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Žiburiniai jaunuoliai
Jaunas kanadietis Terry Fox, beveik 23 metų amžiaus, 

taip sujaudino visų kraštą, kad vargu ar buvo bent vienas 
kanadietis, neapgailestavęs perankstyvos jo mirties. Visų 
miestų dienraščiai bei savaitraščiai spausdino ištisus 
puslapius nuotraukų bei informaciją apie jo vaikystę ir 
maratoninę kovą su vėžio liga. Net kelias dienas iš eilės 
apie jį kalbėjo radijo stotys, davė specialias programas 
televizija. Žodžiu sakant, susidomėjimas tuo jaunuoliu 
buvo nepaprastas. Tokio susidomėjimo nesusilaukia nei 
kariai, žūstantieji už krašto laisvę, nei generolai, va
dovaujantys karo veiksmams, lemiantiems krašto likimą. 
Kodėl tad anas jaunuolis taip staigiai tapo krašto žiburiu, 
šviečiančiu milijonams gyventojų? Be abejonės, visus 
sujaudino ne jo genialumas, ne jo ypatingi gabumai, o jo 
ryžtinga gyvybės auka. Susirgęs vėžiu ir netekęs dešinės 
kojos, Terry Fox ryžosi su likusia koja ir dirbtine deši
niąja žygiuoti pėsčias per visą Kanadą, tuo atkreipti 
dėmesį į dar nenugalėtą priešą vėžį ir telkti lėšas naujiem 
tyrimam. Pradėjęs žygį nuo Niufoundlandijos, per maž
daug pusmetį pasiekė Thunder Bay, Ont, t.y. pusiaukelę, 
kur pajuto naują vėžio antpuolį plaučių srityje. Šio 
antpuolio nebeatlaikė ir, sutelkęs 24 milijonus dolerių 
tyrimams, baigė ryžtingąją kovą.

PAČIAME jaunystės pražydime Terry Fox užgeso. 
Tai buvo, galima sakyti, tragiškas pražydimas, 
pasibaigęs ankstyva mirtimi. Tačiau ta jo asmeninė 
tragedija buvo plačios reikšmės auka, sušvitusi moraline 

didybe. Jeigu jis būtų gyvenęs šimtą metų ir tyliai miręs 
savo tėviškėje, mažai kas būtų apie jį kalbėjęs — juk tai 
būtų buvusi mirtis, kaip ir milijonų kitų žmonių. Toks 
gyvenimas būtų buvęs ilgas, bet mažareikšmis. O dabar 
jaunuolio Terry Fox gyvenimas buvo trumpas, tačiau 
plačiareikšmis, pilnas moralinio turinio. Jo žygis per 
plačiąją Kanadą (apie 5000 mylių) buvo ne sensacijos 
jieškojimas, ne noras pagarsėti, o ryžtas kovoti su 
žmonijos priešu silpnais ginklais. Tai buvo, sakytume, 
jaunuolio Dovydo kova su milžinu Galijotu. Tiesa, jis to 
milžino neįveikė, žuvo nuo jo antpuolio, bet sumobilizavo 
visą kraštą kovai. su tuo naikinančiu milžinu, sutelkė 

“‘‘“milijonus dolerių vėžio ligos tyrimams. Terry Fox nžišKar 
pralaimėjo, bet moralinėje plotmėje tapo laimėtoju. 
Neveltui maratoninis jo žygis buvo pavadintas “vilties 
maratonu”, nes jis iš tikrųjų ne tik skelbė viltį, bet ir ją 
paliko ateities kartoms, kurios ilgai prisimins jauną 
kovotoją, įkvėptą jo krikščioniško tikėjimo, kaip tai 
liudija pranešimai iš jo tėviškės Britų Kolumbijoje.

KANADA dabar turės žiburinį jaunuolį, įkvepiantį 
krašto jaunimą dideliem žygiam bei pasiaukojimui 
savo kraštui. Tokių jaunuolių turi ir kiti kraštai, 
ypač Lietuva. Tokie buvo pvz. Steponas Darius ir Stasys 

Girėnas. Jiedu savo jaunystėje planavo žygį paprastu lėk
tuvu per Atlantą į Lietuvą. Jų užmojis buvo didelis, o jėgos 
— silpnos. Žuvimo metais (1933) Soldine jiedu tebebuvo 
jauni žmonės — Darius 37, o Girėnas — 40 metų. Jų žygis 
anuo metu nepaprastai sujaudino visą Lietuvą, o jų mirtis 
tapo graudulio viršūne. Jų vardai ir šiandieną tebešviečia 
kaip jaunų didvyrių^ palikusių ryžtingos aukos testa
mentą jaunai Lietuvai. Prie tokių žiburinių jaunuolių 
skirtinas ir Romas Kalanta bei kiti panašūs jaunuoliai, 
kurių pavardės neplačiai žinamos. Romas Kalanta, 19 
metų jaunuolis, savo gyvybės auka liepsnose tapo tragiš
kos aukos žibintu, šviečiančiu laisvės kovos šviesa. Jo 
auka sujaudino visą lietuvių tautą, ypač jaunimą, kuris 
laidotuvių dieną masiškai išėjo į gatves ir šaukė “Laisvės 
Lietuvai!”, nebijodamas pavergėjų fizinių smūgių. 
Tai buvo kartu ir visos tautos šauksmas, išsiveržęs iš 
pavergtų žmonių krūtinių. Tuo būdu, kaip Terry Fox 
Kanadoje, taip Romas Kalanta Lietuvoje tapo ryžtingos 
aukos bei kovos simboliu, jaudinančiu visą kraštą.

Pasaulio įvykiai
KINIJOS KOMPARTIJA SAVO VEIKLOS 60 METŲ SUKAKTĮ 
liepos 1 d. paminėjo Pekinge įvykusiais centrinio komiteto 
posėdžiais, kuriuose buvo padarytas aiškus posūkis nuo 
maoizmo. Pirmiausia iš kompartijos pirmininko pareigų buvo 
pašalintas paties Mao pasirinktas įpėdinis H. Guofengas kaip 
šiam darbui netinkamas asmuo. Jam paliktas tik nereikšmin
gas vicepirmininko titulas. Naujuoju kompartijos pirmininku 
buvo patvirtintas H. Jaobangas, tačiau tikruoju kompartijos vadu 
liko reformas organizavęs vicepirm. D. Ksiaopingas, kadaise 
kartu su H. Jaobangu patekę į Mao nemalonę. Savo premjerą Ž. 
Zijangą jis taip pat paaugštino į kompartijos vicepirmininkus. 
Kompartijos politbiuras dabar yra visiškoje D. Ksiaopingo ir jo

KANADOS (VYKIAI

Didvyrio mirtis ir streikas
Liepos 1 d. Kanada atšventė 

114-jį savo gimtadienį, kuria
me šį kartą vyravo du įvykiai — 
vėžininkams pagalbos siekusio 
jaunuolio Terry Foxo mirtis 
Britų Kolumbijoje ir tik savo 
gerove besirūpinančių paštinin
kų pradėtas streikas. Kaulų vė
žį turėjęs T. Fox iš tikrųjų mirė 
plaučių vėžiu. Gydytojai sąmo
ningai atsisakė dirbtinių prie
monių gyvybei pratęsti, nes jį 
dar su didesniais skausmais bū
tų pakirtęs vėžys. R. Fox, dėl 
kaulų vėžio praradęs koją, su 
dirbtine koja pradėjo vadinamą- 

' jį vilties maratoną iš Newfound- 
landijos į Britų Kolumbiją, ska
tindamas kanadiečius savo au
komis remti kovą su vėžiu. Tą 
maratoną teko nutraukti Onta
rio Thunder Bay vietovėje, kai 
'netikėtai paaiškėjo vėžio atsi
naujinimas plaučiuose, šio idea
listinių pažiūriu jaunuolio did
vyriškumas sujaudino visą Ka
nadą. Iki jo mirties vėžio tyri
mams buvo suaukoti $24 mili

jonai, o mirtis vėl išjudino nau
ją aukų bangą. Dalis surinktų 
dolerių dar prieš T. Foxo mirtį 
buvo paskirta vėžio tyrimų cent
rams. Jis taip pat dar laiku bu
vo painformuotas, kad Kanados 
paštas išleis jam ir jo vilties 
maratonui skirtą pašto ženklą.

Mirties proga šiltais žodžiais 
T. Foxą įvertino Kanados vy
riausybių vadai, politikai ir 
spauda, apgailestaudami neiš
vengiamą jo mirtį, reikšdami už
uojautą šeimai. Buvo gauta net 
ir karalienės Elzbietos telegra
ma, liudijanti, kad ir ją buvo pa
siekęs to jaunuolio didvyriškas 
žygis. Kanados valdžios įstaigos 
vėliavas nuleido iki pusės stie
bo. Jos buvo pakeltos liepos 1, 
kai Kanada šventė savo gimta
dienį, o sekančią dieną vėl nu
leistos. Kanados vyriausybė nu
tarė T. Foxo vardu pavadinti 
Otavoje statomą valstybinį cent
rą jaunimui, kuriame bus ren-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Iš Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos surengtos politinės konferencijos Niujorke 1981. VI. 12-13. Iš 
kairės: VLIKo garbės pirm. dr. J. K. VALIŪNAS, JAV valstybės departamento Rytų Europos skyriaus direktorius 
PETER BRIDGES (lietuvių kilmės), padaręs konferencijoje pranešimą, PLB pirm. V. KAMANTAS, JAV LB pirm. 
V. KUTKUS Nuotr. J. V. Danio

Kanados Lietuvių Bendruomenės delegacija lankosi Kanados misijoje pric-Jungtinių Tautų Niujorke. Netoli JT 
rūmų buvo surengta LB ir JS politinė konferencija, kurioje dalyvavo ir keletas Kanados lietuviu. Iš kairės: KLB 
vicepirm. IRENA ŠERNAITĖ-MEIKLEJOHN, KLJS pirmininkė LAIMA BERŽINYTĖ, KLB pirmininkė adv. 
JOANA KŪRAITĖ, laikinai einantis Kanados ambasadoriaus pareigas J. R. MORDEN, Kanados misijos pirmasis 
sekretorius R. L. BELL. Trūksta lietuvių delegacijos nario KLB vicepirmininko inž. JUOZO DANIO

Aktualieji klausimai konferencijoje
Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos politinė konferencija Niujorke ■ Dalyvavo amerikiečių 

ir kitų tautų pareigūnai

J. V. DANYS

Lietuvių Bendruomenės ir 
Jaunimo Sąjungos surengta po
litinė konferencija Niujorke 
įvyko 1981. VI. 12-13. Dalyvavo 
PLB, JAV LB, KLB, PLJS, JAV 
LJS, KLJS valdybų, komisijų 
nariai ir svečiai. Pirmąją dieną 
posėdžiai vyko “Church Center 
for United Nations” patalpose, 
kurios yra skersai gatvės nuo 
Jungtinių Tautų pastato, prie 
Amerikos ir Kanados ambasadų 
JT kaimynystėje. Antroji kon
ferencijos diena vyko Kultūros 
Židinio patalpose Brooklyne.

Konferenciją pradėjo Alek
sandras Vakselis, LB Niujorko 
apylinkės pirmininkas. Toliau 
programai vadovavo Algimantas 
Gečys, JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas. 
Gen. Lietuvos konsulas Niujor
ke A. Simutis savo sveikinimo 
žodyje pasidžiaugė, kad daug 
jauno ir jaunesnio amžiaus da
lyvių atstovauja valdyboms ir 
komisijoms.

VLIKo garbės pirm. J. K. Va
liūnas, ilgus metus gražiai va
dovavęs VLIKui, irgi pastebėjo 
nuolatinį jaunesniųjų prieauglį. 
Darbų esą- labai daug, todėl kar
tais pasigendame, kad neviskas 
atliekama, bet nuveikiama la
bai daug. Kivirčai, dažnai suke
liami asmeninių ambicijų, yra 
išpučiami; okupantas stengiasi 
kivirčus sukelti ir juos puoselė
ti. Girdime prašymus ir iš Lie
tuvos — nustoti čia kivirčytis. 
J. K. Valiūnas pabrėžė, kad jis, 
būdamas VLIKo pirmininku, 
neturėjo problemų nei su PLB 
pirmininkais B. Nainiu ir V. 
Kamantų, nei JAV LB pirm. A. 
Gėčių; esąs įsitikinęs, kad atei
tyje VLIKas ir PLB vėl galės 
darniai bendradarbiauti.

Toliau trumpai kalbėjo visų 
Bendruomenės ir Jaunimo Są
jungų pirmininkai. PLB pirm. 
V. Kamantas paminėjo, kad 
nuolatos jieškoma naujų kelių 
padėti Lietuvai ir jos laisvini

mui. Daug pasiūlymų ir nutari
mų iš pirmos politinės konfe
rencijos Vašingtone 1980 m. ir 
metinių Bendruomenės pasita
rimų Dainavoje jau įvykdyta 
JAV-se, Kanadoje ir kituose 
kraštuose. A. Gečys pareiškė: 
puoselėsime vienybę, nesisteng
sime užmesti savo valios ki
tiems, bet nevengsime kontro
versinių klausimų — jų išsiaiš
kinimas yra naudingas.

Kun. K. Pugevičius paskaitė 
konferencijai pritaikytą invoka- 
ciją.

Konferencija buvo darbo su
važiavimas. Paskaitos buvo 
trumpos, kondensuotos ir daug 
laiko skirta diskusijoms.

Nagrinėtas temas galima su
skirstyti į 6 dalis: 1. Lietuvos 
ir Baltijos valstybių klausimo 
kėlimas Jungtinėse Tautose, 2. 
Dabartinė JAV politika Lietu
vos ir Baltijos valstybių atžvil
giu, 3. Lietuvių-žydų santykių 
problemos ir jų šalinimas, 4. 
Išeivijos pagalba politiniams ir 
sąžinės kaliniams, 5. Rusinimo 
pavojus ir informacija, 6. Sibi- 
rinių trėmimų ir 1941 m. suki
limo minėjimas.
Mūsų byla ir Jungtinės Tautos

Dr. Michael Novak, JAV ats
tovas JT žmogaus teisių komisi
joje, kalbėjo tema “Praktiškas 
Pabaltijo klausimo iškėlimas 
žmogaus teisių komisijoje”. 
Carl Goshman, J. Kirkpatrick, 
JAV ambasadorės prie JT asis
tentas, davė bendrus komenta
rus. James J. O’Neill, NGO 
(Non-Governmental Organiza
tions) atstovas prie JT, kalbėjo 
tema “Lietuvos klausimas kita
taučio visuomenininko akimis”. 
Ponia Helen Sen-Dole, “Helsin
ki Watch” Rytų Europos sky
riaus direktorė, kalbėjo apie 
tarptautines nevaldines organi
zacijas ir jų pagalbą iškeliant 
Lietuvą liečiančius klausimus.

Apie BATUNo (Baltic Appeal 
to United Nations) darbus kal
bėjo simpoziumo forma jo pirm. 

estas J. Ristsoo, vicepirm. Gin
tė Damušytė ir latvė I. Rup- 
ners. Simpoziumo tema buvo 
“Baltijos valstybių interesų kė
limas Jungtinėse Tautose”.

M. Novakas aiškino JT žmo
gaus teisių komisijos tikslus ir 
veikimo procedūrą. Kasmet 43 
valstybių atstovai susirenka 6 
savaitėms Ženevoje, Šveicarijo
je. Komisija priima skundus iš 
komisijos narių. Jie turi būti 
detalizuoti su faktiškais duome
nimis. Į juos komisija reaguoja 
pagal išdirbtą procedūrą. Pir
miausia konfidencialiai kreipia
si į paliestą valstybę; nesant 
rezultatų, kelia viešumon. Ko
misija svarsto paskirų asmenų 
atvejus, jų persekiojimą, jų tei
sių pažeidimą; nesvarsto tauti
nių ar grupinių žmogaus teisių 
pažeidimų. To vengia daug vals
tybių, jų tarpe “trečiojo” pa
saulio valstybės, nes daug kur 
valstybės yra nevienalytės, turi 
eilę mažumų. Pernai buvo 
svarstoma 11 skundų dėl žmo
gaus teisių pažeidimo P. Ame
rikoje ir tik vienas Rytų Euro
poje. Panašiai buvo ir praeity
je. Kodėl vengiama kelti teisių 
pažeidimus R. Europoje (taigi 
ir Sovietų Sąjungoje)? Niekas 
apie tai nekalba, bet atrodo, 
kad specialiai vengiama įtam
pos su sovietais, nes daugelis 
vadinamų asmens teisių pažei
dimų tampa politinės moralės 
klausimais.

Pagal Novaką, sunku pasaky
ti kuri klausimų kėlimo takti
ka yra geriausia. “Tylioji diplo
matija” kartais duoda rezulta
tus, bet ar jie pakankami? 
Griežti vieši pareiškimai kar
tais padidina pasipriešinimą pa
lankiam klausimo išsprendimui, 
bet taip pat dažnai priverčia vy
riausybes ką nors daryti. Orga
nizacijos kaip Helsinkio akto se
kimo grupės ir panašios yra 
efektingos, bet, gaila, tokios 
grupės Sovietų Sąjungoje prak-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

šalininkų kontrolėje. Viešo 
pasmerkimo susilaukė ir ve
lionis Mao. Jam buvo pripa
žinti revoliuciniai nuopelnai, 
kurie esą didesni už jo klaidas 
— kultūrinę revoliuciją 1966-76 
m., asmeninės garbės troškimą. 
Aštrus kultūrinės revoliucijos 
pasmerkimas betgi rodo, kad 
tos Mao klaidos iš tikrųjų buvo 
didesnės už jo ankstesnius 
nuopelnus. Centrinis kompar
tijos komitetas paskelbė savo 
manifestą, kuriuo pasisakoma 
už didesnę demokratiją, kraš
to valdymą įstatymais, kul
tūrinę pažangą ir netgi religi
jos laisvę. Ekonomijos atsta
tymas tarnaus liaudies gero
vei. Pramonė gamins daugiau 
dviračių, televizorių, šaldy
tuvų, modernesnio stiliaus 
drabužių, tačiau bus vengiama 
materializmo, laikomasi so
cializmo dvasios. Pasak ma
nifesto, kultūrinė Mao revoliu
cija buvo pažeidusi socialisti
nės demokratijos principus, 
kurie dabar palaipsniui bus 
sugrąžinti.

Kraujas Teherane
Ajatolds R. Chomenio reži

mą sukrėtė islamiškos res- 
publikininkų partijos būstinė
je sprogusi bomba. Sprogime 
žuvo ajatola M. Beheštis, tos 
partijos vadas, politiniame 
gyvenime laikomas ajatolos R. 
Chomenio įpėdiniu. Jis taipgi 
buvo vyriausiu teisėju, vyk
džiusiu masines egzekucijas. 
Bendras žuvusių skaičius sie
kia 72. Jų eilėse yra 4 minis
terial, 6 ministerių pavaduo
tojai ir 27 parlamento nariai. 
Kruvinam režimui ta 30 kilo
gramų bomba padarė neįti
kėtinai didelį nuostolį. Spė
jama, kad bombą padėjo kai
riųjų marksistų grupė, keršy
dama už sušaudytus savo na
rius. Režimą remiančiose de
monstracijose betgi buvo ne
šami plakatai, reikalaujan
tys mirties Amerikai. Iš tik
rųjų Amerika nieko bendro 
su ta bomba neturėjo. Jos 
sprogimas liudija, kad Ira
nas artėja prie pilietinio 
karo, kurį gali pradėti vis 
dar nesurastas prez. A. Bani- 
Sadras. Jis turėjo pakanka
mai laiko pabėgti užsienin, 
bet, matyt, yra apsisprendęs 
pasilikti Irane ir organizuoti 
vidinę kovą.

Lygios jėgos
Izraelio parlamento rinki

mų nelaimėjo nei premjero M. 

Šiame numeryje:
Žiburiniai jaunuoliai

Terry Fox vilties maratonas ir Lietuvos Romas Kalanta
Aktualieji klausimai konferencijoje

Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos politinė konferencija
Laimėtojai ir pralaimėtojai Berlyne

Dešinieji nurungė kairiuosius, bet miesto valdyti negali
Gimtosios kalbos mokymas Kanadoje

Specialistų konferencija, kurioje dalyvavo ir lietuvių atstovas
Mokytojų ir jaunimo stovykla

Kasmetinė stovykla Dainavoje, kur dalyvauja ir jaunimas
Ateitininkų stovykla Wasagoje

Jaunimo vasaros stovykla jaunučiams ir vyr. moksleiviams
Sibirinių trėmimų sukaktis

Delhi mieste dalyvavo ir kanadiečiai karo veteranai
Kraujo pavasaris

Vokiečių rašytojas H. Gerlachas apie prūsų garbę ir žlugimą
Filmų pasaulyje

Lietuvių kilmės aktorius Bronsonas filme “Death wish II”
Vadinasi, skiriamės...

Gausus santuokų irimas neaplenkia ir lietuvių visuomenės

Begino Likudo blokas, nei Š. 
Pereso darbiečių partija. Abi 
jos parlamente turės po 48 
atstovus, kurių skaičius gali 
padidėti vienu atstovu, kai bus 
užbaigtas balsų skaičiavimas. 
Rinkiminio vajaus pradžioje 
vyravo M. Begino blokas, rem
damasis politiniais savo vado 
išsišokimais. Jo šalininkai 
netgi padeginėjo darbiečių 
būstines, daužė automobilių ir 
krautuvių langus, naikindami 
darbiečių atsišaukimus. Pas
kutinėmis dienomis staiga 
pakilo darbiečių populiaru
mas, kai televizijos diskusijo
se tvirčiau už M. Beginą pasi
rodė Š. Peresas. Naują vy
riausybę greičiausiai sudarys 
M. Beginąs, remdamasis re
liginėmis grupėmis, mažiau 
linkusiomis į darbiečių pusę. 
Tos grupės betgi reikalauja di
desnių nuolaidų: sustabdyti 
kiaulienos pardavimą, suvar
žyti nežydų įsijungimą į žydų 
religiją, sustiprinti religijos 

'įtaką teismams. Izraelio ara
bai šį kartą daugiausia rėmė 
darbiečius, nors PLO vadas Y. 
Arafatas yra pasisakęs už M. 
Begino vyriausybę. Pasak jo, 
M. Beginąs geležinį JAV 
kumštį naudoja be pirštinių, 
o Š. Peresas jį pridengtų 
šilkine nosinaite, nors abu 
siekia to paties tikslo.

Svečias iš Maskvos
Lenkų kompartijos vadus 

Varšuvoje aplahkė Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų min. 
A. Gromyka. Pokalbių detalės 
nebuvo paskelbtos, bet pagrin
dinis dėmesys greičiausiai te
ko lenkų kompartijos kon
gresui liepos 14 d. Pirmą kartą 
kompartijos istorijoje 2.000 
kongreso delegatų buvo iš
rinkti slaptu trijų milijonų 
komunistų balsavimu. Polit- 
biuro nariai išliko beveik 
nepaliesti, bet slaptas bal
savimas iš delegatų eilių išjun
gė net 80% centrinio komiteto 
narių. Atrodo, kad kongrese 
bus išrinktas beveik naujas 
centrinis komitetas. Čekos
lovakijos kompartija specialiu 
savo laišku S. Kaniai pasiūlė 
kongresą atidėti. Panašūs laiš
kai buvo gauti iš Vengrijos ir 
Bulgarijos komunistų partijų. 
Seime buvo svarstomos eko
nominės Lenkijos problemos. 
Premjeras W. Jaruzelskis per-, 
tvarkė ministerių kabinetą, 
pakeisdamas 8 ministerius.
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Q RELIGINIAME GY/ENIME
★ ARKIV. PIO LAGHI, apaštališ

kasis Vatikano delegatas JAV-se, pa
rašė laišką JAV vyskupams, nurody
damas Vatikano susirūpinimą JAV 
katalikiškąja spauda, kuri nerodanti 
tinkamos pagarbos K. Bendrjios mo
kymui ir net puola K. Bendrijos mo
komąjį autoritetą bei patį Šv. Tėvą. 
Ypatingai tai esą pasireiškia sindi
kuotų skilčių autorių tarpe. JAV-se 
yra leidžiami 162 katalikiški laikraš
čiai, daugiausia savaitraščiai, ir pap
rastai yra vietinių vyskupų žinioje. 
Todėl arkiv. Laghi ragina tuos vys
kupus suprasti savąją atsakomybę ir 
rūpintis, kad katalikiškoje spaudoje 
būtų pateikiamos sveikos- mintys. Tai 
būtų paskata tikintiesiems ir puikus 
tikėjimo skelbimo įrankis savai ap
linkai. Sužinojusi apie šį laišką, JAV 
ir Kanados Katalikų Spaudos Drau
gija labai karštai reagavo. Draugi
jos pirmininkas kun. Norman J. 
Muckerman ir direktorius James A. 
Doyle tuojau parašė apaštališkajam 
delegatui laišką ir nurodė, kad JAV 
katalikiškoji spauda esanti labai pro- 
fesijonali bei ištikima K. Bendrijai. 
Todėl, jeigu apaštališkasis delegatas 
turįs kokių nors konkrečių faktų, te
gul juos praneša jų draugijai, o pas
taroji nurodysianti juos atitinka
miems laikraščiams bei jų darbuoto
jams.

* KETURI VALUOS ANGLIKO
NAI KUNIGAI — William Isaac, 
Malcolm Brooks, John Hughes ir 
David Smith — atsisakė savo par
eigų ir nusprendė tapti katalikų ku
nigais. Prie to žingsnio juos paskati
no Valijos anglikonų sprendimas mo
teris šventinti dijakonėmis. Visi ke
turi kunigai yra nevedę ir prašymus 
jau įteikė katalikų vadovybei. Jie 
visi pareiškė, jog prie šio sprendimo 
kiekvienas priėjęs paskirai ir mote
rų dijakonėmis šventinimas nebu
vusi pagrindinė to žingsnio priežas
tis. Toks vienašališkas Valijos ang- 
Ikionų vadovybės sprendimas jiems 
tik dar labiau paryškinęs reikalą ga
lutinai apsispręsti Bendrijos autori
teto prigimties klausimu. Kun. Hug
hes pareiškė, kad šie svarstymai jį 
galutinai privedę prie sprendimo 
siekti vienybės su šv. Sostu, kuria
me jis dabar matąs iki šiol jieškotąjį 
autoritetą. Visi keturi kunigai išreiš
kė savo dėkingumą anglikonų bei ka
talikų vadovybėms už pagalbą ir su
pratimą, darant šį lemtingą žingsnį.

★ KETVIRTAJAME APIE VIE
NUOLINĮ GYVENIMĄ EKUMENI
NIAME PASITARIME, kuris įvyko 
Romoje gegužės mėn. pabaigoje, de
vyni katalikų vienuolijų atstovai ir 
šeši anglikonų vienuolijų atstovai su
tarė išleisti bendrą pareiškimą apie 
vienuolini gyvenimą ateinančių metų 
pasitarimuose, kurie įvyks Canter
bury mieste, Anglijoje. Dokumente 
numatoma išryškinti bendrąją vie
nuolinių įžadų bei konsekracijos sam
pratą, jos reikšmę paskirose ' Bend
rijose ir ekumenines galimybes 
vienuolijų bendradarbiavime. Po se
kančių metų pasitarimų bei pareiš
kimo numatoma, kad į šią grupę įsi
jungs ir liuteronai bei ortodoksai 
vienuoliai.

* JUNGTINĖ ORTODOKSŲ-KA- 
TALIKŲ PASITARIMŲ KOMISIJA 
PRANEŠĖ, kad jau padaryta pažan
ga ir peržiūrėtas trijų pakomisių 
darbas, kurio pranešimai greitai bus 
pateikti bendrosios komisijos svars
tymams. Nežiūrint abstraktaus teo
loginio svarstybų pobūdžio, nurodo
ma, kad sutarimai tose srityse gali 
privesti prie labai svarbių praktiškų 
išvadų. Sprendžiamas struktūrinis 
Bendrijos vienybės pobūdis, popie
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žiaus primato, autoriteto bei juris
dikcijos aptartys. Taipgi sprendžia
mas amžiais besitęsiantis nesutari
mas tarp Rytų ir Vakaru Bendrijų 
apie “Filioųue” priedą Nikėjos ti
kėjimo išpažinime. Katalikai išpažįs
ta, kad šv. Dvasia kyla iš Tėvo ir 
Sūnaus, o ortodoksai — tiktai iš 
Tėvo. Kaip žinia, ši komisija buvo 
įsteigta 1979 m. Istanbule, Turkijoje, 
popiežiui Jonui-Pauliui II lankantis 
pas ortodoksų Konstantinopolio pat
riarchą Dimitrios L

* KARDINOLAS AGOSTINO CA- 
SAROLI, Vatikano valstybės sekreto
rius, dalyvavo kardinolo Stefano 
Wyszynskio laidotuvėse Varšuvoje. 
Prieš laidotuves jis turėjo pokalbį 
su lenkų komunistų partijos vadovu 
Stanislovu Kania, o sekančią dieną 
po laidotuvių — su komunistinės 
Lenkijos prezidentu Henryku Jab
lonskiu bei ministeriu pirmininku 
Wojciechu Jaruzelskiu. Spėjama, kad 
buvo tartasi apie ktfrd. Wyszynskio 
įpėdinio paskyrimą.

* JUGOSLAVIJOS VALDŽIOS 
LAIKRAŠTIS “Borba” puolė kata
likus vyskupus; esą jie kurstą opo, 
zieiją komunistinei sistemai. Vysku
pai norį K. Bendriją padaryti skė
čiu, pridengiančiu visokius politinius 
avantiūristus, persimetėlius ir val
džios priešus. Tai buvo valdžios at
siliepimas į vyskupų pareiškimą, ku
riame jie pasisiūlė bendradarbiauti 
su valdžia kaip lygūs su lygiais. Pa
sak laikraščio, K. Bendrijos atskyri
mas nuo valstybės prieštarauja to
kiai minčiai, ir todėl toks vyskupų 
pareiškimas esąs aiškus išpuolis prieš 
dabartinę konstituciją.

* KOMUNISTINEI KINIJAI VA
TIKANAS PASKYRĖ NAUJĄ AR
KIVYSKUPĄ. Tai 73 m. amžiaus jė
zuitas vysk. Dominic Tang Yyning. 
Jis paskirtas Kantono arkivyskupu. 
Iki šiol jis buvo tos arkivyskupijos 
administratoriumi, bet savo pareigų 
eiti negalėjo, nes buvo kalinamas 
nuo 1958 m. Prieš metus jis buvo 
paleistas iš kalėjimo ir jam buvo 
leista išvykti į savo gimtąjį Hong- 
Kongą gydytis. Praėjusių Sekminių 
metu jis buvo atvykęs Romon daly
vauti visuotinių Konstantinopolio ir 
Efezo santarybų sukakčių šventėje. 
Ta proga ir buvo panaudota jį pa
skelbti Kantono arkivyskupu, šis pa
skyrimas yra tuo svarbus, kad pa
rinktas asmuo yra ištikimas popie
žiui. (Deja, valdžia jam neleidžia ei
ti pareigų). Arkiv. Tang nepriklau
so viešai veikiančiai Patriotinei Ka
talikų Bendrijai. Jis yra gimęs 1908 
m. Hong-Konge ir kunigu įšventintas 
1941 m. Pijus XII jį 1950 m. paskyrė 
Kantono arkivyskupijos apaštališ
kuoju administratorium. Tas pareigas 
jis ėjo aštuonerius metus. Paskutinį 
kartą Vatikanas paskyrė Kinijai vys
kupą 1955 m. Tada Pijus XII Yutze 
vyskupijai paskyrė vysk. Anthony 
Yang Juang-Chi.

* TORINO DROBULĖJE PASTE
BĖTI ĮSPAUDAI PINIGŲ, senovėje 
uždedamų ant lavono akių. Skaitytu
vų pagalba rastos nepaprastai ryš
kios detalės. Prof. kun. Francis Filas 
pranešė, kad pinigo nuospaude da
bar aiškiai matomi trys surišti var
pų pėdai ir įrašas “UCAI”. Jo ma
nymu, tai greičiausiai esąs Ponti- 
jaus Piloto išleistas pinigas Tibe
rijaus ciesoriaus motinos Julijos gar
bei. Kaip žinoma, Torino drobulė 
yra apie 14 pėdų ilgio ir 3,5 pėdų 
pločio. Joje matomi nukryžiuoto 
žmogaus nuospaudai ir spėjama, kad 
tai drobė, į kurią buvo įvyniotas 
Kristaus kūnas.

KUN. J. STŠ.

Klevelando baltiečių komitetas, surengęs sibirinių trėmimų keturiasdešimtmečio budėjimą Edgewater Parke. 
Tuo būdu buvo atkreiptas amerikiečių dėmesys į sovietinę okupaciją Baltijos kraštuose Nuotr. V. Bacevičiaus

Aktualieji klausimai konferencijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tiška! jau išnaikintos. Didelis 
darbas yra atliekamas “'Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos”.

Aktyviau reikštis politiniame 
gyvenime

J. J. O’Neill yra buvęs Sovie
tų Sąjungoje ir Lietuvoje kartu 
su grupe politinių mokslų stu
dentų pagal JAV ir Sov. Sąjun
gos pasikeitimo programą. Vil
niuje, kai jų grupė buvo infor
muojama vietinių partijos pa
reigūnų, jis iškėlė tokius klau
simus, kaip pvz. atolydžio nau
da, Molotovo-Ribbentropo san
dėrio reikšmė, bet į juos atsa
kymo negavo. Vilniuje jis pa
prašė nurodyti šventovę, į kurią 
jis galėtų kas rytą nueiti išklau
syti Mišių. Jam davė palydovą 
— anglų kalbos katedros vedė
ją, kuris buvo turbūt ir fakul
teto dekanas. Po vienų pamal
dų jis nuėjo, žinoma, su palydo
vu pasimatyti su kunigu ir pa
sikalbėjime paklausė, kaip ilgai 
Bažnyčia išliks. Dvasiškis pagal
vojo ir atsakė citata iš Sv. Raš
to: “. . . net ir pragaro vartai 
jos nenugalės”.

O’Neill nuomone, negalima 
pasitikėti krašto administracija 
(vyriausybe), reikia nuolat pa
tiems kelti šiuos klausimus su 
politinių partijų vadais, akty
viai dalyvauti rinkimų vajuose. 
Per spaudą ir radiją reikia ves
ti nuolatinę akciją. Geras pa
vyzdys yra žydai, kurių Ameri
koje yra tik -8%. Jo nuomone, 
Amerikos Katalikų Bendrija 
yra apsileidusi, nepakankamai 
dėmesio kreipia Į šių dienų rei
kalus. Kodėl mokyklose, užuot 
kalbėjus kaip krikščionys buvo 
ryjami liūtų, neaiškinama, kad 
sovietai ryja lietuvius krikščio
nis. . .

Ilgainiui, gyviems liudinin
kams išmirštant, vis mažiau ir 
mažiau žmonės prisimena pra
eities įvykius, todėl reikia juos 
nuolat priminti. Kai norima pa
veikti Vašingtoną, reikia pir
miausia paveikti vietinius žmo
nes, spaudą, politikus ir tik ta
da vykti į Vašingtoną.

H. Sen-Dole paaiškino “Hel
sinki Watch” veiklą Amerikoje, 
kurią remia daug įtakingų poli
tikų visuomenės veikėjų, aka
demikų, disidentų ir kitų. Ji 
skelbia disidentų ir persekioja
mų sąrašus, dokumentuoja su
ėmimus. (1980 m. buvo suimta 
daugiau disidentų kaip per pra
ėjusius 15 metų). Minėtoji orga
nizacija rengė konferencijas 
Madride Helsinkio akto peržiū
rėjimo konferencijos metu; pa
rėmė ir lietuvių disidento Tomo 
Venclovos kelionę bei pasirody
mus Madride; išrūpino 12 pre
mijų disidentams, tarp jų ir 
Viktorui Petkui, kuri bus ne
trukus įteikta Houstone, Texas, 
jį globojantiems; rekomendavo 
Balį Gajauską ir Viktorą Petkų 
Nobelio taikos premijai.

BATU No veikla
BATUNui pradžią davė 1965 

m. įvykusi masinė baltiečių de
monstracija (15,000 dalyvių) 
prie Jungtinių Tautų rūmų. 
Pirmuoju BATUNo pirmininku 
buvo prel. J. Balkūnas 1966 m. 
Vėliau dėl registracijos patogu
mo oficialus vardas pakeistas į 
United Baltic Appeal, Inc., o 
BATUN pasidarė UBĄ skyrius. 
UBA-BATUN veikla priklauso 
nuo aukų. Ji nėra remiama jo
kios vyriausybės, nei betkurios 
organizacijos. Dabartinis meti
nis biudžetas yra apie $15,000.

U B A-BATUN pagrindinis 
siekimas yra Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybė. 
Ji yra nepolitinė organizacija ta 
prasme, kad nesusiriša su poli
tinėmis partijomis. Jos pagrin
dinis uždavinys — informuoti 
JT narius apie Baltijos valsty
bių padėtį ir reikalus.

Aplinkybėms keičiantis, ten
ka prisitaikyti prie naujų sąly
gų. Dabar stengiamasi kelti 

žmogaus teisių pažeidimus. Ne
priklausomybės reikalavimas 
betkuriai etninei grupei yra ne
populiarus tarp Afrikos valsty
bių, nes jos visos turi nemažai 
etninių grupių, o Afrikos blo
kas JT yra gausus.

Praėjusį vasario mėnesį Že
nevoje, Šveicarijoje, įvyko JT 
žmogaus teisių komisijos konfe
rencija. BATUNas 3 savaites 
ruošė memorandumus, juos įtei
kė dalyvaujančių konferencijo
je valstybių atstovybėms ir vie
ną savaitę dirbo pačioje Žene
voje, informuodamas Europos 
spaudą, radiją ir televiziją. Per
nai pristatė gyvą liudininką, iš 
Latvijos atvykusį disidentą bap
tistų kunigą.

Pradžioje reikėjo nemažai 
pastangų informuojant valsty
bių atstovus, kas ir kur yra Lie
tuva, Latvija ir Estija. Dabar 
BATUNas yra jau žinomas ir 
pripažįstamas. JT yra didelė 
biurokratinė organizacija su ati
tinkamais reikalavimais. Memo
randumus ir informaciją reikia 
pristatyti laikantis jų standar
tų ir procedūros, kitaip jie ne
pasiekia nei tų įstaigų, nei tų 
asmenų, kuriems ta medžiaga 
yra skiriama.

Niekas nesitiki, kad JT išlais
vins Baltijos valstybes. Tai di
delis forumas informacijai ir 
propagandai. Narių-valstybių 
dabar yra beveik 150. Tai bene 
geriausia vieta mūsų propagan
dai prieš sovietų propagandą, 
kurią jie yra išplėtę.

Kanados ambasadoje
KLB pirm. adv. Joana Kurai- 

tė, vicepirmininkai Irena Šer- 
naitė-Meiklejohn ir inž. Juožas 
Danys, Kanados LJS pirm. Lai
ma Beržinytė 1981. VI. 1'2 buvo 
priimti laikinai Kanados amba
sadoriaus pareigas einančio J. 
R. Mordeno, kuris yra nuolati
nis Kanados misijos atstovas 
Jungtinėse Tautose. Šiuo metu 
Kanados ambasadoriai prie JT 
keičiasi ir naujai paskirtas, bu
vęs Kanados ambasadorius 
Prancūzijai Gerard Pelletier dar 
oficialiai pareigų neperėmė.

Buvo įteiktas memorandumas 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, kuriame iškelti 6 pa
grindiniai dalykai: paneigimas 
teisės lankytis užsieniuose, emi
gruoti, tikinčiųjų diskriminaci
ja, valdžios kišimasis į religinių 
bendrijų administravimą, truk
dymas atlikti religinius patar
navimus ir paneigimas teisės 
reikšti politinius įsitikinimus.

Memorandumo pabaigoje nu
rodoma, kad Sovietų Sąjunga 
yra pasirašiusi JT chartą, uni
versalinę žmogaus teisių dekla
raciją ir Helsinkio aktą. Prašo
ma, kad Kanados misija prie JT 
atitinkamomis progomis įtaigo
tų Sovietų Sąjungą laikytis jos 
pasirašytų tarptautinių pasiža
dėjimų.

J. R. Morden domėjosi me
morandumo santrauka ir smul
kiau klausė kiekvieną delegatą, 
kokios jų veikimo sritys ir apla
mai apie Kanados Lietuvių 
Bendruomenę bei jos veiklą.

KLB pirm. J. Kuraitė pareiš
kė, kad norima sudaryti pasto
vų informacinį ryšį su Kanados 

Politinėje konferencijoje Niujorke 1981.VI.12-15, kurią surengė Lietuvių 
Bendruomenė ir Jaunimo Sąjunga. Iš kairės: KLB pirmininkė adv. JOANA 
KURAITĖ, Lietuvos laisvės kovotojas VLADAS ŠAKALYS, KLB visuome
ninių reikalų komisijos narys ALGIS JUZUKONIS Nuotr. J. V. Danio

misija prie Jungtinių Tautų, ir 
klausė kokios procedūros laiky
tis. Ambasardorius ją paaiškino 
ir kvietė turimą informaciją jai 
pastoviai siųsti. Kanada yra iš
rinkta ateinantiem trejiem me
tam į JT žmogaus teisių komisi
jos vadovybę.

Buvo įteikti du egzemplioriai 
PLB paruošto memorandumo
— vienas Kanados misijai ir 
antras adresuotas Jungt. Tautų 
gen. sekr. Kurt Waldheimui su 
prašymu, kad Kanados misija 
PLB memorandumą oficialiai 
persiųstų JT gen. sekretoriui. 
Kanados ambasadorius sutiko 
tai padaryti.

Priėmimo metu buvo ir R. L. 
Bell, pirmasis misijos sekreto
rius, kuris po oficialios audien
cijos pakvietė Kanados lietuvių 
atstovus pietums. Jų metu bu
vo ilgokai neformaliai diskutuo
jama, kaip informuoti Jungti
nes Tautas, kuriais atvejais ga
lima tikėtis vienokios ar kito
kios naudos ir kuriais atvejais 
galima iš anksto numatyti nepa
lankius rezultatus. R. L. Bell 
pasidalino ir savo komentarais 
dėl kaikurių vykstančioje kon
ferencijoje paskaitininkų ir da
lyvių minčių. Bendruomenės 
konferencijoje jis dalyvavo kaip 
Kanados misijos prie JT stebė
tojas ir buvo konferencijai ofi
cialiai pristatytas.

JAV politika
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 

Peter' Bridges, JAV valstybės 
departamento Rytų Europos 
skyriaus direktorius. Jo "ofi
ciali” kalba buvo trumpa (tai, 
kas galima buvo įrašyti į juos
teles ir viešai cituoti). JAV tęs 
ir toliau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupavimo bei inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą nepri
pažinimo politiką. Rimui Česo
niui pasiūlius, pareiškė, kad da
bartinė JAV vyriausybė peržiū
rėjo bei surado tinkamus būdus 
ir toliau skirti finansinę para
mą Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatams iš pertvarkytų 
fondų; taip pat sutinka palaiky
ti diplomatinės tarnybos tęsti
numą, pripažins naujus Balti; 
jos valstybių diplomatus, nors 
jie nebūtų buvę diplomatinėje 
tarnyboje. Jis patvirtino tai, ką 
Lietuvių Bendruomenė buvo iš
sirūpinusi iš JAV Carterio vy
riausybės.

Tolimesnis pranešimas ir va
landą užtrukusios diskusijos bu
vo neoficialios, atseit, ne rekor- 
davimui ir ne viešam citavimui. 
Buvo paliesti įvairūs klausimai 
ir esama ar galima JAV nuomo
nė bei laikysena įvairių įvykių 
atvejais. Paliesti ir “jautrūs” 
klausimai.

Kitą dieną, 1981. VI. 13, ne
oficialiai ilgiau kalbėjo ir į 
klausimus atsakinėjo Talanti
— specialus Baltųjų Rūmų 
asistentas etniniams reikalams. 
Jis pabrėžė kylantį susidomėji
mą etninėmis grupėmis JAV-se, 
bet nenumato, kad parama pa
siektų Kanados mastą. Finansi
nė padėtis ir JAV politika ne
numato didesnės materialinės 
valdžios paramos. Tai esą turė
tų ateiti iš privačių šaltinių.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Laimėtojai ir pralaimėtojai Berlyne
Š.m. gegužės 10 d. rinkimuose dešinieji nurungė kairiuosius, 

bet reikalingos daugumos nesurinko

J. KAIRYS
Iki šių metų Vakarų Berlyną 

valdė socialdemokratai arba 
vieni, arba susidėję su libera
lais. Krikščionių Demokratų Są
junga (CDU), nors ir sudaryda
vo didžiausią grupę miesto par
lamente, bet atstovų skaičiumi 
niekad nepralenkdavo anų abie
jų partijų ir todėl likdavo opo
zicijoje. Bet per šių metų gegu
žės mėnesį įvykusius rinkimus 
Berlyne jie pravedė į miesto 
parlamentą 65 atstovus, o val
džiusieji tik 58. Daugiausia pra
laimėjo socialdemokratai, bet 
valdymui reikalingai daugumai 
trūko dviejų atstovų ir krikš
čionims demokratams. Mat, šį 
kartą devynis atstovus pravedė 
alternatyvų sąrašas. Tai jungi
nys visokio politinio nusiteiki
mo žmonių, neišskiriant komu
nistų, teroristų ir pan. Jei šitie 
alternatyvai eitų į koaliciją su 
socialdemokratais ir liberalais, 
galėtų ir toliau valdyti. Susidė
ję su krikščionimis demokra
tais taip pat galėtų valdyti. Bet 
nuo koalicijų jie tuoj po rinki
mų atsisakė.

Kadangi iki absoliučios dau
gumos parlamente krikščio
nims trūko atstovų, jie kalbinę 
į koaliciją pralaimėjusias par
tijas, ypač liberalus, bet jos dar 
prieš rinkimus buvo pareišku- 
sios, kad negavusios reikiamo 
skaičiaus atstovų, neis į koalici

PADĖKA 
AfA 

JONAS ČEGYS, 
K

69 metų amžiaus, mirė 1981 m. birželio 8 dieną 
Dundas, Ontario, dukters Vidos namuose, pakirs
tas vėžio ligos. Palaidotas iš Lietuvos Kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont.
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nešusiems gėles prie jo karsto, aukojusiems šv. Mi
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kės ^būriams” ir palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.
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ją su krikščionimis demokra
tais. Tokio nusistatymo jos ir 
dabar laikosi. Tesulaužė savo 
partijos nutarimą keturi libera
lai, pasisakydami už paisymą 
pirmoje eilėje bendrų reikalų, 
o ne-partinių, ir pažadėjo remti 
krikščionis demokratus.

Nepavykus sudaryti koalici
jos, kr. demokratai bandė su
daryti mažumos vyriausybę. 
Jiems tai pavyko, nes už juos 
balsavo minėti keturi liberalų 
partijos parlamentarai. Jei ne 
jie, tai būtų įvykę nauji rinki
mai. Bet ir dabar nežinia dar, 
ar galima kalbėti apie stiprumą 
Berlyno valdžios, kai remiasi 
tik dviejų balsų dauguma, ir tai 
pripuolama. Tokiu atveju nauji 
rinkimai būtų buvusi tikslin
giausia išeitis. Atrodo, per juos 
krikščionys demokratai būtų 
pravedę daugiau atstovų nei da
bar turi ir būtų galėję vieni 
sudaryti absoliučią daugumą 
miesto parlamente.

Valdžiusiųjų pralaimėjimas 
Berlyne buvo jau neišvengia
mas, nes jie pirmiausia paisė 
partinių savo reikalų, o ne 
bendrųjų. Gi dėl lokalinės, po
litinės, ūkinės ir kitokios Ber
lyno padėties bendrųjų reikalų 
yra labai daug. Be to, Maskvai 
žvanginant ginklais visuose pa
saulio kampuose, Berlynas yra 
laisvės simboliu ne vien V. Vo
kietijai, bet ir visai Europai.

★
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

)
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Gimtosios kalbos mokymas Kanadoje
Saskatūno universitete federacinė vyriausybė surengė konferenciją, kuri svarstė

A. RINKŪNAS

Jau kuris laikas Š. Ameriko
je vyksta judėjimas, skatinan
tis domėtis savo kilmės šakni
mis. Jis yra gyvas ypač Kanado
je. Jos vyriausybės daugiakul- 
tūrių reikalų direktoriatas su
šaukė visos Kanados gimtosios 
kalbos mokytojų ir administra
torių konferenciją “Heritage 
Language Education Seminar”. 
Ji įvyko š. m. birželio 14-17 
dienomis Saskatūno universi
teto patalpose, dalyvaujant apie 
150 kalbos dėstymo specialistų, 
profesorių, švietimo adminis
tratorių (švietimo ministerijų ir 
mokyklų tarybų atstovų) bei 
įvairių kitų švietimo institucijų 
atstovų.

Įdomu yra pažiūrėti į daly
vių skaičių tautybėmis. Stam
biosios tautybės, turėjusios po 
keliolika atstovų, buvo — ang
lai, ukrainiečiai, prancūzai, in
dėnai ir italai. Nemaža jų dalis 
buvo įvairūs administratoriai. 
Mažiau gausios tautybės, turė
jusios po 6-2 dalyvius, buvo — 
vokiečiai, graikai, žydai, kinie
čiai, lenkai, portugalai, armė
nai ir libaniečiai. Po vieną daly
vį turėjo: sirijiečiai, filipinie
čiai, islandiečiai, jamaikiečiai, 
keltai, olandai, ispanai, rusai, 
gudai, kroatai, vengrai, indie- 
čiai, pakistaniečiai, korėjiečiai 
ir lietuviai (šio rašinio autorius).

Kas esame ir kur per šį 
dešimtmetį eisime?

Po oficialių sveikintojų kal
bų, iš kurių stambiausias buvo 
Kanados daugiakultūrių reika
lų min. Flemingas, už stalo su
sėdo pirmųjų vadovų grupė, ku
ri paaiškino pagrindinius šios 
konferencijos tikslus: aptarti 
kas yra etninė grupė, pabrėžti 
etninės kalbos (heritage lang
uage) svarbą etninės kultūros 
išlaikymui, susipažinti su nau
jesniais metodais etninei kalbai 
mokyti, užmegzti ryšį tarp švie
timo administratorių ir mokyto
jų, išsiaiškinant, kaip gali vie
nas kitam padėti, ir pagaliau 
visiems susipažinti.

Po to dvi dienas vyko dalyki
niai seminarai, vadovaujami 
specialistų — profesorių ir ad
ministratorių. Neįmanoma šio 
laikraščio ribose viską aprašyti; 
tad pasitenkinsiu tik kaikurių 
seminarų minčių bei išvadų san
trauka.

Etninių kalbų įjungimas į 
viešųjų mokyklų sistemą

Seminarui vadovavo P. Mar
tindale, York Board, of Educa
tion, Ontario, ir dr. I. J. Deba- 
gheera, Faculty of Educatioh, 
University of Montreal.

Diskusijos pradėtos nagrinė
jimu santykio tarp mokyklos ir 
visuomenės. Buvo laikai, kai 
mokyklos veikė visuomenę, bu
vo jos gyvenimo kelrodžiu (pa
gal principą — taip mane mo
kykloje išmokė). Ypatingai tai 
lietė religinius ir moralinius 
principus. Dabar kraštuose už 
Geležinės Uždangos viską tvar
ko valstybė (teisingiau komu
nistų partija), nustatydama tiek 
mokyklai, tiek visuomenei pri
valomus principus. Vakarų pa
saulyje mokykla palaipsniui 
perėjo į visišką visuomenės 
kontrolę, o tai visuomenei suge
dus, smuko ir mokykla. Dabar 
jau yra prasidėjęs judėjimas 
grįžti kiek atgal ir surasti pu
siausvyrą tarp mokyklos ir vi
suomenės. Geriausiai to galima 
būtų pasiekti mokyklai ir visuo
menei (jų atstovams) glaudžiai 
bendradarbiaujant, siekiant su
tarimo, vienas kitam nediktuo
jant.

etninių kalbų mokymą
Perėjus prie praktiškų klau

simų, visos Kanados mastu ma
tėsi trys variantai, liečią etni
nių kalbų vietą viešojoje mo
kykloje. Pirmasis variantas yra 
centrinėse Kanados provincijo
se, kur vietomis etninės grupės 
gyvena kompaktinėmis masė
mis. Tose vietose, ypač ukrai
niečių kolonijose, yra mokyklų, 
kur pusę klasių laiko dėstoma 
viena iš oficialių kalbų (anglų ar 
prancūzų), o likusį laiką pamo
kos dėstomos ukrainiečių kalba. 
Tai, žinoma, būtų visų idealas, 
bet praktiškai sunkiai pasiekia
mas, nes reikalautų vienos tau
tybės mokinių suvežimo kas
dien į vieną tam reikalui skirtą 
gimnaziją, nekalbant jau apie 
pradžios mokyklas.

Kitas tipas, praktikuojamas 
daugumoje provincijų, yra sky
rimas etninėms kalboms 30-40 
minučių iš reguliarių pamokų 
laiko arba tuoj po pamokų. 
Man pačiam teko dirbti tokioje 
pradžios mokykloje Toronte, 
kur, specialiam skambučiui su
skambėjus, visi mokiniai išeina 
iš savo klasių į savo etninės kal
bos klases, kuriose dėsto tą kal
bą vartojantys mokytojai. Kla
sėje likdavo tik anglai ir vienas 
kitas vaikas tokios etninės kil
mės, kurios grupės negalima 
buvo sudaryti dėl nepakankamo 
mokinių skaičiaus (15).

Trečias tipas yra šeštadieni
nės mokyklos, praktikuojamos 
visur. Jų finansavimas yra ne
vienodas įvairiose provincijose. 
Konferencijos dalyviams išda
lintas lapas rodė to finansavi
mo variacijas. Daugiausia pini
gų tam reikalui gauna Saskače- 
vano ir Manitobos provincijos 
etninės grupės. Čia pilnai finan
suojamas ne tik pradžios mo
kyklos ir gimnazijos etninės kal
bos mokymas, bet ir stovyklos 
(vadovų kursai, vadovų ir net 
stovyklautojų apmokėjimas). 
Ontario provincija finansuoja 
tik pradžios mokyklas, sakoma, 
iki 100%, gimnazijos lygio — 
šiek tiek. Stovyklų finansavimo 
nesimato, lygiai kaip nesimato 
ir mokytojų paruošimo finansa
vimo. Kitos provincijos stovi 
tarp Saskačevano ir Ontario.

Programos
Centralizuotų programų rei

kalas Kanadoje dar tebėra ne
pradėtas, nes tokios centraliza
cijos neturi net valdinių mokyk
lų programos. Mokinys pvz. per
sikėlęs mokslo metų viduryje iš 
Toronto į Vankuverį, turi imti 
visą eilę naujų kursų, kurių To
ronte nebuvo, ir pamiršti kelis 
kursus, kurių Vankuveryje nė
ra. Nėra netgi federacinės įstai
gos (kaip tai yra JAV-se), kuri 
bent iš dalies rūpintųsi švieti
mu visos Kanados mastu. Viso 
to priežastis yra Kanados kons
titucija (British North America 
Act), paliekanti švietimą pilno
je provincijų dispozicijoje. Tai 
buvo padaryta prieš 100 metų, 
siekiant išlaikyti dviejų pagrin
dinių tautų tapatybę per mo
kyklas. Taip tebėra iki šiol.

Tokiai būklei esant, nėra jo
kių sąlygų kalbėti apie etninių 
grupių programų kokį nors de
rinimą. Ontario švietimo minis
terijos atstovė tuo reikalu tik 
pacitavo švietimo ministeric- 
1977 m. aktą, sakantį: “Board 
must accept full responsibility 
of the heritage language clas
ses, for the staff, curriculum 
and supervision”. Diskusijose 
visdėlto paaiškėjo, kad kaiku- 
rios švietimo vadybos duoda 
šioms klasėms šiokias tokias 
programos gaires, atsižvelgiant 
į tai, kuriam tikslui šios klasės 

įsteigtos: ryšiui su senąja tėvy
ne, mokinio kultūrinio akiračio 
praplėtimui, šeimų vieningumo 
palaikymui. Sis pastarasis as
pektas buvo diskutuojamas pla
čiau cituojant Toronto italų pa
vyzdį: esą vaikas, lankydamas 
anglų mokyklą, užmiršo itališ
kai, ir tėvai nebegali su juo su
sikalbėti.

Švietimo ministerijoms nu
statant, kiek valandų turi būti 
skirta į dieną tiesioginiam mo
kymui ir kiek laisvalaikiui, kai- 
kurie netgi siūlė, kad etninės 
kalbos pamokos turėtų priklau
syti laisvalaikio kategorijai. 
Prieš tai griežtai pasisakė cent
rinės Kanados ukrainiečiai, pa- 
reikšdami, kad jų kalba viešo
siose mokyklose yra ne trečioji, 
bet antroji (anglų-ukrainiečių 
arba prancūzų-ukrainiečių). Įdo
mu ką į tai atsakytų dvikalbės 
Kanados gynėjai?

Išvada: mums nėra ko pro
gramų reikalu dairytis į kitus, 
paruoškime jas patys sau. Mūsų 
klausimas būtų: ar kiekviena 
mokykla paruošia programą 
sau, kaip tai manoma daryti To
ronte, ar programos pagrindi
nius metmenis turėtų duoti vi
sos Kanados lietuviškoms mo
kykloms KLB švietimo komisi
ja? Į tą klausimą turėtume ras
ti atsakymą labai greitai, nes 
nieko nėra blogiau, kaip dirbti 
be jokios programos arba su 
mums persunkiomis JAV-bių 
programomis.

Mokymo metodai
Tuo reikalu išsamią paskaitą 

skaitė ir pokalbiui vadovavo 
Rebecca Ulmann (Research 
Associate, Modern Languages 
Centre, Ontario Institute for 
Studies in Education).

Ilgą laiką svetimų kalbų mo
kyme vyravo tradicinis rašto 
kalbos metodas. Didžiąją laiko 
dalį klasėje buvo tylu, nes mo
kiniai dirbdavo su vertimais ir 
gramatikos pratimais raštu. 
Tuo būdu jie mažai teišmokda
vo gyvosios, ypač kasdienės, 
kalbos. To metodo pliusas vis
dėlto buvo, kad dirbdamas ty
lioje koncentracijoje mokinys 
turėjo progos daugiau įsigilinti 
į teksto turinį ir tuo geriau pa
žinti kalbamas kultūrines ar is
torines vertybes.

Nuo šio šimtmečio vidurio 
svetimos kalbos mokymą per
ėmė gyvosios kalbos metodas. 
Pagal jį, didelę klasės laiko da
lį mokinys praleidžia tik kalbė
damas. Skaitymas ir rašymas 
ateina vėliau. Norint užimti vai
ką visą dieną, šiam metodui pri
reikė daug ir įvairių mokslo 
priemonių: didelių paveikslų, 
mažų paveikslėlių, skaidrių, 
darbo sąsiuvinių, kuriuose at
spausdintos istorijėlės, parem
tos daugeliu vaizdų (komikų pa
vyzdžiu). Turint galvoje, kad šis 
metodas reikalauja iš mokytojo 
nuolatinio kalbėjimo, jam pa
lengvinti naudojamos garsinės 
juostelės arba ištisai rekorduo- 
tos pamokos, leidžiamos per te
levizorių.

Pastaraisiais metais visdėlto 
įsitikinta, kad ir gyvosios kal
bos metodas pasidarė vienaša
liškas — nukenčia skaitymas ir 
rašymas. Dėlto naujausi kalbos 
mokymo vadovėliai daro kom
promisą, skirstydami pamokos 
laiką maždaug į tris dalis: kal
bėjimą, balsinį skaitymą ir tylų 
rašymą. Tuo metodu parašytas 
ir mano vadovėlis “Ar kalbate 
lietuviškai?” (galbūt dėlto, kad 
man teko baigti tą patį Ontario 
Institute for Studies in Educa
tion).

(Bus daugiau)

Vadinasi, skiriamės.
AL. GIMANTAS

Turbūt mūsų daugumai bus 
žinomas iš automobilių pramo
nės darbuotojų kilęs posakis 
“thirty & out!”. Savo metu 
UAW unija išsikovojo iš darb
davių tokį lyg ir principą, kad 
po 30 metų darbo, jei nori, ga
li pasitraukti pensijon su tam 
tikru nustatytu mėnesiniu pen
sijos lygiu. Pasirodo, kad tas 
gan spalvingai skambantis “tris
dešimt ir gana” tinka ir vienoje 
lietuviškojo gyvenimo srityje, 
būtent, vedybiniame gyvenime.

Vienur ar kitur dažnai vis 
girdime apie skyrybas ne kokių 
ten apsispręsti nepajėgiančių 
jaunuolių, bet pakankamai su
brendusių asmenų. Kažkoks 
“modernaus” gyvenimo vel
niūkštis pajėgia pakišti koją, 
šiaipjau, iš šalies žvelgiant, visai 
rimtoms, neretai iki šiol visai 
pavyzdingomis laikomoms šei
moms. Kažkas, kažkur ir kaž
kaip sušlubuoja, nelemties kati
nui perbėgus per, regis, visai 
darniai atrodžiusio vedybinio 
gyvenimo kelią.

Tuščia būtų užsiimti įvairio
mis prielaidomis ir spėjimais, 
kodėl tokie dalykai atsitinka iš
gyvenus kartu 25, 30 ar dau
giau metų. Galima pasitenkinti 
vien nesmagių faktų grandine, 
kuri, tegu dar ir nealiarmuojan
čiomis proporcijomis, visdėlto 
rodosi mūsų tautiečiuose. Psi
chologai, sociologai gal ir turi 
tam tikrus duomenis, bet eili
niams mūsų visuomenės na
riams nėra jau taip lengva su
prasti ir apsiprasti su nelemtais 
faktais, skaudinančiais ne tik 
tiesiogiai paliestuosius, bet ir 
nieku dėtus stebėtojus, kuriems 
tikrai nėra vistiek, kai tam tik
ros rūšies vėžiai pradeda savo 
destruktyvų darbą mūsų šeimų 
tarpe.

Šio rašinio rėmai nėra platūs 
išsamesniam šio skaudulio nag-

Mokytojų ir jaunimo stovykla
Kanados - JAV mokytojų ir jaunimo savaitė

JUOZAS MASILIONIS

Nuo 1967 m. Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
mokytojai kasmet suvažiuoja į 
mokytojų bei jaunimo studijų 
savaites. Iš keturiolikos jau bu- 
busių dvylika buvo Dainavoje, 
viena Toronte, viena Kenne- 
bunkporte. Šiais metais tokia 
savaitė įvyks Dainavoje rugpjū
čio 16-23 dienomis.

Kokia nauda iš tų savaičių? 
Pirmiausia čia susipažįstama. 
Prisimenu pirmąją savaitę. Su
važiavome mažiau šimto. Vieni 
kitų nepažinome. Apie vieną ki
tą iš spaudos tebuvome girdėję. 
Kai per diskusijas kuris nors 
paprašydavo balso, pirminin
kaujantis sakydavo: “Dabar bal
są gauna tas su baltais marški
niais”. “Dabar balsą gauna pa
nelė ar ponia su tokia ar tokia 
suknele”. Netrukus sužinojome 
vieni kitų pavardes, sužinojome, 
kokiose mokyklose kuris dirba. 
Susipažinome.

Antra, pasidalijame savo pa
tirtimi ir rūpesčiais. Čia studijų 
savaitė — paskaitos, praneši
mai, kalbos apie metodus, prie
mones. Vieni iš kitų mokomės.

Šių metų studijų savaitėje 
daugiausia dėmesio bus skiria
ma lietuvių kalbai ir lituanisti
nėse mokyklose dėstomų daly
kų metodikai. Paskaitas jau su
tiko skaityti šie pedagogai: V. 
Augulytė-Bučmienė, A. Bagdo
nas, S. Jonynienė, Br. Ketur
akis, J. Masilionis, Gr. Meilu- 
vienė, S. Petersonienė, J. Pla- 
čas, A. Rinkūnas, Pr. Razminas, 
St. Stasienė, G. Vakaris. Dar 
jieškoma dviejų-trijų paskaiti
ninkų.

Programai vadovauja J. Masi
lionis, Čikagos augšt. lit. mo
kyklos direktorius, jau vadova
vęs trim studijų savaitėm. Ka
pelionas — kun. L. Zaremba, 
Tėvų jėzuitų provincijolas. Ko
mendanto pareigas sutiko eiti 
Br. Keturakis, žymus sportinin
kas. Jaunimą dainavimo mokys 
St. Sližys, irgi daug kartų šias 
pareigas Dainavoje gražiai atli
kęs. Tautinių šokių mokys Jad
vyga Matulaitienė ir Galina Go- 
bienė. Stovyklautojų sveikata 
rūpinsis K. Vaičeliūnienė.

Į šią studijų savaitę kviečia
mi pirmiausia lituanistinių mo
kyklų mokytojai. Iš Kanados 
kartais atvykdavo gana daug 
mokytojų. Jie išsikovojo, kad ir 
į visą studijų savaitės pavadini
mą būtų įterptas ir Kanados 
vardas. Kartą jie “slaptai” iškė
lė savo vėliavą, o paskui ir vie
šai galėjo iškelti. Tiek teisių iš
sikovojus, negražu būtų studi- 

rinėjimui, bet bandant tik pa
viršutiniškai žvelgti į reikalo 
esmę, matyti skirtumas tarp šei
mų, dar turinčių savojo prie
auglio namuose, ir tų, kurių 
vaikai savarankiškan gyveniman 
išėję bei šeimas sukūrę. Skau
dūs visi atvejai, bet tikrai skau
džiau viskas klojasi, kai skyry
bų yra paliečiami dar nepilna
mečiai vaikai. Tuo atveju be jo
kios abejonės daugiausia nu
kenčia kaip tik palyginti dar 
jaunos beirsiančios šeimos at
žalynas.

Matai tik viena, kad besiski- 
riantiems vargu ar būtų padėję 
kokie nors vadovėliai, tokios ar 
kitokios studijos, gilūs pamoks
lininkų žodžiai ar pamokymai. 
Kai dėl įvairių priežasčių du jau 
nebėra vienas, kažin ar net ir 
dangaus žodžiai galėtų pasiekti 
tokių širdžių disharmoniją.

Jei šio stebėtojo pastabos yra 
ko vertos, norėtųsi teigti, kad 
viena šių negalavimų priežasti
mi (nepaskutinėje vietoje) rei
kėtų laikyti pergerą, perpatogų 
ir perminkštą gyvenimą. Gal 
todėl ir tos “šeimos laimės” 
trūksta, ir visokios kitokios min
tys bei sumanymai kyla.

Iš dalies įdomu ir tai, kad, iš 
paviršutinių stebėjimų spren
džiant, religija šiuo atveju ne
vaidina jau tokio didelio vaid
mens. Skiriasi religingi žmonės, 
skiriasi mažiau praktikuojan
tieji lygiai, kaip ir tie, kurie ne
laiko religijos išskirtine verty
be.

Kad ir skirtingom priežastim 
veikiant, skyrybinė mada ir čia, 
ir Tėvynėje, atrodo, tautiečius 
liečia maždaug vienodai. Ar ne
būtų pats laikas šia tema pra
dėti kalbėti (gal net šaukti) daž
niau, plačiau ir giliau, lygiagre
čiai su kultūriniais ir politiniais 
užmojais. Seimų nepastovumas, 
irimas juk griauna ir bendruo
sius visuomenės pagrindus.

jų savaitėje nedalyvauti. Lau
kiami visi kahadiečiai mokyto
jai. Laukiami ir buvę mokyto
jai, aktyviai nebedalyvaują mo
kykliniame darbe. Jų nuomo
nės visada vertingos.

Laukiami ir tėvai, nes tik jų 
pasiaukojimo dėka mokiniai 
kartais iš labai tolimų vietovių 
suvežami į lietuviškas mokyk
las. Tėvai turi savo problemų, 
kodėl jų neiškelti studijų savai
tėje ir kodėl nepanagrinėti 
drauge su mokytojais?

Kviečiame atvykti ir jauni
mą, besidomintį lietuviškaisiais 
reikalais.

Mokestis už visą savaitę nėra 
didelis. Suaugusieji moka 75 
dol. (JAV), antroji šeimos pusė 
— 40 dol., vaikai iki 12 m. — 
20 dol., jaunuoliai — 40 dol. 
Atsivežti lovos baltinius, pagal
vėlei užvalkalą. Registruotis 
šiuo adresu: J. Masilionis, 4632 
S. Keating Ave., Chicago, Ill. 
60632, USA. Registruotis nedel
siant, nes kambariai skirstomi 
iš anksto. “Kas pirmesnis, tas 
geresnis”, sako lietuviškas prie
žodis.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Baltiečių tautinių šokių grupė Edmontone. Kaikurie šios grupės šokėjai ketina dalyvauti Vakarų Kanados lietuvių jaunimo 
stovykloje Camp Bar-V-Nok prie Edmontono š.m. rugpjūčio 16-23 dienomis
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Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos politinėje konferencijoje 
Niujorke 1981.VI.12-13 lietuvių rezistencijos parodoje. Iš kairės: 
BRONIUS KVIKLYS, GINTĖ DAMUŠYTĖ, dr. MICHAEL NOVAK, JAV 
atstovas Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijoje, konferencijoje skaitęs 
paskaitą Nuotr. J. V. Danio

Ateitininkų stovykla Wasagoje
Numatyta išskirtinai įdomi programa

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Wasagoje rengia
ma dviejų savaičių ateitininkų 
stovykla. Ji prasidės liepos 19 
d. ir baigsis rugpjūčio 1 d.

šie metai yra jubilėjiniai atei
tininkų metai, tai tą 70 metų 
“Ateities” sukaktį norima pa
minėti ir stovykloje. Pirmąją 
savaitę planuojama skirti atei
tininkų organizacijos praeičiai 
ir dabarčiai nagrinėti. Bus 
įrengtas specialus ateitininkų 
namelis, kuriame atsispindės 
visa ateitininkų praeitis ir ku
riame vyks visi pokalbiai orga
nizacijos reikalais.

Savaitgalyje, liepos 25-26 d. 
d., planuojamas Wasagos ateiti
ninkų lyg ir miniatiūrinis kon
gresas, į kurį kviečiami visi To
ronto, Hamiltono ir kitų apy
linkių ateitininkai.

Per abi savaites vyresnieji 
stovyklautojai turės pasikalbėji
mus mažomis grupėmis, disku
tuodami tris pamatinius prof. 
P. Dovydaičio klausimus: kas 
mes esame, kokia mūsų aplin
ka, kaip turime laikytis ir ką 
turime veikti. Tie klausimai 
yra ypač aktualūs šiais laikais. 
Paskaitų nebus. Planuojama 
tai perduoti patraukliu būdu 
mažomis grupėmis kartu su va
dovais.

Taip pat bus paliestos ir ki
tos aktualios temos, kaip “Kro
nika”, šeima, jos sunkumai, 
džiaugsmai ir kt. Prie viso to 
planuojamas sportas ir kitos 
pramogos, kad visiems būtų 
smagu. i

Stovykla bus suskirstyta į dvi 
dalis: jaunučiai iki VII skyriaus 
ir vyr. moksleiviai. Abiem gru
pėm ruošiamos atskiros progra
mos. Bus ir atskiri vadovai.

Šiais metais norima stovyklą 
padaryti ypatingai įdomią, to
dėl stovyklos koordinatore pa
kviesta seselė Igne, kuri spe
cialiai atvyks su keliais vado
vais iš “Neringos” ir išbus Wa
sagoje abi savaites. Jos stovyk
linis patyrimas ir sugebėjimas 
organizuoti bei vadovauti yra 
žinomas visiems, ypač iš sto
vyklų “Neringoje”.

Kviečiami tad visi, kurie dar 
abejoja — stovyklauti ar ne, 
šių metų stovyklos nepraleisti. 
Laukiame daug jaunučių ir 
taip pat vyresniųjų moksleivių. 
Tie, kurie yra gavę darbus, gal 
galėtų tas dvi savaites gauti 
atostogų. Raginame tėvus pasi
kalbėti su vaikais, nes stovyklo
je praleistas laikas jiems bus 
tikrai naudingas. Stovyklon 
kviečiami ir nepriklausą ateiti
ninkų organizacijai. Laukiame 
stovyklautojų ir iš kitų vietovių, 
iš Hamiltono, Londono ir taip 

pat iš J. A. V. Prašome regis
truotis kiek galima anksčiau. 
Skambinti dr. O. Gustainienei 
tel. (416) 445-4521. Pasimatysi
me Wasagoje. V. K.

Kaip padėti 
kaliniams?

1. Rašykite jiems ar jų gimi
nėms paramos laiškus, perduo
dami asmeninius linkėjimus bei 
kitas “nekaltas” ir nepolitines 
žinias. Siųskite laiškus regis
truotu paštu su pageidavimu, 
kad būtų grąžinamas kalinio ar 
jo šeimos pakvitavimas.

2. Rašykite savo valdžios at
stovams, gyvenamojo krašto so
vietų ambasadai ar kalėjimo vy
riausybei, ragindami kalinį pa
leisti. Lieskite tik tuos faktus, 
kurie ką nors turi bendro su ka
linio įkalinimu. Laiško tonas 
turi būt mandagus. Jei nemoka
te ar nerandate mokančio rusiš
kai rašyti, laiško tekstas turėtų 
būti parašytas gyvenamojo 
krašto kalba. Iškelkite Sovietų 
Sąjungos pasirašytus bei priim
tus tarptautinius susitarimus, 
kaip pvz. Helsinkio aktą ar 
Jungtinių Tautų, Žmogaus Tei
sių Deklaraciją.

Laiškus prez. Brežnevui gali
te siųsti šiuo adresu:

SSSR
g. Moskva
Kreml
Yego Prevoskhoditelstvu
Predsedatelyu P r e z i d i u m 

Verkhovnogo Soveta SSSR 
L. I. Brezhnevu
3. Informuokite savo gyvena

mojo krašto politinius bei reli
ginius vadus apie lietuvių sąži
nės kalinių bylas. Raginkite 
juos jų bylas kelti viešuose pa
reiškimuose bei periodiškai sa
vais kanalais teirautis apie mi
nimą kalinį.

Centrinis kalinių adresas:
SSSR
g. Moskva
VS-389
Uchr. p/ya 5110-1
Kalinio pavardė, vardas 

Siųskite informacijas apie sa
vo korespondencijas Lietuvių 
Informacijos Centrui, 351 High
land Blvd., Brooklyn, New York 
11207 USA.

PLJS

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

v
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® PAVERGTOJE TEVMJE
RADIJAS IR TELEVIZIJA

“Gimtasis Kraštas” gegužės 7 d. 
laidoje paskelbė Antano Balčiūno ra
šinį “Šimtas metų prie mikrofono”. 
Esą šią sukaktį šiemet švenčia po 25 
metus išdirbę keturi radijo ir tele
vizijos pranešėjai — Gražina Bige- 
lytė, Undinė Nasvytytė, Juozas Ba
ranauskas ir Henrikas Paulauskas. 
Kartu užsimenama, kad deimantinės 
sukakties šiemet susilaukė Lietuvos 
radijas, savo darbą pradėjęs 1926 
m. birželio 12 d. Pranešėjams nėra 
specialios mokyklos. Jie parenkami 
konkurso keliu. Apie keturis sukak
tuvininkus rašoma: “G. Bigelytė yra 
baigusi Vilniaus universiteto lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas, U. Nas
vytytė turi aktorinį parengimą, J. 
Baranauskas baigęs Vilniaus uni
versiteto teisės fakultetą, H. Pau
lauskas — istorijos . . .” Televizija 
turi 10 pranešėjų, radijas — 25. A. 
Balčiūnas, remdamasis 1980 m. duo
menimis, teigia, kad Lietuvoje tada 
buvo 774.000 televizorių, 1.052.000 
radijo aparatų. Esą kiekvienam šim
tui šeimų miestuose teko 101 televi
zorius, 110 radijo aparatų, rajonuo
se — 98 televizoriai ir 107 radijo 
aparatai. Lietuvos televizija darbą 
pradėjo 1957 m. Dabar spalvota Vil
niaus televizijos programa kasdien 
transliuojama apie 10 valandų.

POILSIAUJAMA IR GYDOMASI
“Komjaunimo Tiesos” korespon

dentas A. Jurkštas birželio 2 d. lai
doje paskelbė pasikalbėjimą su Pa
langos profsąjungų sanatorinių-kur- 
ortinių įstaigų “Jūratės” susivieni
jimo vyr. gydytoju Liudu Saldūnu. 
Iš jo sužinome, kad netoli jūros įsi
kūrusi fizioterapijos gydykla,* vado
vaujama Kauno medicinos instituto 
auklėtinio Remigijaus Kirstuko, ir 
žiemą, ir vasarą aptarnauja “Jūra
tės” sanatorijos, “Neringos” ir “Gin
taro" poilsio namų ligonius, čia jų 
laukia radono, angliarūgštės, mine
ralinės, vaistažolių-mineralinės vo
nios, povandeninis ir paprastas ma
sažas, ingaliacijos, fizinės-terapinės 
procedūros, gydomieji dušai. Ištisus 
metus gydomi širdies kraujagyslių, 
centrinės nervų sistemos susirgimai. 
Vasaros mėnesiais' gydyklos paslau
gomis naudojasi poilsiautojai, ser
gantys ausų, nosies, gerklės ligomis. 
Remiantis statistikos duomenimis, 
per metus buvo atlikta 242.000 įvai
rių procedūrų, aptarnauta 16.500 li
gonių. Šį vasaros sezoną gydykla 
pirmą kartą priima mokyklinio am
žiaus vaikus, kurie bus aprūpinami 
maistu, aptarnaujami medikų. Pasta
riesiems buvo surengti specialūs kur
sai, kuriems vadovavo vyr. gydytojas 
R. Kirstukas. Fizioterapijos gydykla 
turi apie 100 darbuotojų — gydy
tojų, medicinos seserų, jaunesniųjų 
medicinos seserų. Gydykla buvo pa
statyta dar 1888 m. Nors jos patal
pos buvo tobulinamos, plečiamos, bet 
jau nebeatitinka nūdienos reikala
vimų. Palangos statybos valdyba 
1978 m. Vanagupės rajone pradėjo 
statyti modernią purvo gydyklą su 
poliklinika, kurios sąmatinė vertė 
4,5 milijono rublių. Pirmoji tos pur
vo gydyklos eilė pradės veikti tik 
sekančiais metais. “Neringos” poil
sio namai nuo spalio 1 d. iki gegu
žės 7 d. tampa savotišku viešbučiu, 
priimančiu ne tik poilsiauti, bet ir 
gydytis norinčius asmenis. Vasaros 
mėnesiais “Neringa” organizuoja po
ilsį šeimoms su vaikais. Pastarie
siems yra įrengti žaidimų kambariai, 
muzikos salonas, aprūpintas magne
tofonais, patefonais, spalvotu tele
vizorium.

TRAGIŠKOS IŠGERTUVES
A. Barauskas “Valstiečių Laikraš

čio” skaitytojus birželio 16 d. laido
je supažindina su tragiškai pasibai

Birželio 8 — 22 — išparduota
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU 
Liepos 9 — 23 parduota 
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkiau teiraukitės:
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX 

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simon's television kJ S'VZf Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo . 1 0 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. Ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

gusiomis išgertuvėmis Piinkšnių sov- 
choze š.m. gegužės 5 d. popietę. A. 
Barauskas rašo: “Tą dieną kipšas 
koją pakišo bjauriu pomėgiu išgerti. 
Išgerti bet kokio marmalo — ne
svarbu ar pakrūmėj varyto, ar kiau
lių jovalo šutintuve rauginto, ar iš 
neplautos, priplėkusios statinaitės, 
ar po vaišių ilgokai užsilikusio ir 
perrūgusio, kuris net tvirčiausią 
skrandį į ožio ragą suriečia. Išgerti, 
kad tik galva svaigtų, siutas im
tų . . •” Mechanizatorius pietų per
traukos metu būrin sutelkė vairuo
tojo Alfonso Gintvainio atneštas bu
telis “choleros”, kuria vyrai vadina 
spirito esenciją, naudojamą limona
dui gaminti. Po pietų visiems teko 
atsisakyti sėjos darbų ir gelbėti 
smarkiai sunegalavusius “choleros” 
mėgėjus. Keturi buvo atvežti į Se
dos ir Mažeikių ligonines. Mechani
kas Severinas Rapalas, 57 metų am
žiaus, ligoninę pasiekė jau miręs. Jo 
mirties liudijime užrašyta: “Mirties 
priežastis — ūminis apsinuodijimas 
dischloretanu”. Mažeikių rajono ve
terinarinės stoties vyr. gydytojas 
Vytautas Paulikas pridėjo savo iš
vadą: “Man pateiktame šviesios spal
vos butelyje su etikete ‘Obuolių vy
nas’ yra skysčio, kuris panašus į 
tinktūras, duodamas gyvuliams ma
žomis dozėmis, žmogų, išgėrusį 50- 
60 gramų, gali ištikti mirtis . . .” 
Tas butelis buvo rastas Mažeikių vę- 
terinarijos stoties automašinoje, par
duotoje Rlinkšnių sovehozui. A. 
Gintvainis, paragavęs gyvuliams tai
komo vaisto, nutarė, kad gali būti 
spiritas, ir juo pavaišino mechani
zatorius. Kaikuriuos teko pervežti 
net į Kauno ir Vilniaus ligonines.

GAISRO KALTININKAI
Joniškio rajono prokuroro padė

jėjas D. Straukas “Valstiečių Laik
raščio” skaitytojus supažindina su 
tamsią žiemos naktį įvykusiu gaisru 
Joniškio rajono Linkaičių kolchoze. 
Sudegė kolchozo daržinė su 168 to
nom šieno, trim tonom daugiamečių 
žolių sėklų, įvairiais įrengimais. Bu
vo įtariamas neatsargus degtuko nu
metimas, netvarkingi elektros lai
dai. Praėjus beveik dvejiem metam, 
buvo išaiškinta, kad daržinę padegė 
du girtuokliai: dėl nuolatinio girta
vimo iš kolchozo pašalintas A. Mai
šys ir A. Gedvilas. Esą pastarasis, 
girtas būdamas, susižalojo, o paskui 
kaltino visus, tik ne save. Apie jų 
įvykdytą daržinės padegimą žinojo 
kaikurie kolchozininkai, bet neprane
šė milicijai. Dėlto ir buvo uždelstas 
padegėjų susekimas.

PRIE PLATELIŲ EŽERO
Respublikinė medžio meistrų šven

tė trečią kartą buvo surengta Pla
telių ežero pakrantėje. Dalyvių čia 
laukė žemaitiški personažai — Tel
šių Pliumpis, Palangos Juzė, Rasei
nių Magdė. Po skarotomis pušimis 
vaidino Rietavo liaudies teatras, že
maitiškus nutikimus porino pasako
riai, sukosi “Suvartuko” poros, grojo 
dūdos, skambėjo dainos. Varžybose 
jėgas išbandė apie 200 Lietuvos me
džio meistrų ir meistrelių. Vertinto
jų komisija meistrų meistro vardą 
pripažino zarasiškiui Vytautui Ule
vičiui.

SVEČIAS IŠ PIETŲ
Gegužės pradžioje į Kelmės rajo

ną atskrido pelikanas. Svečias iš 
pietų pasirinko nedidelį tvenkinį Pa- 
šilėnų apylinkės žemaitės kolchozo 
Volungių kaime. Dienomis jis žve
joja, plaukiodamas su naminėmis an
timis, o nakvoti skrenda į čiotišk- 
kės parką, esantį už 200 metrų. Mie
ga augčiausiame parko maumedyje, 
žmones prisileidžia iki 5-7 metrų, 
žiedo ant kojos neturi, tad neįma
noma nustatyti iš kur jis yra atskri
dęs. v. Kst.

Simons
TRAVEL 

LIETUVA 
11 DIENŲ!

GIMINĖM!I!
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17
Gruodžio 21 —sausio 4

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772 
tek (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238

06-986766 TOR

Sibirinių trėmimų minėjimas Delhi, Ont. Priekyje — kun. dr. .JONAS 
GUTAUSKAS ir STEPAS JAKUBICKAS, lietuvių šauliai ir šaulės.
kanadiečiai karo veteranai ir kiti

Sibirinių trėmimų sukaktis
Įspūdingoje iškilmėje dalyvavo ir kanadiečių organizacijos
DELHI — TILLSONBURG, 

ONT. Minėjimas truko 4 die
nas. Trečiadienį, birželio 10, 
vietos kanadiečių laikraščiai 
“The Delhi News-Record” ir 
“The Tillsonburg News” iš
spausdino ilgokus Stepo Jaku- 
bicko straipsnius apie Sovietų 
Sąjungos 1940 m. birželio 15 d. 
įvykdytą Lietuvos okupaciją, 
masinius žmonių suėmimus, žu
dymus ir trėmimus į Rusijos 
priverčiamųjų darbų stovyklas.

Birželio 12 ir 13 d. d. Tillson- 
burgo radijo stotis po du kar
tus pranešinėjo apie lietuvių 
kančias sovietinės Rusijos oku
pacijoje, tautinius ir religinius 
persekiojimus okupuotoje Lie
tuvoje.

Birželio 14, sekmadienį, įvy
ko pats minėjimas. 10.20 v. r. 
prie kankinių kryžiaus, šalia 
Šv. Kazimiero šventovės rinko
si ir rikiavosi DLK Gedimino 
Delhi šaulių kuopos šauliai, 
Delgo Royal Canadian Legion, 
Simcoe International Colour 
Party, Army, Navy and Air 
Force karo veteranai su vėlia
vomis, trimitais ir vainikais. 
10.30 v. r. prie kankinių kry
žiaus esančių stiebų buvo pakel
tos Lietuvos ir Kanados vėlia
vos. 10.55 v. r. visa rikiuotė žy
giavo į šventovę pamaldoms. 
Priekyje ėjo dalinių pirminin
kai ir vainikai: Bendruomenės, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
Royal Canadian Legion ir Inter
national Colour Party, paskui 
vainikus — Lietuvos, Kanados, 
šaulių ir kanadiečių karo vete
ranų vėliavos — iš viso apie 30 
su uniformuotais palydovais ir 
visa rikiuote.

Windsor, Ontario
DAUGIAKULTŪRIS FESTIVA

LIS “CAROUSEL” įvyko birželio 12, 
13, 14 ir 19, 20, 21 dienomis. Daly
vavo 27 tautybės bei grupės su sa
vais skirtingais paviljonais (“Villa
ge”), išdėstytais įvairiose miesto da. 
lyse. Kaikurios tautybės turėjo net 
po du atskiru paviljonu', kaip pvz. 
vengrų, ukrainiečių, serbų ir kroa
tų.

Lietuvių paviljonas buvo gražiai 
įrengtas šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Jo tvarkyme labai daug pasi
darbavo mokyt. Eleonora Stanevičiū- 
tė-Holmes. Tautodailės rodinius or
ganizavo ir tvarkė stud. Rita Nai- 
kauskaitė, kuriai talkino Danutė 
Tautkevičiūtė, Lina ir Vida Dumčiū- 
tės, Alma Naikauskaitė.

Didžiausia lietuviško paviljono at
rakcija buvo Prano Baltuonio me
džio šaknų skulptūros. Jų buvo daug 
ir labai įdomių. Laikraščio “Windsor 
Star” korespondentas Alen' Crains 
gražiai parašė apie Pr. Baltuonio 
meną. Labiausiai patiko “Kunigaikš
čio sapnas”.

Windsoriečiams Prano Baltuonio 
kūryba labai patiko, nes parduota 
visokių skulptūrų už daugiau kaip 
6000 dolerių. P.p. Baltuoniai nesi
gailėjo atvykę iš Montrealio, nors 
nesitikėjo turėsią tokį didelį pasise
kimą.

Paviljoną aplankė “Carousel” ko
miteto pirmininkas Shakhil A. Khan, 
daugiakultūrės tarybos pirmininkė 
Pat Alexander, miesto tarybos narys 
Al Santis, kuris burmistro vardu 
sveikino rengėjus bei talkininkus ir 
įteikė specialius pažymėjimus už pa
sidarbavimą daugiakultūrėje organi
zacijoje šiems asmenims: Virginijai 
Kuraitei, Almai Naikauskaitei ir 
KLB Windsoro apylinkės pirminin
kui Vytautui Kutkui. ■

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. L. Kemė
šis. Po pamaldų šventovėje su
giedojus Lietuvos himną, visa 
rikiuotė ir visi šventovėje daly
vavę žmonės sustojo palei kan
kinių kryžių. Čia DLK Gedimi
no Delhi šaulių kuopos pirm. 
Stepas Jakubickas apibūdino 
minėjimo prasmę, nužudytų bei 
ištremtų kančias, tautos sukili
mą prieš sovietinius okupantus, 
herojiškas partizanų kovas ir jų 
tragišką likimą, nesulaukus iš 
niekur pagalbos kovoje prieš 
rusus. Studentė Audra Beržiny- 
tė anglų kalba supažindino ka
nadiečius veteranus su sovietų 
žiaurumais, okupacine prie
spauda Lietuvoje. Kun. dr. Jo
nas Gutauskas paskaitė maldą 
už Lietuvos kankinius ir kovose 
žuvusius lietuvius. Prie kanki
nių kryžiaus dedant vainikus 
bei trimitams trimituojant, vė
liavos buvo palenktos ir nuo 
stiebų nuleistos iki žemės. Po 
poros minučių susikaupimo, vėl 
trimitams trimituojant, vėlia
vos buvo pakeltos į buvusią pa
dėtį. Pabaigai sugiedota “Mari
ja, Marija” ir visi dalyviai pa
kviesti į čia pat esančią salę ka
vai ir užkandžiams, kurių metu 
žmonės prisiminė ir savo arti
mųjų išgyventus įvykius bei 
vargus.

Minėjime dalyvavę iš Toron
to ir Hamiltono lietuviai sve
čiai stebėjosi'minėjimo įspūdin
gumu ir sakė, kad nei Toronte, 
nei, Hamiltone taip įspūdingo 
minėjimo drauge su kanadie
čiais karo veteranais niekas ne
padaro.

Stepas Jakubickas

Lietuviškų maisto gaminių paruo
šimą organizavo Joana Kurienė. Jai 
talkino apylinkės tautietės. Maistas 
buvo gerai paruoštas ir įvairus. Ra
guolis, grybai, tortai, žagarėliai ir 
kiti skanumynai puošė stalą. Koldū
nai, kugelis, dešrelės, blynai ir kiti 
gardumynai pasotino daugelį lanky
tojų. Apylinkės valdyba dėkoja vi
siems už talką. E. Z.

Welland, Ontario
GEGUŽINE. KLB Wellando apy- 

lihkės valdyba š.m. liepos 26 d. p.p. 
Bieliūnų sodyboje RR2, Welland, 
rengia tradicinę Oninių gegužinę ir 
kviečia tautiečius iš toli ir arti, se
nus ir jaunus gausiai dalyvauti. Ge
gužinės pradžia — 2 v.p.p.; besant 
blogam orui, gegužinė nukeliama į 
sekantį sekmadienį. Be visuomeninio 
pabendravimo, bus Onų pagerbimas, 
apdovanojimas ir gausi vertingų lai
mikių loterija. Gegužinėje paliktą 
tautiečio dolerį valdyba panaudoja 
šalpai ir lietuvybės reikalams. Pra
ėjusiais metais iš gegužinės pelno 
valdyba galėjo paremti Vasario 16 
gimnaziją V. Vokietijoje ir pasiųsti 
siuntinių Suvalkų krašto lietuviams.

Nelaukim pilkėjančio, rudenėjan
čio ir sausra dvelkiančio rugpjūčio, 
vasaros malonumais naudokimės da
bar. Gamtos prieglobstyje užmiršim 
infliacijas, kainas, palūkanų kėli
mus ir kitus kasdieninius rūpesčius.

MEŠKERIOJIMAS. Birželio 7 d. 
p.p. Šidlauskų sodyboje, Wellande, 
įvyko lietuvių medžiotojų ir meške
riotojų klubo “Lituanika” narių su
sirinkimas. Dalyvavo apie 30 narių. 
Jie išklausė valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimus apie klubo veik
lą bei lėšas. Už nuopelnus klubui 
buvo pagerbtas daugiametis klubo iž- 
dinikas Pranas Bersėnas. Jam įteik- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6%
santaupas 15%
term, depoz. 1 m. 15’/i % 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% 
90 dienų depozitus 1614% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. .1714% 
asmenines paskolas .19%

Hamilton, Ont.
GIEDRAIČIO ŽŪKLAUTOJŲ IR 

MEDŽIOTOJŲ KLUBO visuotiniame 
narių susirinkime birželio 7 d. pri
eita išvada: norint pastatyti naują 
klubo pastatą yra perdaug rizikinga 
bristi į dideles skolas; tai įmanoma 
tik su narių talka. Susirinkusiųjų 
dauguma nutarė skelbti piniginį va
jų, kuris turėtų baigtis 1981 m. spa
lio 1 d.

Klubo valdyba tad prašo narių ar 
prijaučiančių piniginės aukos. Tam 
tikslui bus sudaryti garbės sąrašai. 
Nesurinkus reikiamos sumos, pini
gai bus grąžinti. Tuoj po susirinki
mo buvo gauta pasižadėjimų aukoti 
per $10,000. Valdyba

MOKYT. SANDRA BABECKAITE, 
prieš metus išvykusi į Vilniaus uni
versitetą pasigilinti lituanistiniuose 
dalykuose, ten susipažino su Arūnu 
Raudžiu ir šiomis dienomis už jo 
ištekėjo.

London, Ont.
AUKOTOJAI. A.a. Jono Čegio ne

tikėtą atsiskyrimą apgailėdami, drau
gai savo aukas skyrė Kanados Lie
tuvių Fondui: Pranas Kaziukonis — 
$50; po $20 — Jonas Brazlauskas, 
Adomas Kalnėnas/Simonas Žulpa.

St. Catharines, Ont.
PAGERBTAS ADOLFAS ŠETI- 

KAS. Žmogus, sulaukęs 65 metų am
žiaus, Kanadoje yra pagerbiamas, 
gauna pensiją ir turi kitas privilegi
jas. Tuo būdu jis gali gerai gyventi 
ir nedirbdamas. Vieni tą sukaktį 
pamini savo šeimoje, kiti — artimų
jų draugų tarpe.

Kitaip buvo pagerbtas A. Šetikas, 
sulaukęs 65-to gimtadienio. Jis ne
buvo užsidaręs savo šeimos reikaluo
se. Jam visą laiką rūpėjo bendrieji 
lietuvių reikalai. Šioje srityje jis 
dirbo nuo pat jaunų dienų. Nepri
klausomoje Lietuvoje įsijungė į 
skautų, jaunalietuvių ir šaulių veik
lą. Stojo į kariuomenę savanoriškai 
anksčiau nei reikėjo ir svajojo būti 
jūrininku. Bet jo.svajonė neišsipildė 
— teko atlikti karinę prievolę kitoje 
ginklo rūšyje.

Antrą kartą sovietams okupuojant 
Lietuvą, A. šetikas pasitraukė į Va
karus ir 1948 m. atvyko į Kanadą. 
Įsidarbino “General Motors” įmonė
se.

Kai tik atvyko daugiau lietuvių 
j St. Catharines, Ont., ėmė organi
zuoti drauge su kitais meno viene
tus, steigti Bendruomenę. Visur bu
vo renkamas į valdybas. Per tuos 
30 su viršum išeivijos metų A. Šeti
kas nenutraukė ryšių su lietuviška 
veikla ir, pagal sugebėjimą, žemai
tišku atkaklumu ir dabar dalyvauja 
Bendruomenės bei šaulių veikloje, 
eidamas pirmininko pareigas. A. Še- 
tikui esant B-nės pirmininku, buvo 
surengta ir 24-toji Kanados Lietuvių 
Diena 1979 m.

A. šetikas, dirbdamas Bendruome
nėje, šaulių, ramovėnų ir skautų or
ganizacijose, davė didelį įnašą. Už 
tai Niagaros pusiasalio lietuviai su
darė jo pagerbtuvių komitetą iš A. 
Panumio, V. Žemaitienės, P. Barono 
iš St. Catharines, P. Balso iš Niaga
ra Falls, V. Bieliūno iš Wellando ir 
E. Šakienės iš Buffalo, N.Y. Šis ko
mitetas 1981 m. birželio 20 d. su
ruošė šaunų pobūvį Daugiakultūrio 
Centro salėje.

A. šetiko pagerbime dalyvavo tau
tiečiai iš Niagara Falls, Ont., Nia
gara Falls, N.Y., Buffalo, N.Y., Port 
Colborne, Wellando, Hamiltono, To
ronto ir St. Catharines. Prie pager
bimo prisidėjo per 180 asmenų, bet 
dėl įvairių priežasčių nevisi galėjo 
dalyvauti salėje.

Truputį po 6 • v.v. A. Šetikas su 
žmona atvyko į salę ir, svečiams 
plojant, dukra Daiva perjuosė sukak
tuvininką išausta tautine juosta su 
įaustais žodžiais; “Nėra šalies gra
žesnės už tėvynę, kuri vadinama Lie
tuva.” Čia buvo įteikta bendra do
vana nuo visų dalyvių ir kita dova
na — medžio drožinys “Gedimino 
sapnas” Pr. Baltuonio.

Pagerbtuvių pobūviui vadovavo 
Stasė Zubrickienė, kuri įvado žodyje 
įjungė ir savo kūrybos. Po to pa
kvietė sveikinimo žodį tarti kun. Ju
venali Liaubą, OFM, kun. Igną Mi
kalauską, OFM, iš Toronto. Vilniaus 
šaulių rinktinės vardu sveikino Sta
sys Jokūbaitis iš Toronto, kuris savo 
sveikinimo kalboje pareiškė: “Kiek 
Tu dirbai, vargai, jokie pinigai Tau 
atlyginti negali, tiktai lūpos tautos 
Tavo vardą kartos, kad aukojais už 
pavergtą Lietuvos šąli.”

Be to, sveikino P. Dabkus iš To
ronto, artimas A. Šetiko kaimynas iš 
Lietuvos, B-nės vardu — P. Balsas, 
Wellando B-nės vardu — J. Pau- 
žuolis, ramovėnų vardu — J. Alon- 
deris, skautų vardu — M. Gverždie- 
nė ir E. Šakienė, vilniečių vardu — 
J. Lelevičius, Buffalo lietuvių klubo 
vardu — R. Masiulionis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Vanda Alonderienė, ku
ri plačiai nušvietė A. Šetiko veiklą 
St. Catharines lietuvių kolonijoje, 
nes ir ji buvo viena pirmųjų šios 
kolonijos gyventojų, kuriai teko su 
A. šetiku bendromis jėgomis dirbti 
lietuvišką darbą. Oficialioji dalis 
baigta linkėjimais ‘.‘Ilgiausių, metų”.

Meninę programą atliko “Aukuro” 
vienetas “Daina”, vadovaujant M. 
Kalvaitienei, pianinu palydint mu
zikei Darijai Deksnytei-Powell iš Ha
miltono. Solo padainavo Aldona Lau- 
galienė iš Cambridge, Ont.

Vaišių metu svečius linksmino J. 
Adomaičio muzika iš Toronto.

Sukaktuvininkas A. Šetikas vi
siems svečiams išreiškė padėką už 
dalyvavimą ir dovanas, o sukakties 
rengėjų komitetui už dideli darbą, 
organizuojant šį pobūvį.

J. šarapnickas

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

PASAULIO IR AMERIKOS LIE
TUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS su
važiavimas, rengiamas jau XIII kar
tą, įvyks rugsėjo 5-6 d.d. Čikagoje, 
“Continental Plaza” viešbutyje. Val
dyba kviečia visus gydytojus su šei
momis. Pagrindinė mokslinė progra
mos tema — “Skrandžio ir dvylika
pirštės žarnos opaiigių tyrimas bei 
terapija”. Bus pasidalinta paskutinė
mis žiniomis, liečiančiomis naujaii- 
sius opaiigių diagnozės ir terapijos 
būdus. Smulkesnes informacijas apie 
suvažiavimą teikia dr. Alina Lips- 
kienė, 1533 Stonegate Rd., La Gran
ge Park, IL 60525, USA. Tel. 312- 
352-7719.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
jubiliejinė 25-toji stovykla bus lie
pos 11-18 d.d. lietuvių pranciško
nų stovyklavietėje, Kennebunkpor- 
te, Maine. Studijinę bei pramoginę 
programą sudaro: susipažinimo va
karas, J. Kuraitės ir L. Kojelio va
dovaujamas jaunimo simpoziumas, 
1941 m. sukilimo minėjimas, partiza
nų ir tautos kančių prisiminimas, E. 
Blandytės dainos ir žodžio rečitalis, 
metinė LFB konferencija. Į buvu
sias stovyklas visus nukels dr. K. 
Ambrozaičio filmai bei skaidrės. 
Baigminiame koncerte dalyvaus sol. 
M. Bizinkauskaitė, kompoz. J. Gaide
lio vadovaujamas Bostono vyrų ok
tetas.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖJE 
DVI SAVAITES galės stovyklauti 
šeimos. Pirmoji savaitė pradedama 
liepos 26 d., 3 v.p.p., baigiama rug
pjūčio 2 d. rytą. Antroji savaitė pra
sideda rugpjūčio 2 d., 3 v.p.p., bai
giasi rugpjūčio 9 d. rytą. Kambarys 
su keturiom lovom kainuos $60. 
Maistas vienai savaitei: suaugusiems 
— $60, jaunimui (10-15 metų) — 
$50, vaikams iki 10 metų — $25. 
Registruotis reikia iki liepos 12 d. 
pas kun. V. Dabušį, 15100 Austin 
Rd., Manchester, Mich., 48158. Tel. 
313-428-7433.

JUNGTINIS BALTIEČIŲ KOMI
TETAS Vašingtone jieško naujo 
viešųjų reikalų direktoriaus. Jis tu
rės pakeisti iš šių pareigų pasitrau
kusį John Bolsteins. Kandidatu gali 
būti JAV pilietis lietuvių, latvių ar
ba' estų kilmės, nejaunesnis kaip 21 
metų, gerąi mokantis anglų kalba 
žodžiu bei raštu, susipažinęs su R. 
Europos šalimis, nusivokiantis tarp
tautiniuose santykiuose, turintis au
tomobilį ir sutinkantis pasirašyti 
darbo sutartį bent vieneriem metam. 
Baltijos 'vailstybių laisvės reikalais 
jam teks palaikyti ryšius su JAV 
kongreso nariais, JAV įstaigomis, 
kelti tuos rekalus spaudoje, asme
niniuose susitikimuose. Metinis at
lyginimas — $16.500, prie kurio pri
dedamos tarnybinių kelionių išlai
dos. Tarnybos darbo laikas — 40 
valandų per savaitę ir pasitaikantys 
posėdžiai vakarais. Kandidatai iki 
liepos 15 d. turi atsiųsti prašymą su 
nuotrauka ir trumpais biografiniais 
duomenimis šiuo adresu: Joint Bal
tic American National Committee, 
P.O. Box 432, Rockville, Maryland 
20850. Tel. 301-340-1954.

Brazilija
JAPONŲ KLUBAS Sao Paulo 

mieste gegužės 30 d. surengė Vl-ji 
tarptautinį chorų festivalį, kuris bu
vo pradėtas Brazilijos himnu, ren
gėjo Hiroši Banno sveikinimu daly
viams. Vietinius chorus papildė mu
zikiniai etninių grupių vienetai — 
japonų, vengrų, žydų, ukrainiečių, 
lenkų ir lietuvių. Mūsų tautiečiams 
atstovavo “Volungė”,

LITERATŪROS BŪRELIS savo 
posėdį turėjo gegužės 30 d. Sao Pau
lo mieste. II. Mošinskienė skaitė re
feratą apie poetą kun. Antaną Vie
nažindį, paliesdama ne tik jo kūry
bą, bet ir gyvenimo vingius. Jo eilė
raščiais referatą papildė A. Petraitis 
ir H. Valavičius. A. Mošinskis kal
bėjo apie neseniai Britanijos Lon
done išleistą Viktoro Biržiškos kny
gą “Gyventų dienų prisiminimai”, 
kurion yra sutelkti autoriaus 1918-20 
m. įspūdžiai. Būrelio narius A. Pet
raitis supažindino su Čikagos Lietu
vių Opera, kuri savo sukakčiai buvo 
paruošusi G. Ponchiellio “Lietuvių” 
operą, primindamas, kad jos libretui 
buvo panaudotas A. Mickevičiaus 
“Konradas Valenrodas”.

Argentina
VII-SIS P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESAS patvirtino švieti
mo sekcijos rezoliuciją, skatinančią 
jaunimą dalyvauti lietuviškose sto
vyklose, nes jos yra lyg mažos litua
nistinės mokyklos. Rezoliucija taip
gi ragina dažniau kalbėtis su jau
nimu, išklausyti jaunuolių pažiūras 
bei pageidavimus, bandyti juos įjung
ti lietuviškon veiklon. Rezoliucija 
pataria sudaryti sąlygas vaikams ir 
jaunuoliams susirašinėti su jų bend
raamžiais kituose kraštuose, kur var
tojama skirtinga kalba, kad jie būtų 
priversti susirašinėjimą vykdyti lie
tuviškai. Lietuvių kilmės tėvams tu
rėtų būti organizuojami pokalbiai, 
skatinantys lietuvišką jų sąmonin
gumą. Rezoliucija taip pat pasisako 
už aktyvesnį lietuviškų knygų, spau
dos, plokštelių, švietimo priemonių 
bei tautodailės gaminiu platinimą. 
Ragina saugoti švietimo medžiagą ir 
priemones pastoviose vietose, kad 
jos nedingtų, kai pasikeičia valdybos 
ar mokytojai. Ispaniškai kalbančių 
šalių atstovai pageidavo, kad nedel
siant būtų paruoštas ir išleistas ispa- 
nų-lietuvių kalbų žodynas. Kultūri

nių reikalų sekcija savo rezoliucija 
pataria į bendrą lietuvių veiklą 
įtraukti lietuviškai nekalbančius as
menis, nes vietinę kalbą galima pa
naudoti lietuvių kultūros garsinimui 
gyvenamuose kraštuose. Turėtų būti 
paruošti kitose šalyse esančių lietu
vių organizacijų bei veikėjų sąrašai, 
kad jais galėtų pasinaudoti ten ap
silankantys užsienio lietuviai.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ AR

CHYVO steigimui buvo skirtas ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos gegu
žės 24 d. surengtas pasitarimas, ku
riame dalyvavo organizacijų atstovai 
ir kultūrininkai. Jame buvo konsta
tuota, kad patys Australijos lietuviai 
neturi tinkamų patalpų. Archyvą 
įsteigti ir jį globoti pasisiūlė valsty
binė N. S. W. valstijos biblioteka. 
Panašus pasiūlymas yra gautas ir iš 
N. S. VV. universiteto. Pasitarime 
buvo sudarytas archyvo steigėjų ko
mitetas, jin įjungus dr. D. Kuraitį, 
inž. V. Juška ir savo namuose ar
chyvinę medžiagą telkiantį B. žalį. 
Komitetas archyvo reikalu užmegs 
ryšius su biblioteka, universitetu ir 
lietuvių organizacijomis.

Britanija
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ KETU

RIASDEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 
Londone buvo užbaigtas birželio 15 
d. vakarą kviestinių svečių susirinki
mu Britanijos parlamento salėje. Tą 
susirinkimą, susilaukusį apie 300 da
lyvių, suorganizavo Europos Ryšių 
Grupė, vadovaujama jugoslavo pirm. 
R. Marcetico. Pastarasis buvo pir
muoju kalbėtoju, pabrėžusiu, kad ši 
organizacija atstovauja Albanijai, 
Bulgarijai, Gudijai, Čekoslovakijai 
Estijai, Gruzijai, Vengrijai, Latvijai, 
Lietuvai, Rumunijai, Rusijai, Ukrai
nai ir Jugoslavijai. Susirinkimo tiks
las — pareikšti moralinį solidarumą 
trims Baltijos tautoms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kurios buvo prie
varta įjungtos į Sovietų Sąjungą ir 
prieš 40 metų pergyveno pirmuosius 
savo gyventojų trėmimus Sibiran. 
Susirinkimo globėju ir jo prezidiu
mo pirmininku buvo Britanijos par
lamento narys Teddy Taylor iš Ško
tijos. Savo žodyje jis ragino neuž
miršti nusikaltimų, kuriuos 1939-40 
m. atnešė Sovietų Sąjungos sandėris 
su nacių Vokietija, ypač Sibiran iš
tremtų tūkstančių nekaltų žmonių. 
Parlamentaras T. Taylor pakvietė 
iš JAV atvykusį latvį dr. I. Spilne- 
rį supažindinti visus su tais skau- 
džiaisiais įvykiais Baltijos šalyse 
prieš 40 metų. Toliau kalbėjo: Bri
tanijos parlamento nariai — Ber
nard Braine, L. G. Thorne, lordas 
Chelwood, disidentas V. Bukovskis, 
Kestono kolegijos bendradarbė M. 
Sapietis. Lordų rūmų narys Chel- 
woodas yra parašęs knygą “Krem
liaus dilema”. Jam, kaip tarptauti
nės politikos žinovui, gerai yra ži
nomos ir Baltijos tautų problemos. 
Savo baigminiame žodyje lordas 
Chelwoodas ragino Vakarų pasaulį 
laikytis vienybės, sustabdyti techno
logijos gaminių eksportą į Sovietų 
Sąjungą, neužmiršti, kad laisvė ir 
nepriklausomybė yra prigimtinė 
kiekvieno žmogaus teisė. Tokio po
būdžio susirinkimas Britanijos parla
mente įvyko pirmą kartą. Jam vado
vavęs T. Tayloras perskaitė kelių 
Europos parlamento narių telegra- . 
mą, pranešančią, kad Baltijos valsty
bių klausimas bus iškeltas to par
lamento posėdžiuose Strasburge. 
Šiame istorinės reikšmės susirinki
me dalyvavo Lietuvos atstovas V. - 
Balickas, DB Lietuvių Sąjungos val
dybos nariai, “Lynes” red. V. Puo
džiūnas, tautiniais drabužiai pasipuo
šusios lietuvaitės — V. Juraitė, R. 
Grupiljonaitė, C. Butrimaitė. Jos su
sirinkimo dalyviams dalijo knygutę 
“Frozen Inferno” — vienos lietuvai
tės įspūdžius iš tremties Sibire.

Vokietija
LIETUVIŠKO JAUNIMO SĄ

SKRYDIS pirmosiomis gegužės die
nomis įvyko Vasario 16 gimnazijoje. 
Jis buvo pradėtas gegužės 1 d. vie
nuolikos automobilių varžybomis 
(rally). Gegužės 2, šeštadienį, pa
skaitą apie meilę skaitė kun. J. Dė
dinas. Vasario 16 gimnazijos moki
nius su Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veikla bei uždaviniais su 
pažindino buvęs pirm. inž. A. Lucas. 
Jam talkino ir kiti šios organizacijos 
veikėjai. Referatą apie tautiškumą ir 
patriotizmą skaitė gimnazijos aštun
tokas R. Šlavikas. Patriotizmo temą 
palietė ir abiturientas R. Šneideris, 
kėlęs klausimą, ar lietuvybę įmano
ma išlaikyti mišrioje šeimoje. Sep
tintokė I. Panzerytė aptarė lietuvių 
ir vokiečių jaunimo panašumus. Va
karinė programa teko talentų pasi
rodymui, kurio pranešėja buvo Ž. 
Vilčinskaitė. Deklamacijomis bei 
dainomis jon įsijungė gimnazijos 
moksleiviai, kupletais — naujoji 
VLJ Sąjungos valdyba (K. Ivinskis, 
J. Jurkšaitė, R. Žaliukas ir ž. Vil
činskaitė). Linksmai buvo sutiktos 
“rock and roll negrės” iš JAV — 
M. Dambriūnaitė, D. Grybinaitė, J. 
Vaičiulaitytė, R. Bulvytė. Komišku 
vaidinimu programą užbaigė muen- 
cheniečiai — M. Landas, K. Pauliu- 
kevičiūtė, J. čeginskaitė ir J. Jurko- 
nytė. Sekmadienis užbaigtas pamal
domis, suvažiavimo darbų aptarimu, 
žvilgsniu į ateities planus. Sąskrydy
je dalyvavo Rytų ir Vidurio Europos 
Tarptautinės Katalikų Jaunimo Or- 
ganizacijos referentas švietimo rei
kalams E. Kloetzl.



Lietuvių kilmės filmų aktorius CHARLES BRONSONAS su aktore JILL IRELAND (jo žmona) filme “Death wish

Filmų pasaulyje

Kraujo pavasaris
HENRIKAS GERLACHAS
Save senųjų prūsų palikuoniu lai

kantis, netoli Bremeno gyvenantis 
vokiečių rašytojas Henrikas Gerla- 
chas (Heinrich Gerlach) gimė Ka
raliaučiuje 1908 m. Studijavo Vienos, 
Ženevos, Freiburgo ir Karaliaučiaus 
universitetuose. Iki II D. karo pra
džios aštuonerius metus mokytojavo 
Tilžės, Karaliaučiaus, Liko ir Elbin
go gimnazijose. Dalyvavo Lenkijos, 
Jugoslavijos, Prancūzijos ir Rusijos 
frontuose; 1943 m. sausio gale kapi
tuliavus šeštajai vokiečių armijai 
Stalingrade, iki 1950 m. balandžio 
praleido sovietų darbo stovyklose bei 
kalėjimuose. Grįžęs tęsė mokytojo 
darbą ir pagarsėjo savo rūpestingai 
dokumentuotais karo patirties roma
nais “Išduotoji” armija” (Die ver- 
ratene Armee, 1957) ir “Raudonoji 
odisėja” (Odysee in Rot, 1966).

Knygoje “Tik vardas beliko: se
nųjų prūsų spindesys ir žlugimas” 
(Nur der Name blieb: Glanz und 
Untergang der alten Preussen, 1978) 
jis labai gyvu stiliumi atkuria ir se
nųjų prūsų bei to meto Europos gy
venimą. Minėdami 750 metų nuo ka
ro prieš prūsus pradžios, pažvelki
me, kaip jis atvaizduoja aną įvykį.

Baigęs vokiečių ordino ir mozūrų 
kunigaikščio Konrado charakteristi
kas, aprašęs didžiojo magistro Her
mano Zalcos (Hermann von Saiz) 
prieš šio karo pradžią atliktus dar
bus, H. Gerlachas sako: “Pasiruoši
mai baigti. Prūsų žemės užkariavi
mas gali prasidėti” (108 psl.). Ir 
vienam momentui prisimena 1939 
metų rugsėjo pirmąją.

Brėkšta purvinai pilkas rytas. 
Jau valandos, kai dulksnoja 
smulkus lietus, sunkiasi į uni
formas ir batus.

“Seit 5 Uhr 45 wird zurueck- 
geschossen!” — Penkios ketu
riasdešimt penkios šaudome at
gal!

Arklių prunkštimas, koman
dos, ginklų žvangėjimas ir puo
dų barškesys. Prasideda.

Ir virš lietaus drėgme žėrin
čios bei garuojančios žemės ky
la kruvinai raudona, kepinanti 
saulė.

Juk tai buvo nesąmonė. . .
Bet galbūt tą 1231 m. pava

sario rytą panašiai niūri saulė 
atsispindėjo ordino riterių 
gaubtuose šalmuose, karduose 
ir skyduose, riterių, kurie su 
saujele raitelių, vokiečių ma
gistrui Hermanui Balkui ir jo 
generalinio štabo maršalui Diet- 
richui von Bernheim vadovau
jant, ruošėsi pulti Kulmiją. 
Ten, trijose gynybos pilaitėse 
įsistiprinę, sėdi prūsai.

Jau 1230 m. rugsėjyje popie
žius Grigalius IX šaukė kryžiaus 
žygin į rytus, bet, kol iš to kas 
nors išeis, magistras Balkas ne
nori laukti. Dabar pirmyn! Tie
sa, jo dispozicijoj esančios gink
luotos pajėgos nėra jau tokios 
įspūdingos: be jo ir maršalo, iš 
viso tiktai septyni riteriai; su 
jais — vargu ar daugiau šimto 
vyrų kariuomenės. Mozūrai 
šiam būreliui prie pat savojo 
Vyslos kranto pastatė du sutvir
tinimus — Vogelsango ir Nie- 
šavos (Nessau) pilis. Ten gyve
na šie vokiečių kovotojai jau 
treji metai ir dainuoja. Taip — 
dainuoja! Bet ne “Kelkit vėlia
vas į rytų vėją!” (In den Ost- 
wind hebt die Fahnen!) ar “Dre
ba sutriušę kaulai” (Es zittern 
die morschen Knochen), ar ką 
panašiai galingo. Pasak kroni
kininko Petro Dusburgo, atai- 
dantys garsas per Vyslą į prū
sų pusę nėra netgi linksma 
paukščių giesmė (Vogelsang: 
haha!), bet greičiau jau kažkas 
kaip “Lili Marlen”; kiekvienu 
atveju — neapsakomo sielvarto 
(tristitiae et maeroris) daina.

Klausydamiesi tokio grau
daus aimanavimo, prūsai kažin 
ar drebėjo iš baimės. Girdime 
toliau , aiškiai teatrines improvi
zacijas mėgstančio mūsų kroni
kininko: kai šungalviai* vėl už
baigė nedraugišką ekskursiją į 
Kujaviją ir žygiuoja atgal, juos 
pradeda sekti pora šitų metalu 
apmuštų būtybių. Prūsai tarpu
savyje pradeda vienas kitą klau
sinėti be galo nustebę: iš kur gi 

jos čia atsirado, ir kas jas čia 
galėjo atvesti? Informaciją gau
na iš vieno kujavo, kurį jie pa
keliui pasigavo ir pasiėmė. “Tai 
pamaldūs vyrai ir kartu puikūs 
ginklo vartotojai, popiežiaus at
siųsti iš Vokietijos. Jie prieš jus 
kariaus tol, kol jūs nulenksite 
laukines kietas savo galvas 
šventosios Romos Bažnyčios 
jungui!” Kai jie tai išgirdo, 
pradėjo kvatoti ir dingo (subri- 
dentes discesserunt, Db. II, 11).

Kiekvienu atveju Balkui pa
galiau gana. Nebegalima gi il
giau žiūrėti, kaip tie akiplėšos 
bernai ten anapus purvinose sa
vo lindynėse krapštinėjasi. Kas 
bus, kas nebus — dabar pir
myn!

Mini-kariuomenė keliasi per 
upę. Mozūrų kunigaikštis Kon
radas, kuriam su savo plėšikų 
gaujom ten jau nekartą teko 
įsiveržti, kaip žvalgas, keliasi 
kartu. Laivai nesudeginami, 
kaip kitų garsių užkariautojų — 
priešingai: valtys rūpestingai 
paslepiamos pakrantėje, kad 
būtų galima tuoj pat grįžti, jei 
pasidarytų karšta. Bet nepasi
darė. Atrodo, kad prūsai šar
vuotų vokiečių riterių invaziją, 
pagal visas taisykles, bus pra
miegoję. Nekliudomi užkariau
tojai gali įrengti atramos punk
tą. “In quadam arbore querci- 
na” — viename ąžuolo medyje 
— rašo Dusburgas ir tuo mums 
sudaro vaizdą iškeltos būsti
nės, kurioje tykoja devyni rite
riai. Bet čia jis, kaip nekariškis, 
matyt, kai ko nesuprato: buvo 
netyčia užlipta ant senos Toru- 
nės (Thorn) pilies liekanų, ku
rios dabar pylimais ir smailų 
baslių tvoromis išplečiamos į 
kažką panašaus į rąstų fortą. 
Gal čia dar buvo ir koks nors 
senas, šventas ąžuolas.

Viskas šiame kolonijiniame 
vokiečių kare vyksta panašiai, 
kaip Laukiniuose Amerikos Va
karuose, kaip pas senąjį Home
rą —- pagyrūniškai, melagingai, 
išdavikiškai ir žiauriai. Po to, 
kai viskas puikiai pasisekė, ma
gistras Balkas tuoj pat pasuko 
į pirmą prūsų pilį Raguvą (Ro- 
gow) ir išžudė besipriešinančią 
įgulą, kuri pavėluotai suuodė 
pavojų. Ne tik pilis, bet ir jos 
komendantas pateko į riterių 
rankas.

Ir dabar viskas vyksta kaip 
Trojoj. Pačiuptas prūsų vadas 
(kas žino, kuo jam buvo pagra
sinta!) nuveda priešo jėgas prie 
antros pilies, netoli Kulmo. Jis 
tuoj pat įeina vidun pašnipinėti 
ir grįžta (!) su žinia, kad ten visi 
girti. Kaip kadaise Homero 
graikai, riteriai užklumpa nieko 
nenujaučiančius, visus išpjauna 
ir, kas yra degamo šioje pily, 
paverčia pelenais.

Prie trečiosios pilies, kurioje 
sėdi karingas Pamedės kuni
gaikštis Pipinas, taip pat ne
drįstama atvirai artintis. Čia vėl 
pasinaudojama senovės graikų 
metodais.

Pirmosios pilies viršininkas, 
minimo Pipino sūnėnas (gal bu
vo jam ne liūdnas galas pažadė
tas, o Judošiaus atlyginimas, o 
gal ir viena, ir kita), klastingai 
įvilioja savo dėdę į ordino bro
lių rankas. Šie gi jam pirmiau
sia išpjauna bambą ir prikala 
prie vieno medžio. Tada jie lie
pia prūsų kunigaikščiui bėgti 
aplink, kol jo viduriai apsivy- 
nioja apie medžio kamieną (Chr. 
OI. p. 21). Pagaliau jie nutem
pia jį, kaip kadaise Achilas 
Hektorą, iki Torunės ir, dėl vi
sa ko, dar pakaria ant vieno me
džio. Galbūt po anksčiau minė
tu šventu ąžuolu.

Vienintelis šio nelaimingo 
prūsų kilmingo vyro sūnus Mat- 
to (Matas-Matys?) netapo baisiu 
keršytoju už savo tėvą. Ne, jis 
leido save pakrikštyti (garsiuo
ju Hermano vardu) ir paliko, 
kaip kronikininkai sako, visą 
giminę vaikų, vaikaičių ir pro-

750 metų prūsiškai sukak
čiai paminėti (1231-1981)

vaikaičių, “kurie iki šios dienos 
yra tikri Dievo vaikai ir krikš
čioniškojo tikėjimo išpažinėjai” 
(Chr. OI. p. 21). Iš tiesų tai ste
buklai!

Bet tikroji staigmena yra ta, 
kad tokiais “krikščioniškais” 
žvėriškumais nė vienas kroniki
ninkas nesipiktina. Viskas vyks
ta didesnei Dievo garbei ir neša 
gi, kaip matyti, gausius vaisius. 
Vargas tačiau, jei taip daro kiti 
— “prūsiškosios pabaisos”,. 
“šungalviai”, “velnio išperos”! 
Tada su pasigardžiuojančiu pa
sibjaurėjimu smulkiai vaizduo
jama, kaip krikščionys kabina
mi už kojų, kepami ugnyje ir vi
sais kitais baisiais būdais žaloja
mi. Aišku, netrūksta ir istorijos 
su bamba. Tik propaganda? Ga
li būti. Panašių dalykų juk ir 
vėlesnių laikų krikščionys mo
kėjo skelbti apie indėnus, neg
rus, žydus, kazokus ir kitokius 
laukinius. Priešas paverčiamas 
velniu, kad turėtų figos lapą sa
voms niekšybėms. Bet net tada, 
jei visa tai būna ir tiesa — “akis 
už akį, dantis už dantį”?

Aš žinau, tai nesiderina. Bet 
visi mes nuoširdžius Dievo ko
votojus kitaip įsivaizdavome. 
Dvylika ištisų metų nuo nonos 
iki abitūros man buvo leista 
mūsų Karaliaučiaus gimnazijos 
didžiojoje salėje kas dieną per 
ryto maldas žvelgti augštyn į 
kolosalinį istorijos dailininko 
Carl Steffecko paveikslą. Ten 
žengė (1309) didysis magistras 
Siegfried von Feuchtwangen į 
naująją savo rezidenciją — Ma
rienburgą. Maloniai besišypsan
tis, laiminimui iškėlęs ranką 
virš kuklių ir geltonkasių vokie
čių naujakurių žmonų, kurios 
jam tiesia rankytėm ir kojytėm 
mosikuojančius savo kūdikius. 
Kaip kadaise Kristus — į Jeru
zalę . . .

Su. šiuo paveiksiu virš mūsų 
mes tapome dideli.

Vertė Vincas žemaitis
Vertėjo pastabos

Ši Henriko Gerlacho knygos 
ištrauka sukelia eilę minčių. 
Negalima abejoti autoriaus nuo
širdžiu noru iškėlti senųjų prū
sų didybę — apie tai jis ypač 
ryškiai pasisako knygos pabai
goje. “Štai aš stoviu ir kitaip 
negaliu — aš esu prūsas!. . . Ir 
kodėl? Nes nebegaliu žiūrėti, 
kaip visa tauta paprasčiausiai 
metama į istorijos šiukšlyną. 
Nes atėjo laikas, kad istorija ne
berašoma vien tik nugalėtojų, 
bet pagaliau ir tų, kurie buvo 
nugalėti. . .” (p. 252).

Taip ir šioje ištraukoje, atpa- 
sakojančioje Dusburgo bei Oly- 
vos kronikų tekstus, jis nekartą 
ironiškai atkreipia dėmesį į vo
kiečių istorikų fantazijas ar 
bent labai įtartinus “faktus”: 
“Jeigu norime tikėti mūsų kro
nikininkui”; “girdime iš aiškiai 
teatrines improvizacijas mėgs
tančio (offenbar zu Gags aufge- 
legten) kronikininko”. Užpuoli
kų prūsai nepastebi “pagal vi
sas taisykles”; “tvirtovė stato
ma ąžuolo viršūnėje” (vėlesni 
istorikai “išmatavo”, kad tas 
ąžuolas buvęs 27 sieksnių — 
apie 20 m. — storumo!). Prūsas 
belaisvis ne tik paleidžiamas 
vienas į savųjų pilį, bet netgi iš 
jos vėl pas priešus sugrįžta.

Kartu Gerlachas iškelia, kad 
vokiečių “karžygiai” laimėjo ne 
garbingu narsumu, bet klasta, 
melu ir nežmonišku žiaurumu 
šią “augštesnę krikščioniškąją 
kultūrą” išdidžiai nešdami nuo 
jos “atsilikusiems”. Jis toliau 
rašo: “Vargu ar galima tikėti, 
ką ten mums Petras Dusburgas 
pasakoja. Bet kadangi tai sako 
ordino kronikininkas, savojo 
pono balsas su tam tikru sočiu 
pasitenkinimu, — vargu ar ga
lima abejoti tendencija ir pa
grindine (viso ordino) etine lai
kysena” (p. 113).

Tačiau ir Gerlachas kiek per- 
lengvai priima, ką Dusburgas

ALGIRDAS GUSTAITIS

“Mirtina medžioklė”
Plačiuose miškų plotuose, 

kalnuose vienišai gyvenantieji 
vyrai yra stiprūs, nepalaužia
mos valios, dažnai kilnūs ir am
bicingi.

Toksai buvo kanadietis Al
bert Johnson: medžiojo, rinko 
uogas ir meškeriojo tolimoje 
Kanados šiaurėje, netoli Arkti
kos. Vienos šunų kovos metu 
susipyko su piktu, kerštingu, 
melagingu vyru, kuris, prisivi
liojęs dar keletą valkatų, nuta
rė nužudyti Albertą. Trumpose 
grumtynėse žuvo vienas valka
ta. Likusieji pakėlė triukšmą, 
ir raitoji Kanados policija nu
tarė Albertą Johnsoną suimti.

Bet Albertas buvo išskirtinis 
vyras. Jis numanė, kad greta 
raitosios policijos esantieji val
katos jį pirma proga nušaus. 
Todėl jis nutarė slapstytis.

Filmas pagamintas naudojan
tis tikrais duomenimis, užrašais. 
Taip ar labai panašiai iš tiesų 
buvo 1931 m.

Raitoji Kanados policija vai
kė, gaudė Albertą, sprogdino 
dinamitu, jieškojo su šunimis ir 
lėktuvu 48 dienas žiemos metu, 
siaučiant 40° šalčiui. Albertas 
bėgo, lipo, nevartodamas ug
nies, nešaudydamas, be jokios 
pastogės. Ir pagaliau pabėgo.

Filmas įdomus, veiksmingas, 
pilnas gražių Kanados vaizdų, 
kalnų, slėnių, upių. Trunka 96 
minutes. Filmuota Kanadoje. 
Išleido “20th Century Fox”. Di
rektorius — Peter Hunt. Auto
riai — Michael Grais ir Mark 
Victor. Pagrindinį vaidmenį 
(Alberto Johnsono) atlieka lie
tuvių kilmės Charles Bronson. 
Jo pagrindiniu medžiotoju yra 
raitosios Kanados policijos vir
šila, kurį vaidina Lee Marvin.

Su Bronsonu
Prieš porą metų sutikau 

Charles Bronsoną didžiulėje M- 
G-M filmų* studijoje prie Los 
Angeles. Tada pakvietė režiso- 
rius Dino de Laurentis į jo ga
minamą filmą “The White Buf
falo”. Turėjau progą pasikalbė
ti ir jam įteikti Jurgio Gliaudos 
parašytą knygą apie Simą Ku
dirką anglų kalba. Dovana jis 
džiaugėsi ir prie visų iškėlęs 
knygą garsiai tarė: “Štai, čia lie
tuviška knyga!” Jo balsas skam
bėjo džiaugsmingai ir iškilmin
gai. Šalia jo aš stovėjau. Kurį 
laiką jis buvo iškėlęs ir mano 
ranką. Dešimtys užsienio kores
pondentų tą momentą fotogra
favo.

Charles Bronsonas gimė 1921 
m. Pensilvanijoje. Jo tėvas Bu- 
činski buvo angliakasys. Mirė 
Charliui būnant 13 metų. Tada 
jam reikėjo rūpintis jaunesnių 
brolių ir motinos išlaikymu — 
dirbo angliakasiu ir daug kito
kių darbų. Dabar jis lietuviškai 
nekalba.

Jau treti metai Charles Bron
sonas yra populiariausias, mėgs
tamiausias filmų artistas pasau
lyje. Tai pripažinta svetimųjų 
surinktais apklausinėjimais. Jis 
pagrindinius vaidmenis atliko 
daugelyje filmų, kurie dažnai 
rodomi ne tik įvairiuose viso 
pasaulio kino teatruose, bet ir 
televizijose.

Kuo Charles Bronsonas išsi
skiria iš kitų artistų? Jis nėra 

ir kiti panašūs šaltiniai sako 
apie prūsų nepajėgumą laiku ir 
vieningai pasipriešinti. Juk tie 
patys prūsai vos prieš kelerius 
metus (1224) į pirmąjį lenkų 
ruoštą kryžiaus žygį reagavo to
kiu smūgiu į Pamarėlius ir Mo- 
zūriją, kad kunigaikštis Konra
das vos liko gyvas, užsidaręs 
Plocko pilyje, dalindamas ark
lius bei puošnius drabužius, ka
da tik prūsai paprašydavo. Vo
kiečių invazijai prasidėjus, išti
sus 53 metus prūsai atlaikė ge
riausių Vakarų Europos karinių 
jėgų puolimą. Jie tikrai nebuvo 
tokie jau naivūs ar silpni, kaip 
vokiečių ar lenkų istorikai no
rėtų.

Todėl labai įtartinai atrodo 
kronikų nurodomas “invazinės 
kariuomenės” dydis: pagal Ger- 
lachą — apie šimtas, pagal dr. 
M. Anysą — vos 39 kariai! Ka
dangi jos daugumą sudarė len
kai (Konradas juk nesikėlė per 
upę vienų vienas!), savo “narsu
mui” padidinti vokiečiai jos 
skaičių labai sumažino.

Dar ir šiandieną šis prieš 750 
metų pradėtas ilgiausias ir kru
viniausias karas viduramžių is
torijoje tebėra palikęs daug ne
atsakytų klausimų. Juo labiau, 
kad jis niekad nebuvo giliau su
prastas. Kryžiaus karai dar te
belaukia ne vien istorikų, bet 
ir mūsų teologų bei psichologų 
darbų. 

gražus, kalba labai nedaug, bet 
savo judesiuose turi nepapras
tai trauklią jėgą, nuostabų su- 
intrigavimą. Net akies žvilgs
niai, antakių pajudinimai yra 
tokie, kad jų kiti negali pakar
toti. Eisena, rankų pakėlimai 
atliekami santūriai ir pagal at
liekamo veiksmo charakterį. Jo 
balsas kiek prislėgai kimus, bet 
ryškus ir savotiškai skambus. 
Tai intriguoja ir skatina laukti 
sekančių žodžių. Fiziškai labai 
tvirtas ir atlaiko tokius smū
gius, nuo kurių eilinės jėgos 
vyrai kristų.

Filmavimo metu
Prieš keletą metų buvo išleis

tas amerikiečių pagamintas fil
mas “Death Wish” (Noras žudy
ti). Vaizduoja kuklų vyrą, kurio 
žmoną kažin kas išprievartavo ir 
nužudė. ■ Amerikiečių policija 
teisinosi negalinti surasti nusi
kaltėlių. Tada jisai, išmokęs 
puikiai šaudyti, sudarydavo 
progas Niujorke jį užpulti plėši
kams, kuriuos vietoje nušauda
vo. Policija jį suėmė ir išvarė 
iš miesto.

JAV-ėse nusikaltimų skaičius 
didėja. Amerikiečių įstatymai, 
teisėjai visokiais būdais gina 
nusikaltėlius, juos paleidžia. 
Los Angeles yra vienas dau
giausia nusikaltimų turintis 
miestas Amerikoje. Todėl fil
mui “Death Wish II” pasirinkta 
Los Angeles.

Mielai vykau pažiūrėti filma
vimo su Charles Bronsonu Hol
ly woodo centre, “Garden 
Court” viešbutyje. Vos įėjus 
pro vartus, didelių medžių pa
vėsyje kėdėje sėdėjo pilkai ap
sirėdęs vyras, kažkur nukrei
pęs akis galvojo.

Nustebęs sustojau prie jo, 
nusiėmęs saulės akinius tariau:

— Atleiskite, ponas Charles 
Bronson, ar jūs prisimenate ma
ne?

Jis, staiga pakėlęs akis, trum
pai dirstelėjęs ištarė “ne”.

— Turėjau malonumo jums 
paspausti ranką M-G-M studijo
se “Baltojo buivolo” filmavimo 
metu. Tada jum įteikiau knygą 
apie lietuvį, jieškojusį laisvės 
Amerikoje, — aiškinau jam.

— Taip, prisimenu. Apie tą 
lietuvį pagamintas filmas. Kaip 
jūs laikotės? — Ir ištiesė man 
ranką.

— Jei leisite, norėčiau jums 
įteikti kitą leidinėlį apie lietu
vius.

— Lietuviškai ar angliškai?
— Angliškai.
— Gerai.
Padaviau Brooklyne išleistą 

knygutę “Frozen Inferno” apie 
lietuvių kankinimą Sibiro šal
čiuose. Viduje, tarp puslapių, 
daugiau lietuviškos informaci
jos.

Jis pavartė, padavė man atgal 
ir paklausė:

— Tai viskas? Kas dabar?
— Norėčiau tai jums palikti. 

Ar priimsite?
— Įdėkite į švarko kišenę.
Tuojau įdėjau į ant kėdės ka

bėjusio švarko dešinės pusės ki
šenę. Padėkojęs ir atsiprašęs už 
sutrukdymą nuėjau.

Tokios rūšies privatūs pasi
kalbėjimai su filmų žvaigždė
mis labai reti, nes filmų studijų 
atstovai, vienas ar keli, vis bū1 
na šalia, neleidžia į asmeninius, 
tautinius ar juo labiau politi
nius pokalbius. Laimingu su
puolimu nieko šalia jo nebuvo.

Vos paėjus keletą žingsnių, 
atbėgo filmavimo atstovas, pra
šė Charles Bronsoną eiti į rūsį. 
Mačiau, jis pasiėmęs nuo kėdės 
švarką su lietuviška literatūra, 
apsivilko. Taip ir vaidino.

Po kelių minučių vyko filma
vimas. Rūsys tamsus, pilnas ne
švarumo, sudaužytų stiklų, se
nų kojinių, suplyšusių batų. 
Charles Bronsonas tykiai atlipo 
žemyn su ginklu rankoje. Po 
kojomis sučežėjo metalinė dėžu
tė. šovė brauningu taip garsiai, 
kad net suspiegė ausys. Reikėjo 
kartoti 'trejetą sykių.

Paskui žiurkės laipiojo gaub
tuvais, laiptų turėklais. Tos 
žiurkaitės prijaukintos: vyras 
išėmė iš dėžės ir, kai nereikėjo, 
laikė rankose ar kišenėje. Ir 
dar buvo pora filmavimo aki
mirkų rūsyje. Tenai tyliai sto
vėjome apie valandą.

Filmas “Noras žudyti”, II da
lis, yra lyg tęsinys pirmosios da
lies. Čia jis naikina jo žmoną 
užpuolusius, nužudžiusius. Vai
dina ir jo tikra žmona Jill Ire
land. Po kelių mėnesių filmas 
bus išleistas pasaulin.
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• Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra> 
žiais- DR. J. GIRNIUS
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H KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ 

LEIDIMO FONDAS nuo savo veik
los pradžios jau yra išleidęs 41 kny
gą, kurių net 10 susilaukė įvairių pre
mijų. Šiemet planuojama išleisti Edu
ardo Cinzo romaną “Mona”, Icchoko 
Mero romaną “Sara” ir Petro Klimo 
dienoraštį, liečianti nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi laikus. Fondo na
riu gali būti kiekvienas asmuo, jam 
kasmet skiriantis po $25. Šiuo savo 
įnašu nariai prisideda prie pabran
gusių leidybos išlaidų. Fondas jieško 
naujų narių. Kiekvienas gaus po liuk
susinę Antano Gustaičio knygą “Sau
lės šermenys”. Metų laikotarpyje 
jam bus siunčiami naujieji leidiniai. 
Jeigu jų vertė būtų mažesnė, negu 
$25, skirtumui išlyginti galima pasi
rinkti ankstesnį leidinį. Norintieji 
tapti fondo nariais prašomi kreiptis į 
jo vedėją G. Vėžį, 7338 So. Sacramen
to Ave., Chicago, IL 60629, USA.

ANTANO GUSTAIČIO “SEKMI
NIŲ VAINIKAS” aplankė Niujorko 
lietuvius, atvežtas iš Bostono tenykš
čio dramos sambūrio ir etnografi
nio ansamblio. Si drama buvo pa
skelbta jau 1947 m., bet dabar au
torius ją gerokai praplėtė, įjungda
mas daugiau teksto ir netgi gražių 
senoviškų dainų, kurias atlieka et
nografinis ansamblis. Spektaklį pa
ruošė rež. A. Gustaitienė, scenovaiz
džius — P. Martinkus. Vaidintojus 
pakvietė Niujorko lietuvių radijo 
programa “Laisvės Žiburys”, vado
vaujama Romo Kezio.

SV. ŠIRDIES KATALIKŲ UNI
VERSITETAS Milane, Italijoje, turi 
lietuvių kalbos skyrių filosofijos fa
kulteto kalbotyros institute. Jame 
lietuvių kalbos ir kultūros dėstytoju 
dirba kun. dr. Tąsius Ereminas, o 
lietuvių kalbos istorijos kursą skaito 
italas dr. Guido Michelini, lietuvių 
kalbą studijavęs Vilniaus universi
tete. Gegužės 8 d. šiame universi
tete buvo surengta speciali konfe
rencija, kurioje prof. V. Pisani skai
tė paskaitą “Lietuvių kalba tarp in
doeuropietiškų kalbų”, šia proga pa
minėta ir K. Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktis. Apie didįjį būrų 
dainių kalbėjo kun. T. Ereminas.

ANTANAS SMETONA, jaunasis 
pianistas, Klevelando lietuvius ge
gužės 16 d. pakvietė į savo rečitalį 
Dievo Motinos parapijos salėje. Pro- 
gramon jis buvo įtraukęs D. Scarlat
ti, L. Beethoveno, F. Chopino, F. 
Schuberto kūrinius, jau atliktus ame
rikiečiams skirtame koncerte. RečF 
talis liudija kasmet kylanti A. Sme
tonos talento brandumą.

DR. ALGIRDO BUDRECKIO pa
rašyta kunigaikščio Algirdo mono
grafija jau surinkta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Šiuo metu 
taisomos korektūros. Monografiją iš
leis S. Kudirkos šaulių kuopa Niu
jorke.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ NA
MUOSE gegužės 9 d. įvyko čikagie- 
čio sol. Algio Grigo, Čikagos Lie
tuvių Operos baritono, koncertas, 
surengtas “Radijo valandos lietu
viams”. Šią programą 1948 m. pra
dėjo JAV-se gimęs A. Juškus, vė
liau susilaukęs iš Europos atvykusio 
K. Laskausko talkos. Programa ir 
dabar tebeveikia, nors jos rėmėjų 
skaičius yra sumažėjęs. Pas baltinio- 
riečius į sol. A. Grigo koncertą at
vyko ir Vašingtono lietuvių. Jis bu
vo pradėtas penkiomis St. Šimkaus 
dainomis. Antroje dalyje sol. A. Gri
gas perėjo į operų pasaulį, atlikda
mas baritono arijas iš V. Klovos 
“Pilėnų”, J. Karnavičiaus “Graži
nos”, G. Verdi “Traviatos”. Šiltai 
sutiktas, vėl grįžo į lietuvių kompo
zitorių kūrinius.

LOS ANGELES LIETUVIAI gegu
žės 17 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje susitiko su rašytoju Jurgiu 
Gliaudą ir susipažino su naujausiu 
jo penkių ilgokų novelių rinkiniu 
“Bausmė”, kurį pernai išleido Brita
nijos Londone veikiantis “Nidos” 
knygų klubas. Knygos viršelin yra 
įjungta kun. A. Strazdelio portreto 
nuotrauka. Pasirodo, rinkinyje nove
lėmis paliečiamas ne tik jo, bet ir 
vysk. M. Valančiaus gyvenimas. Po
pietę surengė LB Vakarų apygar
dos valdyba su pirm. R. Dabšiu. Įva
diniame žodyje apie J. Gliaudos li
teratūrinį kelią kalbėjo rašytoja Alė 
Rūta-Arbienė, naująją knygą aptarė 
Irena Tamošaitienė. Ištrauką iš no
velės “Garbės vartai” skaitė Los 
Angeles dramos sambūrio narys Alo
yzas Pečiulis. Popietėn taipgi buvo 
įjungtas pokalbis su J. Gliaudą, va
dovaujamas Juliaus Raulinaičio.

ŠVIETIMO FILMŲ SRITYJE 
Australijoj garsėja melburniškė lie
tuvaitė Sabina Baltrukonytė. Ji yra 
baigusi lituanistinę mokyklą, dirbusi 
su skautais ir jaunimo teatru. Moky
tojos diplomą įsigijo Melburne, su
sietą su drama, filmais ir televizija. 
Pradžioje mokytojavo augštesniosio- 
se mokyklose, o vėliau perėjo dirbti 
į specialų švietimo departamento 
skyrių, kuriame ruošiami filmai 
augštesniosioms mokykloms, čia ir 
išryškėjo jos, kaip režisorės, talen
tas. Jos pagaminti filmai jau anks
čiau buvo rodomi televizijoje. Nese
niai buvo parodytas naujasis filmas 
“Public Lives”, kurin buvo įjungtas 
švietimo ministeris ir dar du kiti 
ministeęiai. Filmo pabaigoje aiškiai 
įrašyta režisorės pavardė: “Director 
Sabina Baltrukonis”. Filmo prem
jeros proga buvo surengtas specialus 
priėmimas parlamento rūmuose, kur 
buvo pakviesta ir rež. S. Baltrukony
tė su artimaisiais savo svečiais.

VASAROS KONCERTŲ CIKLĄ 
Trakų pilies menėje pradėjo Lietu
vos dailės muzėjaus kanklių trio, 
Vilniaus operos sopranas G. Apana- 
vičiūtė ir birbynininkas A. Smols- 
kus, sąjunginių konkursų laureatas. 
Programon "buvo įtraukti R. Žigaičio, 
V. Bagdono, V. Montvilos, V. Kai
riūkščio, J. Gruodžio, J. Tallat-Kelp- 
šos bei kitų kompozitorių kūriniai. 
Pilies menėje šią vasarą koncertuos 
kamerinis Lietuvos orkestras, stygi
niai Vilniaus ir M. K. Čiurlionio 
kvartetai, senosios muzikos ansamb
lis “Musica humana” bei kitos Vil
niaus filharmonijos grupės ir solis
tai.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMAI 
šio miesto gyventojus ir svečius ge
gužės mėnesį pakvietė į Daugpilio 
miesto latvių dailininkų darbų paro
dą. Joje dalyvavo 30 dailininkų su 
112 kūrinių, priklausančių 1979-81 
m. laikotarpiui. Parodos lankytojų 
laukė tapybos, grafikos, skulptūros 
ir meninio stiklo darbai. Parodos 
aprašyme minimi M. Zitmanio pa
veikslai “Poezijos diena”, “Skrydis”, 
L. Baulinio “Ruduo mieste”, “Auto
busų stotyje”, dailininkės V. Mež- 
bardės ciklas žmogaus atėjimo pa
saulin bei motinos meilės temomis.

DRUSKININKŲ LIAUDIES AN
SAMBLIS “Dzūkų daina” viešėjo Vil
niuje. Sostinės gyventojams ansamb
lis surengė 200-jį savo koncertą, pro
gramon įtraukęs autentiškas dzūkų 
dainas, lietuvių kompozitorių ir tarp
tautinių klasikų kūrinius.

JAUNŲJŲ FOTOGRAFŲ meninių 
nuotraukų parodą surengė Lietuvos 
Fotografijos Meno Draugijos Šiaulių 
skyrius. Dalyvavo 11 šio miesto fo
tografų. Geriausiais buvo pripažinti 
V. Podgurecko, I. Januškienės ir J. 
Brazdausko nuotraukų rinkiniai. 
Apie kūrybinius jaunųjų fotografų 
bandymus kalbėjo. Šiaulių pedagogi
nio instituto dėstytojas A. Musnec- 
kas, LFM Draugijos skyriaus sekr. V. 
Mikalauskas ir skyriaus meno tary
bos pirm. R. Dailidė.

KOMPOZ. JUOZAS NAUJALIS, 
gimęs 1869 m. balandžio 10 d. Rau
dondvaryje, šiame mieste prisime
namas kas dveji metai rengiamu 
mišrių chorų konkursu, šiemetinis, 
įvykęs gegužės 24 d., susilaukė vie
nuolikos chorų iš Kauno bei kaimy
ninių rajonų. Konkurso dalyviai ir 
svečiai pirmiausia susirinko prie pa
minklinio obelisko, kuris yra pasta
tytas kompozitoriaus gimtojo name
lio vietoje. Kauno J. Naujalio meno 
mokyklos styginis orkestras atliko jo 
“Svajonę”, visi chorai — liaudies 
dainą “Oi žiba žiburėlis”, Maironio 
tekstu sukurtas “Lietuvos grožybes”. 
Konkurso programon buvo įtrauk
tos J. Naujalio dainos su laisvai pa- 
sirnktu choriniu repertuaru. Kom- 
poz. Konrado Kavecko pranešimu, 
pirmąsias vietas laimėjusių grupėje 
geriausi buvo du chorai — V. Juš- 
kėno vadovaujamas Raudondvario 
kultūros namų ir Jonavos azotinių 
trąšų gamyklos su savo vadovu D, 
Jokūboniu. Premiją už geriausiai at
liktą J. Naujalio motetą “In monte 
Olivetti” laimėjo kamerinis Kazlų 
Rūdos choras.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGĄ papildė trys nauji nariai: 
kompozitoriai — 1950 m. gimęs Al
girdas Martinaitis, Zigmas Virkšas, 
gimęs 1946 m., ir 1952 m. gimusi 
muzikologė Audronė žiūraitytė. A. 
Martinaitis Vilniaus konservatorijos 
prof. E. Balsio kompozicijos klasę 
yra baigęs 1978 m., Z. Virkšas — 
1977 m. Svarbesnieji A. Martinaičio 
kūriniai: “Maža tribalsė knyga” flei
tai, obojui ir viplončelei; “Šviesiųjų 
nakties žiedų atminimas” vargo
nams; simfonija “Vakarinis muzika
vimas”; “Paskutinųjų sodų muzika” 
obojui, fortepijonui, violončelei ir 
mušamiesiems; “Meilės verksmažo- 
lė” obojui ir klavesinui; “Kelias — 
kryžkelė — kelias” elektrinei violon
čelei, akustinei gitarai, mušamie
siems ir magnetofono juostai; kanta
ta “Karvelis, skrendantis vakarop” 
mezzo-sopranui, vaikų chorui ir ins
trumentiniam ansambliui; “Rugelių 
dainos” vaikų chorui ir fortepijonui; 
daina “Oi tu, eglele” solistui, miš
riam chorui, liaudieą instrumentų 
orkestrui, mušamiesiems ir magneto
fono juostai; iškilminga muzika Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
čiai “Salve Alma Mater” solistui, 
dviem choram, kameriniam orkes
trui ir mušamųjų grupei. A. Mar
tinaitis taipgi yra sukūręs muziką 
keliolikai dramos spektaklių, 1979 
m. laimėjęs pirmąją S. Šimkaus var
do premiją. Kūrybinį Z. Virkšo krai
tį sudaro: poema-baladė “Chatynė” 
mišriam chorui; poema simfoniniam 
orkestrui “Žydro ežero legenda”; po
etinė oratorija “Aleliumai” mezzo- 
sopranui, mišriam chorui, simfoni
niam orkestrui; vokalinė-choreogra- 
finė siuita “Ąžuolų žemė” solistams, 
mišriam chorui, liaudies instrumentų 
orkestrui; “Dorėninė poema” vargo
nams; oratorija-misterija “Jūros pa
garbinimai” mezzo-sopranui, berniu
kų ir vyrų chorams, dviem fortepi
jonam, vargonam, pučiamųjų ir mu
šamųjų instrumentų grupėm; poe
ma “Jau paukščiai leidžiasi ant ma
no rankų” mezzo-sopranui, fortepi
jonui ir vargonams; “Dzūkiški eski
zai” fortepijonui. Muzikologė A. Žiū
raitytė muzikos istorijos specialybę 
Vilniaus konservatorijoje yra įsigi
jusi 1975 m. Jos straipsnių yra pa
skelbę “Kultūros Barai”, “Literatū
ra ir Menas” bei kiti laikraščiai. Dir
ba pedagoginį darbą. v. Kst.



R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

Sibirinių trėmimų minėjime Toronto katalikų katedroje prie įėjimo rinkusios 
kraujo davėjų pažadus baltietės. Iš kairės: “Vilniaus” paviljono karalaitė 
ALDONA BIRETAITĖ, latvė DACE VEINBERGA, BIRUTĖ NAKRO- 
ŠIŪTĖ, estė JULIE HERMA Nuotr. Stp. Varankos

Kanados įvykiai

6 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1981. VII. 9 — Nr. 28 (1639)

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

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

AKTYVAI—virš 19 milijonų
MOKA UŽ:

KASOS VALANDOS: = 90 dieną termin. indėlius 16 % ’’
Pirmadieniais 10-3 Ę term, indėlius 6 mėn.15 %

— term, indėlius 1 metų........13 %
Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų 12 %
Trečiadieniais uždaryta = pensijų s-tq 14 %

= tapomąją s-tą 11 %
Ketvirtadieniais 10-8 = spec. taup. s-tą................... 14 %
Penktadieniais 10-8 = depozitų-čekių s-tą 6 %
Šeštadieniais 9. q f DUODA PASKOLAS:

<JM 1 = asmenines nuo 17’/2%Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius nuo16%% 

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 cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 1

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAll’C CIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
U I ErnAR 0 runo 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 1 NAMUS

---------------------- o----------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR

(Atkelta iš 1-tno psl.) 
giami savaitiniai seminarai ka
nadiečiams jaunuoliams, per 
metus sutelksiantys 3.200 daly
vių. Bus įsteigtas ir T. Foxo 
valstybinis $5 milijonų stipen
dijų fondas, kuriuo kasmet ga
lės pasinaudoti 250 studentų. 
Ontario vyriausybė Trans-Ca- 
nada plento 50 mylių ruožą tarp 
Nipigono ir Thunder Bay, kur 
buvo užbaigtas T. Foxo marato
nas, nutarė pavadinti Terry Fo
xo drąsos plentu. Tai, žinoma, 
liudija, kad šis jaunuolis, nesu
laukęs nė pilnų 23-jų metų, ta
po Kanados didvyriu ir įėjo jos 
istorijon.

Su Kanados gimtadieniu ir 
T. Foxo idealizmu nesiderino 
paštininkų unijos dar prieš šią 
šventę pradėtas streikas. Visus 
kanadiečius erzina faktas, kad 
ši J. C. Parroto vadovaujama 
unija jau yra pasiekusi streikų 
rekordą. Dienraštis “The To
ronto Sun” Kanados gimtadie
niui skirtame vedamajame ją 
pavadino revoliucininkų, ideolo
gų ir chaosą keliančių netikrų 
marksistų perykla. Pasak dien
raščio, ta unija, nusitvėrusi už 
uodegos, vėl bando sukalioti 
Kanados šunį. Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail” šį 
streiką pavadino grįžimu į kar
velių paštą. Laikraštis primena 
ministerio pirm P. E. Trudeau 
pareiškimą, kad valdžios tarnau
tojų, ypač paštininkų streikai, 
yra žalingi visai Kanadai. Esą 
streikus privačiose įmonėse 
skelbiančios unijos savo reika
lavimuose yra priverstos laiky
tis realybės, nes priešingu at
veju tų įmonių laukia neišven
giamas bankrotas, o streikuoto
jų — darbo netekimas. Valdžios 
tarnautojų unijos, /įskaitant ir 
paštininkus, tokio pavojaus ne
turi. Net ir besaikiai jų reika
lavimai padengiami iš valdžios 
iždo, kurį savo mokesčiais užpil
do visi dirbantys kanadiečiai. 
Dienraštis pritaria tokiom mi
nisterio pirm. P. E. Trudeau 
mintims, bet nori žinoti, kodėl 
jis iki šiol nėra atėmęs streiko 
teisės iš paštininkų. Esą prob
lemos neišspręs ir pašto paver
timas valdine bendrove šį ru
denį, nes tai neatsakingai uni
jai bus ir toliau prieinamas lo
vys su valdžios iždo lėšomis.

PROGRESS 1072 Bloor St W.
Perkant .or parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnausi A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ >--»< 4
(Tarp Dundas ir College) TelefORSS 531-1305

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas , 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas
■" 1

Prieš streikuojančius pašti
ninkus savo vedamuoju stojo ir 
didžiausias Kanados dienraštis 
“Toronto Star”. Skaitytojams 
primenama, kad naują darbo su
tartį be streiko pasirašė 21.000 
narių turinti laiškanešių unija. 
Paštininkų unijai, turinčiai 24.- 
000 narių, valdžios atstovai pa
siūlė tai, kas buvo duota laiška
nešiams. Jos vadas J. C. Parro- 
tas betgi nori, kad gimdyvėms 
valdžia duotų 17-kos savaičių 
atostogos su pilna alga. Dabar 
dirbančios moterys tokiais at
vejais gauna nedarbo draudos 
pašalpas, kurios tepadengia 60 
% turėto uždarbio. Paštinin
kams padaryta nuolaida tuoj pat 
išjudintų reikalauti pilnai, ap
mokamų atostogų ne tik val
džios tarnautojų, bet ir privačių 
darboviečių unijas. Gimdyvės 
tada būtų suskirstytos į dvi ka
tegorijas: vienos gautų algas iš 
darboviečių, o kitos ir toliau tu
rėtų naudotis menkesne nedar
bo draudos pašalpa. Pasak dien
raščio, skriauda būtų padaryta 
ir vyrams, kurie neturi žmonų, 
galinčių pasinaudoti tokia pri
vilegija. Be to, nevisos moterys 
yra pajėgios susilaukti vaikų. 
Tad ir jom tokia privilegija ne
būtų prieinama. Dienraštis vai
kų gimimą laiko asmeniniu šei
mos apsisprendimu, kurio fi
nansinių problemų nederėtų už
krauti darbdaviams, nieko bend
ro neturintiems su juo.

Paštininkų unijos reikalavi
mus pasmerkė ir Ontario Pre
kybos Rūmų pirm. B. Rubi- 

noff, kalbėdamas 50.000 narių 
vardu. Atostogų įvedimą gimdy
vėms su pilna alga jis pavadino 
katastrofa visai Kanados pramo
nei. Esą pirmiausia tas atosto
gas gautų pašto tarnautojos, po 
jų — valdžios tarnautojos ir pa
galiau — visos unijoms priklau
sančios moterys. Tokio žingsnio 
negalėtų pakelti Kanados eko
nomija. Ypač nukentėtų moterų 
daugumą turinčios tokios darbo
vietės, kaip viešbučiai, siuvyk
los, įstaigų raštinės. Panašias 
mintis pakartojo ir Kanados 
Prekybos Rūmų pirm. D. Clar- 
kas. Jiedu abu pataria Kanados 
vyriausybei nepadaryti šios nuo
laidos paštininkų unijai. Toron
te veikianti kaųados smulkių 
prekybininkų organizacija netgi 
surengė demonstracijas prie 
centrinės pašto įstaigos, smer
kiančias paštininkų streiką ir to
kį nelogišką bei neįgyvendina
mą jų reikalavimą. Kadangi tie 
prekybininkai parduodamus ga
minius siunčia paštu ir juo gau
na pinigus už sąskaitas, pašti
ninkų streikai jiems padaro di
džiausią nuostolį, kuris nema
žai jų daliai gali baigtis bank
rotu ilgesnio streiko atveju.

Paštininkų streiku džiaugiesi 
tik privačios kur j erų bendrovės, 
kurių paslaugomis naudojasi di
džiosios bendrovės ir net valdi
nės įstaigos, kai ir nėra streiko. 
Tie kurjeriai siuntas greičiau 
pristato už paštą. Valandinis 
paštininkų atlyginimas su visais 
priedais dabar jau siekia beveik 
$10. Tai iš tikrųjų labai augštas 
atlyginimas jokios specialybės 
ir netgi augšto išsilavinimo ne
turintiems asmenims. Streiko 
proga vėl keliama mintis, ragi
nanti vyriausybę parduoti paštą 
privačiai bendrovei. Tada būtų 
galima atsikratyti dabartinės 
unijos ir nuoširdžiai dirbti ne
norinčių jos narių. Pranašauja
mas netgi ir pašto paslaugų pa
gerėjimas nes privati bendrovė 
atleistų tuos, kurie savo reikala
vimais tik trukdo normalų dar
bą. Paštui perėjus į privačias 
rankas, unija visą savo organiza
vimą turėtų pradėti iš naujo su 
kitais vadais.

5SPOKTAS
Gintautas Stirbys ir Arūnas Gata- 

veckas dalyvavo neseniai įvykusia-

<0®

me “Toronto Star” 20-ties kilometrų 
bėgime, šešiolikos metų Gintautas 
šį nuotolį įveikė per 1 vai. 30 min., 
Arūnas — per 1 vai. 36 min. Bėgi
mas vyko Toronto zoologijos parke. 
Dalyvavo keli tūkstančiai bėgikų. 
Jaunieji bėgikai žada dalyvauti sos
tinės maratono bėgime Otavoje, o 
po to tikisi pasiekti ir tradicinį Bos
tono maratoną.

Kinijos stalo tenisininkai dalyva
vo Kanados atvirose stalo teniso pir
menybėse Toronte ir laimėjo visas 
varžybas. Tačiau ir čia neapsieita 
be kelių staigmenų. Jauna Korėjos 
stalo tenisininkė vienetų varžybose 
įveikė prityrusią ir beveik neįvei
kiamą Kinijos žaidikę. Didžiausią 
staigmeną betgi padarė Kanados 
mišraus dvejeto pora Errol Caetano 
ir Marion Domonkos, kurie pusbaig- 
mio susitikime įveikė Kinijos porą 
Xie Saike ir pasaulio moterų meis- 
terę Tong Ling 21-18, 21-18, 17-21, 
21-18. Tačiau baigminiame žaidime 
kanadiečiai be didesnio pasiprieši
nimo pralaimėjo kitai kiniečių po
rai. šiose pirmenybėse dalyvavo ir 
Birutė Plučaitė-Guhl, kuri žaidė tre
čioje Kanados moterų komandoje. 
Jos komanda užbaigė varžybas 1-2 
pasekme.

Lauko teniso svarbiausios varžybos 
kasmet vyksta Anglijos Wimbletone, 
kuris dažnai vadinamas lauko teniso 
Mekka. šiose “All England” varžy
bose praeityje sėkmingai yra dalyva
vęs Vitas Gerulaitis ir laimėjęs pir
mą vietą dvejeto varžybose ir pasie
kęs keletą iškilių dvikovų prieš 
Bjorn Borgą. Jo sesuo Rūta, kuri 
vienu metu buvo 49-ta žaidėja pa
saulyje, Wimbletono varžybose pa
siekė ketvirtbaigmio varžybas, šiais 
metais Vitą retai matėme teniso 
aikštelėse ir dar rečiau laimėtojų 
tarpe. Tačiau po pergalių Toronte 
,prieš John McEnroe ir Jim Connors

Skautų veikla
• Sesių ir brolių iškyla į Romuvą 

birželio 27-28 d.d. buvo smagi ir nau
dinga. Saulė ir vėjas išblaškė uo
dus, ir niekas iškylautojams netruk
dė kirsti krūmus, avietynus ir pla
tinti draugovių rajonus. Ypač pra
platinta brolijos pastovyklė. Po dar
bų sočiai visus maitino Vida Senku
vienė, Dalia Barzdžiūtė su talkinin
kėm. Sk. vyčiai susipažino su kandi
dato Roberto Grybo darbais, kuriuos 
jis prie atskiro lauželio paaiškino. 
Darbai gerai paruošti pagal kandi
datų programą. Čia pat padiskutuoti 
skautybės ir vadovavimo klausimai. 
Brolio Roberto tėvūnas Algis Sen
kus labai rūpinasi, kad jo globoja
mas kandidatas tinkamai atliktų pa
siruošimą vyčiauti. Tai retesnis pa
vyzdys visiems, šalia darbų, lauželių 
ir pokalbių buvo pakankamai laiko 
paplaukioti baidarėmis ir pabūriuo- 
ti Fox ežere. Dalyvavo 25 asmenys. 
Sekanti panaši iškyla — liepos 11-12 
d.d.

• Stovyklausime rugpjūčio 8-22 
d.d. Suderintose sesių ir brolių pro
gramose pabrėžiami LSS spaudos 
metai. Taip pat varžybų būdu sto
vyklautojams bus gerų progų papil
dyti lituanistinės ir skautybės ži
nias. Sesių pastovyklėje stovyklaus 
net 18 vadovių-instruktorių. C. S.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 1
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

galime ir vėl susilaukti iškilių Vito 
pergalių.

Jaunasis Aliukas Žaliauskas sėk
mingai dalyvavo Ontario prieauglio 
klasės lengvosios atletikos pirmeny
bėse, kurios birželio 20 d. įvyko Oak- 
villėje. Šalia aukso ir sidabro meda
lių dešimties metų lengvaatletis pa
siekė išskirtiną rekordą. Savo am
žiaus klasės šuolyje į augštį peršo
ko 1,36 m. Tai truputį daugiau negu 
jo paties ūgis. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
$ovietų Sąjungos savigynos imty

nių pirmenybės buvo surengtos Ka
ragandoje. Jose dalyvavo kaunietis 
Feliksas Jankauskas, sveriantis 74 
kg, pernai išsikovojęs čempijono var
dą šio svorio kategorijoje, šį sykį 
pagrindiniu jo varžovu buvo N. Ba
ranovas iš Kstovo, pasaulio eksčem- 
pijonas. Imtynes nežymia persvara 
laimėjo N. Baranovas. F. Jankauskas 
Kaunan grįžo su sidabro medaliu.

Lėktuvų modelių 50-tosios varžy
bos Įvyko Simferopolyje. Modelių 
oro kautynėse čempijonų vardus išsi
kovojo vilniečiai G. Šablinskas ir R. 
Paužuolis. Pirmasis buvo to modelio 
pilotu, antrasis — mechaniku. Ko
mandiniu požiūriu varžybas laimėjo 
Lietuvos atstovai. Antroji vieta teko 
latviams, trečioji — gudams.

Tarptautinėse “Rygos taurės” leng
vosios atletikos varžybose buvo susi
laukta sportininkų iš Suomijos, 
Rytų Vokietijos, Rumunijos, Alže- 
rijos, Lenkijos, Austrijos ir Kubos. 
Iš Lietuvos dalyvavo 30 lengvaatle
čių. Geriausią pergalę pasiekė kau
nietis moksleivis Algimantas Dabuls
kis, 5000 m bėgime aplenkęs visus 
devynis varžovus, šioje rungtyje jis 
šiemet jau antrą kartą pagerino Lie
tuvos jaunimo rekordą, nuotolį įvei
kęs per 14 min. 00,67 sek. Antrą vie
tą, atsilikęs beveik 3 sekundėm, lai
mėjo Romas Trakymas. Treneris S. 
Verbickas pranašauja, kad A. Da
bulskis dar šį sezoną 5000 m bėgime 
peržengs lig šiol jo dar neįveiktą 14 
min. ribą. Pirmą vietą “Rygos tau
rės” varžybose išsikovojo ir R. Simo- 
navičiūtė, 800 m nubėgusi per 2 min. 
6,23 sek. Rutulio stūmike R. Muzi- 
kevičienė sū 18 m 27 cm rezultatu 
užėmė III vietą. Augščiausią savo 
pasekmę 5 m 20 cm pakartojo šuolių 
su kartimi Lietuvos čempijonas Z. 
Biliūnas, užėmęs IV vietą. Pirmoji 
vieta sū nauju Latvijos rekordu 5 m 
62 cm teko A. Obižajevui.

Tradicinis XXIII-sis Pabaltijo tau
rės krepšinio turnyras jauniams, jau
nučiams ir vaikams įvyko Leningra
de. Be estų, latvių ir lietuvių, jame 
dalyvauja ir Leningrado krepšinin
kai. Aštuntus metus iš eilės perei
namąją Latvijos “Sporto” redakci
jos taurę laimėjo jaunieji Lietuvos 
atstovai, surinkę 17 taškų. Antroji 
vieta su 16 taškų teko Estijai, tre
čioji su 15 tšk. — Leningradui, ket
virtoji su 12 tšk. — Latvijai. Abi 
pirmąsias vietas vaikų grupėje (13- 
14 m.) išsikovojo Lietuvos berniu
kai ir mergaitės. Blogiau sekėsi Lie
tuvos atstovams jaunių (17-18 m.) ir 
jaunučių (15-16 m.) grupėse. Jaunu
čių mergaičių komanda, pralaimėju
si estaitėms, atsidūrė II vietoje, nors 
yra išsikovojusi vicečempijonių var
dus sąjunginėse varžybose. Jaunučiai 
berniukai, įveikti estų ir leningra
diečių, užėmė tik III vietą. Jaunių 
grupėje Lietuvos merginos turnyrą 
užbaigė II vietoje, pralaimėjusios le- 
ningradietėms, o vaikinai buvo nu
stumti į paskutinę IV vietą, šio 
pralaimėjimo buvo tikėtasi, nes tur- 
nyran tebuvo atsiųsta antroji Lie
tuvos moksleivių rinktinė. Pirmoji 
tuo laiku buvo išvykusi į Alžeriją. 
A. Sabonis ir R. Butautas su Sovie
tų Sąjungos jaunimo rinktine — į V. 
Vokietiją.
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Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1 576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

MAE-LAIbE BRID/1LS
Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei 
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir 

kasdienine apranga.
Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 

9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 y.r. — 6 v.v.
1603 Clarkson Rd. N. 
Mississauga, Ontario 
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

ĮREALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

Daiva T. Dalinda, B. A.

Tel. 537-3431
Namą 494-0605

PARAMA
MOKA:

16 % už 90 dieną term, indėl.
15 % už 6 mėn. term, indėlius
13 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
14 % už pensiją ir namą planą
14 % specialią taup. sąsk.
11 % užtaupymo s-tas
6 % už čekią s-tas (dep.)

IMA:

17!Ą% už asm. paskolas

16%% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 1A6

TTA A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Į j V J ft Į į Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

i) l? a t m Angelė E. Kamiene 
LA.Lj21.JLj Lu realtor • • • BROKER • • • NOTARY Tp Qrri Ą 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, FL 33706 
JCjU 1 2*. 1 JLj Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413;

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijot, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityrę* ipecialiitas tu ilga praktika.

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

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

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

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniaiš uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r Jana*'^'a'

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.) nnzM*
Toronto, On,., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



V. KAVALIŪNAS įteikia baigimo pažymėjimą M. BANKAI- 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Delhi, Ontario

Lietuvių jaunimo suvažiavimas
Automobilių varžybos ■ Paskaitos, svarstybos, meno paroda, 

talentų vakaras, pamaldos ■ Vasaros stovykla 
Vasario 16 gimnazijoje
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Klevelando lituanistinių kursų pabaigtuvėse jų vedėjas
TYTEL Šalia vedėjo — V. MARIŪNAS ir kun. G. K1JAUSKAS, SJ

Welland, Ontario
(Atkelta iš 4-to psi.) 

tas Br. Simonaičio meniškai išrašy
tas ir įrėmintas garbės nario pažy
mėjimas.

Porai narių pasiūlius palikti tą 
pačią valdybą, susirinkimas vienbal
siai pritarė plojimu. Dabartinės val
dybos sudėtis: Petras Šidlauskas — 
pirmininkas, Konstancija Blužienė

— sekretorė, Pranas Bersėnas — iž
dininkas; revizijos komisija — Bro
nius Simonaitis ir Juozas Blužas.

Buvo apsvarstyti klubo einamieji 
reikalai. Premijuojamo varžybinio 
meškeriojimo laiką ir vietą pavesta 
nustatyti klubo valdybai. Po susirin
kimo nariai buvo pavaišinti P. Šid
lausko ant ugnies kepta kiauliena ir 
rūkytomis dešromis.

J. Paužuolis

A.a. EDMUNDO VINDAŠIAUS 10 
metų mirties sukakties proga E. Vin- 
dašienė paskyrė Kanados Lietuvių 
Fondui $200.

• Supažindinkite savo draugus su 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs-

kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

Tradicinis Vokietijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos suvažia
vimas 1981 m. gegužės 1-3 d.d. 
sėkmingai praėjo Vasario 16 
gimnazijoje. Kartu su vyres
niaisiais gimnazistais įvairiuo
se suvažiavimo parengimuose 
dalyvavo net 50 jaunuolių.

Penktadienio programa buvo 
sudaryta iš grynai pramoginių 
renginių. Diena buvo skirta au
tomobilių varžybom. Prieš pie
tus piešėme plakatus, su ku
riais vėliau papuošėme automo
bilius. Po pietų kiekviena iš 11 
užsiregistravusių komandų gavo 
po maršrutą su 43 klausimais, 
į kuriuos reikėjo atsakyti va
žiuojant tam tikru keliu. Tad 
šias “lenktynes” nulėmė ne au
tomobilių greitumas, ne PS’ų 
kiekis, bet komandos kombina
cijos ir pastabumo sugebėjimai. 
Varžybos taip įdomiai praėjo, 
kad dar iki vėlyvo vakaro skam
bėjo nuotykių pasakojimai.

šeštadienis buvo skirtas pa
skaitom ir diskusijom. Paskaitų 
kambaryje buvo suruošta meno 
paroda, kurioje Živilė Vilčins- 
kaitė ir Wolfgangas Fischeris

Galite 
gauti paramą 

mokėti
OHIP •VI......_ . . .. • - 't-

įmokoms
♦

Ontario gyventojai, turintys 
nedideles pajamas, gali gauti paramą 
mokėti OHIP įmokoms. Ir kas 
svarbiau — paramos suma buvo 
padidinta naujajame Ontario biudžete.

Jeigu jūsų, kaip pavienio asmens, 
pajamos yra mažesnės už $8,200 
arba bendros visos keturių asmenų 
šeimos pajamos, pavyzdžiui, yra 
mažesnės nei $14,000, — galite 
gauti paramą mokėti daliai arba ir 
visų įmokų.

Kaip ir iki šiol, pensininkai 
arba gaunantieji socialinę paramą 
OHIP draudą gaus nemokamai.

Geriausias būdas patikrinti savo 
teisę į paramą — kreiptis į vietinę 
OHIP įstaigą. Adresai surašyti 
mėlynuose puslapiuose jūsų telefono 
knygoje po antrašte “Government 
Services”.

Kreipkitės, nes galbūt turite teisę 
į OHIP paramą dabar, nors gakjos 
neturėjote praeityje.

Ministry of Health
©Ontario

■■■■■■mhh Dennis R.Timbrell, Minister ■■■■■■■■■■■■■■

rodė savo kūrybą. Priešpietinės 
paskaitos temą “Meilė” mums 
vaizdingai išdėstė kun. J. Dėdi
nas iš Vasario 16 gimnazijos.

Po pietų jaunimas užėmė pa
skaitininkų vietas: inž. Alfredas 
Lucas išsamiai referavo apie 
JS veiklą. Kaip buvęs JS pirmi
ninkas, jis išdėstė jos istoriją, 
veikimo problemas bei tikslus.

Po to prasidėjo Vasario 16 
gimnazijos mokinių simpoziu
mas: Robertas Šlavikas aiškino 
apie patriotizmo ir tautiškumo 
ryšį bei šių sąvokų aktualumą. 
Robertas Schneideris nagrinė
jo, kaip jaunuolis gali tapti są
moningu lietuviu ir kodėl miš
riose šeimose išaugęs jaunuolis 
pasirenka lietuvybę. Ingrida 
Panzerytė dėstė skirtumus tarp 
lietuviško ir vokiško jaunimo.

Vakarinė programa prasidėjo 
“Talentų vakaru”. Iš suvažiavu
siųjų ir iš gimnazistų gretų pa
sirodė dainininkai, juokdariai, 
indėnai, motociklininkai ir ak
toriai.

Po šių talentingų pasirodymų 
sekė automobilių varžybų lai
mėtojų premijavimas. Pirmas 
tris vietas laimėję automobiliai 
buvo premijuoti. Vakaras baig
tas šokiais ir dainom.

Sekmadienio rytą jaunimas 
susirinko paskutinį kartą baig- 
minėm diskusijom. Po šv. Mi
šių Huettenfeldo šventovėje su
važiavimas buvo baigtas.

Europos lietuvių jaunimo sto
vykla bus šią vasarą liepos 26
— rugpjūčio 2 d. d. Vasario 16 
gimnazijoje, Huettenfelde. Te
ma: “Lietuviški liaudies papro
čiai”. Stovyklos atidarymas ir 
susipažinimo vakaras bus sek
madienį, liepos 26 d., 20.00 v.

Numatytos paskaitos: mokyt. 
V. Bartusevičius “Liaudies pa
pročiai ir tradicijos”, kun. B. 
Liubinas “Lietuvių emigracija”, 
A. Grinienė “Lietuviški patieka
lai”, A. Hermanas “Baltaragio 
malūnas”.

Pramoginę programą suda
rys sporto būrelis, kepimo bū
relis, chorelis, Joninių laužas, 
įvairios iškylos ir pan.

Stovyklautojų amžius — nuo 
16 metų. Stovyklos pragyveni
mas 150 vokiškų markių; Mes 
kviečiame europietišką ir ne
europietišką lietuvių jaunimą 
dalyvauti mūsų stovykloje.

• Dainų atranka lietuviškam 
mūsų dainorėliui užbaigta. So
listė Violeta Hermanaitė apsi
ėmė sūrašyti šių dainų gaidas.

• Netrukus du VLJ Sąjungos 
valdybos nariai — Jūratė ir Ro
mas sukurs šeimą.

VLJS valdyba

Šypsenos
Nubaustas tėvas

Mama grįžta namo ir pamato 
kampe stovintį tėvą.

— Sakyk, Petriuk, kodėl tavo 
tėvelis stovi kampe?

— Jis turi už bausmę stovėti
— mano uždavinius klaidingai 
išsprendė!

Kas kurčias?
Petrukas prie lovytės vakare 

meldžiasi:
— Gerasis Dieve, prašau Ta

ve, duok man dviratuką! — 
Taip kartoja kelis kartus.

— Ko tu taip šauki, — rami
na Petruką mama, — Dievas 
juk nėra kurčas.

— Dievas tai ne, bet mano se
nelis už sienos neprigirdi.

Ministerls pirmininkas
— Pone Ministeri Pirminin

ke, kokia yra tamstos politinė 
filosofija? — paklausė kores
pondentas Benjaminą Disraelį,

“LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUME”

Prieš mane guli puiki knyga — 
Tamošaičių “Lithuanian National 
Costume”. Brangiai išleista, kruopš
čiai redaguota, dalyvaujant bendra
darbių kolektyvui. Leidėju nurodo
mas “Lithuanian Folk Art Institute”, 
bet adresas neįrašytas. Taigi kur ir 
kaip tą knygą užsakyti? Kaip biblio
teka ar kanadietis bei amerikietis ži
nos, kokiuose sąrašuose to instituto 
adreso jieškoti? Kada pagaliau iš
moksim išleisti knygas su tiksliu ad
resu, nurodančiu kur jas galima gau
ti.

V. A.

ARTĖJA KOMUNIZMO GALAS?
Lenkijos padėtis yra nuėjusi per- 

toli, ir ją pakeisti be didelio triukš
mo neįmanoma. Rusams pavartojus 
jėgą, gali išsivystyti žiaurios skerdy
nės ir padalyti pasaulį į dvi ginkluo
tas stovyklas. Niekas nemano, kad 
Lenkijos darbininkai atsisakys to, ką 
jie jau yra iškovoję. Be to, jie nori 
gauti dar daugiau. Mes matome mi
lijonus ūkininkų, kurie pagamina 80 
% maisto ir nenori komunizmo. Su
dėjus ūkininkus ir darbininkus, su
sidaro demokratinės valstybės užuo
mazga.

Šiandieną Rusijos vadai turi būti 
nuolaidūs ir stebėti, kas atsitiks Ry
tų Vokietijėje bei kitose sovietų res
publikose, jei “Lenkijos revoliucija” 
bus sėkminga. Žmogus visuomet myli 
laisvę — milijonai miršta už ją. 
Laisva Lenkija būtų pavyzdys Rytų 
Vokietijai ir kitoms sovietų respub
likoms, neišskyrus ir Lietuvos.

Ar Kremliaus vadai išdrįs okupuo
ti Lenkiją dabar? Kiek tai kainuos? 
Ar galės išlaikyti armiją, pakanka
mai pajėgią izoliuoti lenkų armiją, 
kontroliuoti Afganistaną ir ilgą Kini
jos pasienį, kur Kinija sudaro pavojų 
Rusijai. Tai sunki Kremliaus vadų 
problema.

Vakarai yra rimtoje finansinėje 
ir ekonominėje krizėje, o Sov. Sąjun
gą — ideologinėje krizėje ir karinėje 
grėsmėje, kuri gali vesti į sovietinės 
imperijos žlugimą.

Vargu, ar sovietai rizikuos praryti 
Lenkiją dabar. Atrodo, jie susilaikys 
kiek galint ilgiau, bet galų gale ją 
turės užimti, kaip tai įvyko 1939 m.

Apdairūs žmonės duoda nedaugiau 
50% tokiai galimybei. Aš manau, 
kad 50% galimybė yra perdidelė ri
zika. Tai priklausys nuo ekonomi
nių, monetarinių, karinių Vakarų pa
jėgų ir nuo tarptautinės padėties.

K. Liutkus

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

Optometristas 
Dr. R.J. Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050 
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.

ATSISVEIKINANT *
Gerbiamieji,
Siunčiu 20 dolerių už “Tėviškės Ži
burius". Gaila, kad daugiau negaliu 
imti “Tėv. žiburių”.

Kodėl? Nagi ,—• akys streikuoja, 
esu senis (85 metų). Labai gerbiu 
“Tėv. žiburius”, bet reikia-tarti su
die jiems.

Su gilia pgarba —
Kun. J. Gutauskas 

Glasgow, Scotland

ANTISEMITIZMAS
Labai daug “TŽ” buvo straipsnių, 

atsakant žydams (p. Oleiskiui ir kt.), 
.kurie kaltina lietuvius, o kaikurie 
ir visą lietuvių tautą talkinus na
ciams naikinti žydus. Gal išsamiau
sias tų straipsnių yra Antano Mus
teikio, bet nė viename jų nepalies
tas, mano manymu, pats pagrindi
nis klausimas, būtent, “Kodėl vi
sais laikais, nuo pat žydų istorijos 
pradžios iki šių dienų, egzistuoja 
antisemitizmas? Senajame Testamen
te, kurį žydai pripažįsta ir dažnai ci
tuoja bei juo remiasi, pats Dievas 
nekartą baudė žydus. Nėra istorijoj 
šimtmečio, kad vienur ar kitur žydai 
nebūtų daugiau ar mažiau persekio
jami.

Tegu žydai atsako į šį klausimą, 
o tada bus galima su jais toliau 
tęsti pokalbį ir diskusijas. A. D.

LITERATŪROS BŪRELIS
“TŽ” 21 nr. “Lietuviai pasaulyje” 

skyriuje išspausdinote žinutę: “Po
ezijos savaitgalį Annabergo pilyje 
prie Bonnos balandžio 3-5 d.d. su
rengė Artūro Hermano vadovauja
mas poezijos būrelis. Jo nariai skaitė 
ir aptarė poetų — H. Radausko, V. 
Šlaito, A. Maldonio, V. Mykolaičio- 
Putino, R. Graibaus, P. Raičiaus, E. 
Matuzevičiaus, J. Mačiukevičiaus ir 
J. Degutytės kūrybą. Išskyrus du 
pirmuoju, kiti gyvena sovietų oku
puotoje Lietuvoje. H. Radauskas 
mirė išeivijoje, o V. Mykolaitis-Pu
tinas — Vilniuje.” Leiskite man šią 
žinutę kiek patikslinti.

Literatūros (taigi ne vien poezi- * - 
jos) mėgėjų būrelis organizuoja sa
vo darbą Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų Sąjungos, kuriai priklauso 
suvažiavimų namai Annabergo pilis, 
veiklos rėmuose. Sąjunga parūpina 
finansinę paramą iš vokiečių suau
gusiųjų mokyklos (Volkshochschule) 
bei išsiuntinėja kvietimus. Pats bū
relis neturi nei narių (gali kiekvie
nai literatūra dominantis prisidėti), 
nei vadovo. Aptarimai vyksta disku
sijų forma. Kiekvieno įnašas yra pa
geidaujamas ir svarbus. Sis kiekvie
nam prieinamumas ir diskusijų at
virumas ir yra mūsų jau penkerių 
metų veiklos pagrindas. Kas metai 
rengiami du aptarimų savaitgaliai, 
stengiamasi susirišti su autoriais ir 
juos kviesti. Šio rudens suvažiavime \ 
spalio 23-25 d.d. aptarsime dvi A. 
Landsbergio dramas.

Nesuprantu, kodėl Jums yra taip 
svarbu nurodyti, jog, išskyrus du, 
kiti poetai Lietuvoje gyvena? Ar 
tuo norima išreikšti tam tikrą ne
pasitenkinimą, kad aptariami auto
riai iš Lietuvos? Ar tuo norima 
pareikšti, kad lietuvių literatūrą rei
kia skirstyti į išeivijos literatūrą ir 
į sovietų okupuotos Lietuvos litera
tūrą? Ar mes jau taip toli nuėjome, 
kad literatūrą pradėsime vertinti pa
gal autorių mirimo vietą?

Artūras Hermann
Red. pastaba. Minėtoji žinutė tėra 

informacija, kurią kiekvienas skai
tytojas gali komentuoti kaip tinka
mas.

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

• NAMAI
TONY 
PAUL 
VACY

ŪKIAI • ŽEMĖ
GENYS 231- 2 839 

KOLYČIUS 789-1545 
S ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-332

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖUS, 

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

3031 Bloor St. W„ Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

anuometinį Britanijos ministe- 
rį pirmininką. Sis atsakė: — 
Esu radikalas, kai reikia naikin
ti, kas nėra teisinga, o konser
vatorius, kai reikia išlaikyti, kas 
yra teisinga.

Parinko Pr. Alš.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

2299 Dundas St. W., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario
M6R 1X7 namM 233-0303
(Kampas Bloor ir Dundas St.) Įstaigos (416) 537-2643

W. G DRESHER ™ATE

D R/MU D A (įįį)
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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

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

DTK INSURANCERESHER-RaRAUSKAS agency
U LTD.

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

t IU E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

«

V. BAČĖNAS i

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

— 1 ■»'

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

Narys “Better Business" Biuro

I < II . I >■■■

.* Namų — Gyvybes
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
, Insurance Agency Ltd.
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Anapilio žinios

— Liepos 12, sekmadienį, 11 v.r. 
pamaldose bus prisimenamas a.a. 
kun. Petras Ažubalis mirties meti
nių proga (mirė 1980 m. liepos 12 
d.). Po pamaldų velionies giminės 
kviečia visus užkandžiams ir kavai 
parapijos salėje.

—, Liepos 3 d. iš Lietuvos Kanki
nių šventovės palaidota a.a. Vilhel
mina Pošienė, 81 m. amžiaus.

— Sutuoktuvės liepos 11, šešta
dienį, mūsų šventovėje: Česlovo 
Stungurio su Maria-Teresa Molhano 
Peixoto.

— Ruošiasi tuoktis: Debora Ra
moškaitė su Peter Trzecak; Silvija 
Mačekūnaitė su Thomas E. Lay.

— Ateinančias 3 savaites klebonas 
bus išvykęs kapelionauti į jaunimo 
stovyklas: nuo liepos 5 d. iki 11 d. 
bus Dainavoj (tel. 313-428-8919), o 
nuo liepos 12 d. iki 25 d. — Nerin
goje (tel. 802-254-8090). Visais sku
besniais dvasiniais patarnavimais 
per tą laiką prašome kreiptis į Pri
sikėlimo parapijos kunigus: tel. 533- 
0621 arba 533-0977.

— Sekantis parapijos žiniaraštis 
pasirodys tiktai kitą mėnesį.

— Wasagoje pamaldos sekmadie
niais laikomos 9.30 ir 10.15 v. ryto.

— Politinių sąžinės kalinių šei
moms Lietuvoje paremti mūsų pa-
rapijos LK Moterų Draugijos skyrius 
surinko $1,000.

— Parapijos skoloms mokėti auko
jo: $1,000 — Alfonsas Pralgus; $70 
— Stasys Jokūbauskas.

— Lietuviškų kapinių tvarkymui 
aukojo: $100 — Br. žiobienė, Lie
tuvos kūrėjai savanoriai, Juozas Ra- 
čys, p. Margienė.

— Liepos 4 d. pakrikštyta Alek
sandra-Veronika Masionytė.

— Norintieji važiuoti autobusu į 
Midlandą rugpjūčio 9, sekmadienį, 
prašomi registruotis klebonijoje.

— Kun. Albertas Stalioraitis, at
likęs vienerių metų įsipareigojimą 
Lietuvos Kankinių parapijoje kaip 
vikaras, išvyko ir šion parapijon ne
begrįš.

— Parduodamas namas Anapilyje 
prie pat klebonijos Isabella gatvė
je. Prašo $160.000.

Mons. K. Dobrovolskis iš Ro
mos aplankė savo gimines To
ronte liepos 4-6 dienomis ir iš
vyko į JAV-bes, kur gyvena ki
ti jo giminės bei artimi bičiu
liai.

Mirė a. a. Ona Liaudinskienė, 
81 m. amžiaus, liepos 6 d. Pašar
vota Turnerio-Porterio laidotu
vių namuose, Roncesvalles gt. 
Rožinis — pirmadienį ir antra
dienį 8 v. v. Laidotuvės — lie
pos 8, trečiadienį, 11 v. r. iš Pri
sikėlimo šventovės lietuvių ka
pinėse. Paliko dukrą Birutę 
Butrimienę Kanadoje ir sūnų 
Vytautą Sibire.

Tiriamos galimybės pakviesti 
Čikagos Lietuvių Operą į To
rontą su Ponchielli opera “I Li- 
tuani”. Jeigu išlaidos bus pake
liamos, šį rudenį torontiečiai ga
lės pasigėrėti lietuviško turinio 
opera, sukurta italo muziko.

Lietuvių pamaldos Kanados 
kankinių šventovėje Midlande 
bus rugpjūčio 9, sekmadienį, 
1.30. v. p. p. Į pamaldas važiuo
jantis ekskursinis autobusas iš 
Hamiltono sustos Toronte prie 
Lietuvių Namų 10.30 v. r. ir 
paims torontiečius maldininkus. 
Norintieji pasinaudoti tuo auto
busu prašomi registruotis Ana
pilio klebonijoje tel. 277-1270.

IŠNUOMOJAMI trečiame augšte, ar
ti Prisikėlimo šventovės, du kamba
riai, virtuvėlė ir vonios kambarys. 
Skambinti tel. 532-8272 Toronte.

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

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Jį priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ruošiasi tuoktis Algis Stuopis 

su Sigute Kuncaite.
— Mišios pranciškonų stovykla

vietėje Wasagoje — kiekvieną sek
madienį 11.30 v.r.

— Pirmosios Komunijos ir Sut
virtinimo sakramento iškilmių nuo
traukos jau padarytos. Atsiimti kle
bonijos raštinėje.

— A.a. Vytautas Prūsaitis, 79 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės lietu
vių kapinėse. Lietuvoje liko žmona 
Antanina ir dukra Aldona Skupie- 
nė; Kanadoje paliko seserį Kuni
gundą Dobilienę su šeima.

— Parapijai aukojo: D. Zulonienė 
savo vyro a.a. Jono mirties metinių 
proga $100 ir klierikų fondui $100, 
O. Teišerskienė savo vyro a.a. Stasio 
atminimui — $50. Klierikų fondui 
aukojo: R. Prociw $1,000, J. Prišče- 
pjionka $100, A. Ledienė $100, M. 
Pečiulienė $50, K. Simukaitis $10.

— Mūsų šventovėje vasaros metu 
vakarinės Mišios — 8.30 v.v.

— “Aušros” stovykloje, kuri pra
sidėjo liepos 5 d., sukaktuvinis lau
žas, minint stovyklos 25-tuosius me
tus, įvyks šį šeštadienį, 8.45 v.v. 
Kviečiami stovyklautojų tėveliai ir 
svečiai. Stovyklos kapelionas — kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM.

— Maldininkų kelionė į Midlando 
kankinių šventovę — rugpjūčio 9 d. 
Mišios 1.30 v.p.p., po to — Kryžiaus 
keliai. Autobusas iš mūsų parapijos 
išeis 11 v.r. Kas norėtų juo važiuoti, 
prašoma registruotis klebonijos raš
tinėje. Kaina — $9.00.

— “Tėviškės Žiburius” skaitytojai
gali pasiimti šventovės prieangyje 
arba knygų kioske sekmadieniais, 
kol vyksta pašto streikas.

— Ateitininkų stovyklai, kuri pra
sidės liepos 19 d. Wasagbje, vado
vaus seselė Igne.

— Vasaros metu, nesant choro, 
gieda visi pamaldų dalyviai.

— Prisikėlimo parapijos kunigai 
mielai sutiko talkinti Lietuvos Kan
kinių parapijai, jos klebonui kun. 
J. Staškui išvykus kapelionauti į 
Dainavą ir Neringos stovyklas.

— Jieškomas gyventojas parapijos 
bute (2 kambariai ir virtuvė), ku
ris vietoj nuomos padėtų darbu sa
lės sargui.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Gri
gų ir Petraičių šeimų mirusius, užpr. 
P. A. Grigai, 9 v. už Vladą Radavi- 
čių, užpr. E. Šimaitienė, 10 v. už 
Liudą Racevičių, užpr. N. Racevi- 
čienė, 11.30 už parapiją, 8.30 v.v. 
už Mariją Stuikienę ir Joną Valatką, 
užpr. S. A. Stuikial.

Kun. Petras Rukšys, salezie
tis, dirbantis lietuvių parapijoje 
Brazilijoje, atvyko į Torontą 
aplankyti sergančios savo moti-
nos (80 metų amžiaus) ir kitų 
giminių. Kanadoje jis ketina 
pabūti keletą savaičių bei aplan
kyti kitur gyvenančius gimines.

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis, š. 
m. birželio 27 d. laidoje daug 
vietos skyrė komunistiniuose 
kraštuose persekiojamai tikin
čiųjų Bendrijai ryšium su mal
dos diena jos intencija. Pirma
me puslapyje išspausdintas 
vyskupo A. Ambrozico straips
nis “Remembering the Church 
of Silence”, kuriame apžvelgia 
tikinčiųjų būklę anapus Geleži
nės Uždangos ir kviečia juos 
prisiminti bei jiems padėti. Ta 
tema įdėtas ir vedamasis 
straipsnis “Speak up for the si
lent”. Jame rašoma: “Esame 
girdėję pagalbos šauksmą iš P. 
Amerikos, P. Afrikos, esame
spausdinę daug informacijų 
apie persekiojimus tuose kraš
tuose, bet nesame girdėję be
veik nieko iš anapus Geležinės 
Uždangos. Tuo būdu krikščio
nys komunistiniuose kraštuose 
kenčia ne tiktai persekiojimą, 
bet ir užmiršimą. Marksistų ro
juje krikščionybė neturi teisės 
egzistuoti, tačiau egzistuoja. 
Net ir Gulage — plačioje ver
gų darbo imperijoje krikščio
nys atpažįsta vienas kitą, drau
ge meldžiasi, rašo Sv. Rašto iš
traukas iš atminties ant popier
galių, kaip tai darė pirmieji 
krikščionys katakombose. Tikė
jimas stiprėja priespaudoje. Jei 
anie krikščionys negali kalbėti, 
nereiškia, kad ir mes turime ty
lėti. Žydai parodė, kaip daug 
galima pagelbėti savo tikėjimo 
žmonėms Rusijoje. ‘Amnesty 
International’ ragina mus rašy
ti sovietiniams pareigūnams 
‘sąžinės kalinių’ reikalu. Taip 
pat galime prašyti savo vyriau
sybę pagalbos persekiojamiems
krikščionims. Kalbėkime gar
siai už tuos, kurie negali kalbė
ti.”

John Bird savo straipsnyje 
“Canadians active in the fight 
for freedom” pateikia apžvalgą 
tikinčiųjų būklės komunisti
niuose kraštuose, rašo daugiau
sia apie Jugoslaviją, Vengriją, 
Ukrainą, Latviją, Lietuvą. Apie 
pastarąją pateikta labai mažai 
informacijos — nepaminėtas net 
svarbiausias Lietuvos tikinčių
jų užmojis — “LKB Kronika”.

Latvių dainų šventės dalyviai-choristai žygiuoja Toronto gatvėmis liepos 4 dieną į Maple Leaf Gardens, kur atliko 
trijų valandų programą Nuotr. St. Dabkaus

“Tegyvuoja Latvija per amžius^..”
Latvių dainų šventėje, kuri įvyko Toronte liepos 4 dieną Maple Leaf hardens, dalyvaujant 12.000 

klausytojų, nepilnam tūkstančiui choristų

Š. m. birželio 28 — liepos 5 
dienomis Š. Amerikos latviai 
surengė tautinės kultūros die
nas, kurių metu vyko įvairūs 
renginiai, koncertai, vaidinimai, 
svarstybos, organizacijų posė
džiai. Visų renginių viršūnė bu
vo dainų ir tautinių šokių šven
tė Maple Leaf Gardens arenoje.

Dainų šventė buvo sujungta 
su demonstracija. Dainininkai ir 
kiti latviai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, susitelkė prie To
ronto miesto rotušės ir pėsti ri
kiuotėje žygiavo gatvėmis į 
Maple Leaf Gardens. Tai buvo 
įspūdinga demonstracija su ati
tinkamais dainų šventės įrašais, 
vėliavomis. Spaudoje buvo ra
šoma, kad demonstracijoje ir 
dainų šventėje dalyvavo 2000 
dainininkų, tačiau paskaičiavus 
iš arčiau, buvo matyti tiktai 
maždaug pusė to skaičiaus.

Dainų šventės programa pra
dėta orkestriniu sveikinimu ir
Kanados himnu. Tarus sveiki-
nimo žodį rengėjų komiteto 
pirmininkui Žaniui Smitui, gau
si publika (12.000) ir choristai 
sugiedojo Latvijos himną
“Dievs, sveti Latviju”. Kanados 
Latvių Federacijos vardu kalbė
jo Talivaldis Kronbergs. Dau
giau nebuvo jokių kalbų, nesi-, 
matė nė įprastinių politikų, 
mėgstančių kalbėti tokiomis 
progomis. Matyt, ir latviams 
įkyrėjo kalbos, kad šį kartą ap
siėjo tik su dviem labai trum
pom prakalbom. Iš viso ši dai
nų šventė, atrodo, buvo skirta 
vien latviams, nes nebuvo kana
diečių žymūnų, nebuvo kviesti 
net etninių laikraščių atstovai.

Dainų šventės programa pra
dėta kantata “Dziesma”, sukur
ta J. Vitolio. Ją įspūdingai at
liko jungtinis choras su Toron
to miesto orkestru. Solistės da
lį atliko Melita Mičuls iš Stutt- 
garto aperos V. Vokietijoje. Po 
šios įspūdingos įžangos jungti
nis choras padainavo keletą lat
vių kompozitorių dainų, dau
giausia lyriškų, švelniai plau
kiančių, nerodančių balsinės jė
gos.

Moterų choras atskirai padai
navo kompozitorių harmonizuo
tų liaudies dąinų apie nuotaką 
ir mergelę pagyrūnę.

Vėl įsijungė bendrasis cho-

Toronto Lietuvių Namų Vyrų Būrelio 
rengiama

STOVYKLA
WASAGOJE
Veiks virtuvė. Kreiptis į raštinę tel. 532-3311

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J, VAZNELIŲ

\3iffs International <Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

ras jau su galingesnėm dainom. 
H. Pavasario “Mano tėvo žemę” 
teko net pakartoti. Gana blan
kiai praskambėjo jaunos muzi
kės I. Akerbergs (g. 1953 m.) 
harmonizuota daina “Pušis”. 
Entuziastingai buvo sutikta po
puliari daina “Januvakars” (Jo
ninių vakaras).

Po penkiolikos minučių per
traukos buvo įteikti žymenys: 
geriausiam chorui (Lątvijos va
nagų), seniausiam choristui ir 
jauniausiai dainininkei. Įteiki
mo apeigos buvo labai trumpos, 
bet įspūdingos, irgi apsiėjusios 
be prakalbų.

Pasirodžius vyrų chorui su 
dviem dainom, pakilo paskuti
nei daliai jungtinis choras, lydi
mas gausaus orkestro. Šioje da
lyje buvo sutelktos dinamiškos, 
galingai skambančios dainos bei 
kantatos. Jaudinančiai skambė
jo A. Kalninšo “Himnas laisvei” 
ir kito J. Kalninšo kantata 
“Neški mane, daina”. Pastaro-
ji sukurta specialiai šiai dainų 
šventei. Ją dirigavo pats auto
rius (g. 1904). Savo kantatoje 
jis muzikos garsais išryškino
šią mintį: “Neški mane, o daina, 
lėkime anapus amžinybės prie 
gintaro krantų. Visi mes esame 
lyg tie amžini keleiviai, kurie 
ilgisi savo krašto ir nori jin su
grįžt”.

Paskutinė jungtinio choro 
daina buvo A. Jurjanso “'Mūsų 
tėvynei”. Su soliste M. Mičuls 
ir orkestru ji skambėjo didingai 
ir jungė latvių išeiviją sd jų tė
vyne Latvija. Kantatoje išreikš
ta mintis: “Brangi tėvyne, ga
lingai teskamba tau mūsų dai
nos. Tekyla jų garsai į padan
ges, teišgirsta Viešpats mūsų 
maldas. Jis yra mūsų gelbėtojas 
ir globėjas varguose. Giedosime 
tėvynės garbę, kol gyvi būsime.
(Solo sopranas) Galingasis Die
ve, maldaujame Tave, saugoki 
mūsų gimtąją šalį nuo blogio ir 
leiski jai klestėti”.

Pabaigai sustojo visa dvylikos 
tūkstančių minia ir drauge su 
choru giedojo “Tev mūžam dzi- 
vot, Latvija”. Tai lyg ir antras 
latvių himnas, kuriame skamba 
ši mintis: “Tegyvuoja Latvija 
per amžius, tešviečia kaip saulė 
danguje! Pats Dievas palaimino 
jos laukus, davė mums tėvynę,

įvyks š.m.
rugpjūčio 2-15 
dienomis.

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

kad stiprėtų jos tauta garbėje 
ir malonėje”.

Išžygiavus vėliavoms (Latvi
jos, Kanados, dainų šventės), 
choristai baltomis nosinaitėmis 
mojavo, sakydami sudiev, o 
publika mojavo jiems, dėkoda
ma už šią iškilią šventę.

Specialaus dirigentų pagerbi
mo nebuvo. Pabaigoje pasirodė 
visi šeši ir plačiais mostais at
sisveikino su publika. Dirigavo 
šie muzikai: Roberts Balodis, 
Janis Beloglazovs, Janis Kai- 
ninš, Arvids Purvs, Lilija Zo- 
bena (kartu ir solistė), Roberts 
Zuika.

Visas koncertas truko tik tris 
valandas. Žiūrovams jis paliko 
puikų įspūdį savo kokybe, geru 
pasiruošimu, sklandžia organi
zacija, tinkamu repertuaro pa
rinkimu bei jo įvairumu. D.

PAŠTO STREIKO METU 
“Tėviškės Žiburiai” negali pa
siekti skaitytojų normaliu keliu. 
Toronte ir Wasagoje skaitytojai 
prašomi pasiimti juos sekma
dieniais po pamaldų parapijose. 
Šiokiadieniais juos galima atsi
imti administracijoje darbo va
landomis. Tolimesnėse vietovė
se gyvenantys tautiečiai prašo
mi atsiimti “T. žiburius” iš jų 
administracijos per savo pa
siuntinius. Korespondencijas 
bei pranešimus taip pat prašo
me siųsti per Anapiliu važiuo
jančius tautiečius. Padėkime 
vieni kitiems nugalėti pašto 
streiko sunkumus! Dėkojame 
visiems, ateinantiems į talką.

“T. žiburiai” atostogaus pir
mas dvi rugpjūčio savaites.

J. Giedraitis, Tautos Fondo 
pirmininkas, gyvenantis Niujor
ke, atostogų proga aplankė sa
vo gimines ' Delhi apylinkėse, 
Torontą ir Anapilį, kur dalyva
vo praėjusio sekmadienio pa
maldose.

Geriausiu Karavano paviljo
nu vertintojų komisija pripaži
no “Tokijo”, kuris buvo įreng
tas Kanados Japonu Centre 
(Wynford Dr.). Jau trečią kartą 
japonų paviljonas gavo tokį 
įvertinimą ir tai antrą kartą iš 
eilės. Antroji vieta teko latvių 
paviljonui “Ryga”, kuris buvo 
Įrengtas Latvių Centre (Credit 
Union Dr., netoli “Tokijo” pa
viljono). Be to, latviams teko 
pirmoji premija už rankdarbius 
ir vidaus įrengimą, o “Rygos” 
paviljono’ burmistras Ed. Kal
vius išrinktas šių metų Karava
no burmistru. “Tokijo” paviljo
nas gavo pirmą premiją už iš
orės apipavidalinimą ir dvi tre
čias premijas už kitus dalykus. 
Trečia ir ketvirta vieta teko 
“Novgorodo” ir “Dubrovniko” 
paviljonams. Šių metų Karava
no karalaitė “Miss Caravan” iš
rinkta “Berlyno” karalaitė Bar
bara Klink, 22 metų amžiaus 
vokietaitė. Visa tai buvo pa
skelbta baigminiame Karavano 
baliuje “Royal York” viešbuty
je. Dalyvavo apie 2000 asmenų, 
jų tarpe nemaža grupė lietuvių. 
Karavano pradininkas Leonas 
Kossaras išreiškė pasitenkinimą 
devynias dienas trukusiu Kara
vanu — tautybių savaite ir pa
minėjo, kad tai buvo geri metai, 
nes visi dalyvavę 44 paviljonai 
visais atžvilgiais buvo sėkmingi.

OS MONTREAL*®
LITAS MONTREALIG LIETUVIU 

KREDITO UNIJA
1485 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2AS. Tolofonas: 7M-5827

MOKA UŽ:
Terminuotus vienerių metų
indėlius.............................  15.5%
Uždarus terminuotus vienerių 
metų indėlius ................... 16.5%
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ........................... 14%
Taupomąsias sąskaitas ..... 11%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas................... 6%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—3
Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8
Penktadieniais 12 — 6 12 — 6

Greitas ir tikslus patarnavimas!.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
rius užbaigė sezono veiklą. Pir
mas susirinkimas po vasaros 
atostogų numatytas spalio 4 d. 
Skyrius per trumpą laiką išmo
kėjo paskutinę skolą už vitražą 
(Sopulingosios Dievo Motinos) 
Lietuvos Kankinių šventovėje, 
kuris kainavo $6000. Be to, po 
$100 paskyrė žurnalui “Mote
ris”, savaitraščiui “T. žiburiai”, 
lietuvių kapinių aptvėrimui, 
Anapiliui, kun. P. Ažubalkį var
do stipendijų fondui, po $50 — 
“LKB Kronikai” leisti, N. Pr. 
Marijos seselėms, sumokėjo ke
turias “TŽ” prenumeratas ne- 
pasiturintiem skaitytojam, $35
— KLK Moterų Dr-jos c. valdy
bai. Skyriui pirmininkauja G. 
Trinkienė.

Šia proga prisimintina, kad 
KLK Moterų Dr-jos skyrius bu
vo įsteigtas 1949 m. balandžio 
10 d. Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje Toronte. Klebonui kun. P. 
Ažubaliui pakvietus per pa
mokslą, susirinko 25 moterys. 
Susirinkimą pradėjo kun. P. 
Ažubalis įvadiniu žodžiu ir pir
mininkauti pakvietė dr. A. Už- 
upienę-Lukienę, sekretoriauti
— p. Tamulaitienę. Valdybon 
buvo išrinktos: p. Monkienė, dr. 
A. Užupienė, p. Margienė; p. 
Kalinauskienė, p. Šakalienė. 
Pirmas rūpestis buvo — organi
zuoti pagalbą šeimoms su ma
žais vaikais, bei steigti vaikų 
darželį. Buvo surastos lietuvai
tės seserys kotrynietės, kurios 
sutiko vadovauti vaikų darže
liui. Kun. P. Ažubalis buvo už- 
pirkęs namus Bloor gatvėje, ku
riuose ir prisiglaudė vaikų dar
želis. Vėliau jį perėmė N. Pr. 
Marijos seserys.

Įsisteigus Prisikėlimo parapi
jai, dalis pirmojo skyriaus na
rių perėjo ten ir sudarė naują 
skyrių. Persikėlus Šv. Jono Kr. 
parapijai Anapilin bei pakeitus 
vardą, ir kat. moterų skyrius 
pasivadino Lietuvos Kankinių 
parapijos skyriumi, kuris iki 
šiol sėkmingai veikia. Dabarti
nė valdyba linki visoms narėms 
ir geradariams gaivių vasaros 
atostogų.

A. Rinkūnas turėjo progos 
dalyvauti etninės spaudos žur
nalistų susirinkime, kuriame 
buvo ir didžiosios spaudos at
stovų. Ten jis išdalino penkis 
egzempliorius naujo leidinio 
“Genocide in Lithuania”, para
šyto dr. J. Pajaujo.

F. Kupčiūnienė, duosni “TŽ” 
skaitytoja, nekartą parėmusi šį 
savaitraštį, vėl paaukojo $100. 
Ačiū jai.

Betty žyvatkauskaitė vis daž
niau reiškiasi kaip žurnalistė- 
reporterė “The Globe a. Mail” 
dienraštyje, š. m. liepos 4 d. lai
doje buvo išspausdintas jos re
portažas iš Penetanguishene, 
Ont., apie buvusią britų laivyno 
bazę ir dabartinę padėtį.

DUODA PASKOLAS: 
Nekilnojamo turto 
Asmenines Ir 
prekybines 
Paskolas mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

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

Dr. Ona Mironaitė, lydima R. 
Bakevičienės ir B. Bakevičiaus, 
lankėsi Anapilyje ir “TŽ” re
dakcijoje. Ji yra kun. VI. Miro
no, buvusio nepriklausomos 
Lietuvos ministerio pirmininko 
giminaitė. Kurį laiką gyveno 
Belgijoje, dirbdama ligoninėje, 
vėliau Kanadoje. Iš čia persi
kėlė į JAV-bes, kur gavo gydy
tojos teises ir apsigyveno Čika
goje.

Inž. Izidorius Mališka su Po
nia iš 'Montrealio lankėsi Toron
te, praėjusį sekmadienį dalyva
vo pamaldose Anapilyje ir gė
rėjosi Lietuvos Kankinių šven
tove. Prieš keliolika metų jis 
buvo “TŽ” korespondentu 
Montrealyje ir jiems daug tal
kino. Šiuo metu, šalia profesi
nio darbo, jis vadovauja “Gin
taro” ansamblio tėvų komitetui.

Metinis festivalis, rengiamas 
CHIN radijo stoties Toronto sa
loje, įvyko liepos 4 ir 5 dieno
mis. Programoje dalyvavo įvai
rios tautinės grupės su savo vie
netais. Iš lietuvių buvo pasiža
dėjęs dalyvauti Toronto “Atža
lynas”, bet dėl kaikurių šokėjų 
išvykimo į stovyklas negalėjo 
dalyvauti. Iš Ročesterio buvo 
atvykus ir dalyvavo tautinių šo
kių grupė “Lazdynas” su 29 
šokėjais. Ji laimėjo vienuoliktą 
vietą drauge su kita grupe “Po
lyanka” (ukrainiečių?). Pirma 
vieta ir $1000 teko ukrainiečių 
grupei “Yavir”, antra vieta ir 
$600 — ukrainiečių grupei “Ve- 
snianka”, trečia ir $400 — To
ronto graikų grupei. Sekmadie
nį festivalio metu lietuviškoji 
radijo programa “Tėvynės pri
siminimai” buvo transliuojama 
iš Toronto salos. Programos ve
dėjas — J. R. Simanavičius.

Jungtinių Tautų komisaras 
pabėgėlių reikalams Paul Hąrt- 
ling birželio 27 — liepos 2 d. d. 
lankėsi Kanadoje. Būdamas 
Otavoje tarėsi su užsienio reika
lų ministeriu dr. M. McGuigan 
ir imigracijos bei įdarbinimo 
ministeriu L. Axworthy, jieško- 
damas finansinės paramos nau
jiem pabėgėliam. Birželio 27- 
29 d. d. komisaras lankėsi Mont
realyje, pakviestas burmistro 
J. Drapeau. Ten jis dalyvavo 
Pabėgėlių Dienos atidaryme pa
rodoje “žmogus ir jo pasaulis” 
ir svarstybose, kurias surengė 
kanadiečių organizacija “Cana
dian Foundation for Refugees”. 
Taip pat aplankė Kvebeko imi
gracijos ministerį G. Godin. 
Birželio 30 — liepos 2 d. d. ko
misaras lankėsi Toronte, kur 
domėjosi pabėgėlių priėmimo 
galimybėmis, patalpomis, orga
nizacijomis. Platesnį pasikalbė
jimą turėjo su Ontario vyriau
sybės kultūros ministeriu R. 
Baetz ir Toronto miesto burmis
tru A. Eggleton.

• Kas atitrūksta nuo Uetuviikos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.


