam teko po vieną eilėraščio posmą, 
šilčiausiai buvo sutiktas vaizdelis 
“Saulutė nusileido” apie jauną mer
gelę, pro langelį žiūrinčią ir laukian
čią bernelio. Toji “mergelė” buvo 
septynerių metų amžiaus Karina Pla- 
tukytė, o “bernelis” — Aleksas Sten
delis, šešerių metų. Motinų garbei 
buvo surengta vaikų piešinių parodė
lė. Paskaitą apie motinos vaidmenį 
religiniame ir tautiniame vaiko auk
lėjime skaitė Vyt. Dorelis, šventė 
užbaigta bendromis vaišėmis.

Australija
SOVIETINĖS OKUPACIJOS KE

TURIASDEŠIMTMETĮ Melburne 
baltiečiai paminėjo bendromis jėgo
mis Estų Namuose birželio 8 d. Įva
dinį žodį tarė Baltiečių Komiteto 
Viktorijoje pirm, estas M. V. Ots, in- 
'vokaciją sukalbėjo estų ev. kun. 
Meeksi. Kalbėtojų eilėse buvo Aust
ralijos imigracijos min. L McPhee, 
Viktorijos valstijos parlamento na
riai B. Skeggs ir R. Johnson, Latvi
jos konsulas E. Delins.. Įdomiausia 
buvo imigracijos ministerio I. Mc
Phee kalba, nes jis viešai pakartojo 
prieš porą metų padarytą įsiparei
gojimą, kad Australijos vyriausybė 
Baltijos šalių klausimą iškels Jungti
nėse Tautose, kai bus atėjęs tinka
mas laikas. R. Johnson plačiau pa
lietė Baltijos šalių istoriją, o B. 
Skeggs, sveikindamas Viktorijos vy
riausybės vardu, reiškė viltį, kad lie
tuvių, latvių ir estų tautos vėl atgaus 
savo nepriklausomybę. Meninę pro
gramą, kuriai vadovavo Baltiečių Ko
miteto sekr. A. Butkutė, pradėjo 
“Dainos” choro moterų kvartetas ir 
sol. Jurgis Rūbas su akompaniatore 
D. Muceniekaite. Estams atstovavo 
klarnetistas M. Lukas ir pianistė S. 
Riner. Dviem dainom ir įspūdinga 
kantata programą užsklendė latvių 
choras, vadovaujamas M. Bendrup- 
so. Vaišes surengė estai. Visus parla
mento narius vakariene savo namuo
se pavaišino ALB Melburno apylin
kės pirm. A. Pocius. Šia proga su 
jais buvo pasikalbėta apie Simo Ku
dirkos atvykimą Australijon. Baltie
čių Komitetą Viktorijoje sudaro: lie
tuviai A. Pocius ir A. Butkutė, lat
viai V. Rolavs ir A. Prods, estai M. 
V. Ots ir A. Vaidenau. Pirmininkai 
keičiami kas dveji metai. Šias parei
gas dabar eina M. V. Ots, o po Kalė
dų jos bus perduotos lietuvių atsto
vui. Pagal išankstinį susitarimą, sibi
rinių trėmimų minėjimai rengiami 
bendromis jėgomis pirmininko tau
tinės grupės parūpintose patalpose.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS” netnikus 

susilauks naujo redaktoriaus. Leidė
jai — D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Bendrovė praneša, 
kad jau tariamasi su būsimuoju re
daktorium ir kad jis netrukus pakeis 
laikinai šias pareigas einantį rašy
toją K. Barėną.

PROF. D R. ALEKSANDRAS 
ŠTROMAS birželio 24-26 d.d. daly
vavo konferencijoje V. Berlyne, kur 
ją sukvietė liudininkų apklausos ko
misija. Buvo paruoštas memorandu
mas, pateikiantis duomenis, kaip 
praktiškai yra vykdomas Helsinkio 
nutarimas dėl žmogaus teisių R. Eu
ropoje ir Sovietų Sąjungoje. Jis pa
siųstas busimosios Madrido konfe
rencijos dalyviams. Rugpjūčio 25 — 
rugsėjo 1 d.d. profesorių suvažiavime 
tautinėje Kinijoje dr. A. Štromas 
skaitys pranešimą “Taiki pasaulė- 
tvarka: idealas ir realybė”. Buvo ga
vęs ir daugiau kvietimų į kitas kon
ferencijas, bet jų atsisakė, nes šią 
vasarą nori užbaigti savo knygą apie 
Sovietų Sąjungą, jos visuomenės lū
žius, politinės santvarkos pasikeiti
mo galimybes.

Šveicarija
ŠVECARIJOS RADIJAS Baltijos 

respublikų 40 metų okupacijos su
kaktį savo klausytojams priminė bir
želio 14 d. įvykių komentaruose 
“Echo der Zeit” ("“Laiko aidas”). 
Tris specialias laidas apie Baltijos 
kraštus ir tautas paruošė Beatrice 
Leutenegger, Berne gyvenanti Švei
carijos radijo bendradarbė. Medžia
gos šioms laidoms ji gavo iš baltie
čių veikėjų laisvajame pasaulyje. 
Tos laidos buvo transliuojamos abė
cėlės tvarka: apie Estiją — birželio 
17 d., apie Latviją — birželio 24 d., 
apie Lietuvą — liepos 1 d. Visom 
laidom buvo skirta po valandą laiko.

Vokietija
SAARO KRAŠTO ir apylinkių lie

tuviai Motinos Dieną paminėjo Hom- 
burgo mieste. Ekumenines pamaldas 
Katalikų Dievo Kūno šventovėje lai
kė katalikų kun. J. Dėdinas ir ev. 
kun. Fr. Skėrys, pasakęs ir šiai pro
gai skirtą pamokslą^. A. Palavinsko 
atsiųstu pranešimu, motinai bei mo
tinystei išryškinti jis pagalbon pasi
kvietė net S. Nėries poezijos posmus. 
Paskaitų salėje buvo atsisakyta, kad 
susirinkusieji tautiečiai turėtų dau
giau laiko asmeniniams pokalbiams. 
Trumpu žodžiu visus pasveikino 
Saaro krašto apylinkės valdybos 
pirm. A. Palavinskas, po jo kalbėjo 
Saaro krašto socialinių reikalų mi
nisterijos atstovas Wiedemannas. 
Dainų ir tautinių šokių programą at
liko Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai, paruošti mokytojos Danos Au- 
gustinavičiūtės. Moksleivių tautinių 
šokių grupei surinkta aukų sumažinti 
kelionės išlaidoms į VI tautinių šokių 
šventę Čikagoje.
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Tautotyra dabarties Lietuvoje
Vilniaus universiteto tautotyros studijų apžvalga

"Klajūno dalia”

JURGIS GLIAUDĄ

1979 Vilniuje išleista Įdomi 
etnografinio mokslo Vilniaus 
universitete apžvalga. Tą leidi
nėli išleido LTSR augštojo ir 
specialiojo mokslo ministerija, 
Vilniaus darbo raudonosios vė
liavos ordino V. Kapsuko uni
versiteto leidybinė redakcinė 
grupė. Leidinėlio pavadinimas: 
“Etnografijos mokslas Vilniaus 
universitete.”

Autorė yra Pranė Dundulienė, 
nepriklausomos Lietuvos moks
lo sistemos auklėtinė. “Drobi
niai” leidinio viršeliai primena 
Lietuvos Vytauto Didžiojo uni
versiteto leidinių pobūdi. Deja, 
viršelius praskleidę, nustemba
me: knygelės šriftas nėra spaus- 
tuvinis, tekstas atmuštas iškli
busios rašomosios mašinėlės. 
Kaikurie puslapiai tiek blankūs, 
kad sunku juos išskaityti. Kai- 
kur, matyt, originalinis tekstas 
išimtas, pakeistas kitu nė eilu
čių lygio nesuderinus (psl. 31).

Pratarmėje sakoma: “Šis dar
bas skiriamas aukštųjų mokyklų 
istorijos, etnografijos ir litua
nistikos specialybių studentams 
kaip mokymo priemonė”. To 
140 psl leidinėlio atspausdinta 
tiktai 500 egzemplorių.

Ta tipografiškai netobula kny
ga universitetas nuskriaudė sa
vo etnografijos mokslo daktarę 
Pranę Stukėnaitę-Dundulienę. 
Jos darbas apvilktas Pelenės 
skarmalėliais.

Įspūdi gadina ir knygos kro
nikinės bei vardų rodyklės ne
buvimas.

Studijoje yra trys dalys: etno
grafijos mokslas senajame Vil
niaus universitete (1800-1832), 
Stepono Batoro universitete ir 
V. Kapsuko nuiversitete (1940- 
1977).

Savo apimtimi šios padalos 
nevienodos. Lenkijos Stepono 
Batoro laikotarpiui autorė sky
rė tik 9 puslapius. Universiteto 
etnografinė veikla Lietuvos val
dymo metais (1939) neišskirta. 
Paminėtos tiktai užuominos ir 
kelios pavardės.

Eilinis skaitytojas nepajėgs 
susekti etnografinio mokslo au
tentiškumo, nes dažnai Į akis 
krinta narsus autorės tvirtini
mas, kad “marksistinis tyrinėji
mo metodas” atnešęs mokslui 
tikrų laimėjimų, paneigdamas 
“buržuazinio tyrinėjimo meto
do” klasinius defektus.

Tai epochos sąlygų diktatas, 
nuolatinis betkurio studijinio 
veikalo “iš anapus” palydovas.

Neišvengiamai minėtiniems 
gyviesiems tyrinėtojams reikė
jo prikabinti režiminius aptari
mus; pvz. paminėti dr. J. Balio 
darbai ir riktelta: “aktyviai da
lyvauja buržuazinių nacionalis
tų veikloj” (psl. 64), tarytum ši 
veikla turėtų ryši su etnografi
nėmis jo studijomis!

P. Dundulienės studijos tiks
las: supažindinti studentus su 
etnografijos mokslo raida Vil
niaus universitete. Dėlto prirei
kė uždengti duomenis laiko, gy
venimo būdo, politikos ir ideo
logijos dekoracijomis. Juk stu
dijoje liečiamoji medžiaga susi
jusi su įvairiais Vilniaus univer
siteto veiklos laikotarpiais. Vil
niuje tyrojo mokslinio darbo 
sąlygos visad buvo nelietuviško
se rankose. Autorė tai gerai Įro
do savo dažnomis išbėgomis Į 
“marksistinio metodo” adoravi
mą. Dabartinėje padėtyje vis 
reikia atidžiai rodyti tuos diplo
mus (rusų kalba), kuriais Lenin
gradas, Kijevas ir Maskva apda
lina Vilniaus universiteto stu
dentus etnografus, ištikimai 
skubančius su savo pranešimais 
į anuos universitetus. Tie “gar
bės raštai” (Početnaja gramota), 
šiame leidinėlyje murzinai at
mušti, rodo Vilniaus etnografų 
įsirikiavimą sovietinėn etnogra- 
fijon.

Šių pranešimų sovietiniuose 
universitetuose masėje yra ir 
“sensacijų”. Pvz. Maskvos uni
versiteto studentas etnografas L 
Tynuristas skaitė tokio pavadi

nimo paskaitą: “Dabartiniai Mi- 
nusinsko (Rytų Sibiras) estai ir 
latviai”!

Minusinske, kuris yra šiaurės 
tundrose, kur kelių pėdų gilu
moje žemė amžinai įšalusi, es
tai ir latviai tampa etnografinės 
studijos objektu (psl. 118)!

Ši etnografijos mokslo apžval
ga Vilniaus universitete pastaty
ta ant laiko ašies. Tačiau tai nė
ra studijinio darbo evoliucijos 
istorija, tos evoliucijos įvertini
mas. Tai kronika, tai detalizaci- 
jų vėrinys. Autorė kartais grie
biasi V. Lenino citatų, K. Mark
so ir F. Engelso aptarimų. Tai 
sovietiniai kurjozai. Jeigu kny
gelė būtų parengta asmens kul
to metu, skambėtų Stalino cita
tos.

Senojo Vilniaus universiteto 
etnografinių studijų bazė šioje 
studijoje apipinta romantiško
mis nuotaikomis. Tai buvo uni
versiteto romansas su kraštu, 
kuriam tarnauti buvo įsteigtas. 
Autorės dėmesys krypsta į tuos 
akademikus, kurie jautė tikrą 
meilę Lietuvai ir puošė ją vaiz
duotės vainikais. Tarp tokių P. 
Dundulienė didelio dėmesio ro
do prof. Joachimui Leleveliu! 
(1786-1861), nors jis buvo isto
rikas, ne etnografas. Autorė ne
proporcingai plačiai, pagal vei
kalo schemą, aprašo Lelevelio 
pateiktą lietuvių dieviją, kurią 
Lelevelis prikėlė, su romantiko 
užsidegimu susidomėjęs XVI. š. 
lenkų kalvinistų veikėjo Jano 
Lasickio iškeltais žemaičių die
vais. Tai buvo romantiko pastan
ga perkelti graikų Olimpą ant 
žemaitiškų kalvelių.

Autorė čia primena, kad Le
levelis lygino senovės prabaltų 
tikėjimą su skandinavų tikėji
mu. Tai autorės ištikimybė isto
riniam faktui. Ji išplėšė žemai
čių dievus iš slavų Olimpo. Jos 
prasitarimas (psl. 51), kad 1832 
m. net 3000 etnografinių studi
jų vienetų buvo išvežta į Mask
vos Rumiancevo muzėjų, neju
čiomis kelia klausimą: kur da
bar tie “etnografiniai vienetai” ? 
Ar jie sugrąžinti Vilniaus uni
versitetui?

Etnografinių studijų kroni
ka lenkų valdymo laikais (1919- 
1939) santūri, konspektiška. Ma
tyt, kad yra tabu pasakoti apie 
“buržuazines” studijas, kad 
“marksistinis metodas” liepia 
visus tuos ilgus metus sustum
ti į 9 puslapius. Autorė nurodo, 
kad etnografijos mokslas tada 
merdėjo (psl. 54-55). Iš stambių
jų pavardžių to meto profesūro
je nėra nė vienos lietuviškos. 
Nebuvo, aišku, valdančiųjų no
ro per etnografines studijas at
rasti lietuvybės salas Vilniaus 
teritorijoje. Visdėlto buvo etno
grafinės ekspedicijos, bet jų 
darbai žuvo karo siautulyje.

Autorė nurodo, kad ir Kau
no universitete tada nebuvo at
skiros etnografijos mokslo ka
tedros. Tik 1939 m. Kauno uni
versiteto humanitariniam fakul
tetui atkilus į Vilnių, veikusi 
tik etnikos grupė, folkloristikos 
seminaras ir Lietuvos etnografi
jos kursai. Etnologijos grupę 
globojęs (psl 63) “prof. dr. M. 
Biržiška”. Žinovai gali sutikti šį 
tvirtinimą abejingai kilstelėję 
antakius: kiek man žinoma, 
prof. M. Biržiška šiuo titulu ne
sinaudojo, nors 1932 m. Vytauto 
Didžiojo universitetas jam sutei
kė garbės daktaratą, o 1934 m. 
tą patį padarė Latvijos univer
sitetas. Tai šiltas autorės res- 
pektas didžiam Lietuvos švietė
jui.

Savaime aišku, trijų dešimt
mečių laikotarpyje susovietinto 
universiteto etnografinių studi
jų apimtis tolydžio augo. Dabar 
etnografija (visų lietuvių pasidi
džiavimas) yra stambus vienetas 
bendroje lietuvių mokslo siste
moje, nors duoklė “marksisti
niam metodui” neretai pilama 
grubiai ir vulgariai.

Neišvengiama ir tai, kad Lie
tuvos etnografijos mokslą ant 
bėgių statė vis svečiai, vis varia
gai, “specai” iš sovietinių uni

versitetų: L. Terentjeva, N. N. 
Čeboksarovas ir Kušneris, da
bar išeivijoje pagarsėjęs savo 
knygos apie Rytprūsius verti
mu.

Studijinio darbo apimtį rodo 
diplominių darbų sąrašas nuo 
1949 iki 1977 m. Nors kaiku- 
riuose darbuose (pagal jų pava
dinimą) matyti duoklė “nūdie
nos tematikai”, didžioji jų dau
guma yra puikus tautotyros žie
dų derlius. Autorė tačiau nenu
rodo, ar diplominiai darbai 
spausdinami bent taip, kaip ši 
jos studija išleista, ar krauna
mi laiko dantims graužti univer
sitetinių saugyklų archyvuose.

Iš viso šioje knygoje nurody
ta, kad per minimą laikotarpį 
parašyti 97 diplominiai darbai. 
Jų autoriai — 25 vyrai, 72 mo
terys. Buvo tokių metų, kai vie
nos moterys rašė diplominius 
darbus. Kasmet diplominius 
darbus parašo 3-8 asmenys. Jų 
apimtis nėra nusakyta. Iš moks
linio bendravimo už universite
to sienų matyti, kad etnografai 
bendrauja tik sovietinių geogra
finių sienų ribose. Nėra galimy
bių lankytis užsienyje, vykti į 
laisvojo pasaulio etnografines 
konferencijas, pažinti arba pa
matyti kitus darbo metodus ir 
tokių metodų darbo rezultatus.

Pranės Dundulienės etnogra
fijos mokslo kronikinė apžval
ga, prasiveržusi pro doktrininio- 
politinio pobūdžio sciles ir cha
ribdės, yra įdomi, vertinga, pa
žintinė medžiaga. Knygelė nėra 
griežtai proporcinga medžiagos 
išdėstyme, siužetai nevisi lygia
verčiai, yra šuoliavimo ties es
miniais klausimais. Dabar okup. 
Lietuvoje dirba per 100 diplo
muotų tautotyrininkų, bet šalies 
buitis darosi vis nepalankesnė 
etnografinėms studijoms. Šalis 
mechanizuojama, ir tautotyra 
privalo tenkintis siaurais ruo
žais, be organiško ryšio su visu
ma. Autorė atvirai prisipažįsta 
(psl. 122): “Sparčiai vykstant 
statybai, griaunami senieji na
mai, neretai papuošti tradici
niais žalčių, paukščių, augalų 
ornamento motyvais”. Ateityje 
tai bus neįkainojama medžiaga 
senojo Vilniaus architektūros 
ir meno istorijai.

Atsimename, kadaise taip pat 
panašiai nostalgiškai nusiteikę 
Vilniaus ir Karaliaučiaus švie
suoliai ketino rinkti bei nagri
nėti “išmirštančios žemaičių ir 
lietuvių genties” lingvistinius ir 
dailės perlus ... Ar istorija taip 
žiauriai kartojasi?

Pagaliau dalykai atrodo visai 
jau propagandiškai, kada etno
grafijos žinovai, prorežiminio 
šišo pagauti, jieško gyventojų 
tarpe “žinių apie revoliucinę 
praeitį, apie kovą už tarybinę 
santvarką, apie kovotojus prieš 
fašistinius okupantus” (psl. 90). 
Ar tai nėra pseudomokslas? Be 
to, nėra mokslo pilnybei priva
lomos visumos. Tolygi medžia
ga mokslininkui turėtų būti “ži
nios” apie tautos formavimosi 
laikotarpį, apie jos tapsmą “sau 
žmonėmis”, apie kovas dėl savo 
suverenumo savo žemėje. Kiek 
čia medžiagos ir “žinių” (auto
rės terminas) etnografijos moks
lo žmogui! Tokios medžiagos ne
buvimas Vilniaus universitete 
žaloja tautotyrininkų pastangas 
turėti nesuklastotą etnografijos 
mokslą.

P. Dundulienė, ETNOGRAFUOS 
MOKSLAS VILNIAUS UNIVER
SITETE, Vilnius, 1978 m., 140 psl.
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PR. NAUJOKAITIS

Vinco Nekės vardas mūsų li
teratūroje iki šiol nebuvo gir
dėtas. Tačiau jo neseniai išleis
ta “Klajūno dalia” netiktų va
dinti debiutine knyga, nes jos 
autorius yra jau senyvas žmo
gus. kūręs eilėraščius visą gy
venimą. bet visai mažai jų 
spausdinęs nepriklausomos Lie
tuvos “Jaunosios kartos” laik
raštyje. Dėlto ir “Klajūno da
lia” yra V. Nekės viso gyveni
mo kūrybos knyga — pilnatis.

Jūsų recenzentui pavyko su
sisiekti su autoriumi ir gauti iš 
jo šiek tiek biografinių žinių. 
Vinco Nekės pavardė yra Vin
cas Strolis, gimęs 1909 m. sau
sio 12 d. Nagurkiškių k., Anykš
čių valse.. Ukmergės aps., prie 
Nevėžos ežero. Skaityti išmoko 
“Vargo mokykloje” prie moti
nos ratelio. Rusiškai 1915 m. 
pradėjo mokytis pas kaimo “da
raktorių”. Vėliau kartu su vy
resniuoju broliu mokėsi Pane
vėžio ir Ukmergės gimnazijose.

Dėl tėvo naujakurystės Baiso
galos valse., Kėdainių aps., gim
nazijos mokslui pritrūko lėšų, 
ir V. Strolis baigė tik 6 klases. 
Tačiau kiek įmanydamas busi
masis autorius pats lavinosi. Jo 
tėvas prenumeruodavo “Lietu
vos Ūkininką”, “Vienybę”, “Tė
vynės Sargą”, pirkdavo lietuviš
kus kalendorius ir ūkiškas kny
geles. Namuose buvo ir versti
nių knygelių, kaip “Genovaitė”, 
“Kantrioji Elena”. Visa tai Vin
cas atsidėjęs skaitė. Gimnazijo
je dalyvavo J. Lindės-Dobilo 
meno kuopos veikloje, ėmė 
knygas iš gimnazijos bibliote
kos. Ypač jį traukė A. Bara
nausko “Anykščių šilelis”, J. Bi
liūno beletristika. Mėgo skaity
ti eilėraščius, dainas ir pats pra
dėjo rašyti.

Pirmoji šios knygelės dalis 
“Po tėviškės dangum” yra su
kurta Lietuvoje, tik antroji da
lis “Svetimos šalies laukuos” 
rašyta svetur — Čekoslovakijo
je, Bavarijoje, Amerikoje 
(Grand Rapids, kur autorius gy
vena).

V. Strolis Lietuvoje nuo 1929 
m. dirbo Baisogalos ir Surviliš
kio valsčių savivaldybės rašti
ninku bei sekretoriumi, bolše
vikmečio metu kelis mėnesius 
dirbo Kėdainių švietimo skyriu
je buhalteriu, Amerikoje — 
baldų fabrikuose.

Autorius mini, kad turėjęs la
bai daug skaudžių pergyveni
mų. Karo metu bolševikų parti
zanai nušovė motiną, brolį ir 
brolienę, sužeidė tėvą, vyresnįjį 
brolį ištrėmė į Vorkutą. Ir dau
giau nelaimių buvo jų šeimoje. 
Visa tai, sako, atsiliepia eilėse, 
ir jose yra daug skausmo, liūde
sio, nevilties. Savo laiške dar 
priduria, kad su literatais bend
rauti neteko, visą laiką gyveno 
arti liaudies ir dėlto rašąs pras
tais žodžiais.

V. Nekės poeziją ir reikia 
vertinti iš laiko perspektyvos. 
Jis rašo maždaug “Pirmųjų vai
nikų” antologijos stiliumi. Var
toja daugiausia tiesioginį pasi
sakymą su polinkiu į lengvai su
vokiamą simbolizmą. Jo eilėraš
čiams taikydami dabartinės mū
sų sumodernėjusios poezijos 
kriterijus, rastume juose daug 
silpnokos, net banalios, nudėvė
tos išraiškos. Tačiau tokie krite
rijai V. Nekės rinkiniui netin
ka. Labai naujų stilizuotų ir 

Britanijos Derby lietuviai įteikia dovaną savo miesto burmistrui dailininkų 
Tamošaičių knygą “Lithuanian National Costume”. Iš kairės: V. Junokas, 
Lietuvių Sąjungos Derby skyriaus pirm., J. J. Zusienė — vicepirmininkė, 
centrinės biblioteko vedėjas L. Greaves

miglotai susimbolintų metafo
rų, tiesa, jo eilėse nerasime, bet 
už tai rasime nuoširdumą ir at
virumą. Išviršinė eilėraščių for
ma gana sklandi, taisyklingas 
klasikinis ritmas, stengiamasi ir 
rimus nebanaliai derinti. Eili
niam poezijos mėgėjui V. Ne
kės eilėraščiai bus suprantami 
ir artimi.

Smulkmeniškai nagrinėti V. 
Nekės poetiką čia nė nereikia 
— užimtų daug vietos, čia išra
šau vieną būdingą eilėraštį išti
sai:

GYVENIMO ŽIOGAI

Aušra dienoj sutirpo, 
Sidabras žvilga tik 
Ir saulės spinduliuose 
Jo greitai nebeliks.

Bus laukas saulės pilnas, 
Pievelė ir miškai, 
Lyg iškedentos vilnos — 
Plauks debesų šilkai.
Bučiuos karštai žiedelį 
Saulutės spindulys, 
Iš laimės šoks žiogeliai 
Ir žieduose paklys.
Ir mes čionai paklysim — 
Gyvenimo žiogai, 
Ir mūsų ši kelionė 
Čia tęsis neilgai.

Švelni eilėraščio nuotaika, 
eleginis tonas, lengvai suvokia
ma gamtos vaizdų simbolika 
skaitytoją visai palankiai nutei
kia. Panašių eilėraščių rinkiny
je gana gausu. Savo laiške au
torius nuoširdžiai pasisako: 
“Kol neišleidau knygos, neturė
jau kritikos ir nežinau savo dar
bo vertės”. Reikia autorių pa
sveikinti už išdrįsimą savo eiles 
išleisti viešumon. Tai paprasto 
žmogaus savo jausmų, pergyve
nimų ir mąstymų išreiškimas. 
Jis autoriui suteiks paguodos, 
kad jo viso gyvenimo kūryba 
nenusimetė, bet apsireiškė gra
žios knygelės pavidalu.

Vincas Nekė, KLAJŪNO DALIA. 
Eilėraščiai (jų yra arti šimto). 
Autoriaus leidinys, 1980. Viršelį 
ir aplanką nupiešė dail. Ada Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Čikagije. Ti
ražas 300 egz., 102 psl., kaina $3. 
Gaunama pas knygų platintojus 
ir pas leidėją: V. Strolis, 1315 
Muskegon Ave., NW, Grand Ra
pids, Mich. 49504, U. S. A.

SANDRA-LYNN MILERYTĖ, Elvy
ros ir Andriaus Milerių iš Ruthven, 
Ont., duktė, baigusi ligonių slaugy
mą bakalaurės laipsniu (B. Sc. N.) 
Western universitete Londone. Kaip 
geriausia studentė per paskutinius 
dvejus metus, apdovanota aukso me
daliu. Pakviesta dirbti šv. Juozapo 
ligoninėje. Ji yra a.a. Juozo ir Au
gustės Kulbokų anūkė, Vytauto ir 
Gerdos Baltrušiūnų krikšto duktė
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□ KULTQKIAIE JE VEIKLOJE
REŽ. JONAS JURAŠAS susilaukė 

didelio teatralų dėmesio Providence, 
R.I., pastatytu sovietų dramaturgo 
N. Erdmano “Savižudžio” spektak
liu. ši komedija buvo parašyta 1926- 
27 m. Ją Maskvoje bandė pastatyti 
žymusis rež. Meiergoldas, bet jo pas
tangas cenzoriai sustabdė po gene
ralinės repeticijos. Rež. Meiergoldas 
pateko į kompartijos nemalonę, o 
autorius N. Erdmanas netgi atsidūrė 
kalėjime ir, iš jo išėjęs, daugiau nie
ko neberašė, šį rudenį “Savižudis” 
bus vaidinamas Niujorke, kuriame 
nors Broadway teatre. Spektaklio pa
ruošimu rūpinasi “Aurora Stage 
Wing” bendrovė, sutelkusi $800.000. 
Režisorium ji pakvietė J. Jurašą. 
Mūsų tautiečiui tai bus pirmas pro
veržis į garsiuosius Broadway teat
rus. Pagrindinis vaidmuo teks britų 
aktoriui Derekui Jacobi, vaidinusiam 
televizijos serijoje “I, Claudius”. Jis 
dabar pirmą kartą pasirodys ameri
kiečių teatro scenoje. Pasak rež. J. 
Jurašo, spektakliui reikės 18 akto
rių, vienu daugiau nei Providence, 
R.I. Atranka nesanti lengva, nes jie 
turi mokėti ne tik vaidinti, bet ir 
šokti, groti kaikuriais instrumentais. 
Teatras “Savižudžio” spektakliams 
dar nėra parinktas, bet rež. J. Jura
šas repeticijas nori turėti scenoje, 
ne repeticijoms skirtose salėse. Jis 
taipgi reiškia viltį, kad “Savižudis” 
bus ilgai vaidinamas Broadway teat
re ir kad vėliau su juo bus galima 
gastroliuoti kituose JAV teatruose.

KUN. VINCAS VALKAVIČIUS, 
West Grotono, Mass., klebonas, gavo ' 
istorijos magistro laipsnį Bostono 
kolegijoje. Magistro tezei jis buvo 
pasirinkęs temą “Lithuanian Pioneer 
Priest: The Life, Struggles and Tra
gic Death of Rev. Joseph žebris”. 
Šis kunigas, gimęs 1860 m. Lietuvoje, 
į JAV atvyko 1893 m. savo mokslo 
dienų bičiulio kun. A. Burbos ska
tinamas. Labai gyva religine bei lie
tuviška veikla pasižymėjo Naujojoje 
Anglijoje. Mirė, nužudytas plėšikų, 
1915 m. vasario 8 d. Kun. V. Valka- 
vičius savo veikalą anglų kalba tikisi 
išleisti su išeivijos lietuvių kunigų 
parama. Jis atskleis kun. J. žebrio 
darbą su lietuviais N. Anglijoje XIX 
š. pabaigoje ir XX š. pradžioje kaip 
įnašą į JAV istoriją.

KLEVELANDO LIETUVIAI po il
gesnės pertraukos vėl turėjo progą 
susipažinti su dailininko ir meno 
istorijos daktaro Mindaugo Nas- 
vyčio kūriniais Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėje. Me
ną jis yra studijavęs Freiburge, Kle- 
velande, valstybiniame Ohio univer
sitete ir Case Wester Reserve univer
sitete. Doktorato disertacijai buvo 
pasirinkęs M. K. Čiurlionį. Su Liuda 
Alssen yra paruošęs dokumentinį fil
mą apie M. K. Čiurlionį.

TARPTAUTINIAME RADIOLOGŲ 
SUVAŽIAVIME Paryžiuje paskaitą 
skaitė Ročesterio, N.Y., universiteto 
prof. dr. J. G. Skučas. Jis yra para
šęs kelias knygas radiologijos temo
mis.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS ČI
KAGOJE scenai ruošia naują muzi
kinį kompoz. Aloyzo Jurgučio ir Ana
tolijaus Kairio veikalą “Čičinskas”. 
Spektakliai numatomi lapkričio 8 ir 
9 d.d. Režisorium yra pakviestas 
Petras Maželis iš Klevelando. Čika
goje jis viešėjo gegužės 17-20 d.d. ir 
ten aptarė “Čičinsko” pastatymo rei
kalus su “Dainavos” ansamblio val
dybos pirm. A. Smilga, kompoz. A. 
Jurgučiu, dail. J. Daugvila, choreo
grafais V. Karosaite ir J. Puodžiū
nu, drabužių paruošėja M. Kripkaus- 
kiene.

LIETUVIŲ DAILŪS ARCHYVAS 
gegužės 9 d. buvo oficialiai atidary-
tas Čikagoje, Jaunimo Centre. Jį 
įsteigė ir jam ilgus metus vadovavo 
fotomenininkas kun. A. Kezys, SJ, 
rinkdamas medžiagą apie lietuvius 
dailininkus bei jų darbus. Lietuvių 
dailės archyvą 1976 m. savo globon 
perėmė Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Klubas, Illinois valstijos įstaigo
se užregistruotas 1957 m. Klubo dėka 
archyvas dabar gali gauti finansinę 
valdžios paramą. Archyve dabar jau 
yra kiekvieną dailininką apimanti 
kartoteka su jam skirta medžiaga, 
apie 100 knygų, liečiančių lietuvių 
dailę, apie 5.000 lietuvių dailininkų 
darbų skaidrių, pagamintų A. Kezio, 
SJ, ir nemažas pačių kūrinių rinki
nys. Dalį jų dovanojo dailininkai, da
lį parūpino rėmėjai, o kita dalis bu
vo įsigyta su finansine Illinois meno 
tarybos parama. Pirmieji archyvo 
talkininkai: Žibuntas Mikšys, jam re
guliariai siunčiantis knygas iš Pa
ryžiaus, velionis Povilas Kaupas, 
prieš mirtį tvarkęs biblioteką, Aust
rą Puzinienė ir Algirdas Kurauskas, 
atidavę savo surinktą medžiagą, Vy
tautas Kasniūnas, P. Kaupo testa
mento vykdytojas, iš jo paskyręs lė
šų spintoms įsigyti. Neužmirštinas 
ir Čikagos Lietuvių Jaunimo Cent
ras, nemokamai parūpinęs patalpas 
archyvui. Amerikos Lietuvių Dailės 
Klubo nariai gegužės 9 d. naujon sa
vo tarybon išrinko: pirm. — A. Mar
čiulionį, nariais — P. Gaučį ir P. 
Aleksą. Taryba naujon klubo valdy- 
bon pakvietė: Povilą Gaučį — pirm., 
Ramojų Mozoliauską — sekr., Algi
mantą Kezį — ižd. Archyvą prižiūrė
ti sutiko Magdalena Stankūnienė. 
Lietuviai dailininkai kviečiami ar
chyvui siųsti savo medžiagą — iš
karpas, parodų katalogus, knygas, 
darbų skaidres bei nuotraukas. Adre
sas: Lietuvių Dailės Archyvas, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KON
FERENCIJĄ gegužės 23 d. Vilniuje 
surengė Lietuvos Mokslų Akademi
jos lietuvių kalbos ir literatūros ins
titutas. Atidavę propagandinę duok
lę V. Lenino glmtadiniui ir Lietu
vos okupacijos keturiasdešimtmečiui, 
jaunieji konferencijos dalyviai tęsė 
posėdžius kalbos ir literatūros sek
cijose. Kalbotyros sekcijoje padaryti 
pranešimai daugiausia lietė literatū
rinės lietuvių klabos bei tarmių fo
nologijos ir prozodijos problemas, 
problemiškus istorinės morfologijos, 
sintaksinės ir leksinės semantikos, 
toponimikos bei kalbos kultūros 
klausimus. Literatūros sekcijoje ,da- 
dartinį jos vyksmą aptarė V. Sven- 
tickas, A. Krasnovas, E. Baliutytė, 
teorinius literatūros aspektus — S. 
Gaižiūnas, J. Šlekys, S. Žukas, atski
ras literatūros teorijos, kritikos ir 
estetikos problemas — J. Sprindytė, 
A. Kalėda, V. Rubavičius, A. Sver- 
diolas, folkloro — N. Laurinkienė.

KANDIDATŲ SĄRAŠE valstybi
nėms 1980 m. Sovietų Sąjungos pre
mijoms yra keturi lietuviai: filmų 
rež. V. žalakevičius, aktorius R. Ado
maitis, dail. A. Savickas ir filmų rež.
A. Vidugiris. Sovietų Kinematografi
ninkų Sąjunga V. žalakevičių pasiū
lė premijuoti už “Mosfilmo” studijos 
filmo “Kentaurai” scenarijų ir re
žisūrą, o R. Adomaitį už tame filme 
sukurtą vaidmenį. Lietuvos Dailinin
kų Sąjunga kandidatų įtraukė A. Sa
vicką už jo sukurtą triptiką “Dialo
gas”. A. Vidugiris, kino režisorius, 
ilgus metus gyvena ir dirba Kirgizi
joje. Jį siūloma premijuoti už doku
mentinius filmus “Naryno dienoraš
tis” ir “Neramios saulės miestas”.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
500-tąjį kartą suvaidino A. Vienuo
lio pjesę “Prieblandoje”, kurią prieš 
35 metus pastatė vyr. rež. J. Milti
nis. Sukaktuvinis spektaklis sutapo 
su aktoriaus ir rež. Vaclovo Blėdžio 
šešiasdešimtuoju gimtadieniu. “Prie
blandoje” jis vėl atliko Samoduko 
vaidmenį. Sukaktuvininkas teatrui 
jau yra atidavęs 40 savo gyvenimo 
metų, sukūręs apie 50 vaidmenų, pa
statęs 60 veikalų. Respublikinę pre
miją V. Blėdis yra laimėjęs už Ind
riūno vaidmenį lietuviškame filme 
“Laiptai į dangų”. Po pjesės “Prie
blandoje” spektaklio susilaukė daug 
sveikinimų ir linkėjimų.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO baleto grupė gegužės 29 
— birželio 1 d.d. lankėsi Taline. Iš
vykos repertuare buvo du baletai —
B. -Pavlovskio “Snieguolė ir septyni 
nykštukai” bei V. Ganelino “Balta- 
ragio malūnas”. Buvo suvaidinti pen
ki spektakliai. Prieš porą metų Vil
niuje viešėjo “Estonijos” baleto gru
pė-

TARPTAUTINĖ FOTOGRAFIJOS 
PARODA “Ifoscanbaltic XIV”, ku
rioje kasmet dalyvauja Baltijos šalių, 
Norvegijos ir Islandijos fotografai, 
buvo surengta Rostocke, R. Vokieti
joje. Didįjį jos prizą už savo nuo
traukas laimėjo klaipėdietis Vaclo
vas Straukas. Jam taipgi paskirtas ir 
Skandinavijos šalių fotosąjungų pri
zas už nuotrauką “Paskutinis skam
butis”. Parodos medalis įteiktas 
Aleksandrui Macijauskui už nuo
traukų seriją “Veterinarijos klini
kose”. Vertintojų komisijos nariu 
buvo pakviestas A. Sutkus, surengęs 
atskirą savo darbų parodą, kuri da
bar keliauja po Skandinavijos mies
tus. Sekančiais metais tokią savo pa
rodą turės teisę surengti naujasis 
didžiojo prizo laimėtojas V. Strau
kas. šie trys lietuviai fotomenininkai 
yra Tarptautinės Fotografijos Fede
racijos nariai.

KASMET PREMIJŲ SUSILAU
KIA Lietuvos dramos teatruose pa
statyti spektakliai vaikams, šiemeti
nės premijos įteiktos Kauno dra
mos teatro vyr. rež. J. Vaitkui už 
spektaklio “Palo gatvės berniūkš
čiai” pastatymą, kompoz. L. Vilkon- 
čiui už muziką, aktoriams V. Ma
salskiui ir D. Ramanauskui už sukur
tus vaidmenis. Premijomis taipgi 
buvo įvertintos dvi aktorės: Vilniaus 
jaunimo teatro K. Kazlauskaitė — 
už Malvinos vaidmenį “Auksiniame 
ratelyje” ir Panevėžio teatro R. Zda
navičiūtė — už Karvės vaidmenį 
spektaklyje “Katė, kuri vaikštinėjo 
pati sau viena”.

“NOVELĖS TEATRAS”, įsteigtas 
Vilniaus universitete rež. P. Biels
kio, atšventė penkerių metų veiklos 
sukaktį. Pirmajam spektakliui buvo 
pasirinkta J. Grušo novelė “Mergai
tė ir balandis”, o dabar teatro reper
tuare jau yra 21-nas dešimties auto
rių kūrinys: A. Mickevičiaus “Konra
das Valenrodas”, E. Mieželaičio “Čia 
— Lietuva”, “Elegija Jonui Biliū
nui”, paruošta pagal jo apsakymus ir 
P. Venclovos noveles. J. Grušo “Tu 
mušei Adomą”, “Pamišėlė Konstan
cija”, A. Pociaus “Penktas miestas” 
ir kt. Teatras beveik nenaudoja sce
novaizdžių, specialios aprangos, tik 
prozos skaitymą stengiasi derinti su 
tam tikrais vaidybos elementais. Vai
dinama įvairiose aikštelėse, laiptinė
se, koridoriuose, klojimuose. Į spek
taklius įjungiamos liaudies dainos ir 
muzika. Dirbama visuomeniniais pa
grindais. “Novelių teatras” jungia di
delį menininkų būrį, kuriam, be pa
ties rež. P. Bielskio, priklauso daini
ninkė B. Grincevičiūtė, aktoriai — 
K. Kymantaitė, L. Kupstaitė, R. Mi
kalauskaitė, D. Rutkutė, L. Ciunis, 
J. Braškys, V. Bernotavičiūtė, A.

. Butvilas ir kt. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

JANE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; naujas šildymas, natūra
lus medis, privatus įvažiavimas, arti Bloor ramioje gatvelėje; rei
kalingas remonto.
BLOOR-HIGH PARK, originalus vos keliolikos metų senumo tribu- 
tis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, garažai, netoli požeminio traukinio sto
ties; prašoma kaina — $139.900.
SWANSEA, puikus vienos šeimos namas; naujas stogas, vandens 
vamzdžiai ir t.t.; graži, moderni virtuvė, malonus kiemas, privatus 
įvažiavimas, užbaigtas rūsys.
BLOOR-ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis; garažas su privačiu 
įvažiavimu netoli požeminio; prašoma kaina — $95.900.
WINDERMERE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas: graži, moderni 
virtuvė, kvadratinis planas, natūralus medis, didelis kiemas, garažas, 
arti Bloor.
BABY POINT rajone, 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rū
sys, 2 prausyklos; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR.-SOUTH KINGSWAY, 6 kambarių viena
augštis; užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas, netoli susisiekimo, bei krautuvių; prašoma kaina —■ $79.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 4 butų atskiras namas, puikiame stovyje; di
delis sklypas, gauna apie $13.500 metinių pajamų; namas be skolų; 
prašoma kaina — 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

Kanados įvykiai
PRANAS KERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 10’/2% 
E term, indėlius 1 metų 10 %
E term, indėlius 2-3 metų 10 %
= pensijų ir namų s-tq ......11 %
E taupomąją s-tq 10 %
E spec. taup. s-tą 10'/2%
= depozitų-čekių s-tą 6 %
| DUODA^ PASKOLAS:
= asmenines nuo ................13!/2%
E mortgičius nuo ................12 %

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_____________________•___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų 
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9.30-1

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

eTCDUHM’C 406 Roncesvalles Avė.
w I E>l HAR v I tlsiO' Telefonas 536-5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

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. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

A U TO RITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Pastaruoju metu pradėjo stip
rėti Brazilija. R. Cline valstybių 
galingumą matuoja taškais. Į 
galingiausiųjų dešimtuką jis 
įtraukė: I Sovietu Sąjungą su 
458 taškais, II JAV su 304^ III 
Braziliją su 137, IV V. Vokieti
ją su 116, V Japoniją su 108, 
VI Australiją su 88, VII komu
nistinę Kiniją su 83, VIII Pran
cūziją su 74, IX Britaniją su 68 
ir X Kanadą su 61.

Min. pirmininkas P. E. Tru
deau, viešėdamas Europoje, ap
lankė šiaurinę Norvegiją, ku
riai Kanada karo atveju su So
vietų Sąjunga yra Įsipareigoju
si per š. Atlanto Sąjunga pasiųs
ti 4.000 karių brigadą ir dvi nai
kintuvų eskadriles. Pokalbiuose 
su Norvegijos min. pirm. O. 
Nordliu buvo peržiūrėtos šio 
Įsipareigojimo problemos. Pir
miausia Kanadai nebūtų leng
va sudaryti tokią brigadą dėl 
tikrai mažo karių skaičiaus, ku
ris dargi yra išžarstytas Jungti
nių Tautų taikos priežiūros tar
nyboje Kipre ir Artimuosiuose 
Rytuose. Neturima ir pakanka
mai karinių transporto lėktuvų 
tai brigadai pervežti. Tektų 
šauktis keleivinės aviacijos 
bendrovių pagalbos. Antroji 
problema — sunkiųjų ginklų 
atgabenimas, šiai operacijai lai
vais reiktų apie 20 dienų. Ke
liamas klausimas, kad bent dali 
tų sunkiųjų ginklų jau iš anks
to reikėtų turėti šiaurinėje Nor
vegijoje, bet jų pakankamai nė
ra ir pačioje Kanadoje. Dar 
liūdnesnis reikalas su dviem es
kadrilėm karo naikintuvų. Ka
nados aviaciją vis dar tebėra 
apginkluota pasenusiais lėktu
vais, kurie negali nė lygintis su 
sovietiniais. Naujieji naikintu
vai, tiesa, jau užpirkti JAV, bet 
užtruks nemažai metų, kol juos 
gaus Kanados karo aviacija. 
Šios problemos taip ir liko neiš
spręstos P. E. Trudeau susitiki
me su O. Nordliu.

Pašto min. A. Ouelleto pra
nešimu, Maskvos olimpiadai pa
minėti buvo išleista 13 milijonų 
pašto ženklų. Juos visus dabar 
nutarta sunaikinti. Liberalų at
stovas federaciniame parlamen
te J. Flis pasiūlė A. Ouelletui 
tuos ženklus panaudoti simboli
niam olimpiados boikoto sustip
rinimui. Esą ant ženklų būtų ga
lima atspausdinti papildomą žo
dį “boycotted”. A. Ouelletas su
tiko, kad pasiūlymas esąs ver
tas dėmesio, bet pavėluotas. Tie 
ženklai turėjo būti paleisti apy
varton liepos 4 d. Papildą da
bar būtų sunku įvykdyti.

Pirmą Kartą Kanados istori
joje liepos 11 d. bendrą posėdį 
Viktorijoje turės Britų Kolum
bijos ir Albertos ministerių ka
bineto nariai. Abu premjerai — 
ir B. Benettas, ir P. Lougheedas

atsisakė atskleisti svarstysimus 
klausimus, pasitenkindami pra- 
sitarimu apie bendrus reikalus. 
Tie klausimai greičiausiai yra 
energijos ištekliai abiejose pro
vincijose bei jų kainos. Alber
ta ir Britų Kolumbija pvz. ne
nori, kad Kanados vyriausybė 
uždėtų specialų mokestį natūra
lių dujų eksportui. Pasak Britų 
Kolumbijos premjero B. Ben- 
netto, toks mokestis nieko ne
duoda provincijai, nes jo tikra
sis tikslas tėra Kanados biudže
to $14 bilijonų deficito suma
žinimas.

Ši vasara labai nuostolinga 
Ontario miškams, nes lig šiol 
jau užregistruota 1.190 gaisrų, 
kurių 78 ir dabar tebėra neuž
gesinti. Prie Kenoros sudegė 
280.500 akrų miško, o šį nu
siaubtą plotą dabar jau pralen
kė prie 300.000 akrų priartėjęs 
gaisras į šiaurę nuo Thunder 
Bay. Teko šauktis net amerikie
čių gaisrų gesinimo specialistų 
iš Aliaskos ir Idaho valstijų. Su 
gaisrais kovoja 1.500 ugniage
sių, o prie jų planuojama apmo
kyti ir prijungti dar 500. Per 
du pastaruosius mėnesius Onta
rio provincijoje pelenais pavir
to 1,3 milijono akrų vertingo 
miško.

SPORTAS

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
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

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _ . ,
Toronto, Ontario Telefonas
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
s Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

535-1258

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
- Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio. 1 mylių, sukti kairėn 

prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 
gatve tiesiog j garažų.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Skautų veikla
o Romuvos stovykla, organizuoja

ma “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų, 
jau čia pat. Vyksta paskutiniai pasi
ruošimo darbai. Skautų-čių tėvai yra 
kviečiami atvykti į svarbią informa
cinę sueigą liepos 10, ketvirtadienį, 
7.30 v.v., Prisikėlimo muzikos studi
joje.

• Toronto skautininkų-kių ramo
vės renginių komisija liepos 2 d. 
tarėsi Vytauto Didžiojo mirties 550 
metų minėjimo reikalu. Minėjimas 
įvyks spalio 5 d., 4 v.p.p., Lietuvių 
Namuose.

® Kanados Lietuvių Fondas pa
skyrė: Romuvai $400, “Šatrijos” tun
tui S300 ir "Rambyno” tuntui $300. 
Reiškiame padėka.

• Knygai “Mūsų skautybė” me
džiaga Kanados rajone jau baigiama 
rinkti. Knygos reikalais kreiptis į 
C. Senkevičių, 40 Burrows Ave., Is
lington, Ont. Tel. 233-7321. Priima
mi dar neilgi papildymai ar patai
symai. č. S.

Vienas nepametė galvos
— Vakar buvau cirke ir per- 

sigandau.
— Kas atsitiko?
— Tigras ištrūko iš narvo, ir 

visa publika neteko galvų. Tik 
pats žvėrių dresiruotojas galvos 
nepametė.

— Ką jis padarė?
— Jis šoko į tigro narvą ir už

sisklendė iš vidaus!

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

Iškilūs sportininkai
Boksininkas Jack Sharkey-žukaus- 

kas, be abejonės, buvo visų laikų 
iškiliausias lietuvis sportininkas. 
Boksininko karjerą, kaip profesijo- 
nalas, pradėjo 1924 m. 1935 m. įvei
kęs garsųjį Max Schmellingą tapo 
pasaulio sunkaus svorio čempijonu. 
Deja, sekančiais metais nelauktai 
pralaimėjo italui Primi Camera ir 
po to — kylančiam boksininkui Joe 
Louis.

Savo sportinėje karjeroje Jack 
Sharkey turėjo 50 rungtynių, kurių 
36 laimėjo. Pasaulio spauda, kaip ir 
1935 m., vėl jį plačiai paminėjo, kai 
jis buvo priimtas į boksininkų “Hali 
of Fame”, šalia bokso žvaigždžių 
Jack Dempsey, Joe Louis ir kitų.

Šiuo metu Šarkis dar yra judrus, 
fiziškai stiprus ir mėgsta pasikalbėti 
lietuviškai. Gyvena New Hampshire 
valstijoje, Epping miestelyje. Prieš 
20 metų dažnai lankydavosi Toronte 
ir čia teisėjaudavo profesijonalų im
tynininkų varžybose.

1950 m. pradžioje Toronto Vyčio 
sportininkas Jonas Vėlyvis, kaip 
daug žadantis boksininkas, būdavo 
vadinamas “Young Jack Sharkey”,

Vytas Gerulaitis, dažnai pralaimi 
rungtynes mažai žinomiems tenisi
ninkams. Italijos pirmenybėse jis 
pralaimėjo 16 metų prancūzui 
Thierry Tulasne — 334-tam žaidė
jui pasaulyje. Prancūzijos pirmeny
bėse vėl įveikė J. Connors ir tik 
baigminiame žaidime pralaimėjo 
švedui B. Borgui. V. Gerulaitis pas
kutiniu metu yra po du kartus įvei
kęs už jį augščiau iškilusius tenisi
ninkus — J. Connors ir J. McEnroe.

Ron Kaknevičius, Yorko universi
teto ir Aušros krepšininkas, buvo ap
dovanotas Tony Mascato taure už 
pasižymėjimą krepšinyje. Dovana 
buvo įteikta metinės Yorko univer
siteto šventės metu.

Ray Klivečka, buvęs garsios Niu
jorko futbolo komandos Cosmos va
dovas, paskutiniu metu vadovavo 
Ročesterio Lancers futbolininkams. 
Nors laimėjo prieš Toronto Blizzard 
3:1, jis buvo iš tų pareigų atliestas. 
Mat, R. Klivečka nepasidavė savi
ninkų nurodymams ir pravedė ge
riausias rungtynes.

Gataveckas Arūnas ir Mažeikytė 
Maggie vėl dalyvavo Toronto zoolo
gijos sodo bėgimuose. Birželio 1 d. 
20 km bėgime A. Gataveckas atbėgo 
477-tas, įveikęs šį nuotolį per 1:25: 
03,1. M. Mažeikytė buvo 1016-ta (jos 
laikas 1:35:11,0.). Abiejų laikas ir 
nuotolis maždaug tokie pat, kaip ir 
pernai. Bėgime iš viso dalyvavo 
1870 sportininkų. Vyrų klasėje pir
mas atbėgo Paul Williams 1:01:05,1, 
moterų — Cathy Good 1:14:29,4.

Rick Kalvaitis žaidžia futbolą To
ronto Argos komandoje. Rungtynė
se su Hamiltonu pagriebė pasuotę ir 
po 37 jardų bėgimo pasiekė “touch
down”. Argos komandoje žaidžia ir 
čikagiškis Ed Mikšis, o Vankuverio 
Lions komandoje — Edvardas Ruz
gą.

Leonas Rautinšas yra geriausias 
Kanados krepšininkas. Taip yra pa
sakęs olimpinės komandos treneris 
Jack Donohue. Tačiau jis kartu nuo
gąstauja, kad gali greitai jį prarasti 
— anksčiau ai’ vėliau L. Rautinšas 
mėgins pereiti pas profesijonalus. 
Ruošiantis 1984 m. olimpinėms žai
dynėms bus išvystyta plati programa, 
kurios metu J. Donohue tikisi suras
ti dar bent vieną L. Rautinšą.

Algis Janušauskas Kanados lengv. 
atletikos pirmenybėse pasiekė pui
kią pasekmę trišuolyje, nušokdamas 
15.33 m. Tai geriausia jo asmeninė 
pasekmė ir kartu viena iš geriausių 
mūsų išeivijoje. Pirmenybės įvyko 
Sherbrooke, Que. Torontiškis šiose 
varžybose buvo ketvirtas. Pirmos vie
tos pasekmė — 16.39 m.

Remigijus Valiulis vėl pradžiugino 
nauju rekordu 400 m bėgime. Sį nuo
tolį jis įveikė per 45,4 sek. Tai nau
jas Lietuvos ir Sov. Sąjungos rekor
das. Senas Sov. Sąjungos rekordas 
buvo 45,6 sek. Sis rekordas buvo pa
siektas Leningrade per atrankines 
rungtynes Maskvos olimpiadai.

Rūta Gerulaitytė, besiruošdama 
Wimbledono teniso varžyboms, daly
vavo Anglijoje suruoštame turnyre. 
Nors pirmame rate pralaimėjo Rosie 
Casals, tačiau pasekmė 7:5, 7:5 žada 
geresnę laimę Wimbletone.

Antanas Siminkevičius, Toronto 
Lietuvių Golfo Klubo golfininkas, 
gavo teisę dalyvauti Kanados profe
sijonalų varžybose. A. S. dalyvavo 
kvalifikaciniame turnyre, kuriame su 
232 (54 sk.) laimėjo VI vietą ir kar
tu galimybę tapti profesijonalų.

Raimundas Kybartas, hamiltoniš- 
kis, kuris žaidė krepšinį Vankuverio 
Simon Frazer universitete, vasarai 
išvyksta krepšinio gastrolėms į Ha
vajus. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE

Dešimt Lietuvos sportininkų vie
šėjo Kuboje ir dalyvavo tarptautinė
se lengvosios atletikos pirmenybėse 
Havanoje. Sėkmė lydėjo šiaulietę I. 
Baikauskaitę, laimėjusią dvi pirmą
sias vietas 800 m ir 1,5 km bėgimuo
se. Jos pasiekti rezultatai: 2 min. 
5,41 sek. ir 4 min. 24,95 sek. V. Kaz
lauskas užėmė II vietą 10 km ėjime 
(42 rhin. 7,6 sek.), B. Keršulienė — 
III vietą rutulio stūmime (18 m 
59 cm). Pirmenybėse kovojo 20 ša
lių lengvaatlečiai.

Naują Lietuvos sklandymo į tolį 
rekordą pasiekė šiaulietė Liucija Ju
revičiūtė, laisvos klasės sklandytuvu 
“Lietuva” (LAK-10) nuskridusi 364 
kilometrus. Senasis rekordas buvo 
pagerintas 36 kilometrais, šį svei
kintiną laimėjimą L. Jurevičiūtė pa
siekė Sovietų Sąjungos sklandymo 
rinktinės stovykloje Oriole.

R. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
dešimtkovininkų varžybos įvyko Pots
dame. Lietuvos jaunimo dešimtko- 
vės rekordą jose 173 taškais pageri
no vilnietis J. Radžius, surinkęs 
7.418 taškų. Bendrojoje lentelėje 
jam teko X vieta.

Stipriausių Lietuvos stalo tenisi-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m JS m u JB
TORONTO LIETUVIŲ f*AIKAI/VIAI
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
101/2% už 6 mėn. term, indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namu planą
10’/2% speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

131/2% už asm. paskolas

12 % už mortgičius

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P ,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

IT 13A Rezidencinės ir komercinės nuosavybėsĮ j ’LjF M JL Apartamentai ♦ Kondominiumai • Nuomosimas

PFAT ra Angelė E. Karnienė
AXJLJjLJlJLj REALTOR • • ® BROKER © • • NOTARY

ESTATE J70I Gulf Boulevard,St. Petersburg Beach, Fl. 55706 
Telefonas (815) 560 - 24 48 . Valcare (815)545-2.758

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

All Languages Service

NOTARIZUOTI VERTIMAI

IR VERTĖJAVIMAS PER 70 KALBŲ 
361-0303

SUITE 1105,67 YONGE STREET, TORONTO, ONT. M5E1J8

ninku turnyrą Vilniuje laimėjo sep
tyniolikmetis vilnietis Z. Rusakevi- 
čius, II vietoje palikęs M. Krejerį, 
III — E. Zakarianą.

Lengvosios atletikos varžybose 
Kaune naują Lietuvos šokimo su 
kartimi rekordą pasiekė Z. Biliūnas, 
įveikęs 5 m 3 cm augštį. Ten sureng
tose daugiakovės pirmenybėse Lietu
vos penkiakovės čempijone 14-tą kar
tą tapo šiaulietė N. Kvietkauskaitė 
(4.203 tšk.), septynkovės čempijone 
— kaunietė G. Dumbliauskienė, pa
gerinusi Lietuvos rekordą (5.653 
tšk.) dešimtkovės — kaunietis G. Mi
kalauskas (7.362 tšk.).

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

e 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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



A+A 
operos solistui 

ROMANUI MARIJONUI 
Lietuvoje mirus,

broliams — BRONIUI ir VYTAUTUI bei jų šeimoms 

reiškiame gilių užuojautą —

Skolastika Remeikaitė

Elena ir Vaclovas Kerbeliai 

Daina ir Česlovas Vasiliauskai

Grupė tautybių savaitės — Karavano karalaičių Toronte. Antroji iš dešinės — “Vilniaus” paviljono karalaitė
VIOLETA ADOMONYTE Nuotr. St. Dabkaus
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SKAITYTOJAI PASISAKO

A+A 
JUZEI NAVICKIENEI 

(Nolan) 
mirus,

jos vyrui PETRUI — mūsų nariui ir artimiesiems 

giminėms reiškiame gilią užuojautą —

Hamiltono Lietuvių

Pensininkų Klubas

Tautybių savaitė - Karavanas

A+A

JUZEI NAVICKIENEI

(Nolan)

staigiai mirus, jos vyrą PETRĄ nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —

Hamiltono Lietuvių 

Pensininkų Klubo 

Dainos Vienetas

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
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

Simons TELEVISION
Savininkas — V. SIM1NKEVIČIUS

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
Dar yra vietų ekskursijoje VILNIUS-RYGA RUGSĖJO 
1-15 DIENOMIS. Vietas užsisakyti galima nuo liepos 22 

dienos iki rugpjūčio 1 dienos.
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1 835961)

Toronte tautybių savaitė ar
ba Karavanas rengiama jau 12 
metų.

Ji prasidėjo birželio 20. penk
tadieni, bet oficialiai atidaryta 
birželio 21. šeštadieni, Rotušės 
aikštėje. Čia dalyvavo visų 50 
paviljonų karalaitės, burmistrai 
ir daug publikos, ju tarpe — 
Karavano vadovas L. Kossar, 
Toronto burmistras Sewell ir 
kiti pareigūnai. Po prakalbu 
meninėje programoje pasirodė 
velšų vyrų choras, kuriam diri
gavo moteris. Ta proga buvo iš
traukti 3 laimingi bilietai iš tų 
bilietų, kurie buvo prie Karava
no paso. Grojo net du džazo or
kestrai.

Karavano proga rotušės aikš
tėje vyko gausi meno paroda, 
kurioje buvo atstovaujamos 
Įvairios meno šakos: tapyba, 
skulptūra, keramika, foto ir ki
tos. Kainos — iki $1.500. Ar to
je parodoje dalvvavo ir lietuviai 
menininkai, nežinia, nes ju rū
dinių neteko matyti. Išleistame 
tos parodos kataloge yra ir lie
tuviškų pavardžių: Ruth Dukas, 
Frank Dukas, Peter Gudrunas, 
Ramona Pavilionis, Eugenija 
Valiūnas, Ed. Valiūnas.

Prie rotušės aikštės vienas 
žmogus rinko parašus, kad Ka
nados vyriausybė uždraustų Ka
nadoje pardavinėti rusiškus au-

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-’to psf.j 

gužinę, pasigaminę gardaus maisto, 
kuriuo pavaišino ir kitus.

Iš ramovėnų gegužinės visi skirs
tėsi geroje nuotaikoje ir atsisveikin
dami pasižadėjo vėl susirinkti į KLB 
Wellando apylinkės ruošiamą gegu
žinę liepos 27 d. taip pat V. Bieliūno 
sodyboje, kurioje bus ir Onos pa
gerbtos. Apylinkės valdybos pirm. J. 
Paužuolis ir valdyba ruošiasi tinka
mai priimti svečius ir pagerbti Onas. 
Dalyvaukime visi.

' Ramovėnas
PADĖKA

Ruošiant Niagaros pusiasalio “Ra
movės” skyriaus gegužinę š.m. bir
želio 22 d. V. Bieliūno sodyboje 
daug kas prisidėjo aukomis ir dar
bu. Reiškiame nuoširdžią’ padėką: 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už 
garsinimą per pamokslus; aukoju
siems loterijai: $10 J. Girevičiui; 
po $5: J. Alonderiui, P. Meškauskui, 
J. Skeivelui, P. Baronui, J. Kalai- 
niui, J. Vyšniauskui, St. Vaitkui, K. 
Butkui, K. Gegeckui, K. Jonušui, J. 
Šarapnickui ir kitiems aukojusiems 
po mažiau; už vertingus laimikius 
loterijai: J. ir S. Radvilams iš Port 
Colborne, A. ir O. Šukiams, K. Galdi
kui iš St. Catharines; “Tėviškės ži
buriams”, “Nepriklausomai Lietu
vai” ii- “Naujienoms”; P. Skeivelic- 
nei už gėles ir jų priscgimą Jonams; 
loterijos platintojams: Joanai Zub- 
rickienei ir P. Balsui; už pravedimą 
prizinio šaudymo J. Vyšniauskui. Dė
kojame V. Bieliūnui už palankias są
lygas ir vietą gegužinei, svečiams, 
atvykusioms iš Hamiltono, Port Col- 
borne,’Wellando, Niagara Falls ir St. 
Catharines. Su Jūsų parama mes tu
rėjome labai sėkmingą gegužinę.

“Ramovės” valdyba

tomobilius “Lada”. Buvo ir šū
kių: “Today Lada, Tomorrow 
Soviet Tanks”, “Support Slave
ry, Buy Lada”.

“Vilnius”
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 

buvo įrengtas Prisikėlimo para
pijos patalpose. Jo Įrengimu rū
pinosi paviljono vadovė V. Ba- 
rakauskaitė ir KLB Toronto 
apylinkės valdyba su pirminin
ke R. Jonaitiene. Paviljonas 
buvo skoningai įrengtas, davė 
turtingą programą, turėjo už
kandžių ir gėrimų. Parodų salė
je vyravo gražūs gintaro dirbi
niai, lietuviški audiniai — rank
šluosčiai, staltiesės, antklodės ir 
kt. Audimo staklės rodė kaip 
audžiama. Visi gėrėjosi milži
nišku kilimu, išaustu Anapilio 
Moterų Būrelio pagal dail. A. 
Tamošaičio projektą. Be to, ma
tėsi tautiniais drabužiais pa
puošti moteriški manekenai, 
pašto ženklų rinkinys, lietuvių 
imigracijos i Kanadą skyrelis, 
švietimo ir Rūpintojėlių sky
rius. Rūpintojėliai atvežti iš pa
vergtos Lietuvos.

Kavinės patalpoje buvo gali
ma gauti gėrimų bei užkandžių. 
A. Biškevičienė turėjo lietuviš
kų suvenyrų stalą. Kitą lietuviš
kų suvenyrų stalą turėjo B. Bat
raks. Gėrimų skyriui vadovavo 
.R. Sriubiškis, valgių — J. Bubu- 
lienė. Valgiai: cepelinų davinys 
$3,5-$2,5, bulvinių dešrų 
$3,5-$2,5, mėsiški valgiai .$3-$4, 
didelė lėkštė įvairių valgių — 
$6. To davinio užtenka 2-3 as
menims. Šaltų barščių lėkštė 
su bulvėmis — 75 centai. Salė
je — puikus kavos skyrius su 
dviem dideliais raguoliais, ba
ravykais, žagarėliais ir įvairiais 
tortais. Geros kavos puodukas 
— 25 centai. Šio skyriaus vado
vė — L. Mačionienė.

Meninę programą pradėjo 
Vilniaus paviljono karalaitė 
Violeta Adomonytė. Jai asistavo 
burmistras R. Drešeris. Progra
mą atliko vyru choras “Aras”, 
diriguojamas V. Vęrikaičio. Pir
mos dainos dirigavimą iš V. Ve- 
rikaičio perėmė Karavano vado
vas L. Kossar.

Po meninės programos prasi
dėjo šokiai. Pirmoji pora — pa
viljono burmistras ir karalaitė. 
Greitai jie išsiskyrė ir pradėjo 
sau partnerius rinktis iš publi
kos, pradedant garbingais sve
čiais, viešniomis.

Į Vilniaus paviljono atidary
mą atvyko Karavano vadovybė

ir kaikurių didžiųjų laikraščių 
korespondentai. Tuo buvo paro
dyta, kad “Vilniaus” paviljonas 
yra vienas iškiliųjų. Kitomis 
dienomis “Vilniaus” paviljone 
meninę programą atliko kiti 
mūsų meno vienetai: “Atžaly
nas”, “Gintaras”, “Volungė”.

“Kijevas”
Ukrainiečiai Toronte turėjo 

5 paviljonus. Jie yra pajėgūs ne 
tik įrengti daug paviljonų, bet 
ir juos gerai reprezentuoti. Prie 
įėjimo į “Kijevo” paviljoną, 
lauke ant lentos, matėsi didelis 
Ukrainos žemėlapis^ kur pažy
mėti ir Ukrainos kaimynai. Ne
toli Lvivo, Lenkijos teritorijoje, 
pažymėtas brūkšneliais plotas 
rodo, kad ta sritis turi priklau
syti Ukrainai.

“Kijevo” paviljone ukrainie
čiai geriausiai pasirodė su savo 
dinamiškais šokiais. Kitų rūdi
nių nebuvo, išskyrus patalpą 
su paveikslais.

“Viena”
Šis paviljonas buvo įrengtas 

austrų klubo “Edelweiss” patal
pose, 207 Beverley St. Jame rū
dinių mažai, čia daugiau laiko
masi dėsnio — valgyk ir gerk. 
Programai vadovavo burmist
ras su raudonu apsiaustu. Meni
nę programą atliko austrų šokė
jų grupė — 15 porų. Jų šokiai 
primena žygiavimą su maršu. 
Kartais vyrai šoka atskirai, dau
žydami plaštakomis savo batus, 
o moterys visą laiką sukasi. Pa
sibaigus šokiui, visos šokėjos su 
lėkštėmis stojo į eilę prie val
gių stalo. Čia valgiai — $2-3. 
Prie durų pridėta reklaminių 
spaudinių, kuriais reklamuoja
mas savo kraštas.

“Krokuva”
Šis paviljonas buvo įrengtas 

lenkų kultūros centre. Rodė 
įvairius medžio drožinius, ypač 
lėkštes, kurių yra ir su popie
žiaus Jono-Pauliaus II paveiks
lu. Atversta knyga su žemėla
piu, kuriame parodyta, kad Len
kija buvo nuo jūros iki jūros.

Meninė programa — liaudiš
ka: kalniečių grupė šoka, dai
nuoja kaip kaimo vakaruškose 
— vienas veda o kiti pritaria. 
Jų dainos ir šokiai panašūs į 
ukrainiečių. Nuostabu, kad čia 
dalį šokių programos atliko 
austrų šokėjai iš Vienos pavil
jono, kuris yra kitoje gatvės pu
sėje. J. V.

(Bus daugiau)

PLB VALDYBAI
Did. Gerb. Pirmininke,
Širdingai dėkojame Jums, o per Jus 
ir visai PLB valdybai ir PLB Kultū
rinės Talkos Komisijai už tą didelę 
garbę, kurią suteikėt mūsų koloni
jai, pakviesdami mūsų tautinį an
samblį “Ąžuolyną” į JAV ir Kana
dą, sumokėdami visas jų kelionės iš
laidas ir jį rūpestingai globodami.

Si kelionė subrandino mūsų an
samblį ir sustiprino jo pasitikėjimą 
savimi, matant, kad jo kūrybingas 
darbas ir pastangos buvo palankiai 
įvertinti, parodė jam naują lietuviš
ką pasaulį, atvėrė platesnius hori
zontus ir padidino mūsų jaunimo 
džiaugsmą priklausyti lietuviškai šei
mai, o malonūs kelionės prisimini
mai pasiliks ilgai ąžuolyniečių atmin
tyje ir širdyje ir, tikimės, paskatins 
juos dar aktyviau įsijungti į mūsų 
kolonijos lietuviškąjį veikimą.

Už visa tai malonėkite priimti 
mūsų pagarbą ir tikrai nuoširdų dė
kingumą.

Su geriausiais linkėjimais,
Dr. Alfredas Stanevičius, 

“Ąžuolyno” vadovas
Gividas Mačanskas, 

pirmininkas
Antanas Gudynas, 

sekretorius
Pastaba. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė pajėgė atsikviesti Urugvajaus 
“Ąžuolyną” ir Argentinos “Žibutes” 
tik JAV ir Kanados lietuvių duosnu- 
mo dėka.

PLB valdyba
RŪPESČIAI URUGVAJUJE

P. Amerikoje gaunamoje spaudoje 
skaitome apie š. Amerikos rūpesčius. 
Bet jie labai panašūs į mūsų, pietie
čiu, rūpesčius. Štai pasiskaitykite ką 
rašo Urugvajaus lietuvių katalikų 
biuletenis š.m. 20 nr.

Skaitome spaudoj, kad Š. Ameri
koj kaikurios liet, parapijos užsidarė,

nes senieji ateiviai mirė, o jų vaikai 
išsikėlė į kitus rajonus. Parapijos 
liko be parapijiečiu. Yra liet, para
pijų, kur viskas vyksta anglų kal
ba. nors jos kunigas ir yra lietuvis. 
Mat, tos parapijos 3-4 kartos lietu
viai labai mažai moka savo protėvių 
kalbos. Ateity tokių parapijų bus 
daugiau.

Prieš 25 metus mūsų bažnyčioje 
sekmadieniais būdavo tiek lietuvių, 
kiek ju dabar atsilanko tik į pačias 
didžiąsias šventes. Pirmieji ateiviai 
mirė ar paseno, ligų kankinami. Jų 
vaikai vieni išsikėlė į geresnius ra
jonus, kiti mažai moka liet, kalbos, 
neturi laiko, nejaučia patraukimo, 
nes liet, kalba jiems tapo jau antra
eile kalba. Juos mažai traukia lietu
viški parengimai, dar mažiau liet, 
kalba pamaldos.

Tai visi matėm praėjusį sekmadie
ni. Visose bažnyčiose vaikai meldėsi 
už savo motinas. Mūsų bažnyčioje 
motinos meldėsi už savo vaikus ir 
anūkus — jų vaikų buvo vienas kitas. 
Atrodė, lyg mūsų kolonijoj visai ne
būtų jaunimo. Yra motinų, kurios 
kas šeštadienį lydi savo dukras į šo
kius ir grįžta 5 vai. sekmadienio ry
tą, bet dukros, kurios lydėtų savo 
motinas į liet, pamaldas, retas da
lykas. Skaitytojas

LAIKRAŠTIS IR PENSININKAI
Kodėl aš prenumeruoju jūsų sa

vaitraštį maždaug viduryje metų? 
Skaitau apie desėtką leidinių, tad 
prenumeruoti nuo pradžios metų bū
tų nepakeliama našta senam pensi
ninkui, nes geroką dalį pensijos ten
ka išleisti vaistams. Nors esu 78 me
tų, bet dar matau gerai, esu guvus ir 
nesudribęs. Jei Dievo valia toliau pa
laikys, aš skaitymo neatsisakysiu, nes 
niekur geriau negali praleisti pensi
ninko dienų, kaip prie laikraščių ir 
knygų.

B. Jablonskis
Aurora, III.

LAIKAS PABUSTI IŠ SNAUDULIO

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 
Į s t a i gos (416) 233-3323

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

D R AU D A 
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 •

(Atkelta iš 5-to psl.)
Kanadą, turi būti užtvenkta ant 
ribos. Taigi išlaikykime vienin
gą bent Kanados Lietuvių Bend
ruomenę.

Dažnai kalbame, kad į iškil
mingus susirinkimus bei geres
nius kultūrinius parengimus 
reikia pakviesti ne tik šio kraš
to politikus, bet ir kitataučių 
spaudos atstovus. Gal kaikada 
ir pasikviečiame, bet tik porą 
dienų prieš įvyki. O reikia 
kviesti iš anksto. Tada nereikės 
teisintis, kad kvietėme, bet jie 
neatvyko, žinoma, neatvyko, 
nes jie jau buvo kitur pasižadė
ję. Mes turime pakankamai gra
žių parengimų, kurie kitatau
čiams gali tapti intriguojančia 
naujiena. Parengimų iniciato
riai galėtu pasikviesti i juos net 
ir savo darboviečių draugų, o

gal net ir viršininkus, juos pa
vaišinti, parodyti savo kultūri
nius laimėjimus ir painformuoti 
apie padėtį okupuotoje Lietuvo
je. Turėtume tada žymiai dau
giau draugų svetimtaučių tarpe.

Negerai, kad kaikurie mūsų 
kultūros švyturiai galvoja, jog 
mes jau esame pasiekę tobuly
bės viršūnę. Reikia ir mums pa
sinaudoti gražiaisiais pavyz
džiais iš tolimosios Australijos 
sportininkų, Pietų Amerikos šo
kėjų bei dainininkų ir daugelio 
kitų mažų, bet produktyviau 
dirbančių kolonijų.

Atėjo laikas nubusti iš snau
dulio ir bendromis jėgomis kop
ti į naujas tautines bei kultūri
nes augštumas. Nejieškokime 
kaltininkų, negaiškime tam lai
ko, nes visi dėl tokios padėties 
esame iš dalies kalti.

R. Kylius

LONDON,
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA. 

Jaunosios kartos sukurta lietuviška 
šeima yra džiaugsmas ne tik artimie
siems, bet visiems lietuviams. Tokį 
džiaugsmą neseniai išgyveno 450 da
lyvių, susirinkusių į tokias vestuves 
Delhi mieste. Tokiu džiaugsmu gyve
na ir Londono lietuvių apylinkė, ku
rioje jaunoji pora apsigyveno.

Didelėje Šv. Jono Brebeuf ir bičiu
lių kanadiečių šventovėje susituokė 
Vytautas Antanas Repšys su Angele- 
Jūrate Lukošiūte. Jungtuvių apeigas 
atliko trys kunigai: buvęs Delhi kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas, dabarti
nis klebonas kun. L. Kemėšis ię Lon
dono klebonas kun. J. Staškus. Jau
nuosius lydėjo šeešios pabrolių ir pa
mergių poros. Įspūdingą pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Gutauskas. Vaišės 
įvyko erdvioje vokiečių klubo salėje, 
dalyvaujant gausiems svečiams, ku
rių kaikurie buvo atvykę net iš Flo
ridos, Niujorko ir kitų JAV vietų. 
Garbės stalą ir svarbiausius šventės 
dalyvius pristatė jaunojo brolis Min
daugas ir jaunosios brolis Kastytis. 
Nuoširdžius linkėjimus artimųjų var
du perdavė jaunosios tėvelis. Luko- 
šiai turi tabako ūkį Langtone. Pa
skaityti artimųjų sveikinimai iš Lie
tuvos. Nepaprastai prasmingą svei
kinimą išreiškė dr. J. Gutauskas. Tai 
buvo tikras sveikinimų deimančiu
kas. Amerikos lietuviai turi kun. St. 
Ylą, o Kanados — kun. J. Gutauską. 
Jaunojo mamos ir savo vardu kalbė
jo giminaitis Račys, savo kalbos pa
baigoje iškėlęs A. Repšienės nepa
prastą pasišventinimą: vyrui netikė
tai mirus, likusi su mažais vaikais, 
labai sunkiai ir ilgas valandas dirb
dama, iš nieko 'neprašydama pagal
bos, ne tik abu sūnus sveikus išaugi
no ir išmokslino, bet ir pasistengė 
jiems gyvenimo pradžiai sudaryti 
ekonominį pagrindą. Vestuvių daly
viai jaunojo mamą ir jaunosios 96 m. 
dalyvaujančią močiutę pagerbė atsi
stojimu ir ilgais plojimais. Račys sa
vo sveikinimą baigė jam charakterin
gu linkėjimu: "linkiu vaikučių kaip 
pupučių .. .”

Jaunieji gavo daug didelių ir ver
tingų dovanų. Viena buvo ir prieš- 
vestuvinė dovana: A. Repšienė, apie 
30 metų gyvenanti Londone, čia už
pirko (o gal ir nupirko?) jaunajai 
porai vertingą namą!

Pora žodžių apie jaunuosius. V. A. 
Repšys baigė Fanshawe kolegiją ir

ONTARIO
gavo buhalterio diplomą. Dabar dir
ba “3M” bendrovėje ir toliau gilina 
studijas Vakarų Ontario universitete, 
lankydamas vakarinį kursą. Be to, 
yra baigęs 10 skyrių konservatorijos 
akordeono ir teorijos klasėje. Jauno
ji yra baigusi geografiją Waterloo 
universitete. Abu jaunavedžiai lais
vai vartoja lietuvių kalbą ir neturėjo 
sunkumų pasakyti net ilgesnį turi
ningą žodį. Retas dalykas, kad ir jau
noji išdrįso pakalbėti. Ji prisipažino: 
juo daugiau jos tėveliai ragindavo ją 
susirasti lietuvį berniuką, juo labiau 
jų vengdavo. Tačiau tėvelių troški
mas išsipildė. Bravo! Tikrai šauni 
jaunoji! Tenka sveikinti ne tik jau
nuosius, bet ir jų artimuosius. Visi 
jaunajai porai linki daug saulėtų 
dienų, o mažoji Londono apylinkė 
iš jų daug tikisi. D. E.

Sudbury, Ontario
A.a. VYTAUTAS GRINIUS, 61 m., 

po ilgos, sunkios ligos, aprūpintas 
šv. sakramentais, mirė š.m. birželio 
22 d. Sudburio Laurentian ligoninė
je. Gimė Šiauliuose. Antrą kartą ru
sams komunistams veržiantis į Lie
tuvą, pasitraukė į Vokietiją. Atvykęs 
Į Montrealį 1949 m., vedė Beatričę 
Bloom ir tais pačiais metais atvyko į 
Sudburį. INCO bendrovėje, Copper 
Cliff, išdirbo kaip mašinistas 29 me
tus. 1979 m. išėjo į pensiją. Priklau
sė Sudburio lietuvių katalikų misijai, 
INCO Ketvirčio Šimtmečio Klubui 
ir Lietuvių Bendruomenei. Paliko 
žmoną Beatričę, 97 metų senutę mo
tiną Sauliuose, keturis vaikus — Bar
borą, Steponą, Klevą ir Vidą. Visi 
yra baigę augštąjį mokslą, o žmona 
mokj’tojauja Marymount mergaičių 
kolegijoj. Taip pat paliko seseris — 
Aldoną Briškaitienę, dr. Laimą 
Smulkštienę Čikagoje ir Jūratę Šiau
liuose. Brolis Minigirdas mirė anks
čiau. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Ant. Sabas. Dalyvavo daug žmonių ir 
užprašė daug Mišių. Ilsėkis ramybėje!

ANGELĖ KRUČAITĖ gavo stipen
diją prancūzų kalbai studijuoti ir iš
vyko į Montrealį. K. A. S.

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS

W G. DRESHER -^ATE

D
 ta INSURANCE
RESHER-BaRAUSKAS ągAcy

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

IM E SIAS
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.

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namu — Gyvybės
* Automobiliu
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios

— Į Lietuvos Kankinių parapijos 
pastoracinį darbą Įsijungė kun. Al
bertas Stalioraitis. Naujasis kunigas 
yra gimęs Čikagoje prieš 25 metus 
pokarinės emigracijos lietuvių šei
moje. Septynerių metų filosofijos ir 
teologijos studijas baigė Romoje, bū
damas Sv. Kazimiero lietuvių kole
gijos auklėtiniu. Linkime jaunam ku
nigui gausios Augščiausiojo palai
mos ir parapijiečių nuoširdumo.

—■ Pamaldos parapijos šventovėje 
ir tuo pačiu laiku Wasagoje kas sek
madienį laikomos 10 ir 11 valando
mis. Parapijos telefonas: '277-1270.

— Praėjusį šeštadienį palaidotas 
a.a. Jonas Grubis-Grubevičius. Ve- 
lionies šeimai ir visiems artimie
siems nuoširdi užuojauta.

—■ Parapijai aukojo: S1.000 Lietu
vos Kankinių Katalikių Moterų Drau
gijos skyrius, $500 L. Adomavičius, 
$120 H. Rickienė ir $100 J. Jasinevi- 
čius. Geradariams nuoširdi padėka.

— Broliams Benediktui ir Zigmui 
Jackams, Čikagoje mirus jų broliui 
Jonui, nuoširdi užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį mūsų kai
mynystėje buvo pašventinta nauja 
kroatų katalikų šventovė. Įdomu, 
kad ir kroatai, kaip ir lietuviai, pa
gerbdami savo tautos kankinius, nau
jąją šventovę pavadino Kroatijos 
Kankinių vardu.

— Sutuokti: Wayne Scott ir Ona 
Marija Lapanja.

— Pakrikštytas: Mykolas Vladas 
Folertas.

— Pamaldos: šį sekmadienį para
pijos šventovėje 10 v. prisimenama 
a.a. Ona Eižinienė, 11 v. a.a. Povilas 
Pečiulis, a.a. Zenonas Ašoklis ir a.a. 
Antanina Mackevičienė. Mišios Wa
sagoje: 10 v. a.a. už Vincą Lenkaitį 
ir 11 v. už a.a. Salomėją Satkevičie- 
nę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos liepos mėnesio sek

madieniais — 9.45 v.r. Pamaldos yra 
centrinis tikinčiųjų Bendrijos veiks
nys, atostogų jam nėra.

— Svarbus mėnesinis tarybos po
sėdis bus liepos 30 d., 8 v.v. Visų ta
rybos narių dalyvavimas būtinas.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį lankėsi ne

mažai užsieniečių. Svečių knygoje 
pasirašė: K. M. Lidumai iš Los An
geles, J. O. Eidukai, V. Obcarskas,
J. Moody iš Britanijos, L. R. Urbo
nai, E. S. Szewczukai iš Montrealio.

— LN Vyrų Būrelio suruoštoje ge
gužinėje N. Wasagoje rasti akiniai. 
Kreiptis į LN raštinę.

— LN Jaunimo Būrelis kviečia į 
liepos 15 d., 8 v.v., “Lokio” rengiamą 
Vytauto D. menėje filmų vakarą. 
Kaina — $2.

A. a. mielam bičiuliui Plato
nui Preibiui mirus, pagerbda
mas ' jo šviesų atminimą. Pra
nas čėčys paaukojo “Tėv. Žibu
riams” $15.00.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms ir 

viešnioms už suruoštą tokią gražią 
išleistuvinę staigmeną. Nuoširdi pa
dėka kunigui klebonui P. Ažubaliui 
už atsilankymą ii’ dovaną. Jūsų visų 
brangios dovanos h’ nuoširdumas pa
siliks mano širdyje.

J. Danielė

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiems 
suaugusiems žmonėms. Telefonas: 
536-2434 Toronte.
PARDUODAMA: šuniukas (kalytė), 
“German Shepherd” veislės, gavęs 
visas reikalingas injekcijas. Tel. 531- 
8662.
DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras), pagalves, 
miegmaišius ir pūkinius švarkus. 
Telefonas 787-9021 Toronte.
MIKOLAI NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plyteliii dėjimo, vonių, tua- 
letii ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

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

Ll ETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
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. BUBULIA1
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
— Susituokė Viktoras Ulozas ir 

Caroline Rastaitė.
— Pakrikštytas John David, David 

Ross ir Ann Marie (Mackelaitės) At
kinson sūnus.

— A.a. Jonas Grubevičius, 55 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Mount 
Hope kapinėse.

— Lietuvoje mirė Salomėja To- 
toraitytė, A. Totoraičio ir M. Liegie- 
nės sesuo, ir Br. Tamošiūno sesuo 
Salomėja Danilevičienė.

— Parapijai aukojo: A. Ledienė 
$70, S. B. Ulozai $40; liturginiams 
drabužiams pirkti: U. Petkūnienė 
$15, J. O. Gataveckai $50; Vietnamo 
pabėgėliams: O. Svetulevičienė $5; 
religinei šalpai: K. P. Abromaičiai 
$20. Turime dvi pabėgėlių šeimas, 
kurioms reikia virtuvės reikmenų ir 
kitokių daiktų. Prašom skambinti 
labdaros sekcijos pirm. dr. J. Čup- 
linskienei tel. 533-7425.

— Parpi jos biuletenis vasaros me
tu nespausdinamas. Sekantis biulete
nis išeis rugsėjo pradžioje. Liepos 
ir rugpjūčio mėnesio Mišios paskelb
tos liepos 6 d. biuleteriyje.

— Aušros stovyklos vadovybę su
daro: M. Gudinskas, L. Kaknevičius, 
A. Stundžia, M. Sungaila, V. Greičiū
nas, I. Poškutė, V. Javaitė, S. Unde- 
rytė, R. Girdauskaitė, V. Matulaitis, 
G. Andriulis, A. Zander, šeiminin
kės: B. Greičiūnienė, J. Macijauskie
nė, O. Drąsutienė, N. Yanni, Ž. Culli- 
more ir P. Deringienė. Kapelionas — 
kun. Liudas Januška, OFM.

— Į ateitininkų stovyklą, kuri pra
sidės liepos 20 d., priimami vaikai 
nuo 7 iki 18 m. amžiaus. Registraci
jos blankai gaunami klebonijoj ir 
pas dr. O. Gustainienę, šiai stovyk
lai labai reikalingos virėjos, kurioms 
už darbą bus apmokėta. Prašom 
skambinti dr. O. Gustainienei tel. 
445-4521 ar G. Kaknevičienei tel. 
532-6760.

— Mišios Wasagos stovyklavietėje 
kiekvieną sekmadienį 11 v.r.

— Mišios: šeštadienį 8.30 Gyvojo 
Rožančiaus Dr-jos intencija, užpr. 
valdyba, 9 v. už Liudą Racevičių, už
pr. N. Racevičienė, 9.20 už Petrą 
Gečą, užpr. M. Gečienė, 9.45 padėkos 
intencija, užpr. L. E. Norvaišai; sek
madienį 8 v. už Mariją Gegužienę ir 
mirusius tėvus, užpr. M. Gegužis, 9 v. 
už Petrą Kuzmicką, užpr. M. A. Bum- 
buliai, 10 v. už Agotą Vainienę, už
pr. L. V. Balaišiai, 11.30 už parapiją, 
8.30 v.v. už Agotą Vainienę, užpr.
L. V. Balaišiai.

A. a. Platono Preibio atmini
mui VI. Eižinas paaukojo “T. 
Žiburiams” $25.

Praėjusį sekmadienį Missi- 
ssaugoje buvo pašventinta 
Kroatijos Kankinių garbei nau
ja šventovė, šventinimo apeigas 
atliko iš Romos atvykęs kroatas 
kardinolas Franjo Šeper, Įtakin
gas Šventosios kongregacijos 
prefektas Vatikane. Iškilmėje 
taipgi dalyvavo Toronto arki
vyskupijos vyskupai P. Laicy ir 
A: Ambrosic, ukrainiečių vysk. 
I. Borecky. Mississaugos bur
mistre įteikė šio miesto vėliavą. 
Buvo suvažiavę labai daug kroa
tų iš Toronto ir kitų vietovių. 
Daug jaunimo dėvėjo tautinius 
drabužius. Naujoji šventovė yra 
pastatyta prie Credit upės, šalia 
buvusio kardinolo Mindszenty 
parko, kuri kroatai nupirko iš 
vengrų.

Dienraštis “The Globe a. 
Mail” VII. 2 išspausdino ilgoką 
informaciją apie nusiskundimus 
1980 m. Karavanu. Joje buvo 
įdėtas ir KLB Toronto apylin
kės pirmininkės Ramūnės Jo
naitienės pareiškimas, kuriame 
sakoma, jog lietuviai sekančiais 
metais nedalyvaus Karavane, 
jeigu bus pakelta Įėjimo pasų 
kaina, protestuodami prieš 
renginio sukomercinimą. Pasak 
pirmininkės, lankytojų skaičius 
šiais metais “Vilniaus” paviljo
ne buvo žymiai mažesnis. Esą 
daug kas skundėsi įvestu 18-kos 
kuponų skaičiumi. Taip pat pir
mininkė pareiškusi nepasitenki
nimą dėl neleidimo išstatyti 
rūdinius, iškeliančius žmogaus 
teisių laužymą Lietuvoje ir Sov. 
Sąjungoje. “Aš manau turiu to
kią pat teisę būti politiška, kaip 
Karavano organizatoriai perdė
tai komerciški” — pareiškė pir
mininkė.

Karavano vadovas L. Kossa- 
ras pareiškė “Toronto Star” 
(VII. 1) korespondentei Mari
lyn Dunlop, kad nežiūrint visų 
nusiskundimų šių metų Karava
nas buvo sėkmingas — vienuo
se paviljonuose lankėsi mažiau 
žmonių, kituose — daugiau nei 
pernai. Apie Karavano likvida
ciją esą negali būti kalbos — 
jis bus rengiamas ir kitais me
tais. Kitas Karavano vadovybės 
pareigūnas Curry pareiškė, kad 
reikia pakelti kaikurių paviljo
nų lygį. L. Kossaro žiniomis, 
daugiausia buvo lankomi šie pa
viljonai: “Luxor” (Egipto), 
“Seoulo” (Korėjos), “Volga” 
(Rusijos), “Jerevanas” (Armėni
jos) ir “Manila” (Filipinų).

Kanados gimnazijos mokinių rašinių varžybose laimėjusi pirmą vietą ALDONA SENDŽIKAITĖ (kairėje) pas Ka
nados gubernatorių ED SCHREYERĮ (viduryje) Otavoje su savo tėvais. Ten jai buvo įteikta $1000 premija specia
lioje iškilmėje, dalyvaujant augštiems pareigūnams Nuotr. Photo Features Ltd.

Nuoširdžiam sportinės veiklos rėmėjui 

LEONARDUI KIRKILIUI, liūdinčiam

a.a. savo MOTINOS,
gilių užuojautų reiškia —

Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga

Brazilijos lietuvių tautinių šo
kių grupė “Nemunas”, dalyva
vusi tautinių šokių šventėje Či
kagoje, numato aplankyti ir Ka
nadą. Liepos 11, penktadieni, 
7.30 v. v., nemuniečiai Hamil
tone duos koncertą Jaunimo 
Centro salėje. Jame kviečiami 
dalyvauti ir Toronto lietuviai. 
P o koncerto nemuniečiams 
ruošiamas priėmimas. Norintie
ji jame dalyvauti prašomi pa
skambinti E. Liaukienei tel. 
389-7789 Hamiltone.

Ateitininkų stovyklai Wasa
goje liepos 20 — rugpjūčio 2 d. 
d. reikia šeimininkių. Darbas 
apmokamas. Kas galėtų šeimi
ninkauti vieną ar dvi savaites, 
skambinti G. Kaknevičienei tel. 
532-6760 arba O. Gustainienei 
tel. 445-4521. Jei neatsiras šei
mininkių, teks stovyklą atšauk
ti.

Daugiakultūrio teatro festiva
lyje liepos 15 ir 16 d. d. Edmon- 
tone bus vaidinamas vieno 
veiksmo veikalas “After Baba’s 
Funeral”, kuris anksčau jau bu
vo vaidintas Peterborough, Ont. 
mieste. Siame veikale vaidina ir 
du lietuviai aktoriai — Aldona 
Dargyte-Byszkiewicz ir Stepas
Ramanauskas. Rudenį šis veika
las bus vaidinamas Toronte.

Lituanistini seminarą anglų 
kalba rengia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Ryšių Centras š. m. 
liepos 27 — rugpjūčio 1 d. d. 
Loyola of the Lakes patalpose, 
Clinton, Ohio. Kaina — $80.00, 
įskaitant kambarį, maistą, kny
gas ir $15.00 registracijos mo
kesčio. Informacijos bei regis
tracijos reikalu rašyti: LWYA 
Communication Center, Attn. 
Mindaugas Pleškys, 5620 South 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Tūkstantis dolerių 
lietuvaitei

Aldonai Sendžikaitei š. m. 
birželio 25 d. Kanados guberna
torius Edward Schreyer įteikė 
$1000 premiją už rašinį, laimė
jusį visoje Kanadoje pirmą vie
tą Kanados psichinės sveikatos 
draugijos rengtose varžybose.

Rašinio tema: “Is there such 
a thing as emotional fitness? 
What is it?” Aldona savo raši
nyje dėstė mintį, kad visuome
nė turėtų daugiau rūpintis psi
chine sveikata. Savęs suradi
mas pirmas žingsnis į psichinę 
sveikatą. Būti skirtingu žmogu
mi yra normalu, ir tai užtikrina 
sėkmę ateities gyvenime. Savo 
rašinyje Aldona cituoja Šekspy
rą, Rainer-Maria Rilke, Henry 
David Thoreau. Pažymėtina 
Rilkės mintis: “Jeigu kasdieni
nis tavo gyvenimas atrodo var
ganas, nekaltinki jo: kaltinki sa
ve, kad nesi pakankamai poetiš
kas ir negali išvilioti jo lo
bių. . .”

Aldona susirašinėja su 70 
plunksnos draugų. Tai padeda 
jai daryti pažangą rašyme. Be 
to, ji mokosi muzikos, šoka tau
tinius lietuvių šokius, mokosi 
šeštadieninėje lietuvių mokyk
loje. Ką studijuos ateityje, dar 
nevisai aišku — kol kas planuo
ja domėtis medicininės iliustra- 
torės darbu. Ji yra XII skyriaus 
mokinė. Jos tėvai yra veiklūs 
visuomenės veikėjai, ypač skau- 
tijoje. Inf.

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

Laisvės olimpiada
Kai Čikagoje liepos 5-6 d. d. 

vyko šeštoji tautinių šokių šven
tė, Toronte surengtoje Laisvės 
Olimpiadoje rungėsi per 300 at
letų įvairiose sporto šakose. 
Olimpiados atidaryme dalyvavo 
apie 700 žiūrovų, o uždaryme 
(sekmadienį) — apie 1000. 
Rungtynių laimėtojai gavo auk
so, sidabro ir bronzos medalius. 
Vertinant atskirų tautybių spor
tininkų medalius taškais, susi
daro tokia eilė: lietuviai 148, 
latviai 148, ukrainiečiai 147, es
tai 16, armėnai 0. Lietuviai pir
mąsias vietas bei aukso meda
lius iškovojo tinklinyje, krepši- 
nyje ir 200 bei 400 metrų bėgi
me. Šie rezultatai jau buvo žino
mi ir Čikagoje liepos 6 d. vaka
re. Jie buvo paskelbti baigmi
niame tautinių šokių šventės 
pokylyje. Laisvės Olimpiados 
rengėjai yra patenkinti pirmu 
tokio pobūdžio renginiu ir nu
mato jį rengti kasmet. Didžioji 
Toronto spauda savo sporto 
skyriuose nemažai rašė apie 
olimpiadą.

Poetas Leonas Lėtas (Adam- 
k e v i č i u s) iš Farmingtono, 
Conn., atostogavo Toronte pas 
savo bičiulius. Šia proga jis bu
vo užsukęs ir į “TŽ”. Žada pa
ruošti spaudai poezijos rinkinį, 
kuris greičiausiai bus atspaus
dintas ir išleistas Toronte.

Kanadiečių gimnastikos drau
gija pradėjo savaitines gimnas
tikos pamokas Lietuvos Kanki
nių par. salėje. Tą kursą ji va
dina “Dancercise”. Savaitraštis 
“The Mississauga News” VI. 18 
išspausdino visą eilę nuotraukų, 
vaizduojančių gimnastikos jude
sius.

Toronto katalikų arkivysku
pijos rinkliava “ShareLife” 
šiais metais buvo rekordinė — 
sutelkė $2,948,246.82, t. y. 
10,5% daugiau nei pernai. Ši 
rinkliava skiriama labdaros ins
titucijoms, seminarijai išlaikyti 
ir varganiem kraštam padėti. 
Rinkliavoje dalyvavo ir lietuvių 
parapijos: Prisikėlimo parapija 
surinko $3,120.00 (pernai — 
$2,845.00), Lietuvos Kankinių 
parapija — $2,500.00 (pernai — 
$4,075.00).

Tautinių šokių 
šveitė

Čikagoje liepos 6, sekmadie
nį, buvo labai sėkminga: suva
žiavo 2300 šokėjų iš penkių 
valstybių, kurie labai gražiai at
liko 20 tautinių šokių. Juos ste
bėjo 9.000 žiūrovų. Jų būtų bu
vę gal dvigubai tiek, jei čika- 
giškis amfiteatras būtų talpinęs 
daugiau žmonių. Nei JAV prezi
dentas, nei prezidentienė, nei jų 
atstovas šventėje nedalyvavo. 
Žymieji svečiai buvo — kardi
nolas Cody, miesto burmistre 
J. M. Byrne, kongreso narys J. 
Derwinski ir kiti. Publika, kiek 
buvo galima spręsti iš pokalbių, 
švente buvo sužavėta, ypač ori
ginaliu kaikurių šokių atlikimu. 
Taip pat sėkmingi buvo ir kiti 
renginiai — šeštadieninė atida
rymo iškilmė Jaunimo Centre, 
susipažinimo vakaras, sekma
dienio pamaldos ir baigminis 
pokylis. Tai buvo didelio masto 
užmojis, kuriuo verta didžiuotis. 
Reportažas apie šią šventę ir 
kiti rašiniai pasirodys “TŽ” vė
liau.

Buvusiam Indijos respublikos 
prezidentui V. V. Giri birželio 
24 d. mirus, gen. Lietuvos kon
sulas dr. Jonas žmuidzinas, ga
vęs iš generalinio Indijos kon
sulato Toronte apie tai praneši
mą, atsilankė birželio 26 d. šia
me konsulate ir pareiškė jam 
užuojautą, pasirašydamas gedu
lo knygoje.

“Dainos” grupės susirinki
mas, paskutinis prieš vasaros 
atostogas, įvyko birželio 10 d. 
pas vicepirm. L. Novogrodskie- 
nę. Pirm. K. Butienė papasako
jo savo įspūdžius iš KLB Toron
to apylinkės valdybos posėdžių 
ir iš Vasario 16 išvakarėse su
rengto priėmimo svečiams. Per
skaityti laiškai, gauti iš senelių 
V. Vokietijoje bei kitų menkos 
sveikatos asmenų. Seniau jie 
buvo veiklūs žmonės, o dabar 
jau nori poilsi o. Tarp jų yra 
ir žymusis medžio drožinėtojas 
Stasys Motuzas, taip pat pagei
daujantis netrukdomo poilsio. 
Dažnai ateina žinia, kad vienas 
ar kitas “Dainos” globotinis jau 
atsisveikino su šiuo pasauliu, 
bet netrūksta ir tokių, kurie su 
dėkingumu nori nebūti primirš- 
ti ir ateityje. M. F. Y. Į

“Gintaro” ansamblis autobusais 
buvo nuvykęs į Čikagą, kur dalyvavo 
tautinių šokių šventėje. Po šios šven
tės visi išsiskirstė vasaros poilsiui, o 
rudenį vėl pradės repeticijas bei 
koncertus.

Aušros Vartų parapijos išvyka bu
vo surengta liepos 6, sekmadienį, Pa
langos vasarvietėje. Chorui buvo su
rengtas specialus pagerbimas. Seimi
ninkių pareigas gražiai atliko p.p. 
Balaišienė, Remeikienė, Čepulienė. 
Daug kas pasinaudojo autobusu.

Dr. Birutė Ciplijauskaitė, dėstanti 
Wisconsino universitete, aplankė sa
vo seserį Jūratę Ciplijauskaitę-Tan- 
ner.

Buvusi Lietuvos operos solistė E. 
Kardelienė buvo susirgusi ir kurį 
laiką gydėsi Verduno ligoninėje. Da
bar jau grįžo į namus ir sveiksta.

Savo amžiaus šešiasdešimtmetį at
šventė dr. Petras Lukoševičius ir dr. 
V. Pavilainis.

Kun. dr. F. Jucevičius, apkeliavęs 
Tolimuosius Rytus, grįžo į Montrea- 
lį. Taip pat grįžo kun. St. Kulbis, SJ, 
pavadavęs Britanijos Londone lie

Greitas ir tikslus patarnavimas!

fVph, Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

A.a. Sofija Balsienė-Butkevi- 
čienė (Adomavičiūtė) palaidota 
lietuvių kapinėse š.m. liepos 2 
d. Ji reiškėsi katalikių moterų 
ir akademikų veikloje, o pasta
raisiais metais — Lietuvių Tau
todailės Instituto. Pastarojo var
du su velione atsisveikino dail. 
A. Tamošaitienė, pasakydama 
šią kalbą:

šv. Rašte pasakyta: “Atmink žmo
gau, kad esi dulkė ir į dulkę pavir
si”. žmogaus gyvenimas trumpas ir 
tragiškas, nes žinai, kad vieną dieną 
iškeliausi į amžinybę, iš kurios dar 
niekas nėra sugrįžęs. Visų žmonių 
luomų — karalių, dvasiškių, turtuo
liu, vargšų, jaunų, pagyvenusių ir se
nų laukia toks pat likimas, tik vi
siems yra nežinoma jų pašaukimo 
diena. Pagyvenai, pasidžiaugei, pavar
gai šiame pasaulyje ir iškeliauk į ne
žinomą bei paslaptingą amžinybę.

Daugelis iškeliavusiųjų paliko šia
me pasaulyje meno, mokslo veikalus 
ir gerus darbus žmonijai. Ir Tu, So
fija, nebūsi užmiršta. Toronto lietu
viai nuolat Tave prisimins, kad bu
vai gera organizatorė akademikų 
sambūryje. Geriausia akademikų 
veikla pasireiškė Tau vadovaujant 
kultūriniams pobūviams, paskaitoms, 
parodoms. Tavo namai visuomet bu
vo atviri kultūrininkams — juose 
buvo paskelbtos ir Lietuvių Tauto
dailės Instituto įsteigimo gairės. 
Ypač pastaraisiais metais buvai pa
milusi tautodailę, atlikai eilę darbų 
ir buvai veikli Lietuvių Tautodailės 
Instituto narė. Tebūnie Tau, brangi 
Sofija, padėka ir pagarba už nuveik
tus darbus, o taip pat tebūnie leng
va Kanados krašto kapų žemė. Tavo 
palikti darbai pasiliks paminklu lie
tuvybei.

Ilsėkis Sofija amžinoje ramybėje!

“Toronto Star” VI. 30 iš
spausdino latvio ir esto laiškus. 
V. Cinis primena sibirinius trė
mimus, kurių kaikurie autoriai 
tebesą laisvi Vakaruose. Jie 
esą tokie pat nusikaltėliai, kaip 
ir naciai. Be to, nusikaltimų yra 
padarę ir vakariečiai, remdami 
Sov. Sąjungą ir aplamai komu
nistus. Pvz. A. Edenas išdavęs 
50.000 kazokų sovietams. Vello 
Hubel savo laiške primena 40 
metų trunkančią sovietinę oku
paciją Baltijos kraštuose, kurie 
tapo Sov. Sąjungos kolonijomis. 
Ten vyksta rusifikacija, ūkinis 
išnaudojimas, istorijos falsifika
vimas, jaunų žmonių žudymas 
Afganistane. Vakariečiai ir po 
40 metų į visą tai ramiai žiūri, 

tuvių parapijos kleboną kun. dr. 
Sakevičių.

Eleonora Bakaitienė gavo verslo ad
ministracijos magistrės laipsnį Wes
tern un-te Londone, Ont. Anksčiau 
ji yra baigusi teisės mokslus McGill 
un-te Montrealyje.

Algis Bakaitis, Marytės ir Zenono 
Bakaičių sūnus, gavo verslo adminis
tracijos magistro laipsnį Western 
un-te Londone, Ont. Anksčiau jis 
gyveno Montrealyje ir baigė chemiją 
Lojolos un-te. Numato sų savo žmo
na Eleonora apsigyventi Toronte.

Skautų stovykla rengiama pirmąją 
rugpjūčio savaitę Baltijos stovykla
vietėje. Kreiptis į Rimą Piečaitį ar
ba Almą Drešerienę. Būrelis skautų 
birželio 20-22 savaitgalyje sutvarkė 
stovyklavietę ir paruošė būsimai sto
vyklai.

“Gintaro” ansamblis sėkmingai da
lyvavo tautinių šokių šventėje — 
vieni kaip šokėjai, kiti — kaip liau
dies instrumentų orkestro nariai. Su 
šokėjais, dalyvavo ir keliolika paly
dovų, kurie gėrėjosi gražiai pavyku
sią tautinių šokių švente.

net neprotestuoja Jungtinėse 
Tautose, lyg tai būtų diplomati
nė kvailystė. Laisvasis pasaulis, 
dar labiau sumišęs, žvelgia į 
Sov. Sąjungos galybę. Tikra 
ironija, kad olimpinės vandens 
varžyboos įvyks Taline — oku
puoto krašto vandenyse.

Rūtai Žmuidzinaitei, gyvenan
čiai Kalifornijoje, Toronto Lie
tuvių Namuose birželio 27 d. 
buvo suruoštas mergvakaris. Jį 
suorganizavo sužadėtinio tėvų 
A. J. Empakerių bičiulės — J. 
Kulikauskienė, S. Bubelienė, D. 
Zakarevičienė. Sužadėtinė nuo
širdžiai padėkojo rengėjom ir 
gausiom pobūvio dalyvėm už at
silankymą bei vertingas dova
nas, kurios jai nuolat primins 
šį mielą priešvestuvinį pobūvį. 
Atskirą padėką ji išreiškė S. 
Bubelienei už sveikinimo kalbą, 
o A. Arštikaitienei — už pui
kias gėles.

PEDAGOGAS A. RINKŪ- 
NAS, paruošęs ir išleisdinęs va
dovėlį “Ar kalbate lietuviš
kai?”, ėmėsi naujo darbo, bū
tent, garsinių juostelių paruoši
mo. Gavęs Kanados vyriausybės 
paramą, jis paruošė rankraštį, 
suderintą su jau išleistu vadovė
liu, ir įkalbėjo juostelėn 60 pa
mokų. Tai sudarys 15 kasečių, 
kurios bus labai naudingos besi
mokantiems lietuvių, kalbos iš 
jau anksčiau paruošto vadovė
lio. Garsinė juostelė (origina
las) jau baigiama ruošti bei re
daguoti. Netrukus bus daromos 
kopijos. Tikimasi, kad rudeniop 
garsinės juostelės jau bus pri
einamos vadovėlio vartotojams. 
Vadovėliu “Ar kalbate lietuviš
kai?” susidomėjimas gana dide
lis, ypač Australijoje ir JAV-se. 
Mokytojo vadovo laida (vadovė
lio dalis, atskiras sąsiuvinis) 
jau baigiasi. Autorius planuoja 
ją pakartoti ir suderinti su ruo
šiama garsine juostele.

Senosios kartos ateivis S. 
Karvelis, dalyvavęs komunistų 
veikloje, apsisprendė grįžti so
vietų okupuoton Lietuvon. Prieš 
išvykdamas, paaukojo Kanados 
komunistų partijai $1000. Jo 
auką priėmė generalinis parti
jos sekretorius B. Kashtan ir 
partijos pirmininkas O. Kogan. 
Visų trijų nuotrauka buvo įdė
ta komunistinėje spaudoje.


