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Persūdyti streikai
Gyvendami demokratiniuose kraštuose matome, kad 

streikai yra nuolatiniai palydovai. Streikuoja įmonių, 
kasyklų darbininkai, streikuoja mokytojai, valstybės tar
nautojai, sreikuoja net gaisrininkai ir policininkai. Jei 
neišpildomi kartais net nereikšmingi reikalavimai, uni
jos lengvai skelbia streikus. Vieni jų yra vietinio pobū
džio ir paliečia tiktai tos vietovės gyventojus, kiti yra visa
sąjunginio pobūdžio ir kamuoja viso krašto gyventojus. 
Vieni streikai būna pagrįsti ir tebėra darbo žmonių 
ginklas savo teisėm apsaugoti, kiti gi skelbiami dėl kap
rizingų unijų vadų. Streiko ginklas pastarųjų rankose 
tampa savanaudišku, egoistišku įrankiu prievarta išplėšti 
neužtarnautas privilegijas iš savo darbdavių. Šiais 
laikais streiko ginklas tokiu būdu gana dažnai pavar
tojamas ir susilaukia neigiamos reakcijos iš visuomenės, 
kurios daugumą sudaro įvairių sričių darbininkai. Ir taip 
palengva streiko ginklas nustoja savo garbingumo, kurį 
turėjo praeityje, kai juo buvo kovojama už esmines dar
bininkų teises. Dabar tos teisės yra apsaugotos valstybės 
įstatymais, atlyginimai taip pat valdžios kontroliuojami. 
Daugelis unijų retai bepraktikuoja streikus ir pasirašo 
sutartis su darbdaviais be susikirtimų. Yra betgi dar ka
ringų unijų, vadovaujamų marksistinio nusiteikimo vadų, 
kurios tuo ginklu lengvai tebesišvaisto.

PRIE tokių lengvai besišvaistančių unijų Kanadoje 
priklauso pašto vidaus tarnautojai. Jų unija 
laikoma pačia karingiausia, nuolat didinančia savo 
reikalavimus. Dėl jos streikų jau nekartą kentėjo ir 

tebekenčia visas kraštas. Kai ji sustabdo savo 23.000 narių 
darbą pašto viduje, negali dirbti nei laiškanešiai, nei 
siuntų surinkėjai, nei išvežiotojai. Dėl jų turi sustoti 
daugybė įmonių, priklausančių nuo pašto patarnavimų. 
Visa eilė laikraščių, ypač etninių, būna priversti sustab
dyti spausdinimą. Gyventojai negali nieko išsiųsti nei 
gauti. Kraštas tokio streiko metu tampa savotišku 
kalėjimu, gerokai izoliuotu nuo pasaulio. Ir tai dėĮ unijos, 
kurios kaprizingi vadai pateikia neįmanomus reika
lavimus, t. y. tokius, kurių neturi nė viena unija. Pvz. 
dabar streikuojanti pašto tarnautojų unija reikalauja 
pilnai apmokamų 17 savaičių atostogų gimdyvėms, 4 sa
vaičių atostogų visiems tarnautojams po 5 metų darbo, 
panaikinimo darbo kontrolės televizijos kameromis, 
gerokai padidinto valandinio atlyginimo. Jau dab.r pąšto 
tarnautojai gauna apie $22,000 metinės al'gdš. Yra yAa 
eilė darbo sričių, kuriose atlyginimas tarnautojams yra 
žymiai mažesnis, o pasiruošimo kvalifikacijos daug dides
nės. Juk eiliniam pašto tarnautojui akademinio iš
silavinimo nereikia — užtenka pradžios mokyklos lygio. O 
darbas nėra toks, už kurį reikėtų taip nepagrįstai brangiai 
mokėti.

TOKIE streikai, kaip Kanados pašto tarnautojų, 
neturi atramos visuomenėje, yra visų smerkiami. 
Tai rodo pvz. didžiųjų dienraščių vedamieji, 
gausūs skaitytojų laiškai, radijo bei televizijos komen

tatoriai. Jeigu tokia unija ir laimi streiką, išplėšia iš vi
suomenės neužtarnautą atlyginimą, ardo visuomeninę 
harmoniją, daro žalą netgi visam darbininkijos sąjūdžiui, 
nes atsistoja ant neteisingo pagrindo ir kovoja ne už savo 
teises, bet už neužtarnautas privilegijas. Dėlto vi
suomenėje ir kyla balsai, reikalaujantys uždrausti 
streikus esminių gyvenimo sričių darbininkams. Net 
Kanados Darbo Kongreso pirmininkas McDermott vie
noje savo kalboje pareiškė, kad streikai nebėra tinkamas 
ginklas savo teisėm apginti, kad reikia jieškoti kitų, 
žmoniškesnių būdų darbininkų-darbdavių problemom 
spręsti. Jis nenurodė jokių kitų būdų, tačiau iš šalies 
žiūrintiems aiškiai matyti, kad minėtas problemas galėtų 
spręsti specialūs darbo tribunolai. Darbininkų- 
darbdavių nesutarimo atvejais tie tribunolai turėtų be
šališkai išnagrinėti bylą ir padaryti sprendimą, 
privalomą abiem pusėm. Tuomet laimėtų teisingumas ir 
visuomenė. Dabargi laimi stipresnė pusė, galinti ilgiau 
atlaikyti streiką. Iš viso atėjo laikas jieškoti tobulesnės 
santvarkos, paremtos ne kolektyvine jėga, o socialiniu 
teisingumu.

Pasaulio įvykiai
NET KELIOLIKA BRITANIJOS MIESTŲ NUSIAUBĖ JAUNIMO 
riaušės, prasidėjusios Londone, persimetusios į Liverpulį, Man
česterį, o vėliau ir į kitus miestus. Riaušių priežastis tebėra 
neaiški. Pradžioje buvo įtariamos rasistinės nuotaikos, bet da
bar tose riaušėse jau dalyvauja visos jaunimo grupės — negrai, 
geltonieji ateiviai ir vietiniai baltieji. Deginami automobiliai, 
pastatai, plėšiamos krautuvės, kaikur puolamos net policijos 
būstinės. Pagrindine riaušių priežastimi greičiausiai teks lai
kyti nedarbą, kuris pramonės miestuose yra palietęs apie 60% 
jaunimo. Jų eiles dabar padidino vasaros atostogas pradėję 
moksleiviai bei studentai, negaunantys net laikinių darbų. 
Riaušėse jau buvo sužeista apie 500 policininkų. Pagal demo
kratinę tradiciją Britanijoje jiems neleidžiama nešioti ginklų.

KANADOS ĮVYKIAI

Padidino savo algas
Kanados parlamentas, ruoš

damasis pradėti trijų mėnesių 
vasaros atostogas, per kelias 
valandas priėmė algų pakėli
mus sau. Parlamento 
nariams ir senatoriams tie 
šių metų pakėlimai siekia 
31,37%, ministeriams — 33,45%. 
Pakėlimai lietė tik algas, o ne
apmokestinami priedai buvo 
palikti tie patys: parlamen
tarams — $14.000, senato
riams — $7.000. Parlamentarų 
algos buvo padidintos nuo $30.- 
600 iki $40.200 ir su priedu 
pasiekė $54.000. Senatorių al
ga, padidėjusi nuo $30.600 iki 
$40.200, su priedu dabar bus 
$47.200. Ligšiolinė min. pir
mininko P. E. Trudeau $67.000 
alga pakilo iki $86.100. Pilnas 
metinis jo atlyginimas su ne
apmokestinamu $14.400 priedu 
šoktelėjo iki $100.500. Opozi
cijos vado J. Clarko, parla
mento pirmininkės J. Sauve, 
ministerių algos su priedu 
pasiekė $85.400. Pagrindinis 
jų atlyginimas buvo padidin

tas nuo $53.200 iki $71.000. 
Rekordinio net 61% algos pa
didinimo nuo $36.500 iki $58.- 
800 susilaukė socialistų va
das E. Broadbentas, bendroje 
įskaitoje pasiekęs $73.200. Šia 
proga prisimintina, kad pagal 
ankstesnį susitarimą visų algos 
jau buvo pakeltos š.m. sausio 1 
d. 7,5% pabrangusioms pra
gyvenimo išlaidoms padengti. 
Dabar tas nuošimtis bus pri
taikytas padidintoms algoms.

Oficialiai teisinamasi, kad 
tokį didelį algų pakėlimą pa
skatino uždarbius sumažinusi 
infliacija. Ji betgi yra palietusi 
visus kanadiečius, kurių nė 
vienas negauna metinio algos 
padidinimo 31% ar net 61%, 
kaip kad buvo pasielgta K. 
Broadbento atveju. Pastarasis, 
būdamas socialistų vadu, save 
laiko darbo žmogaus gynėju, 
bet prieš perdidelį algų pa
kėlimą neprotestavo. Šiame 
lemtingame, mokesčių mokė
tojus erzinančiame parlamen-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Latvių dainų šventės dalyviai prie Toronto miesto rotušės 1981 m. liepos 4 d. rikiuojasi eitynėm į Maple Leaf Gardens 
areną. Priekyje — dvi latvaitės, pasipuošusios tautiniais savo drabužiais Nuotr. St. Dabkaus

Pranašauja sovietinės imperijos galą
Amerikiečių ir kanadiečių komentatoriai Įžvelgia naują etapą pasaulio politikoje

Laisvojo pasaulio spaudoje 
vis dažniau pasirodo balsų 
apie sovietinės imperijos žlu
gimą. Net JAV prezidentas R. 
Reaganas vienoje savo kalbų 
pareiškė, kad sovietinė sis
tema gyvena saulėlydį bei rašo 
paskutinį savo istorijos pus
lapį.

Politiniai komentatoriai sa
vo straipsniuose vis užsimena 
šią galimybę ir nurodo artėjan
čio galo ženklus. “The New 
York Times Magazine” iš
spausdino net keletą panašaus 
pobūdžio straipsnių, kuriuose 
sakomą, kad Sov. Sąjunga yra 
atsilikusi kaip visuomenė ir 
žengianti atgal. Vaikų mirtin
gumas esąs padidėjęs, gyven
tojų amžiaus vidurkis sutrum
pėjęs, medicinos paslaugos su- 
menkėjusios, ekonomija pa
krikusi, alkoholizmas plečiasi, 
o Markso dogmomis niekas 
nebetiki.

Irimo ženklai
Kitas amerikiečių laikraštis 

“National Review” neseniai 
išspausdino sovietinio pabė
gėlio straipsnį, kuriame bu
vo tvirtinama, jog nė viena 
piliečių grupė Sov. Sąjungoj, 
įskaitant augščiausius parei
gūnus, neberemia dabartinio 
režimo ir pastarojo griuvimas 
esanti reali galimybė, nors to
lima.

Panašias mintis skelbia ir dr. 
A. Štromas savo paskaitose bei 
straipsniuose, sakydamas, kad 
Sov. Sąjungoje, ypač Lietuvoje, 
nebėra komunistų idealistų. 
Jei dar daug kas palaiko 
sovietinę sistemą, tai tik iš 
inercijos, savanaudiškumo, 
saugodami savo karjeras.

Kalifornijoj leidžiamas laik
raštis “The Register” 1981.VI.3 
išspausdino vedamąjį “Is the 
Soviet Empire unravelling?” 
Jame pranašaujama, kad toji 
imperija eina irimo linkme. 
Kaip vieną tokio proceso 
ženklų, vedamasis nurodo pa
bėgėlių iš sovietinių kraštų 
nuotaikas. Esą iki šiol lietu
viai, latviai, estai, ukrainie
čiai, gruzinai, lenkai, čekai 
ir kitų Rytų Europos tautų pa
bėgėliai, gyvenantys JAV-se, — 
kovoję daugiausia tarp savęs, 
nepakesdami atsiradusių skir
tumų. Šiuo metu nuotaikos 
esą keičiasi, ir tų tautybių 
žmonės rikiuojasi į bendrą 
frontą prieš jų kilmės kraštus 
valdančią tironiją.

Baltiečių nuotaikos
Apie baltiečius minėtasis 

“The Register” rašo: “Dabar 
latviai, estai ir lietuviai suda
rė organizacinį baltiečių-ame- 
rikiečių komitetą ir planuoja 
bendromis pastangomis ža
dinti viešąją amerikiečių opi
niją prieš įvykdytas skriaudas 
buvosiose tėvynėse. Neseniai 
įvykusiame susirinkime ga

lima buvo matyti jų nuotaikas: 
jie jautė, kad komunistinė im
perija pagaliau pradėjo irti ir 
kad reikalinga kokia nors or
ganizacija to irimo pasekmėms 
tvarkyti, norint išvengti kito
kios tironijos.”

Matyt, straipsnio autorius 
pėra pakankamai susipažinęs 
su baltiečių, ypač lietuvių, 
išeivijos politnėmis organi
zacijomis ir dėlto mano, kad 
reikalinga dar viena orga
nizacija, kuri galėtų pasi
naudoti komunistinės impe
rijos griuvimu.

Toliau tas pats laikraštis 
pastebi, jog baltiečių susirin
kime dalyvavę “Rand” korpo
racijos specialistai pareiškė:
"... Sovietų Sąjunga dabar yra 
stipresnė kariniais ginklais, 
bet silpnesnė visuomeninėje 
vidaus sąrangoje nei betkada 
praeityje. -Karinis apsigink
lavimas per pastarąjį dešimt
metį panaudojo bauginantį 
skaičių darbo žmonių ir su
kėlė didelį nepasitenkinimą 
užsienyje ir krašto viduje.”

Straipsnio autorius mano, 
jog Sov. Sąjunga šiuo metu yra 
pavojinga ta prasme, kad, jaus
dama silpnėjimą savo viduje ir 
didėjantį pavojų iš išorės, gali 
pulti kaip pavojun patekęs 
gyvulys. Tuo būdu sovietiniai 
valdovai esą nukreiptų savo 
žmonių dėmesį nuo vidinės 
mizerijos į nekenčiamus už
sienio priešus. Dėlto vengtina 
konfrontacija, jei tai įmanoma, 
ir lauktinas evoliucinis im
perijos suirimaę, kuris gali 
ateiti greitai, ir tai netikėtai, 
nes imperija jau yra painia
vose. “Jei galima išvengti 
konfrontacijos, mūsų kantry
bė gali sulaukti sunykimo 
atkakliausio laisvės priešo 
dabarties pasaulyje.”

Lenkijos atvejis
Kodėl Sov. Sąjunga iki šiol 

neokupavo Lenkijos? — klau
sia straipsnio autorius. Ar 
trūko provokacijos? Pasak jo, 
provokacija buvo pakankamai 
didelė, bet sovietai mato, kad 
laimėjimas nėra tikras, kad 
žygis Lenkijon būtų žymiai sun
kesnis nei Čekoslovakijon ar 
Vengrijon; priešintųsi lenkų 
kariuomenė, unijos ir visa 
tauta, tuo atveju pajudėtų ir 
kitos tautos sovietinėje im
perijoje. Net ir tada, jei 
sovietai laimėtų Lenkijoje, 
turėtų didelių nuostolių visais 
atžvilgiais.

Baigdamas vedamąjį, “The 
Register” pareiškia: “Mes ne
turime kristalinio kamuoliu
ko ir negalime skaityti Krem
liaus minčių, juo labiau mili
jonų pavergtų žmonių minčių. 
Tačiau, marksistiškai sakant, 
jau matyti “objektyvios są
lygos” tokiai netvarkai, kuri 
gali vesti į sovietinės imperi

jos irimą. Galimas dalykas, 
mes gyvename eroje, kurioje 
gali įvykti istorinis pasau
lio jėgų pasikeitimas. Ir jei
gu teroro imperija pradeda 
irti, kyla iššūkis pakeisti 
ją žmoniškesne sistema, la
biau gerbiančia žmogaus tei
ses.”

Kanados spaudoje
Šia tema jau nekartą yra 

rašęs ir didžiausias Kanados 
dienraštis “Toronto Star”. Pvz. 
jo politinis bendradarbis Wil
liam R. Frye pastebėjo, kad 
šiuo metu esąs padarytas 
istorinis žingsnis pasaulio 
jėgų pusiausvyroje, būtent, 
prasidėjo Amerikos-Kinijos 
bendradarbiavimas. Iki šiol 
vyravo vadinamoji atolydžio 
politika tarp Maskvos ir Va
šingtono, o Kinija stovėjo 
nuošaliai ir tik retkarčiais 
buvo panaudojama prieš Mask
vą, kad ši perdaug nesipūstų.

Su prezidento Reagano 
atėjimu ta trikampio politika 
pasikeitė — Amerika palinko 
Kinijos pusėn, kad tuo būdu 
galėtų sulaikyti besiplečiantį 
Sov. Sąjungos imperializmą. 
Jau nuo sovietų įsikišimo į 
Angolą ir kitus kraštus ato
lydžio politika ėmė girgždėti, 
o su sovietine invazija į Af
ganistaną ji visai nutrūko. 
Sov. Sąjunga atolydžio po
litikos priedangoje didino 
savo apsiginklavimą, ypač 
laivyno ir raketų srityje. 
Šiuo metu V. Europa yra atsi: 
dūrusi sovietų raketų grės
mėje. Dėlto Amerikai beliko 
pasitelkti Kiniją, kuri taip 
pat turi spirtis prieš sovie
tinę grėsmę.

Su Amerikos valstybės sek
retoriaus A. Haigo apsilan
kymu Pekinge pradėtas nau
jas etapas tarptautinėje po
litikoje. Amerikos ginklai ir 
kita karinė pagalba keliaus į 
Kiniją ir net Afganistaną, 
kur tebesipriešina vietiniai 
partizanai. Pakistanas, per 
kurį keliauja ginklai minė
tiems partizanams, gaus tris 
bilijonus dolerių savo kraš
to gynybai stiprinti.

Kol kas sovietai nekeičia 
politinės savo linkmės — yra 
pasiryžę eiti imperialistiniu 
keliu, nežiūrint nei Kinijos, 
nei Amerikos, nei Š. Atlanto 
Sąjungos. Anot politinio ko
mentatoriaus W. R. Frye, “tai 
drąsus sprendimas. Kremlius 
gali priimti tą iššūkį. Viena 
pirmųjų aukų tuo atveju 
būtų Lenkija, kur anksčiau 
sovietų įsikišimą prilaikyda
vo Kremliaus nenoras palai
doti atolydį.”

Bet tai viena medalio pu
sė. Sovietų invazija Lenkijon 
gali išjudinti ir Vakarus bei 
sukelti naują pasaulinį karą. 
Juk II D. karas prasidėjo 
Lenkijoje... M.

Premjerės M. Thatcher vy
riausybė žada įvesti specialius 
tribunolus suimtiesiems riau
šininkams teisti. Kalbama net 
ir apie bausmes tokių paaug
lių tėvams, kurie nesutram- 
do savo vaikų. Riaušėms už
baigti greičiausiai reikės ka
riuomenės dalinių pagalbos. 
Jų persimetimas į daugelį 
miestų įtaigoja, kad kažkas tas 
riaušes kursto ir netgi organi
zuoja, kažkas riaušininkams 
parūpina padegamų bombų.

Penktoji auka
Kalėjime prie Belfasto ba

du mirė penktasis kalinys J. 
McDonnel, priklausęs airių 
IRA organizacijai. Jo mirtis 
sukliudė pradėtas derybas to
kiam badavimui sustabdyti. 
Sakoma, kad kaliniai buvo su
mažinę savo reikalavimus, 
susietus su politiniu jų trak
tavimu Š. Ąirijos kalėjimuo
se. Tarpininkų grupei vado
vavo katalikų vysk. D. O’Ma- 
honey. Lig šiol Britanijos ka
riuomenė nesikišdavo į badu 
mirusių kalinių laidotuves,- 
nors į jas įsijungdavo IRA 
organizacijos garbės palyda 
užmaskuotais veidais, iššau
davusi atsisveikinimo salvę 
iš pistoletų ar revolverių. 
Į J. McDonnel laidotuves trys 
IRA atstovai atėjo su šautu
vais rankose. Juos bandė su
imti britų kariai. Įvykusiame 
susišaudyme žuvo du laido
tuvių dalyviai, du IRA at
stovai buvo sužeisti, bet tik 
vieną jų pavyko suimti. Po 
šio incidento mirė ir šešta
sis kalinys M. Hurson. Prie 
mirties priartėjo K. Doher
ty. Badavimo taktika tęsiama 
toliau.

Kardinolo įpėdinis
Popiežius Jonas-Paulius II 

mirusio kardinolo S. Wy- 
szynskio įpėdiniu pasirinko 
Warmijos vysk. J. Glempą, 52 
metų amžiaus. Jis yra druskos 
kasyklų darbininko sūnus, ge
rai pažįstantis ūkininkų bei 
darbininkų gyvenimą. Vysku
pu buvo įšventintas 1979 m. 
Dabar jis buvo paskirtas Gniez- 
no ir Varšuvos arkivyskupu. 
Šios pareigos pagal tradici
ja tenka vyriausiam Katalikų 
Bendrijos vadovui. Atrodo, 
vysk. J. Glempas netrukus bus 
pakeltas į kardinolus. Jis 
žada žengti savo pirmtako kar
dinolo S. Wyszynskio pėdo
mis, remdamas “Solidarumo” 
uniją, bet stengdamasis, kad
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jos veiksmai nepažeistų ko
munistiniam režimui priim
tinos ribos. Vysk. J. Glempas 
gerai kalba itališkai, lotyniš
kai, prancūziškai, vokiškai ir 
šiek tiek angliškai. Sprendi
mas jį paskelbti kardinolo S. 
Wyszynskio įpėdiniu buvo 
padarytas, kai jis su maldi
ninkų grupe lankėsi Vati
kane.

Nauja vyriausybė
Italija susilaukė jau 41-mos 

vyriausybės, kurią šį kartą 
pavyko sudaryti respubliki- 
ninkų partijos senatoriui G. 
Spadoliniui. Lig šiol prem
jerais visad būdavo krikščio
nys demokratai, šią tradiciją 
išlaikę net 36 metus. Jiems ir 
premjero G. Spadolinio mi
nisterių kabinete teko net 15 
ministerijų. Septynias minis
terijas gavo socialistai, tris 
socialdemokratai, dvi respub- 
likininkai, vieną — liberalai. 
Naują vyriausybę ir jos prem
jero G. Spadolinio planus 
182:124 balsų dauguma pa
tvirtino senatas.

Remia partizanus
Pulitzer premiją laimėjęs 

amerikietis žurnalistas C. 
Bernsteinas savo straipsniu 
“New Republic” žurnale pa
teikia įdomių duomenų apie 
kovas Afganistane. Esą afga
nistaniečius partizanus ten 
remia penkių šalių grupė — 
JAV, komunistinė Kinija, Pa
kistanas, Egiptas ir Saudi 
Arabija. Ginklų pristatymą 
koordinuoja JAV žvalgybos 
įstaiga ČIA. Slaptą ginklų 
tiekimą buvo pradėjęs prez. 
J. Carteris, kai į Afganistaną 
1979 m. pabaigoje įsiveržė So
vietų Sąjungos kariuomenė. 
Šios politikos dabar laikosi 
ir prez. R. Reaganas. Sovie
tų Sąjunga jau yra praradusi 
kelių kontrolę tarp pagrindi
nių Afganistano miestų. Ko
vose su partizanais žuvo apie 
2.000 sovietų karių, buvo su
žeista 4.000. Partizanams pa
vyko numušti 60 malūnspar
nių, panaudojant iš užsienio 
gautas raketas. Pasak C. Bern- 
steino, į pagalbą partizanams 
nėra įvelti diplomatiniai ry
šiai tarp tų penkių valstybių. 
Šį uždavinį ČIA įstaiga atlie
ka tiesioginiu bendradarbia
vimu su komunistinės Kinijos, 
Pakistano, Egipto ir Saudi 
Arabijos žvalgybomis.
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Grąžinti Klaipėdos šventovę!

Vokietija nuriedės diktatūron?
J. KAIRYS

Po I D. karo vietoje kaizeri
nės Vokietijos buvo įsteigta de
mokratinė, bet ji išsilaikė tik 
keliolika metų. Dėl didelio tau
tos susiskaldymo į politines par
tijas bei dėl neapdairumo ano 
meto politikų •'demokratija nu
riedėjo į nacionalsocialistinę 
diktatūrą, šių dienų V. Vokieti
ja kad ir nėra taip susiskaldžiu
si politiškai, bet atsiranda vis 
daugiau jėgų, lenkiančių kraštą 
į maskvinę diktatūrą. Tokia iš
vada peršasi iš to, jog čia labai 
daug daroma dalykų, kurie pa
deda bolševikinės Rusijos val
dovams vykdyti savo imperia
listinius siekius. Po I D. karo 
jos planus Europoje pirmiausia 
sutrukdė Lietuva, Latvija, Esti
ja ir Lenkija, kurios atmušė 
raudonąsias gaujas, besiveržu
sias į šiuos kraštus ir per juos 
į Vokietiją. Vėliau stipria už
tvara pasidarė nacionalsocialis
tinė Vokietija. Po II D. karo pa
našia kliūtimi tapo V. Vokieti
ja. Demokratinės santvarkos, 
Maršalo plano, sumanių politi
kų ir gyventojų darbštumo dė
ka ši Vokietijos dalis greit iš
brido iš karo griuvėsių ir visais 
atvejais pasidarė stipriausia 
valstybe Europoje. Dėlto Mask
va stengiasi ją paklupdyti.

Pavojinga kilpa
Tai jau toks bolševikinės Ru

sijos valdovų metodas — pa
rinkti kraštai priverčiami patys 
užnerti sau raudonosios diktatū
ros kilpą. Tokį vaidinimą Mask
va primetė ne vien Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, bet ir kaiku- 
riėms kitiems kraštams. Nau
jausias pavyzdys yra Afganista
nas. Panašią mašiną ji yra už
sukusi ir prieš V. Vokietiją. Be 
viešai veikiančių komunistų, ir 
čia jau užtektinai atsirado įvai
riais vardais pasivadinusių bū
relių, siekiančių jėga pakeisti 
dabartinę tvarką komunistine.

Tokiais aktyvistais yra visų 
rūšių ir bolševikinėmis idėjo
mis indoktrinuotas jaunimas. 
Išimtį sudaro tik krikščionių 
sąjungų prieauglis. Iki šiol jis 
išliko dar patriotiškas.

Dvasinis.it-fizinis teroras
Numatytam tikslui siekti 

anas jaunimas išnaudoja įvai
rias progas ir aplinkybes arba 
pats jas sudaro. Pvz. per rinki
mus trukdė krikščionių sąjun
goms rinkiminę akciją, kariuo
menės priesaikos metu kliudė 
iškilmes, trukdė ir tebetrukdo 
statyti naujus aerodromus arba 
tobulinti esančius, atomo jėgai
nes, varo stiprią akciją už paci
fizmą, pasisako prieš amerikie
čius, savavališkai užiminėja ne
apgyvendintas patalpas, padegi- 
nėja viešas ir privačias įstaigas, 
gadina viešam naudojimuisi 
skirtus įrengimus, išdaužo lan
gus, prekybos namų vitrinas, 
apiplėšia juos, trukdo traukinių 
judėjimą, sprogdina jų stotis 
bei daro visa tai, kas silpnintų
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V. Vokietiją ne vien kariškai, 
bet ir politiškai, ir ūkiškai.

Į tos pačios kategorijos jau
nimo sąskaitą priklauso žudy
mai ir grobimai politikų bei ki
tų žymių asmenų.

Kvalifikuotiems būriams tie
siogiai ir netiesiogiai padeda ir 
pašaliečiai. Iš tokių irgi pir
miausia yra jaunimas, nors jis 
ir nesupranta savo veiksmų 
reikšmės. Jis prisideda prie iš
ėjusių į gatves vien viską naiki
nančios nuotaikos pagautas. At
siranda ir vyresnio amžiaus sta
tistų, net kairiųjų parlamenta
rų.

Muštynės įvyksta dažniausiai 
protesto demonstracijų metu. 
Jas išprovokuoja demonstraci
jų rengėjai prieš tvarką palai
kančius bei ją atstatinėjančius 
policijos pareigūnus. Kaikurios 
iš tokių muštynių primena na
minį karą, Lenino kurstytą bu
vusioje caristinėje Rusijoje. Į 
demonstracijas atvyksta pasi
ruošę vyrai ir atitinkamai apsi
ginklavę. Kadangi policijos pa- 
reigūhaį neturi teisės vartoti jo
kių ginklų prieš tvarkos ardy
tojus, tai kartais būna jų daug 
sužeistų.

Turint galvoje Maskvos im
perialistinius siekius, nieko ge
ro V. Vokietijai nežada ir lanky
masis Kremliuje socialdemokra
tų prieauglio vadovybės bei kai- 
kurių pačios partijos vadų. Tai 
patvirtina ir aplinkybė, kad to
kie važinėjimai daromi apei
nant oficialią Bonną, ypač kanc
lerį su užsienio reikalų minis
ter™, kurie dar neskuba šokti 
pagal bolševikinės Rusijos val
dovų muziką.

Nebesaugo
Dėl suminėtų aplinkybių sau

gumas krašte mažėja. Daug kas 
pasisako už taikymą griežtesnių 
priemonių - savavaliautojams. 
Pagaliau ir vyriausybės žmonės 
bei kiti politikai be atitinkamos 
apsaugos nevisur drįsta rodytis 
viešai. Nesijaučia saugiai ir jų 
šeimos. Be to, be policijos ap
saugos beveik nieko viešo nega
lima ir pradėti. Net š. m. gegu
žės mėnesį Berlyne vykusius 
rinkimus saugojo per 7000 poli
cijos pareigūnų.

Jei V. Vokietijos politikai 
bei visi kiti atsakingieji nesu
stabdys prasidėjusios raidos ir 
nenukreips jos valstybei teigia
ma vaga, tai ir ši Vokietija gali 
baigtis diktatūra, bet jau mask
vine.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski *

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 1

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami , 
susitarus telefonu

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

Birželinių trėmimų sukakties proga lietuvių DMNP parapija Klevelande surengė popietę “Gyvajai Lietuvai ’, kurios 
programą sudarė lietuviškas žodis, daina ir muzika. Savo kūrybą skaitė ir poetas B. Brazdžionis. Nuotraukoje: LTM 
Čiurlionio Ansamblis, B. Brazdžionis ir ansamblio dirigentas A. Mikulskis Nuotr. V. Bacevičiaus

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

J. V. DANYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvių-žydy santykiai
Tema “Problemos lietuvių- 

žydų santykiuose ir jų spren
dimas” kalbėjo adv. Alexander 
Epstein, “B’nai B’rith Jewish 
Anti-Defamation League” tarp- 
kultūrinės tarybos pirmininkas 
iš Toronto.

Esą bloga, kai visa etninė gru
pė yra juodinama dėl kelių as
menų nusikaltimų, Kas nekal
tas, neturi jaustis kaltu dėl ki
tų padarytų nusikaltimų. Iš ki
tos pusės, nėra jokios naudos 
paskirą nusikaltusį asmenį su- 
tapdinti su grupe ir jį ginti 
vien dėlto, kad jis yra tos gru
pės kilmės.

Jei kuriame mieste prieinama 
prie teisminio atvejo, tai vie
tiniai tautybių vadovai turėtų 
bendradarbiauti ir padaryti vie
šą pareiškimą, kad tai yra in
dividualus atvejis, ir grupė dėl 
to negali būti kaltinama. Reikia 
užkirsti kelią spaudos pertempi
mams, nes ji jieško ir net sū
ri a r o sensacijas. Klevelande 
tarp ukrainiečių ir žydų santy
kiai buvo labai pablogėję, bet 
po vadovų pasitarimų ir bendrų 
žygių padėtis ir santykiai dabar 
yra visai geri.

KGB stengiasi kurstyti nesu
tarimus, ginčus, tarpusavio kal
tinimus. Kaikuri dokumentacija 
ateina iš Sovietų Sąjungos. 
Amerikos žydai esą į ją žiūri 
su tam tikru nepasitikėjimu.

Nėra gera toliau palaikyti ka
ro metais susidariusias negaty
vias nuomones (apie lietuvius ir 
žydus). Reikia žvelgti į ateitį, 
tačiau tenka pripažinti, kad ne
įmanoma visiškai ignoruoti pra
eitį.

Kodėl kelti tik negatyvius da
lykus? Kelkime ir pozityvius at
vejus. Lietuvaitė Ona Šimaitė, 
dirbusi Vilniaus universiteto 
bibliotekoje, gelbėjo žydus, 
esančius Vilniaus gete. Buvo su
imta, išvežta į Dachau koncen
tracijos stovyklą. Jos vardas yra 
įrašytas į garbės lentą Izraely
je. Garsinkime tokius ir pana
šius atvejus. (Pagal “Encyclope
dia Lituanika”, Šimaitė iš Da
chau buvo perkelta į Alsace, 
Prancūzijoje, stovyklą, kur ją 
rado sąjungininkų kariuomenė. 
Yad Vashem Institutas Izraely
je ją apdovanojo medaliu; taip 
pat gavo pensiją; gyveno Pary
žiuje).

Diskusijose, kurios truko 
daugiau kaip II/2 vai., dalyvavo 
daug asmenų.

Vieno iš dalyvių buvo paste
bėta, kad gal atvejis yra indivi
dualus, bet etninė grupė gina 
apkaltintąjį, nes mano jį esant 
nekaltą. Tuo tarpu jaučiama, 
kad žydai nori kaltinti visą tau
tą.

A. Epsteinas aiškino, esą žy
dai nemano, kad visi lietuviai 
yra naciai. Atrodo, Toronte savo 
laiku lietuviai manė, jog visi 
žydai yra komunistai. Dabar, 
dalykus savitarpyje aiškinantis 
su spaudos ir Bendruomenės 
veikėjais, nuomonės jau pasi
keitė. Kanadoje dar nebuvo ka
ro nusikaltėlių teismų ir, tikė
kimės, nebus.

Kodėl Izraelis viešai nepare
mia Baltijos valstybių nepri
klausomybės pastangų?

A. Epsteinas sakėsi jas re- 
miąs, bet organizuota žydija 
mano, kad viešas rėmimas da
lies valstybės gyventojų reikala
vimų betkuriuo atveju sudarytų 
žydam daug sunkumų ir nema
lonumų. Jei šiandien jie pvz. 
reaguotų viešai, kaip valstybė, 

ir kitų tautų pareigūnai
į įvykius Lenkijoje, tai visa žy
dija tuoj pat būtų apkaltinta 
vienašališkumu, žydai būtų per
sekiojami ne tik Lenkijoje, bet 
ir visose satelitinėse valstybėse. 
Izraelis turi 1100 puslapių sąra
šus nacinių nusikaltėlių Sovietų 
Sąjungoje, bet ši tai ignoruoja; 
dar nė vienas atvejis nebuvo iš
keltas teisme.

Vienas klausytojų pareiškė, 
kad komunizmo pradininkų tar
pe buvo daug žydų. Atsakyme 
paskaitininkas nurodė į istori- 
nes-socialines aplinkybes. Rusi
joje žydai buvo spaudžiami ir 
persekiojami, todėl linko į 
marksizmą, kuris buvo opozici
joje esamam režimui. Panašiai 
buvo ir kituose kraštuose; daug 
kur buvo linkstama į marksiz
mą dėl socialinių gyvenimo są
lygų. Palinkdavo į marksizmą ir 
kitos etninės grupės, šiandien 
Sovietų Sąjungoje 50% disiden
tų yra žydai, ir dauguma infor
macijos gaunama per jų rankas.

Simas Kudirka savo diskusi
nius komentarus taip užbaigė: 
“Gana tarpusaviu kaltinimų. 
Reikia sakyti tiesą, o mūsų visų 
bendras priešas yra Maskva, 
Maskva, Maskva... . .”

Iš klausytojų buvo pastebėta, 
kad permažai iškeliame pozity
vius dalykus. Rašytojas Meras 
iš Izraelio gavo literatūrinę lie
tuvių išeivijos premiją. Simo 
Kudirko parodymai Vilniaus 
teisme buvo gauti per žydus. 
Pirmas lietuvių-žydų pasitari-, 
mas Niujorke maždaug prieš 
metus įvyko A. Epsteino inicia
tyva.

Iš kitos pusės laikinoji 1941 
m. Lietuvos vyriausybė yra kal
tinama getų steigimu, kai tuo 
tarpu ji neturėjo tada valdomo
sios galios pasipriešinti Gesta
pui, ir kaikurie jos nariai atsi
dūrė Auschwitz koncentracijos 
stovykloje.

Pasikalbėjimai ir išsiaiškini
mai tęstini. A. Epsteinas siūlė 
surengti neoficialius pasikalbė
jimus su Amerikos žydų organi
zacijos nacių nusikaltimams stu
dijuoti vadovais ir žadėjo tarpi
ninkauti.

Pagalba kaliniams
Šia tema simpoziume kalbėjo 

Aušra Marija Jurašienė, Tomas 
Venclova ir Vladas šakalys, pir
mininkavo Juozas Danys.

A. Jurašienė smulkiau palie
tė informacijos svarbą, jos tel
kimą ir skleidimą. Svarbu konk
rečių įvykių registracija ir ko
ordinuota veikla tarp informa
cijos žmonių — žydų, lenkų ir 
ukrainiečių. Per paskutinius 
penkerius metus padaryta ne
bloga pažanga informacijoje 
apie politinius kalinius ir jau 
daug daugiau patenkame į 
tarptautinį forumą. Vienas svar
biausių įvykių yra Lietuvių In
formacijos Centro įsteigimas, 
kuriam vadovauja kun. K. Pu- 
gevičius ir jau dabar turi porą 
ar daugiau nuolatinių padėjėjų. 
Informacijos Centras ir “Lais
vės radijo” tarnyba (joje dirba 
A. Jurašienė) yra pagrindiniai 
informacijos šaltiniai, kuriais 
naudojasi mūsų veiksniai.

Kartais reaguojama perlėtai, 
uždelsiamą, dokumentacija gau
nama ir nepristatoma laiku in
formacijos įstaigoms. Nurodė ir 
konkrečių pavyzdžių (dail. Lai
mis Ločeris ir jo žmona), kur 
vėluota 2-3 mėnesius ir pats rea
gavimas buvo nepakankamai in
tensyvus. Politiniai kaliniai ka
lėjimuose, darbo stovyklose ne- 
siskaldo frakcijomis, ideologi
jomis, tautybėmis. Taigi šioje 
veikloje nedarykime betkurio 
skaldymosi ir’ išeivijoje.

Tomas Venclova politinį ar 
sąžinės kalinį palygino su varg
šu kiškeliu didžiulio pikto vilko 
malonėje. Bet kai tuo “kiške
liu” pradedama plačiai ir viešai 
rūpintis, kelti darpmas jam 
skriaudas, tai ir “vilkas” prade
da nerimti, darosi mažiau plėš
rus. Propaganda reikalinga, 
nors tiesiogiai ji padeda labai 
mažam skaičiui. Ji padėjo Simui 
Kudirkai ir man (Tomui Venc
lovai).

Helsinkio akto sekimo grupės 
praktiškai Lietuvoje ir kitur ne
beegzistuoja. Naujai prisijun
giantieji patenka į kalėjimus ar 
izoliuojami.

Būtinas bendradarbiavimas ne 
tik savo tarpe, bet ir su nelietu
viais. Nesijaudinkime, jei šča- 
ranskio, Ginzburgo ir Petkaus 
atveju pirmasis buvo išgarsin
tas ir minimas daug daugiau 
kaip Petkus. Buvo tam tikros 
priežastys. Petkaus atvejis buvo 
permažai išreklamuotas. Kodėl? 
Apsileidimas ar gal ir kitos prie
žastys. Petkus jau du kartu buvo 
pasiūlytas Nobelio taikos pre
mijai. Dar nė vienas lietuvis ne
buvo du kartu nominuotas ir 
vargu ar kuris bus du kartu no
minuojamas.

Vladas šakalys taip pat pa
brėžė, kad informacija apie po
litinius kalinius, ypač kitataučių 
spaudoje, radijuje, yra labai 
svarbi. Neigiama sovietų reak
cija gali paveikti pirmuosius 5, 
bet apsaugos sekančius 25 asme
nis.

Išeivijoje yra amžina baimė 
atvirai pasisakyti dėl vykstan
čių suvaržymų, priespaudos ir 
persekiojimų. Kodėl bijoti pa
sisakyti laisvame pasaulyje ką 
politiniai kaliniai pasako Sovie
tų Sąjungoje ar Lietuvoje? Mes 
savo akcija jiems nepakenksi
me. Petkui kiti padėjo daugiau 
kaip mes. Reikia mesti savitar
pio kivirčus ką ir kaip daryti.

Reikia sudaryti specialų fon
dą politiniams kaliniams šelpti. 
Dabar veikia Solženitsino fon
das, kuris šelpia ir lietuvius, 
šelpimas turi būti centralizuo
tas, koordinuotas. Dabar vie
nas gali gauti 20 siuntinių, kitas 
nė vieno. Reikia šelpti politinių 
kalinių ir persekiojamų tautie
čių šeimas. Sovietinėje siste
moje atleidimas iš darbo, panai
kinimas ligos ir kitų draudų ga
li žmogų badu numarinti.

Po pagrindinių kalbų trys 
simpoziumo nariai atsakinėjo į 
klausimus, štai keletas būdin
gesnių klausimų ir atsakymų. 
Siuntiniai, adresuoti tiesiai poli
tiniams kaliniams, dažnai jų ne
pasiekia. Reikia siųsti gimi
nėms, draugams, kurie savo 
ruožtu persiųs reikalingiems pa
šalpos. Iš viso betkuri korespon
dencija, net ir registruota, daž
nai adresatų nepasiekia.

JAV vienoje parapijoje kilo 
mintis pasirinkti vieną parapiją 
Lietuvoje, ją globoti, siųsti siun
tinius ir pan. T. Venclova vi
sų trijų simpoziumo dalyvių var
du atsakė, kad tai gera idėja, 
Lietuvoje parapijos dėl to ne
panaikins. Tokias naujas idėjas 
verta bandyti.

Politinių kalinių šalpos koor
dinacinis centras galėtų būti 
prie Lietuvių Informacijos 
Centro, kuris renka žinias, ar 
prie BALFo (kaip klausėjo pa
siūlyta), ar kitur. Svarbu, kad 
būtų veiksmingas centras.

(Nukelta į 4-tą psl.)

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

Klaipėdos katalikai yra labai 
nuskriausti sovietinio režimo: 
po II D. karo jie pasistatė nau
ją šventovę ir pavadino ją Mari
jos — Taikos karalienės vardu, 
bet sovietai ją atėmė, nugriovė 
bokštą ir įrengė koncertų salę. 
Tikintieji daug kartų kreipėsi į 
valdžios įstaigas, net patį Krem
liaus bosą L. Brežnevą, bet iki 
šiol nieko nelaimėjo.

Toks komunistų elgesys yra 
barbariškas, vertas griežtos teis
mo bausmės, kuri kada nors 
ateis. Bet tuo tarpu tenai ir teis
muose sėdi sovietinio barbariš
kumo žmonės, ginantys ne tiesą, 
o valdovo norus. Valdantieji 
Lietuvą stengiasi nuslėpti fak
tus nuo laisvojo pasaulio, bet 
šis jau žino tikrąją būklę. Apie 
tai nekartą buvo rašyta išeivijos 
lietuvių ir didžiojoje spaudoje.

Pastaruoju metu Klaipėdos 
šventovės reikalu susidomėjo 
amerikiečių organizacija “Na
tional Interreligious Task For
ce on Soviet Jewry”, kurios būs
tinė yra Čikagoje (1307 South 
Wabash # 221, Chicago, IL 
60605, USA). Jos reikalų vedė
ja yra sesuo Ann Gillen. Ji mi
nėtos organizacijos vardu pa
ruošė informacinį lapą ir išsiun
tinėjo spaudai bei įvairiom ins
titucijom. Tame lape išspaus
dintas Lietuvos Katalikų Komi
teto Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
atsišaukimas, kuriame trumpai 
apibūdinama Lietuvos tikinčių
jų būklė, būsimos sukaktys (Šv. 
Kazimiero mirties 500 metų — 
1984 m., Lietuvos krikšto 600 
metų — 1987 m.), kreipiamasi 
į išeiviją pagalbos, prašoma so
vietinė valdžia grąžinti katali
kams Vilniaus katedrą, šv. Ka
zimiero šventovę, Įgulos šven
tovę Kaune ir Taikos Karalie
nės šventovę Klaipėdoje. Be to, 
aname atsišaukime prašoma 
grąžinti laisvę vyskupams -— 
Julijonui Steponavičiui ir Vin
centui Sladkevičiui.

Toliau informaciniame lape 
raginama kovoti už Klaipėdos 
šventovės grąžinimą ir patiekia
mi šie duomenys: 1979 m. Lie
tuvoje buvo renkami parašai 
po prašymu sovietinei valdžiai; 
po prašymu L. Brežnevui pįasi- 
rašė 148.149 asmenys. Štai kas 
ten buvo parašyta:

k l .... x -į,
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WILHELMINAI POŠIENEI 

mirus,
dukroms ANGELEI ŠIMKIENEI, BIRUTEI DARŽINS- 
KIENEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime —

' Anapilio Moterų Būrelis

Canadian SKrt rtlnnorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ -A

TSRS Augščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkui . L. 
Brežnevui. Nuorašai — LTSR 
Ministerių Tarybai, Religinių 
Reikalų Tarybos prie TSRS MT 
įgaliotiniui Lietuvos TSR Ani- 
lioniui, visiems Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams, 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komitetui.

Klaipėdos ir visos Lietuvos 
TSR katalikų (adresas: Klaipė
da, ind. 235800 Tarybinės Ar
mijos 41-5 bažnyčios komiteto 
pirmininkas Saunorius, Jonas, 
Petro) pareiškimas.

Mes, Klaipėdos m. ir visos 
LTSR katalikai, pakartotinai 
kreipiamės į Jus, TSRS Augš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininke, prašydami padėti 
mums, kad galėtume naudotis 
bažnyčios pastatu, kuris randa
si Klaipėdos Rumšiškės gatvė
je Nr. 6. Šią bažnyčią, gavę raš
tišką leidimą 1956, pasirašytą 
LTSR MT pirmininko M. Šu- 
mausko, patys per 4 metus pasi
statėme savo rankomis ir savo 
lėšomis, pirkdami medžiagas 
pagal valstybės paskyrimą. 
Kreipiamės pakartotinai, nes 
manome, jog mūsų pirmasis pa
reiškimas, pasirašytas virš tri
jų tūkstančių tikinčiųjų, o ant
rasis, pasirašytas 10.241 tikin
čiųjų atstovo ir pasiųstas 1979. 
III. 6, nepasiekė Jūsų, nes prie
šingu atveju būtume sulaukę 
teigiamo sprendimo.

Po šios citatos minėtoji orga
nizacija prideda šį kreipimąsi: 
“National Interreligious Task 
Force ragina religinius vadus 
ir kitus suinteresuotus asmenis 
siųsti panašius raštus, solidari
zuojant su Lietuvos katalikais. 
Padėkite jiems atgauti savo 
šventovę minint 600 metų su
kaktį.”

Tai gražus, humaniškas mos
tas iš amerikiečių pusės. Juo 
reikėtų susidomėti visoms lie
tuvių institucijoms ir pradėti 
akciją plačiu tarptautiniu mas
tu, kad apie tai sužinotų kuo 
daugiau laisvojo pasaulio žmo
nių ir atitinkamai veiktų. M.

■■ ■■
• žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. SV. AUGUSTINAS



Etninės Ontario spaudos atstovų ekskursija Toronte prie parlamento rūmų. Pirmos eilės dešinėje iš krašto — B. 
MAŽE1KIEPĖ, “Tėviškės Žiburių” bendradarbė, kuri savo įspūdžius aprašė šiame savaitraštyje

Kultūrinė šaulių stovykla

Pramonės ir žemės ūkio krašte
Įspūdžiai iš kelionės su etninės spaudos atstovais po Ontario provinciją

BIRUTĖ MAŽEIKIENĖ

Esam daug keliavę. Karo me
tu — atsitiktinai, prievarta, da
bar gi savo malonumui nu- 
skrendam į tolimiausias pasau
lio šalis. Bet kaip gerai pažįs
tam savo kiemą — Ontario? Vi
suomet kas arti, čia pat, atrodo 
neįdomu, o kas toli — labai eg
zotiška. Bet nevisuomet taip 
yra.

Ontario provincijos turizmo 
ministerija įvairiais būdais ska
tina pažinti provinciją, kurioje 
gyvename. Vienas iš tokios pa
skatos būdų yra ir etninės spau
dos atstovų ekskursijos. Val
džia tas keliones organizuoja 
tani, kad laikraščių korespon
dentai matytais ir patirtais įspū
džiais pasidalintų su skaityto
jais ir juos paskatintų “atrasti 
Ontario”.

Šiais metais kelionėje dalyva
vo 38-nių įvairių tautybių laik
raščių atstovai. Kadangi ukrai
niečiai ir lenkai turi daugiausia 
laikraščių, tai ir jų atstovų buvo 
po tris ar keturis. Kitų tautybių, 
kurios Toronte labai gausios, 
pvz. portugalų, laikraštis turi 
tik apie 1000 skaitytojų ir lei
džiamas tik kartą į mėnesį. Ki
niečių atstovaujaina spauda ir
gi atrodė gana silpna, vokiečių 
visai nebuvo, tik austrų atsto
vaujamas laikraštis iš Vankuve
rio. Išskyrus ukrainiečius ir len
kus, aš jaučiausi atstovaujanti 
vienam iš stipriausių etninės 
spaudos laikraščių.

Kelionę pradėjom nuo Ha
miltono botanikos sodo, kuris 
užmia 800 ha plotą. Mūsų kelio
nė buvo gana ankstyva, birželio 
1-6, tai sodas buvo dar beveik 
tuščias. Sezono metu laukai 
įvairiausių rožių ir kitokių gė
lių, miško takeliai su natūralia 
aplinka neabejotinai atrodo įs
pūdingai.

Plieno mieste
Hamiltone pasitiko mus spau

dos klubas. Po užkandžių apva
žinėjom autobusu Hamiltono 
miestą. Kaip kiekviename di
desniame Kanados mieste, šalia 
vaizdą ir orą teršiančios pramo
nės dūmų, auga ir nauji, gražūs 
pastatai, keičiantieji dulkiną 
pramonės miestą į gerai orga
nizuoto, kultūringo miesto vaiz
dą. Miesto centre, be “Canadian 
Football IHall of Fame”, sporto 
muzėjaus, čia pat gražus, mo
dernus pastatas “Hamilton 
Place” teatras, kur vyksta įvai
rūs koncertai ir vaidinimai. Ten 
įrengta ir meno galerija.

Įspūdingas McMaster univer
sitetas, ypač medicinos skyriaus 
universiteto ligoninė, kuri atro
do kaip fabrikas. Taip pat Ha
miltonas turi Dundurn pilį, ku
rios viduje yra muzėjus.

Be kitų neseniai išdygusių 
pastatų, į akį krenta ir moder
nus kalėjimas, kuris atrodo 
kaip viešbutis. Nežinia ar šiuo 
atveju Hamiltonas turėtų di
džiuotis ar apgailestauti, nes to 
pastato gyventojai, kurie turi 
po atskirą kamerą su geru mais
tu, dažnai už kalėjimo sienų 
taip gerai neturėjo. Todėl ne
nuostabu, kad niekas kalėjimo 
nebijo, o kaikurie nenori iš jo 
išeiti.

Apžiūrėję miestą, pasukom į 
amžinai verdantį “Stelco” plie
no fabriką. Šitą milžinišką 1000 
akrų plotą galinja apžvelgt tik 
pro autobuso langą. “Stelco” 
samdo 25.000 žmonių ir paga
mina 7 milijonus tonų — apie 
40% visos Kanados plieno. 
Anglis, pagrindas plieno gamy
boj, kepinama 1800°F krosnyse. 
Šio proceso metu atskiriama 
daug pašalinių medžiagų, kaip 
smala stogams, keliams, trąšos 
ir kt.

Daug įdomių techniškų deta
lių būtų galima prirašyti kaip 
gaminamas plienas, tačiau vi
siems aišku, kad svarbiausia yra 
milžiniškos lydymo krosnys, 
kurios laikas nuo laiko išverčia 
sulydytą degančią masę į veži
mėlius, gabenančius ją tolimes
niam apdirbimui.

Iš autobuso lango ta išsiver- 
čianti ugninė lava atrodo labai 
įspūdingai. Kaip iš tikrųjų įdo
mu ar baisu tas krosnis operuo
ti, galėtų geriau papasakot lie
tuviai, kurie ten dirba. Matyti 
kalnai žvyro ir smulkios anglies. 
Jų dulkes vėjas nešioja per eže
rą net iki Burlingtono.

“Stelco” vadovybė ypatingai 
daug aiškino, kiek daug padary
ta varidens ir oro Svarinimui pa
gerinti. Pagal juos išeitų, kad 
ten be šiek tiek purvo dulkių 
jokių‘kitų nešvarumų nėra —■ 
kvėpuok ir džiaukis. Bet gal to
dėl ir neišleido iš autobuso, kad 
neužuostumėm tikros atmosfe
ros.

Vyno daryklose
P o slegiančio i r dulkino 

“Stelco” pasukom į Winoną, 
kur sustojom “Andres” vyno 
darykloje. Vyno gamybos pro
ceso nematėm, nes šių metų 
vynuogės dar auga, & pernykš
tės. jau išspaustos. Vynas fer
mentuojąs! milžiniškose plieno 
statinėse. Bet vyno ragavimas 
— jau kitas reikalas. Gaila, kad 
aš nenusimanau apie vynus. Ka
dangi aplankėm net dvi vyno 
įmones, tai čia mano reportaže 
liks neišnaudota spraga. Iš pa
kilusių nuotaikų autobuse, sma
gių kalbų ir juoko buvo matyti, 
kad vynai buvo tikrai geri.

Nuo čia prasidėjo ir susipaži
nimas su keleiviais, kurie iki 
šiol laikės rezervuotai. Tokioj 
linksmoj nuotaikoj patraukėm į 
Niagarą per gražų istorinį Nia
gara on the Lake miesteli, ku
ris yra žinomas savo teatru ir 
Bernard Shaw festivaliais.

Teatrai
Vėliau lankėm teatrų miestą 

Stratfordą, bet tik pro langą 
metėm žvilgsnį į šį teatrą, kuris, 
mano nuomone, vertas nema- 
žesnio dėmesio. Pagal Niagaros 
upę? besitęsiantieji parkai yra 
vieni maloniausių poilsiui vie
tų. Čia pailsėjęs ir papiknikavęs 
droži į teatrą. Stratfordas laiko
si šekspyrinių tradicijų scenos 
bei dekoracijų atžvilgiu ir po 
kelių spektaklių ta scena daro
si nuobodi. Tuo tarpu Shaw fes
tivaliuose įdomios scenos deko
racijos pakelia nuotaiką. Be to, 
bent man, B. Shaw su savo ci
nišku humoru ir labai aštria 
angliškos aristokratijos ir bend
rų žmogiškų ydų kritika yra 
daug gyvenimiškesnis ir su
prantamesnis. Šis teatras lietu
vių nėra labai lankomas, nors 
tikrai vertas dėmesio. Ypač įdo
mios galėtų būt grupinės eks
kursijos su maloniu poilsiu 
parkuose dieną baigiant spek
takliu.

Dieną užbaigėm pačioj Nia
garoj, “Sheraton” viešbutyje.

Naujas miestas
Sekantį rytą praleidom Nia

garoje. Visi žino Niagaros įdo
mybes, tad prie jų ir nesusto
siu. Pavalgę pietus “Skylon” 
restorane, iš kurio (775 pėdų 
augštyje virš krioklio) akis ap
rėpia vaizdą net 40 km nuoto
lyje, vykom į naujai projektuo
jamą miestą Townsend. “Stel
co” savo plėtimosi planams už
tikrinti nupirko 6,600 akrų že
mės 40 mylių už Hamiltono 
Nanticoke, prie Erie ežero. Tam 
pačiame Nanticoke yra ir di
džiulė “Texaco” įmonė, ir elekt
ros jėgainė.

Kad darbininkai galėtų po 
darbo atsikvėpti švarioje aplin
koje, maždaug 12-kos mylių 
nuotolyje kuriamas visai nau
jas Townsend miestas. Ontario 
“Land Corporation” (OLC), val
džios agentūra, finansuoja ir 
planuoja šį projektą. Numaty
tas gyventojų skaičius apie 40.- 
000. Kadangi miestas kuriasi 
ant visiškai tuščio ploto, planuo
tojai gali parodyti daug išradin
gumo. Dar tik pradžia, bet jau 
matyti įvairių pastatų namų mo
deliai ($60-80.000), dirbtiniai 
ežerai, parkai ir t. t. Miestas ne
turės jokios pramonės, bus ap
suptas ūkių, o įmonės su užterš
tu oru liks Nanticoke.

Gražusis Londonas
Sekantis sustojimas Londone. 

Visi miestai ir miesteliai gra
žiai mus sutiko ir priėmė, bet 
Londonas gražiausiai. Pats bur
mistras ne tik su mumis kalbė
josi ir fotografavosi, bet ir kiek
vienam dovanojo po gražų su
venyrą — lėkštę su Londono 
miesto herbu. Dviaugščiu auto
busu apvažiavom Londono mies
tą ir apylinkes.

Labai gražus, senoviškas uni
versitetas, didžiuliai parkai pa
gal Thames upę sudaro laisvu
mo, erdvės vaizdą. Atrodo, kad 
žmopės nesusikimšę, turi kur 
išsitiesti ir atsikvėpti.

Vakarienę mums paruošė 
lenkai savo veteranų salėje. Ne 
tik puiki vakarienė mūsų laukė, 
bet ir tautiniai šokiai, skaidrės, 
sveikinimai. Ypatingai malonu 
buvo sutikti ten p. p. Daniliū^ 
nūs, kurie dalyvavo kaip Lon
dono etninio meno tarybos at
stovai. E. Daniliūnas, ilgametis 
“TŽ” korespondentas, domėjo
si mūsų kelione ir taip besidali
nant įspūdžiais buvo užbaigta 
labai maloni viešnagė Londone.

Muzėjus ir viešbutis
Trečiadienio rytą pradėjom 

kelionę Windsoro link, pirmiau
sia aplankydami Fansahwe pi- 
jonierių kaimelį, kur smarkiai 
lijo lietus ir neteko atkurto kai
mo aplinkoj pailsėti bei gerai 
viską apžiūrėti. Sekantis susto
jimas buvo Chatham. Tai įdo
mus istorinis miestelis, kur 
1812 m. vyko lemiami mūšiai. 
Taip pat prieš civilinį karą čia 
buvo labai svarbus pabėgusių iš 
pietų negrų perėjimo punktas.

Aplankėm muzėjų — priva
tų namą, dabar atiduotą mies
tui. Seni piešti portretai, namų 
apyvokos daiktai ir rinkiniai 
yra labai įdomūs senienų mėgė
jams.

Iš šio senove dvelkiančio 
kampelio buvom pervežti į 
Chatham naujų laikų pasididžia
vimo centrą — viešbutį 
“Wheels”. Tai didžiausias po 
vienu stogu pramogų ir fizinės 
kultūros centras Ontario pro
vincijoje. Tai ne tik didžiulis 
viešbutis, kuriame vyksta gau- 

,sūs suvažiavimai ir kitokie ren
giniai — jame yra bene 20 
squash aikščių, kelios teniso 
aikštės, čiuožyklos, kėglių alė
jos ir t. t.

Bet įdomiausias pats išdėsty
mas. Viešbutis kyla ne augštyn, 
bet plečiasi į tolį ir eidamas iš
ilgai gėlėmis papuoštu taku čia 
pat matai už stiklinių sienų žai
džiančius squash, besimaudan
čius ornamentiniuose baseinuo
se, žaidžiančius stalo tenisą ir 
t', t. Tai visai naujas ir labai įdo
mus viešbučio tipas, kuris tar
nauja ne tik atvažiavusiems 
svečiams, bet ir už metinį nario 
mokestį duoda progos visai apy
linkei naudotis tais visais spor
to, gimnastikos ir pramogų ma
lonumais.

(Bus daugiau)

Pirmoji Vilniaus Šaulių Rink
tinės Kanadoje trijų dienų kul
tūrinė stovykla įvyko Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje 
New Wasaga, Ont. Stovyklą 
globojo ir paruošiamuosius dar
bus atliko VI. Pūtvio šaulių 
kuopa Toronte, vadovaujant St. 
Jokūbaičiui. Stovykla prasidėjo 
birželio 26 d. ir baigėsi birželio 
28 d.

Stovyklos komendanto parei
gas ėjo P. Gulbinskas iš Toron
to. Šaulius ir svečius maistu ap
rūpino Vilniaus Šaulių Rinkti
nės moterų pirm. S. Petkevičie
nė iš Hamiltono, padedama ki
tų šaulių iš Hamiltono, Toron
to, Sudburio.

Pirmąją dieną jau buvo užsi
registravusių 60 šaulių, dau
giausia iš JAV. Vakare buvo už
kurtas laužas ir atlikta įvairi 
programa. Deklamavo Vytė ir 
Rūta šnapšytės iš Detroito. Pro
gramai vadovavo St. Jokūbaitis 
ir P. Gulbinskas. Programą pa
įvairino Ign. Petrauskas iš Kle- 
velando, O. ir V. Jokūbaičiai iš 
Klevelando ir kt.

Birželio 27 d. įvyko oficialus 
stovyklos atidarymas — vėlia
vų pakėlimas. Dalyvavo šios 
šaulių kuopos su savo vėliavo
mis: Jono Vanagaičio, “Žalgi
rio”, Romo Kalantos, Karaliaus 
Mindaugo, DLK Gedimino, DLK 
Algirdo, Maironio, VI. Pūtvio. 
Taip pat buvo nešamos Vilniaus 
Šaulių Rinktinės, Lietuvos ir 
Kanados vėliavos.

Šaulių daliniams atėjus su vė
liavomis ir palyda prie vėliavų 
stiebų, atvyko Vilniaus Šiaulių 
Rinktinės pirm. J. šiaučiulis, 
LŠST garbės narys prof. V. 
Mantautas, stovyklos vadovas 
St. Jokūbaitis ir kiti žymieji 
šaulių organizacijos atstovai. 
Rinktinės pirm. J. šiaučiulis pa
sveikino išsirikiavusius bei tarė 
jautrų žodį. Ir kiti kalbėtojai 
priminė šios stovyklos reikšmę 
bei šaulių pareigas.

Po vėliavų pakėlimo Įvyko 
prof. V. Mantauto paskaita, ku
rioje pasakojo apie gyvenimą 
caro okupuotoje Lietuvoje prieš 
150 metų ir apie tai, kaip vyko 
lietuvių atgimimas bei kovos už 
nepriklausomą Lietuvą. Priėjęs 
prie dabartinės Lietuvos gyve
nimo, skatino palaikyti ryšius 
su pavergta tauta, stiprinti pa
vergtųjų viltį, kad Lietuva vėl 
atgaus laisvę.

Po paskaitos prof. V. Mantau
tas atsakinėjo į gausius klausi
mus, tačiau dėl laiko stokos ne
galėjo į visus atsakyti. Jam 
rinktinės pirm. J. Šiaučiulis 
įteikė žymenį. Atvykus Povilo 
Lukšio šaulių dalinio valdybai, 
įvyko kuopų pirmininkų bei val
dybų ir rinktinės vadovybės po
sėdis. Vakare buvo surengtas 
Joninių pobūvis su menine pro
grama ir šokiais. Grojo J. Ado
maičio muzika, veikė valgių ir 
gėrimų bufetas, loterija. Meni
nę dalį atliko Vytė ir Rūta 
Šnapšytės iš Detroito, padekla- 
muodamos eilėraščių. A. Mylė, 
A. Račinskas ir A. Žiūkas atliko 
montažą “Lietuvos karys”, pa
ruoštą J. šiaučiulio. Pobūvyje 
buvo pagerbti Jonai, Petrai ir 
Povilai. Jiems šaulės prisegė po 
gėlę.

Sekmadienį, birželio 28 d., 
9.30 v. r., įvyko sibirinių trėmi
mų, 1941 m. sukilimo paminėji
mas. Paskaitą skaitė KLB kraš

Šaulės kultūrinėje šauliy stovykloje N. VVasagoj atnešusios vainiką prie sto
vyklos kryžiaus. Kairėje E. ŠARAUSKIENĖ iš Klevelando ir T. BENOTIENĖ 
iš Toronto Nuotr. St. Dabkaus

to valdybos vicepirm. inž. J. V. 
Danys iš Otavos. Jis KLB vardu 
pasveikino šaules, šaulius ir pa
sidžiaugė, kad jie, savo veiklą 
pradėję nepriklausomoje Lie
tuvoje, ją tęsia išeivijoje. Api
būdinęs sovietinę.Lietuvos oku
paciją ir 1941 m. sukilimą, pa
skaitininkas apgailestavo, kad 
sibiriniai trėmimai ir lietuvių 
sukilimas prieš sovietus neturi 
didesnio atgarsio laisvajame pa
saulyje. Esą mes nesugebame 
parūpinti pakankamai leidinių 
svetimomis kalbomis. Be to, rei
kia, kur galima, steigti bendrus 
sovietų pavergtų tautų komite
tus bendrai veiklai. Tada bus 
svaresnis balsas ir greičiau at
kreips kitataučių dėmesį į sovie
tų vykdomą tautžudystę paverg
tuose kraštuose. Kaip tokios 
veiklos, pavyzdį, jis nurodė so
vietų pavergtų tautų komitetą 
St. Catharines, Ont. Jis turi di
delę reikšmę į šio krašto visuo
menę ir valdžią, nes demonstra
cijas rengia visų pavergtų tautų 
vardu.

Pradedant sibirinių trėmimų 
minėjimą, žuvusieji buvo pa
gerbti tylos minute, o Lietuvos 
vėliava buvo nuleista iki pusės 
stiebo. Po paskaitos Rūta Šnap- 
štytė padeklamavo eilėraštį 
“Mano protėvių žemė”, o Vytė 
šnapštytė “Šiaurės pašvaistę”.

Pamaldas 11 v. r. atlaikė ir 
pamokslą apie šaulio pareigas 
pasakė kun. A. Simanavičius, 
OFM. Pamaldose šaulės ir šau
liai dalyvavo uniformuoti su sa
vo dalinių vėliavomis ir vainiku 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Po pamaldų vainikas, šauliams 
su vėliavomis ir svečiams lydint, 
buvo padėtas stovyklos aikštelė
je prie iškeltų vėliavų. Stovyk
los vadovas St. Jokūbaitis pasa
kė patriotinę kalbą, liečiančią 
šaulišką pareigą tremtyje. Kal
bėjo ir VŠRK pirm. J. šiaučiu
lis, iš Montrealio, išreikšdamas 
gilią padėką VI. Pūtvio šaulių 
kuopii ir šauliams už didelį 
darbą rengiant šią kultūrinę 
stovyklą.

Po kalbų buvo nuleistos Lie
tuvos, Kanados ir rinktinės vė
liavos bei perduotos saugoti 
VŠRK pirm. J. šiaučiuliui. Su
giedojus Tautos himną, St. Jo
kūbaitis pranešė, kad oficialioji 
stovyklos programa baigta ir pa
linkėjo pasimatyti sekančioje 
stovykloje.

Po atsisveikinimo pietų VŠ
RK įteikė stovyklos tarnybai 
padėkos lapus su įrašu: “Tegu 
meilė Lietuvos dega mūsų šir
dyse — vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi”. Taip pat ir šaudy
mo varžybų laimėtojams įteik
tos taurės. Padėkos lapus ir tau
res įteikė J. Šiaučiulis.

Vilniaus Šaulių Rinktinės Ka
nadoje trijų dienų kultūrinė 
stovykla praėjo broliškoje nuo
taikoje ir demokratinėje dvasio
je. Daug gerų atsiliepimų buvo 
Išgirsta iš brolių ir sesių šau
lių, atvykusių iš JAV. Jie džiau
gėsi tokia darnia veikla ir pa
tirtu nuoširdumu.

Stovyklą surengti padėjo vi
sa eilė šaulių, bet didžioji dar
bo našta teko stovyklos vadovui 
garbės šauliui Stasiui Jokūbai
čiui. Kol tokių sumanių ir pasi
šventusių šauliškai veiklai bus, 
šaulių veikla Kanadoje bus gy
va.

J. Šarapnickas

Tėviškės Žiburiai • 1981. VII. 16 — Nr. 29 (1640) • psl. 3

Etninės spaudos ekskursijoje prie Niagaros krioklio Kanadoje. Viduryje — 
RITA RUDAITYTĖ, “Tėviškės Žiburiu” bendradarbė

Gimtosios kalbos 
mokymas Kanadoje

Saskatūno universitete federacinė vyriausybė surengė 
konferenciją, kuri svarstė etninių kalbų mokymą

A. RINKŪNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Mokytojų paruošimas

Šiam seminarui vadovavo ir 
pranešimus padarė Ida Wasa- 
case (Saskatchewan Indian Fe
deration College), Aline Char
bonneau-Dagenais (University 
of Montreal) ir Sandra Vanables 
(Teaching English as an Addi
tional Language in British Co
lumbia).

Ida Wasacase, indėnė, papa
sakojo įvairias problemas, ku
rias turi indėnai Kanadoje. Vė
liau teko išsikalbėti su indė
nais neoficialioje' atmosferoje. 
Apie tai — pabaigoje. I

Aline Charbounneau-Dage- 
nais papasakojo apie mokytojų 
švietimą Montrealio universite
te. Tai 45 valandų kursas, ku
riame išeinama: kalba (linguis- 
tinė pusė), sustiprinant paties 
mokytojo kalbos mokėjimą; kal
ba kaip mokomoji medžiaga — 
programos; kalbos mokymo me
todai; etninės kalbos ryšys su 
etnine kultūra. Parama šiems 
kursams gaunama iš kelių pro
vincinių įstaigų ir iš federaci
nės valdžios.

TEAL (Teaching English as 
an Additional Language) yra 
privati organizacija. Salia Bri
tų Kolumbijos, TEAL veikia 
Ontario provincijoje (TESL — 
Teaching English as a Second 
Language) ir JAV-se (TESOL). 
Mokytojų švietimą ji vykdo per 
metines konferencijas, ilges
nius seminarus, spausdintus lei
dinius. Etninių grupių mokyto
jams būtų labai pravartu tuo 
pasinaudoti, įsirašant į draugi
jos narius.

Šis seminaras, daugiau negu 
kiti, praėjo suskilęs į atskiras 
temas. Dėlto po jo liko dar eilė 
praktiškų klausimų neatsakyta. 
Juos teko kelti kitų seminarų 
metu. Pabaigoje bendra išvada 
buvo ta, kad valdžia etninių mo
kytojų paruošimu ir kvalifika
cijų pakėlimu nesirūpina. Kon
krečiai prašant, galima gauti 
kiek pinigų iš federacinės val
džios, bet visa tai turi organi
zuoti kiekviena etninė grupė 
savo nuožiūra.

Kalbant apie lėšas
Lėšų galima gauti iš valdžios 

per kelias įstaigas. Pagrindinė 
įstaiga' yra federacinės valdžios 
daugi akultūrių reikalų direkto- 
riatas Ministry of State ribose. 
Kreipiamasi į tos ministerijos 
vietines įstaigas, kurios yra 
kiekviename didesniame mies
te. Kitas šaltinis yra provinci
jos valdžia. Į ją geriausia kreip
tis per švietimo vadybas, kurių 
ribose mokykla veikia. Valdžia 
paprastai duoda pusę prašomų 
išlaidų. Kitą pusę turi pridėti 
prašančioji organizacija. Reikia 
ne tik pasižadėti, bet ir konkre
čiai padaryti, nes kartais reikia 
tai ir dokumentaliai įrodyti.

Baigiamosios pastabos
Vienas iš konferencijos tikslų 

buvo bendras Kanados švietėjų 
ir švietimo administratorių su
sipažinimas bei privatus išsi
kalbėjimas. Tam tikslui buvo 
sudarytos puikios sąlygos ne 
tik prie vakarinių pobūvių sta
lų, bet ir gausiuose gerai įreng
tuose šoniniuose kambarėliuo
se, kur minkšti baldai stovėjo 
prie žydinčių medelių. (Mat 
Saskačevano provincija taip pat 
turi naftos). Vieną tokį pokalbį 
teko turėti su indėnais, susipa
žįstant su jau minėta paskaiti
ninke ir jos draugais akademi
kais. Man jų nuoširdžiai pagai
lo, nes daugeliu atvejų jie tebė
ra susiorganizavę panašiai, kaip 
lietuviai prieš Mindaugą (XIII 

š.). Anuo metu Mindaugui pa
vyko sujungti lietuvių gimines 
į vieną valstybę, kuri galėjo at
sispirti prieš vokiečius ir sla
vus. Indėnai nespėjo savos vals
tybės suorganizuoti prieš baltų
jų atvykimą, kurie ta proga di
delę jų dalį ir likvidavo, palik
dami tik vietovių vardus. “Jūs, 
baltieji, — pasakė vienas indė
nas gimnazijos mokytojas, — 
iššaudėte mūsų miškų žvėris, 
išgaudėte paukščius, suvaryda
mi mus į rezervus, paėmėte mū
sų naftą. Jūs likvidavote mūsų 
kultūrą. Taip, dabar jūs mums 
siūlote baltųjų mokyklas, bet 
indėnai į tas mokyklas žiūri 
kaip į dar vieną priemonę mūsų 
dvasiniam gyvenimui sunaikinti. 
Indėnų vaikai iš tų mokyklų bė
ga”.

“Ką tad daryti?” — pateikiau 
klausimą minėtai prelegentei, 
indėnų instituto, federacinės 
valdžios išlaikomo, direktorei. 
“Turime pradėti nuo pradžios: 
pirmiausia suorganizuoti bend
rinę indėnų kalbą, nes dabar 
kalbame atskiromis kalbomis ir 
vieni kitų nesuprantame. Po 
kalbos eitų bendrinė rašyba ir I 
gal tik po to prieitume prie 
bendrinės indėnų tautos kokia 
nors forma. Bet ar pakaksime 
tam pajėgų, abejoju”.

Kita proga teko atsisėsti prie 
islandiečių mokytojų būrelio. 
Jie kalbėjo islandiškai — seno
vine germanų-gotų kalba. Pasi
rodo, jie gyvena ne vien Islan
dijoje. Nemaži jų kiekiai užima 
šiaurinius Saskačevano jr Ma- 
nitobos provincijų plotus, vie
tose arti Hudsono įlankos, kur 
vikingai buvo išsikėlę anksčiau, 
negu Kolumbas atrado Ameri
ką.

Nesimatė konferencijoje es
kimų. Matyt, jų lygis yra že
mesnis už indėnų.

Konkrečių nutarimų konfe
rencija nepadarė, nebent tai, 
kad Ontario provincijos švietė
jai ir administratoriai paprašė 
savo švietimo ministeriją su
šaukti panašią konferenciją 
vien Ontario mastu, o tik po to 
galvoti apie visos Kanados kon
ferenciją.

Baigiamajame žodyje konfe
rencijos pirm. prof. Lome La- 
forge (iš Kvebeko universiteto) 
pasidžiaugė, kad ši konferenci
ja, kaip pirmoji tokio pobūdžio, 
savo tikslą pilnai pasiekė. Padė
kojo federaciniam daugiakultū- 
rių reikalų direktoriatui už jos 
surengimą ir finansavimą (dau
gumą dalyvių teko skraidinti 
lėktuvais). Pažadėjo rūpintis, 
kad panaši konferencija būtų 
po kelių metų sušaukta kurioje 
kitoje provincijoje.

Nors pirmininkui smarkiai 
plojome, bet išsiskirstėme nesu
giedoję jokio himno. Nejučio
mis prisiminiau vieną federaci
nę konferenciją, įvykusią prieš 
penketą metų Toronto univer
siteto patalpose ir svarsčiusią 
Kanados vienybės klausimą. Ta
da konferencija buvo baigta vi
siems labai entuziastingai gie
dant “O Canada” angliškai ir 
prancūziškai. Dabar to nebebu
vo.

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

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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® PAVERGTOJE EI / HIII © LIETUVIAI PASAULYJE
KELIONĖ NEMUNU

Keleivinės Kauno stoties viršinin
kas P. Michailovas pateikia žinių 
apie prasidėjusias šio sezono kelio
nes Nemunu. Keleivių dabar laukia 
pernai Vilijampolėje pastatyta prie
plauka su laukiamąja sale, restoranu 
ir bufetu. Nepriklausomybės laikais 
laivai keleivius priimdavo Kauno se
namiestyje prie Vytauto šventovės. 
Čia prasidėdavo ir baigdavosi tradici
nė Kauno jėzuitų gimnazijos išvyka 
į Kulautuvą. Anuometinius laivus yra 
pakeitusios greitaeigės “Raketos”, 
kurių didžioji dalis skrieja virš van
dens paviršiaus. Tomis “Raketomis” 
keleiviai vežami į Jurbarką, Sovets
ku pavadnitą Tilžę, Rusnę, Nidą ir 
Klaipėdą. Kurortiniam sezonui prasi
dėjus, j Kačerginę, Kulautuvą, Vilki
ją, Seredžių savaitgaliais plaukia di
desni sovietiniai “Zaria” tipo laivai.

VASARAI ARTĖJANT
Apie Lietuvos vandenų aukas ge

gužės 13 d. “Tiesoje” prašneko Lie
tuvos Skęstančių Gelbėjimo Draugi
jos centro komiteto instruktorius 
Pranas Merkininkas ir dienraščio ko
respondentas Arnoldas Čaikovskis. 
1979 m. Lietuvoje nuskendo 520 as
menų: 337 vyrai, 62 moterys ir 121 
vaikas. Pernai buvo užregistruoti 436 
nuskendimai: 304 vyrų, 47 moterų, 
85 vaikų. Aukų galėjo būti daugiau, 
nes nelaimingų atsitikimu vandenyje 
pernai turėta 954, bet 518 žmonių 
pavyko išgelbėti, šiemet, dar vasarai 
neprasidėjus, skenduolių jau už
registruota 70. Visoje Lietuvoje va
saros sezono metu veiks 183 žinybi
niai ir 477 visuomeniniai punktai, 
tačiau beveik visiems trūksta esmi
nio inventoriaus, pvz. megafonų ir 
plaukiojantiems sekti žiūronų. Sken
duolių skaičių galėtų sumažinti mo-. 
kyklose rodomi filmai, moksleivius 
supažindinantys su pagrindinėmis 
taisyklėmis. . Tačiau tie filmai yra 
pasenę, sutrūkinėję, neatitinkantys 
šių dienų reikalavimų. Kartais mau
domas! pavojingose vietose: “Pasva
lio mieste gyventojams maudymosi 

.vieta parinkta prie Lėvens upės.
Anot pačių pasvaliečių, ši vieta ne
labai tikusi. Čia ypač pavojinga vai
kams, nėra jiems specialiai atitver
to ploto, kaip to reikalauja taisyk? 
lės. Nėra privažiavimo prie paplū
dimio, nepasirūpinta poilsio vietos 
planavimu. Maudytis nejauku, o gel
bėjimo poste gelbėtoją pernai retai 
kas matė. Dabar komunalinių įmo
nių kombinato viršininkas Stasys 
"Gertus taip pat negalėjo tiksliai pa
sakyti, kas ir kada budės paplūdimio 
gelbėjimo punkte. Čia net valties nė
ra. Nepasirūpinta gelbėjimo postui 
reikalingiausiomis priemonėmis ...”

KIEK ŠEIMOJE VAIKŲ?
Šį klausimą birželio 11 d. “Tieso

je” kelia liaudies ūkio planavimo 
ir ekonomikos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Antanas Merčaitis ir 
Vilniaus universiteto docentas Sta
sys Vaitekūnas. Remdamiesi 1970 ir 
1979 m. surašymo duomenimis So
vietų Sąjungoje, jiedu konstatuoja, 
kad sparčiausiai gyventojų skaičius 
daugėja Tadžikijoje, Uzbekijoje, 
Turkmėnijoje, Kirgizijoje, Armėni
joje ir Azerbaidžane. Lėčiausias dau
gėjimas esąs užregistruotas Rusijo
je, Ukrainoje, Gudijoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Lietuva yra šių duome
nų vidurkyje: “Mūsų respublikoje 
gyventojų prieaugis susidaro iš dvie
jų šaltinių: natūralaus prieaugio — 
skirtumo tarp gimusiųjų ir mirusių
jų skaičiaus ir migracijos saldo-skir- 
tumo tarp atvykusiųjų į respubliką 
ir išvykusiųjų. Pagrindinį gyvento
jų prieaugio dalį sudaro natūralus 
gyventojų prieaugis . . .” Didžiausio 
natūralaus prieaugio — 40.874 Lie
tuva susilaukė 1960 m., o 1980 m.

Simon's
TRAVEL

LIETUVA 
11 DIENŲ!

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

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

Nuperkame

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

Sutvarkome iškvietimus vizitui j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Lietuvoje giminėms automobilius. 
Smulkiau teiraukitės:

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

06-986766 TOR

TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

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

Simon's television kJ B'S B LVJ B 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 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

— tik 15.759. Svarstant gimimų su
mažėjimą, daroma išvada: “Pirmą 
vaiką turi arba nori turėti beveik 
visos šeimos. Tai rodo tiek statisti
kos duomenys, tiek ir specialūs de
mografiniai tyrimai. Poreikis turėti 
antrą, o juo labiau trečią vaiką daž
nai jau prieštarauja kitiems šeimoms 
poreikiams. Tai matyti ir iš statisti
kos duomenų — trys vaikai ir dau
giau šeimose pasitaiko vis rečiau, 
štai 1960 m. pirmagimiai, antragi- 
miai sudarė 70,4% visų gimusiųjų, 
1979 m. — jau 82,7%, o miestuose
— net 89,7%. Todėl nekelia abe
jonių, kad mūsų respublikoje vyrau
ja 1-2 vaikų šeimos . . .” Toks vai
kų skaičius neužtikrina gyventojų 
pagausėjimo. Remiantis demografų 
duomenimis, 100 ištekėjusių moterų 
turėtų gimti 250 vaikų, jeigu nori
ma tik išlaikyti gyventojų skaičių, 
o jam padidinti jau reikia trečio vai
ko.

PARAMA MOTINOMS
Parama motinoms tik pradedama 

įgyvendinti: “Nuo 1981 metų palaips
niui bus įvedamos dalinai apmoka
mos atostogos kūdikiui prižiūrėti, 
kol jam sukaks vieneri metai. Mūsų 
respublikoje motinoms šios atosto
gos bus apmokamos po 35 rublius 
per mėnesį . . .” Ateityje tos atosto
gos galės būti pratęstos iki pusantrų 
ir dvejų metų su geresniu apmokė
jimu. Yra numatytos ir dvi apmo
kamos savaitės susirgusiam vaikui 
slaugyti. Dar šiame penkmetyje mo
tinos gaus vienkartines pašalpas: už 
pirmą gimusį vaiką — 50 rublių, už 
kitus vaikus — po 100 rublių. Tos 
pašalpos bus mokamos tik dirban
čioms motinoms. Tokia valstybinė 
pašalpų sistema įvedama pirmą kar
tą. Atkreiptas dėmesys ir į jauna
vedžių šeimas: “Pirmą kartą numaty
tos labai rimtos lengvatos jaunave
džiams gauti valstybinį gyvenamąjį 
plotą, taip pat statyti individualius 
ar kooperatinius namus bei butus. 
Nuo vienuoliktojo penkmečio nu
matoma palaipsniui įvesti tokią tvar
ką, kad jaunavedžiai (pirmą kartą 
susituokiantys iki 30 metų) gautų 
kaip minimumą kambarį, o per tre
jus metus po vedybų gimus vaikui
— vieno kambario butą . . .” Tas vie
nuoliktas penkmetis prasidės tik 
1986 m. Į jo planus įtrauktas vienas 
kambarys jaunavedžių šeimai ir vie
no kambario butas, gimus pirmajam 
kūdikiui, deja, yra juokingai menka 
paslauga normaliam šeimos augimui 
skatinti. Menkos ir vienkartinės 50- 
100 rublių pašalpos gimdyvėms, kai 
demokratinėse Vakarų pasaulio ša
lyse jau seniai yra įvesti mėnesiniai 
vaikų priedai iš valdžios iždo. Vaikų 
turinčios vienišos motinos, dėl jų 
negalinčios dirbti, gauna net pragy
venimą užtikrinančias gerovės pašal
pas.

GAISRAI KAIMUOSE
Lietuvos savanorių gaisrininkų 

draugijos respublikinės tarybos pir
mininko pavaduotojas A. Opanovi- 
4ius “Valstiečių Laikraščio” gegužės 
19 d. laidoje rašo apie gaisrus 
Lietuvos kaimuose. Pernai jų buvo 
396. Tuose gaisruose žuvo 30 žmo
nių, jų tarpe 5 vaikai. Padaryti 
nuostoliai siekė 192.232 rb. Esą tais 
metais 119 gaisrų kilo dėl nesu
tvarkytų elektros laidų ir prietaisų, 
82 — dėl neatsargaus elgesio su ug
nimi, 37 — dėl netvarkingų šildymo 
įrenginių, 46 — dėl išdykaujančių 
vaikų, 17 — dėl be priežiūros palik
tų krosnių. Kartais kaltė tenka ir 
girtavimui. Tokia nelaimė š.m. ko
vo 11 d. įvyko Rokiškio paukštinin
kystės sovchoze, kur savo name su
degė Andrejus Afanasjevas su žmo
na Regina ir ketverių metų sūneliu 
Evaldu. y. Kst.

Milžiniško dydžio akmuo Puntukas prie Anykščių Lietuvoje. Jame iškalti atvaizdai transatlantinių lakūnų DA
RIAUS ir GIRĖNO, žuvusių 1933 m. Soldine (dabar Lenkijoje), ir jų testamento dalis

Aktualieji klausimai konferencijoje
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Rusinimas, trėmimai, sukilimas
Dr. Antanas Klimas skaitė pa

skaitą “Taškento rezoliucijos ir 
jų galima įtaka Lietuvos rusifi
kacijai”. šiais dar viešai ne
skelbiamais nutarimais rusų 
kalba bus įvesta jau į vaikų dar
želius ir rusų kalbos pamokų 
skaičius žymiai padidintas. Tai 
turėtų vesti į gimtosios kalbos 
nustelbimą. T. Venclova paste
bėjo, kad ši nauja politika įves
ta dėl mažo rusų kalbos varto
jimo kaikuriose Azijos respub
likose. Jo manymu, Lietuvoje 
padėtis per sekančius dešimt 
metų dėl to nepasikeis, nes tau
tinis lietuvių jausmas yra labai 
stiprus.

Dr. Elona Vaišnienė supažin
dino su ką tik išleista knyga 
prancūzų kalba dr. Bronio Kas- 
lo “La Lithuanie et la seconde 
guerre mondiale”. Trumpai kal
bėjo ir autorius. Knygos lei
dimą ir finansavimą rėmė JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Ji skir
ta prancūziškai kalbantiems 
kraštams, ypač Europoje. Išlei
do Paryžiaus knygų leidykla G. 
P. Maisonneuve & Larose ir ji 
Europoje ją platins. Amerikoje 
ribotą knygos skaičių platins 
JAV LB.

Dr. Adolfas Damušis, sukili- 
minės vyriausybės ministerių 
kabineto narys, 1941 m. birželio 
masinių išvežimų ir tautos suki
limo 40 metų proga pasakė kal
bą apie sukilimo ruošimą ir jo 
eigą bei pasekmes.

Minėjimo koncerte programą 
atliko solistė Angelė Kiaušaitė 
iš Filadelfijos ir aktorė-rašyto- 
ja Birutė Pūkelevičiūtė iš Či
kagos. Pastaroji literatūrine py
ne, vietomis palydima muzikos, 
pavaizdavo tautos jausmus tuo 
kritišku masinio vežimo ir su
kilimo metu.

Bronius Kviklys atvežė dalį 
savo kilnojamos parodos apie re
zistencinius leidinius, pogrindi
nę spaudą ir atitinkamas nuo
traukas. Ji abi dienas buvo įdė
miai apžiūrima ir parodyta vi
siems atsilankiusiems kitatau
čiams.

Baigiamosios pastabos
Konferencija vyko, kaip kun. 

K. Pugevičius išsireiškė, “Jung
tinių Tautų šešėlyje. Mes esame 
taip arti ir kartu taip toli nuo 
jų-” , x-

Jungtinės Tautos neturi jo
kios vykdomosios galios, jokių 
konfliktų (ypač karinio pobū
džio, pvz. sovietų invazijos) ne
gali išspręsti ar sutabdyti.

JT lieka dideliu ir labai svar
biu tarptautiniu forumu infor
macijai, nuomonių pasikeitimui 
ir propagandai. Eilė kalbėtojų 
bei pareigūnų, turinčių artimus 
ryšius su JT, nurodė, kad teigia
mų rezultatų galima pasiekti iš
plečiant informaciją ir pabrė
žiant žmogaus teises. JT diplo
matų politinis ir istorinis akira
tis yra labai siauras, nukreiptas
į savo reikalus. Baltijos kraštai 
didelei daugumai yra nežinomi, 
todėl pirmiausia jie turi būti 
apie jas informuojami.

Du trečdaliai valstybių JT-se 
yra naujos mažos valstybės. Po
litinių klausimų jos nenori 
svarstyti, nes dauguma jų turi 
daug etninių mažumų, ir dėlto 
klausimai apie tautinių grupių 
apsisprendimą jiems neparan
kūs. Politiniai Baltijos klausi
mai, jeigu kas juos iškeltų bal
savimui, būtų nesvarstomi ar at
mesti. Bet žmogaus teisių klau
simai yra visuotinai priimtini ir 
svarstomi.

Reikalingas centrinis - koordi
nacinis centras politiniams kali
niams ir jų šeimoms šelpti.

Lietuvių-žydų santykius svars
tant, mums trūksta dokumenta
cijos, ypač anglų kalba. Reiktų 
dokumentuoti ir plačiai skelbti 
pozityvius lietuvių pagalbos žy
dams atvejus.

Šiuo metu pagrindinė efek
tyvi priemonė padėti Lietuvos 
reikalams ir lietuviams Lietu
voje yra informacijos rinkimas, 
dokumentacija ir platus pasklei
dimas anglų ir kitomis kalbo
mis. žmogaus teisių gynimo at
vejai susilauks didžiausio dė
mesio.

Konferencijoje nerašyta nei 
rezoliucijų, nei deklaracijų. Iš
vados bus paskelbtos vėliau. Da
lyviu posėdžiuose buvo tarp 100 
ir 150.

& HAMILTON
IT’S YOUR DAY šiemet Hamilto

ne buvo penkių dienų renginys. Fes
tivalis prasidėjo birželio 27, šeštadie
nį, Gage parke su tautybių palapinė
mis, etniniu maistu, meniniais pasi
rodymais ir oficialiuoju šventės ati
darymu bei uždarymu. Lietuviai šie
met savo skyriaus neturėjo, nors 
laikraštyje buvo skelbta, kad bus. 
Folk Arts Council paprašyta “Gyva- 
taro” jaunųjų šokėjų grupė antradie
nį davė trumpą programėlę.

FELICIJAI IR MARIJUI GUDINS- 
KAMS, įsigijusiems savo pirmąją 
nuosavybę, draugai surengė netikėtą 
namų įkurtuvių balių, šeštadienio 
vakarą į jų namus suplaukė daugybė 
žmonių su dovanomis, gėrimėliais ir 
užkandžiu. Malonieji šeimininkai vi
sus mielai priėmė. Čia buvo pasakyta 
sveikinimo kalbų, sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir jaunajai lietuvių porai 
suvažiavusieji padovanojo gražų na
mų vėsintuvą. Mokyt. M. Gudinskas 
yra talentingas, jaunas lietuvių vei
kėjas ir savo sugebėjimus jau yra 
įrodęs būdamas LB apylinkės pir
mininku. Pernai Hamiltone jis vado
vavo sukaktuvinių Kanados Lietu
vių Dienų ruošai.

Į MIDLANDĄ rugpjūčio 9 d. or
ganizuojama ekskursija. Kelionė au
tobusu ten ir ptgal kainuoja 10 dol. 
asmeniui. Užsiregistruoti reikia ligi 
rugpjūčio 1 d. pas Pr. Enskaitį arba 
E. Gudinskienę.

KLIERIKAS K. KAKNEVIČIUS 
iš Romos lankėsi mūsų parapijoje. 
Hamiltoniečiai turėjo progos pasikal
bėti su juo apie lietuviškąsias insti
tucijas Romoje.

Kultūrinėje šaulių stovykloje Naujojoj VVasagoj, Kanadoj, pamaldų metu. 
Mišių aukas neša prof. V. MANTAUTAS, J. LABUCKIENĖ, J. ŠIAU- 
ČIULIS, Vilniaus Šaulių Rinktinės Kanadoje pirm. Nuotr. St. Dabkaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125*L8M1L6 TALKA

JADVYGOS SAUNORIENĖS bro
lis Aleksas Romanovičiuš, atvykęs iš 
Lenkijos, šešias savaites viešėjo pas 
savo seserį.

VYTAUTO ŠVEDO šeima birželio 
28 d. susilaukė gražios dukrelės, kuri 
yra jau trečioji.

M. ANTANAS GARKŪNAI trim 
savaitėm yra išskridę į Angliją ap
lankyti savo giminių. Po karo p.p. 
Garkūnai yra gyvenę Anglijoje.

G. P. BREICHMANAI Wasagoje 
įsigijo vasarnamį ir sekmadienį su 
savo hamiltoniečįais draugais bei 
naujais kaimynais atšventė sezono 
atidarymą. P. Breichmanas yra jau 
pasidaręs “Stelco” pensininku.

PETRUI ARMONUI, hamiltonie- 
čiams žinomam “Concession” gara
žo savininkui, ir jo būsimai žmonai 
Ceškauskaitei, buv. Rickienei, šešta
dienį buvo surengtas šaunus merg
vakaris. Jų vestuvės įvyks rugpjūčio 
15 d. Hamiltone.

Į LIETUVĄ susitikti su giminėmis 
yra išvykusios A. Deksnienė su duk
ra — Darija Powell. Pernai vasarą 
jos abi važinėjo po Europą. K. M.

HAMILTONO SKAUTŲ “Širvin
tos” ir “Nemuno” tuntai užbaigė žie
mos ir pradėjo vasaros sezoną birže
lio 27-28 d.d. su iškyla Alberto Au- 
gustinavičiaus ūkyje LaSalettėje. Da
lyvavo 15 mergaičių ir 13 berniukų 
su vadovais. Daugelis jaunesniųjų 
skautų iškylavo pirThą kartą, šešta
dienio vakarą skambėjo dainos ir 
juokas, linksmi pasirodymai prie lau
žo. Sekmadienio popietėje iš Hamil
tono atvažiavęs kun. St. Šileika atna
šavo šv. Mišias prie papuošto laukų 
gėlėmis altoriaus. Šv. Mišios buvo 
laikomos už Terry Fox. Hamiltono 
lietuviai skautai dėkoja Alb. Augus- 
tinavičiui, kun. St. Šileikai ir vi
siems, prisidėjusiems suorganizuoti 
šią iškylą.

PRADĖTAS VAJUS Romuvos 
stovyklai. Kreipiamės į visus geros 
valios lietuvius, kuriems rūpi lietu
viško jaunimo ateitis, ir kviečiame 
prisidėti pinigine auka. Ypač krei
piamės į tuos, kurių vaikai ar patys 
yra naudojęsi Romuvos stovyklavie
te. Aukas galima įteikti D. Gutaus- 
kienei, Nijolei Otto, B. Pakalniškiui, 
A. Tumaičiui, Z. Stonkui. Aukos su
ma atleidžiama nuo pajamų mokes
čio.

Romuvos stovyklavietei aukojo po 
$100: P. Bulkė, dr. V. Kvedarai, A. 
Liaukai; po $50: L. ir D. Stukai, M. 
ir V. Leparskai, A. Mingėla; $20: D. 
Kochanka; $15: T. Kochanka, V. Nar
kevičius; $10: M. Juodis. Visiems au
kojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Skautams remti komitetas

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6%
santaupas .....................15%
term, depoz. 1 m. .1514% 
term, depoz. 3 m. ....... 13%
reg. pensijų fondo 14% 
90 dienų depozitus .. 16’z4% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. .1714% 
asmenines paskolas .19%

JA Valstybės
PRIE KATALIKŲ ŠV. TOMO 

UNIVERSITETO Houstone, Texas 
valstijoje, yra įsteigta Rotho vardo, 
koplyčia, papuošta žymaus amerikie
čių dail. Marko Rotho sukurtais pa
veikslais. Toji koplyčia, skirta įvai
rioms religijoms, yra tapusi svarbiu 
mokslinės bei humanistinės veiklos 
centru. Jos dešimtmečio proga stei
gėjai ir tvarkytojai paskyrė 12 pre
mijų žymiems kovotojams už žmo
gaus teises bei draugiškus tarptauti
nius ryšius. Premijos paskirtos: Ita
lijos katalikų veikėjui G. Alberigui, 
indėnų vadui T. Porteriui, keliems 
P. Amerikos ir P. Afrikos kovoto
jams už žmogaus teises, sovietiniuose 
kalėjimuose kankinamiems Baliui 
Gajauskui ir Tatjanai Velikanovai. 
Tos $10.000 premijos buvo įteiktos 
birželio 20 d. T. Velikanovos vardu 
premiją priėmė P. Litvinovas, B. 
Gajausko — Tomas Venclova. Šia 
proga T. Venclova kalbėjo apie lais
vės kovotoją B. Gajauską ir sovietų 
okupuotos Lietuvos kančias. B. Ga
jausko premija bus laikoma banke, 
kol jis pats nutars, kaip ją galima 
panaudoti.

LINAS RIMKUS, beveik metus 
dirbęs redaktoriumi “Drauge”, rug
pjūčio 1 d. įsijungė į “Amerikos 
Balsą” Vašingtone. Dienraščio re
dakcija jam surengė išleistuves bir
želio 26 d. Apgailestaujant bendra
darbio netekimą, buvo reiškiama vil
tis, kad jis neužmirš “Draugo” ir 
dirbdamas žurnalistinį darbą “Ame
rikos Balse”.

VELIONIES DAIL. ADOMO VAR
NO paminklui pastatyti Čikagoje bu
vo sudarytas specialus komitetas or
ganizacijų ir visuomenės atstovų po
sėdyje. Komiteto nariai: pirm Do
mas Adomaitis, I vicepirm. Teodoras 
Blinstrubas, II vicepirm. Domą Pet
rulytė, ižd. Stasys Vanagūnas, sekr. 
Alicija Rūgytė. Paminklo projekto 
komisijon išrinkti: pirm. — dail. 
Mikas Šileikis, nariais — dailininkai 
Barbora Morkūnienė, Jonas Tričys 
ir architektas Albertas Kerelis. Ini
ciatorių rūpesčiu tuoj po a.a. A. 
Varno mirties atidarytoje sąskaitoje 
jau yra $1.500. Tikimasi, kad savo 
aukomis prie paminklo statybos pri
sidės ir kiti gausūs velionies ger
bėjai. Aukų lapus ruošia ižd. S. Va
nagūnas, 6454 So. Wahstenaw Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Tel. 434- 
8063.

DZŪKŲ DIENOS Čikagos Jauni
mo Centre šiemet įvyko gegužės 16- 
17. Visus svečius pasveikino Dzūkų 
Draugijos pirm. P. Nedas. Programai 
vadovavo dzūkė J. Drūtytė, o ją at
liko dzūkai solistai — Margarita 
Momkienė ir Jonas Vaznelis su 
akompaniatoriumi A. Vasaičiu. Kun. 
J. Borevičiui, SJ, sukalbėjus maldą, 
buvo pradėta dzūkų vaišingumą liu
dijanti vakarienė.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
JAV šiemet vyksta liepos 12-19 d.d. 
Jai skirtus atsišaukimus paskelbė 
prez. R. Reaganas, Niujorko valstijos 
gubernatorius H. Carey ir Niujorko 
burmistras E. Koch. Savaitės iškil
mes Niujorke paruošė jungtinis ko
mitetas, kurio eilėse yra ir lietuvis 
Peter C. Wytenus, vadovaujantis or
ganizacijai American Friends of An- 
tibolshevic Bloc of Nations, Inc. 
Savaitės renginiai liepos 12, sekma
dienį, 11.30 v.r., buvo pradėti eku
meninėmis pamaldomis prie Laisvės 
statulos. Bus užbaigti liepos 19 d. 
dalyvių eisena į centrinį Niujorko 
parką, kur įvyks patriotinė ir kultū
rinė programa.

UKRAINIEČIAI, KAIP IR LIE
TUVIAI, mini 1941 m. įvykusį savo 
sukilimą. Kai tą vasarą vokiečių ka
riuomenė užėmė Lvovą, ukrainiečiai 
sudarė tautinę vyriausybę, vadovau
jamą Jeroslavo Stetsko ir Stepono 
Ba'nderos. šis įvykis bus paminėtas 
JAV kongrese liepos 18 d. specialia 
E. Dervinskio kalba. Sukilimo minė
jime dalyvaus ir buvęs tautinės vy
riausybės vadovas J. Stetsko.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
PROGA Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras Los Angeles 
mieste birželio 23 d. sušaukė tauty
bių pasitarimą, kuriame dalyvavo 
lietuviai, latviai, nikaragviečiai, viet
namiečiai ir kubiečiai. Jame nutarta 
surengti dvigubą demonstraciją San 
Francisco mieste prie Sovietų Są
jungos konsulato. Mažoji demonstra
cija įvyks liepos 18 d. vakarą, o di
džioji — liepos 19 d. rytą. Pastaro- 
jon bus pakviesti amerikiečių tele
vizijos ir spaudos atstovai. Susitiki
mas su spaudos atstovais San Fran- 
cisce planuojamas liepos 17 d. Los 
Angeles lietuviai į demonstracijas 
galės vykti autobusais arba savais 
automobiliais.

Australija
ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 

VALDYBA gegužės 31 d. Lietuvių 
Namuose surengė kultūrinę popietę, 
kurios pelnas buvo skirtas Vasario 
16 gimnazijai V. Vokietijoje parem
ti. Apie šios institucijos istoriją bei 
jos reikšmę kalbėjo — B. Mockūnie- 
nė, E. Bulienė ir J. Mockūųas. Vasa-' 
rio 16 gimnaziją lankęs A. Binkevi- 
čius skaitė J. Aisčio eilėraštį, R. 
Pranckūnaitė — dvi pasakėčias. Dai
nomis programon įsijungė moterų 
kvartetas “Nemuno dukros”. S. Ku
bilius padeklamavo B. Brazdžionio 
“Tris vizijas”.

ETNINIŲ GRUPIŲ ATSTOVŲ su
sitikimas su Australijos premjeru M. 
Fraseriu birželio 1 d. įvyko Sydnė- 
jaus “Wentwortho” viešbutyje. Jame 
taip pat dalyvavo nemažai Austra

lijos ministerių, parlamentarų ir se
natorių, o ateivių grupę sudarė apie 
400 asmenų. Lietuviams atstovavo 
ALB Sydnėjaus apylinkės pirm. dr. 
A. Mauragis su žmona, O. Baužienė 
ir A. Terris. Premjeras M. Frase- 
ris susipažino su grupių atstovais, 
aptarė įvairius klausimus, ragino vi
sus padėti Australijos vyriausybei, 
dirbti visos Australijos ir kartu sa
vo gerovei, siekiant geresnės 'šio 
krašto ateities.

TRADICINIS F 0>L K L O R I N I S 
FESTIVALIS, rengiamas “Shell” 
bendrovės Sydnėjauš operos rūmuo
se, įvyko birželio 6-9 d.d. Jame da
lyvavo net 60 tautinių grupių vie
netų. Lietuviams atstovavo dvi tau
tinių šokių grupės — “Gintaras”, 
vadovaujamas K. Kazoko ir R. Mi- 
lašo, ir “Sūkurys” su savo vadove 
Marina Cox. Abi grupės šiltai buvo 
sutiktos žiūrovų. Nusiskundžiama, 
kad žiūrovų eilėse buvo lakai nedaug 
lietuvių.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE 

birželio 21 d. buvo priimtos dvi vieš
nios — dail. Anastazija Tamošaitie
nė iš Kanados ir jos sesuo Aldona 
Veselkienė iš Čikagos. Viešnių suti- ' 
kūne dalyvavo Lietuvos atstovas V. 
Balickas, D. Britanijos Lietuvių Są
jungos centro valdybos nariai, DBLS 
Derby skyriaus atstovė Gilma Zinku- 
vienė ir nemažas būrys Londono lie
tuvių. G. Zinkuvienė buvo atvežusi 
nuotraukų albumą, kur vaizduojamas 
Derby lietuvių susitikimas su princu 
Karoliu. Ten jam buvo įteiktas dai
lininkų Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių veikalas “Lithuanian Na
tional Costume”, kurį jis žadėjo per
duoti savo sužadėtinei Dianai, šį 
kartą busimojo karaliaus Karolio su
žadėtinė susilaukė naujos vestuvinės 
dovanos iš Britanijos lietuvių. Dail. 
A. Tamošaitienė atvežė savo išaustą 
tautinį lietuvišką drabužį, A. Vesel
kienė — tautinę juostą. Prie drabu
žio bei juostos buvo pridėti ir gin
taro karoliai. Birželio 22 d. dail. A. 
Tamošaitienė, G. Zinkuvienė, DBLS 
valdybos pirm. Z. Juras buvo priimti 
karališkuose Buckinghamo rūmuose. 
Ten tos dovanos Britanijos lietuvių 
vardu buvo įteiktos princo Karolio 
sužadėtinei Dianai. Britanijos lietu
viai yra didžiai dėkingi dail. A. Ta
mošaitienei ir A. Veselkienei už to
kių originalių bei vertingų dovanų 
parūpinimą būsimai Britanijos ka
ralienei.

Prancūzija
SPAUDOS AGENTŪRA AFP pra

nešė iš Maskvos, kad Lietuvos laisvės 
kovotojo Balio Gajausko žmona krei
pėsi į naująjį Prancūzijos prez. F. 
Mitterandą, prašydama padėti išlais
vinti jos 55 metų amžiaus vyrą, ka
linamą nuo 29 metų amžiaus už tau
tinę veiklą. Jis būvą nuteistas 25 
metų lageriu, išleistas 1973 m. ir vėl 
nubaustas 1978 m. 15 metų lageriu. 
Savo atvirą laišką, skirtą Prancūzijos 
prezidentui, Irena Gajatskienė įteikė 
užsienio korespondentans Maskvoje. 
Jame rašoma, kad B. Gajauskas bai
giąs apakti ir negaunąs jokios medi
cininės pagalbos. “Maldaiju Jus pa
daryti visa, kas galima, mano vyrui 
išlaisvinti ir išgelbėti jo regėjimą 
bei gyvenimą.”

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI

MO SĄJUNGA liepos 26 — rugpjū
čio 2 d.d. Vasario 16 gimnazijoje 
Huettenfelde rengia stovyklą Euro
pos lietuvių jaunimui. Stovyklauto
jai priimami nuo 16 metų amžiaus. 
Pagrindinė stovyklos tema — lietu
viški liaudies papročiai. Stovyklon 
galės įsijungti tautiečiai ir iš kitų 
žemynų. Visiems bus sudaryta proga, 
stovyklai pasibaigus, nuvažiuoti į 28- 
tąją Europos lietuviškųjų studijų 
savaitę Prancūzijoje prie Paryžiaus 
rugpjūčio 2-9 d.d.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKSLEIVIAI, pradėdami vasaros 
atostogas, namo išvažiavo liepos 4 d., 
o gimnazijon grįžti turės rugpjūčio 
30 d. Naujieji mokslo metai prade
dami rugpjūčio 31 d. Busimieji mo
kiniai savo prašymus gimnazijos va
dovybei prašomi siųsti šiuo adresu: 
Litauisches Gymnasium, 6840 Lam
pertheim 4, W. Germany.

“LABDAROS” DRAUGIJOS susi
rinkimas gegužės 10 d. įvyko Stutt- 
garte. Pagrindinį 1980 m. veiklos 
pranešimą padarė valdybos pirm. J. 
Glemža. Kaip ir ankstesniais metais, 
parama daugiausia buvo teikiama 
Brazilijos ir Suvalkų trikampio lie
tuviams moksleiviams. Brazilijos LB 
valdyba yra įsteigusi stipendijų fon
dą, kuriam pagrindą sudaro “Labda
ros” paskirtos lėšos. Lietuvių moks
leivių būklė Lenkijoje gerokai pa
sunkėjo dėl ekonominių jos proble
mų. Teko sustiprinti paramą drabu
žiais ir pinigais. 1980 m. “Labdaros” 
pajamas sudarė: narių mokestis — 
1.559,30 DM, aukos šalpai bei sti
pendijoms — 12.974,65 DM, kiti šal
tiniai — 1.211,34 DM. Iš šios sumos 
buvo panaudota: šalpai ir stipendi
joms — 13.070,85 DM, drabužių per
siuntimui — 618,80 DM, paštui — 
441,90, raštinės, banko bei kitiem 
reikalam — 516,53 DM. “Labdara” 
kviečia viso laisvojo pasaulio lietu
vius įsijungti į moksleivių šalpą per 
pirmininką Joną Glemžą, Conven
train 33, 7260 Calw-Hirsau, W. Ger
many. Šiemetinei veiklai liko ta pati 
valdyba. Kontrolės komisijon išrink
ti: pirm. P. Gudelis, nariais — L. 
Dirsė ir M. Siušelis.
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Veikalas su žymiais trūkumais
Apie P. I. Kušnerio-Knyševo sulietuvintą studiją “Pietryčiu Pabaltijo praeitis“

veikaluose ar studijose skelbė 
ją. Kai Kušneris to nepadarė, 
tai skaitytojai turi pagrindo ma
nyti, kad ji jo paties prasimany
ta ir mokslininkams priešams 
prikabinta. Mokslininkui taip 
elgtis neleistina.

Skaitytojas, bent kiek susipa
žinęs su Prūsijos istorija, galės 
įtarti sovietinį autorių buvus 
nesąžiningu. Juk visuotinai ži
noma, kad prūsų netrūko ordi
no valstybėje ir vėliau Prūsijos 
kunigaikštijoje net iki XVII š., 
kai jie galutinai išnyko. Tai bu
vo žinoma ir Karaliaučiaus au
toriams. Dėlto jie negalėjo kal
bėti apie prūsų išmirimą jau 
XIII š. Iš tikrųjų prūsus išnai
kino ne vokiškas kardas, bet 
plūgas, atseit, kolonizacija ir 
ryšium su ja germanizacija. 
(Latviai, estai irgi patyrė vokiš
ko kardo, tačiau išliko, nes ne
daug kolonistų vokiečių atsikė
lė į jų kraštą).

Kušneris nemažai dėmesio 
skiria Prūsijos istorijai (3, 6 ir 
iš dalies 8 skyrius). Trečiame 
skyriuje kalba apie seniausias 
rašytinių šaltinių žinias, liečian
čias prūsus. Pradedama, kaip 
paprastai, nuo Tacito, paminint 
jo citatą iš “Germanijos” apie 
“aestiorum gentes”. Paskui mi
nima visa eilė senų XIX š. au
torių, kurie nagrinėjo seniau
sius šaltinius, mininčius prūsus 
ir aisčiusv

Ir Čia mūsų autorių persekio
ja vokiškas nacionalistinis bau
bas. Štai jis ir seną, labai žino
mą Prūsijos istorijos autorių J. 
Voigtą (m. 1864 m.) laiko net 
pavyzdiniu nacionalistu (p. 145). 
O nacionalistu jis laikomas to
dėl, kad “gintaro pakraščio” 
gyventojus “gutus” laikė gotais, 
tariant, germanais. Tuo tarpu 
istorikams gerai žinoma, kad 
Voigtas buvo istorikas romanti
kas ir kaip toks išryškėjo savo 
didelėje 9 tomų vokiečių ordi
no istorijoje.

Stebina skaitytoją šioje tre
čioje dalyje gausa prisirinktų 
autorių, kalbėjusių apie Pabal
tijo proistorę. Jis juos komen
tuoja ir daugiausia cituoja. Su
sidaro visokeriopų raštų krati
nys.

Baigdamas proistorinių laikų 
šaltinių ir jų autorių apžvalgą 
bei darydamas tarsi išvadą apie 
“letto-lietuvių” sąvaimingos kul
tūros formavimąsi, Kušneris iš
kiša Stalino citatą iš jo 1951 m. 
išleisto veikalo apie kalbos 
mokslą (p. 158). Tarsi Stalinas 
pats būtų tą veikalą rašęs (!). 
Nuostabu, kad ir lietuviškame 
vertime ta staliniškoji citata 
(tik sutrumpinta) pateikiama, 
nenurodant autoriaus. < 

(Bus daugiau)

J. JAKŠTAS

ro-

sižavėję šia antra dalimi, nepa
stebėjo aiškios politinės Kušne
rio tendencijos, kuri išryškėja 
jau pirmame skyriuje. Ji tiek 
prasikišanti, kad garbusis ver
tėjas A. Tenisonas (puikus mo
kovas lietuvių ir rusų kalbų) 
nedrįso versti autoriaus teksto 
ištisai — jis tik aprašė jį. O 
pats autorius apie savo moksli
nį užmojį štai kaip porina: “Te
mos parinkimas aiškintinas 
moksline reikšme, kokią turi 
problema kilmės ir vystimosi 
Pabaltijo tautų, patyrusių il
gaamžę vokiečių užkariautojų 
priespaudą, kuri grėsė visai iš- 
tautinti pirmykščius gyvento
jus. Tiktai veiksminga pagalba 
Sovietų Sąjungos, dirbančiųjų 
tėvynės, išgelbėjo tas tautas 
nuo pražūties” (Etničeskoje 
prošloe Jugo-Vostočnoj Pribal- 
tiki, p. 110). O šiandien visiems 
gerai žinoma, kaip sovietai “iš
gelbėjo” pvz. Mažąją Lietuvą: 
jos nė pėdsakų nebeliko. Tai 
buvo gerai žinoma ir Kušneriui, 
rašiusiam maždaug praslihkus 
penkeriems metams nuo karo 
pabaigos. Taip galėjo rašyti tik 
propagandininkas-politikas, nu
krypęs nuo mokslininko pašau
kimo.

TRUMPA TURINIO 
APŽVALGA

Kušneris buvo didelis i moks
lininkas etnologas, bet nė bal
tistas. Jis negalėjo savaimingai 
gvildenti etnologinių baltiškų 
problemų. Jis turėjo pasiremti 
kitais autoriais ir jų tyrinėji
mus, savaip kombinuodamas, iš
dėstyti. Gal jausdamas savo ri
botumą, jis ir davė antrai daliai 
paantraštę “Etninės teritorijos 
istorinės studijos bandymas” 
(opyt.). Teisingai priekaištavo 
P. Rėklaitis redaktoriui ir vertė
jui, kad išleido žodį “bandy
mas”. Tai aiškus autoriaus min
ties iškraipymas.

Archeologinis skyrius
Po lyg ir įžanginio skyriaus 

seka antras pagrindinis, lietu
viškai išverstas “Archeologiniai 
šaltiniai, liečią Pietryčių Pabal
tijo seniausių gyventojų istori
ją”. Vadovai Kušneriui yra 
Rytprūsių archeologai. Jis juos 
skirsto į senuosius XIX ir XX 
š. pradžios archeologus (jų dar
bus linkęs vertinti) ir naujuo
sius, maždaug nacionalsocializ- 
mo laikų, šiems (trims iš viso) 
prilipino “nacionalizmo” etike
tę ir juos smerkė. Į jų tarpą 
įtraukė ir žymų Karaliaučiaus 
archeologą C. Engelį. Jiems 
priekaištavo, esą jie išleidę kaž
kokį netinkamą žemėlapį, ypač 
tai, kad jie mokė, jog Vyslos 
žiotyse kurį laiką gyvenę gotai 
ir palikę archeologinių radinių.

Ilgas archeologinis skyrius 
dėstomas beveik be šaltinių 
nuorodų, suminint nemaža vie
tovių, kur rasta įvairių archeo
loginių dalykų. Gausiomis nuo
traukomis ir keliais žemėlapiais 
iliustruojamas tekstas. Iš viso 
suminėjo devynis autorius ir, 
jų darbus kombinuodamas, ra
šė skyrių. Susidaro įspūdis, kad 
darbas neoriginalus, daugiau 
kompiliatyvus.

Ilgo skyriaus pabaiga nu
kreipta daugiausia prieš Kara
liaučiaus mokslininkus ir suma- 
riškai sukritikuojamas jų aiški
nimas. Po to pakišama jiems to
kia “teorija” (kabutės autoriaus 
— J. J.): “Prūsai dėl karų XIII 
amžiuje visiškai nusilpę, išmirę 
ir palikę savo žemę ‘tuščią’, ta
da vokiečiai buvo pakviesti ją 
užimti ir atkurti joje 
manų kultūrą” (p. 
vert. p. 66).

Pakišdamas tokią 
gantišką teoriją, kad ir prie
šingiems autoriams,, rimtas 
mokslininkas būtų turėjęs ją 
motyvuoti. Jis būtų turėjęs nu
rodyti, kokie autoriai, kokiuose

ĮŽANGA
Dažnai cituojamas seno 

meno Terencijaus posakis: kny
gos turi savo likimą. Vienos jų 
vos išleistos graibstomos ir grei
tai paplinta; kitos šiaip sau skai
tomos daugiausia specialistų, 
jei jos mokslinės; trečios iš
spausdintos tuojau užmiršta
mos. Knygų pasisekimas, ta
riant, j u likimas nebūtinai pri
klauso nuo jų kokybės. Jos vi
suomenės dažnai vertinamos 
pagal gyvenamojo laiko susida
riusius dvasinius interesus, idė
jas ir politinius bei visuomeni
nius santykius. Pvz. A. Hitlerio 
“Mein Kampf” arba A. Rosen- 
bergo “Mythos des Zwanzigsten 
Jahrhunderts”. Pirmoji knyga, 
išspausdinta 1925 m., nebuvo 
visuomenės pastebėta (gal tik 
uolių jo sekėjų kiek įvertinta). 
O kas atsitiko po 1933 metų? 
Ėjo viena laida po kitos, knyga 
buvo verčiama į įvairias kalbas. 
Tas pats dėjosi ir su Rosenber- 
go knyga po 1933 m. Pasikei
tus visuomeninei dvasiai, jos li
ko užmirštos.

Kažkas panašaus dėjosi ir 
mūsų visuomenėje tik labai 
siauru mastu. Turiu galvoje P. 
I. Kušnerio knygą “Etninės teri
torijos ir etninės sienos” (1951). 
Knyga.—- dviejų dalių. Pirmoji 
dalis,' manding, nevisai tinka
mai pavadinta'— “Etninės sie
nos”. Iš tikrųjų šioje dalyje na
grinėjamos ne vien etninės sie
nos, bet, kaip autorius pats pa
sisako, visas rinkinys klausimų, 
susijusių su etninėmis proble
momis.

Čia autorius pasirodė esąs žy
mus etnografas ir istorikas. Di
delės erudicijos mokslininkas, 
pagrindinai susipažinęs su etno
grafinėmis problemomis visuo
se Europos kraštuose ir ypač 
Sovietų Sąjungoje. Jis svarsto 
etnografinius klausimus ne 
vien bendrybėmis, bet ir gau
siais paskirais pavyzdžiais, pa
imtais iš įvairių kraštų ir laikų. 
Kušneris yra plačiai išsimoksli
nęs istorikas ir etnografinius 
klausimus svarsto istoriškai. Jo 
istorijos samprata, žinoma, 
marksistinė — perdėm cituoja
mas Marksas, Leninas ir dar- 
Stalinas.

Aštuoniais veikalo skyriais, 
ilga įžanga ir išvada, rodos, tu
rėtų būti išsemtas veikalo turi
nys. Kaip prie baigto veikalo 
atėjo autoriui mintis pridurti 
dar antrą dalį — Kaliningrado 
sritį ir Klaipėdos kraštą, gali
ma tik spėlioti. Iš jo trumpos 
biografijos žinutės matyti, kad 
jis gimęs 1889 m. Gardine; nuo 
1905 m., kaip komunistų parti
jos narys, veikęs savo gimtaja
me mieste, vėliau Rygoje ir 
Maskvoje iki 1917 m. Iš jo vei
kalo antros dalies užuominų lyg 
aiškėja, kad jis buvo bent kiek 
susijęs su Latvija. Jei taip, tai 
jam kaip etnologui ir istorikui 
parūpo Pabaltijo etnologija.

Kušneris buvo mokslininkas 
etnologas ir istorikas, bet kaip 
partietis — radikalus politikas. 
Atrodo jį kaip radikalų politiką 
labiau domino Pabaltijo etninė 
problema, o ne kaip mokslinin
ką. Šiuo atveju jį veikė prieška
rinis ir karo meto vokiškasis na
cionalizmas bei nacionalsocializ- 
mas. Jam, be abejonės, buvo ži
nomas ir naujoviškas Karaliau
čiaus proistorikų bei istorikų 
pradėtas vėlyvos lietuvių imi
gracijos į Rytprūsius aiškini
mas. Žinomas buvo ir lietuvių, 
kaip P. Pakarklio, V. Vileišio ir 
kitų, pasipriešinimas tam aiški
nimui.

Štai tokios galimos prielai
dos, kurios paakino Kušnerį 
pridurti prie savo veikalo antrą 
dalį.

Kaikurie mūsų istorikai, su

seną ger-
142, liet.

ekstrava-

Nauja “Aido”plokštelė
KAZYS MILERIS

Jaunas, dar vos 10 metų “Ai
do” choras jau spėjo į mūsų 
lietuviškosios kultūros lobyną 
įnešti žymų įnašą. 1970 m. Ha
miltone įsteigtas šis mergaičių 
choras jau 1973 m. išleido savo 
pirmą plokštelę “Baltos gėlės”, 
o po poros metų ir antrą — 
“'Keliaujame su daina”. Pirmos 
dvi plokštelės buvo išleistos va
dovaujant sol. V. Verikaičiui, o 
trečia — “Putinai” jau su muz. 
J. Govėdu. “Aido” plokštelių 
dar galime susilaukti ir dau
giau, nes šis choras nėra toks, 
kaip kiti. Čia choristės nesens
ta, tik auga. Tad šis choras vi
są laiką ir liks jaunas. Jau taip 
yra, kad užaugusios dainininkės 
palieka chorą, o į jų vietas atei
na naujos, dar tebeaugančios 
dainavimo entuziastės. Tad ši
tokios veiklos chorui galas, ži-
noma, yra nepramatomas.

Šioje plokštelėj aidietės duo
da mums 13 dalykų. Iš jų dvi 
dainas atlieka tik septetas — 
septynios mergaitės ir 3 dainas 
choras dainuoja su sol. R. Stri
maičiu.

Pirmoji plokštelės pusė pra
sideda su V. Telksnio “Gegužio 
aitvarai”. Tai labai būdinga “Ai
dui” daina — su ryškiu ritmu 
ir staigiais tempo kaitaliojimais. 
Labai gražus muzikinės palydos 
aranžmentas. Ją seka A. Rau
donikio “Tave matau” — labai 
lėta trijų ketvirčių valso melo
dija su ištęstais užbaigiamųjų 
fazių akordais. Trečiu numeriu 
yra pažymėtos dvi liaudies dai
nos: “Beauštant! aušrelė” ir 
“Ko liūdi, berželi?”, kurių har
monizavimą atliko pats choro 
vadovas muz. J. Govėdas.

Septetas pirmą dainelę dai
nuoja St. Šimkaus “Plaukia sau 
laivelis”, kuri kompozitoriaus 
buvo parašyta oktetui. Lyginda
mas viso choro dainavimą su ge
riausiais choro veteranių bal
sais, jau daugiau metų turėju
siais balsinės treniruotės, pa
stebėsi, kad jos jau išgauna 
daug tobulesnį skambėjimą.

Su M. Noviko “Meilė grįžta” 
prie choro prisijungia ir solis
tas R. Strimaitis, kurio lyrinio 
tenoro ir malonaus tembro bal
sas gražiai įsilieja į jaunų mer- 
gaičių balsų skambesį. —-••

Pirmoji plokštelės pusė už
baigiama E. Balsio “Lopšine”, 
neturinčia ypatingo skambesio 
bei vedamosios melodijos.

Antroji pusė prasideda tituli
ne plokštelės daina “Putinai” 
M. Noviko. Nepaprasto greitu
mo daina. Šokinėjama nuo 
augštų ant žemų gaidų, ir dau
gybė žodžių, kurių tik tęsiamie
ji, paskutiniai suprantamai be
ištariami. Po to seka A. Klenic- 
kio liaudiškos melodijos dainelė 
“Papartėlis žydi”, kurią skam
biai atlieka vėl septetas. Trečia 
daina yra tango “Prisimink” A. 
Raudonikio. Graži melodija, 
gražus dainavimas, tik užbai
giant prasideda kažkoks kapoji
mas, kuriame dingsta visas dai
nos melodingumas.

E. Toselli “Serenadoj” vėl 
dainuoja sol. R. Strimaitis. Tai 
klasikinė daina, kurios melodiją 
išgirdę, mes patys bandome ją 
niūniuoti. Daina “Pasėjau do
bilą” turi žinomą liaudies dai
nos melodiją, bet J. Govėdo 
harmonizuotėj toji melodija 
sunkiai atpažįstama, čia girdi 
tik kažkokią balsinę akrobatiką. 
Ši daina rodo, kad nekreipia
mas dėmesys į kalbos artikulia
ciją-

Priešpaskutiniame numeryje 
choras su solistu dainuoja dvi 
liaudies dainas — “Pamylėjau 

Toronto “Gintaro” šokėjai vaidybiniame scenovaizdyje “Jaunų dienų aidai' Nuotr. St. Dabkaus

vakar” ir “Trys seselės”, ku
rioms gaidas yra parašęs J. Ka
rosas, o jas išplėtęs ir savo cho
rui pritaikęs J. Govėdas..

Plokštelė užbaigiama M. No- 
viko “Dainuokim po du”, čia 
mergaitės dainuodamos savo 
dainos posmelius nuploja ran
komis.

Choro dainų plokštelė yra 
meno kūrinys, mūsų kultūrinės 
veiklos užfiksavimas. Bet jos iš
leidimo kaina didelė. Jai reikia 
rasti pirkėjus. Kas bus šios lie
tuviškos plokštelės pirkėjai? 
Tikriausiai ne jaunieji, bet mes 
— jau ne pirmo žydėjimo žmo
nės. Tėvynės meilės ir romanti
niai dainų motyvai visiems yra 
giliausi ir nesenstantys. Bet 
“Putinų” plokštelėj girdėti dau
giausia naujų sąskambių ir mo
derni dainos technika, kurią at
lieka jaunoji karta su jaunosios 
kartos muziku-vadovu. Ją kon-
certų salėse mūsų publika yra 
entuziastingai priėmusi.

Šią “Aido” plokštelę galime 
įsigyti, kreipdamies į J. Pleinį, 
84 Balsam Ave. So., Hamilton, 
Ont. L8M 3B3, Canada.

RIMA STYRAITĖ, duktė Petro ir 
Albinos (Vizgirdaitės) Styrų, gy
venančių Montrealyje, 1981 m. 
birželio 11 d. apvainikavo savo 
studijas medicinos daktarės dip
lomu Toronto universitete. Yra 
baigusi Montrealio lietuvių šeš
tadieninę mokyklų. Aktyvi atei
tininkė, “Gintaro” ansamblio na
rė. Baigusi McGill universitete 
fiziologijų Montealyje, persikė
lė į Torontu ir įstojo į medicinos 
fakultetų. Ketina specializuotis 
kurioj nors medicinos srityje.

Atsiųsta paminėti
CHRONICLE OF THE CATHOLIC 

CHURCH IN LITHUANIA, No. 45 
and 46. Translated by Vita Matu- 
saitis, edited by Rev. Casimir Puge- 
vičius, published by the Lithuanian 
R.C. Priests’ League of America, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Brooklyn, N.Y. 1981.

ŽODIS IR DAINA GYVAJAI LIE- 
VAI. 22 puslapių leidinys renginio, 
skirto paminėti sibirinių trėmimų 
keturiasdešimtmečiui 1981 m. birže
lio 14 d. Klevelande, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos au
ditorijoje. Dalyvavo poetas Bernar
das Brazdžionis ir LTM Čiurlionio 
ansamblis.

TECHNIKOS ŽODIS 1981 m. 1 nr. 
Redaktorius — V. Jautokas, 5859 
So. Whipple St., Chicago, IL 60629, 
USA.

ŠALTINIS, 1981 m. 2 nr. Redak
torius — kun. S. Matulis, MIC, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, England.

LAIŠKAI LIETUVIAMS 1981 m. 
5 nr. Redaktorius — Juozas Vaišnys, 
SJ, 2345 56th Street, Chicago, IL 
60636, USA.

MOTERIS 1981 m. 3 nr. Redak
torė — Nora Kulpšvičienė, 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada.

Arėjas Vitkauskas, PEGASUS ON 
STILTS. Trumpučiai eilėraščiai ang
lų kalba, 32 psl. Nepažymėtas nei 
leidėjas, nei išleidimo vieta. Kaina 
— $1.
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d KJJIHIR1ME JE VEIKLOJE
NIUJORKO VYRŲ CHORAS 

“PERKŪNAS” savo XVIII-jį metinį 
koncertą birželio 6 d. surengė Brook- 
lyno Kultūros Židinyje. “Perkūnui” 
dabar vadovauja jaunas muzikas 
Viktoras Ralys. Koncertas buvo pra
dėtas mūsų kompozitorių harmoni
zuotomis liaudies dainomis, tarp jų 
kažkodėl įterpiant L. Beethoveno 
“Naktį” ir J. Bleichmano “Piliakal
nį”. Kas šioms dainoms paruošė lie
tuviškus tekstus, nebuvo pažymėta. 
Koncerte taipgi skambėjo A. Račiū
no “Draugai, pakelkime taures”, St. 
Sodeikos “šiaurės pašvaistė”, E. Gai- 
levičiaus “Ramovėnų maršas”. Ope
rų pasauliui atstovavo chorinės iš
traukos iš G. Verdi “Rigoletto” ir 
A. Rubinšteino “Demono”. Koncer
tą duetais papildė du jauni solistai 
— sopranas Rasa Bubelytė ir bosas 
Petras Tutinas. Savo pasirodymą jie
du pradėjo dažnai girdimu duetu iš 
W. Mozarto operos “Don Žuanas”. 
Toliau sekė St. Šimkaus “Plaukia sau 
laivelis”, B. Budriūno harmonizuota 
liaudies daina “Iš rytų šalelės”. Due
tams ir kaikurioms choro dainoms 
akompanavo pianistė Aldona Kepa- 
laitė.

PASAULIO GYDYTOJŲ RADIO
LOGŲ KONFERENCIJA gegužės 
25-29 d.d. įvyko Bostone. Jos po
būvyje koncertinę programą atliko 
jaunasis pianistas Saulius Cibas. Pro
gramai jis buvo pasirinkęs J. Brahm- 
so, F. Chopino, C. Debussy, M. Ra
velio, F. Liszto kompozicijas. S. Ci
bas yra nuolatinis mūsų solistų pa
lydovas, šiuo metu studijuojantis 
mediciną Harvardo universitete, bet 
vis dar nesiskiriantis su fortepijonu.

LOS ANGELES LIETUVIAI gėrė
josi jaunos solistės Vitos Polikaity- 
tės koncertu. Baigdama trečiuosius 
savo studijų metus Kalifornijos uni
versitete, ji surengė savo rečitalį 
universiteto koncertų salėje gegužės 
22 d., įjungusi ir obojistą Ned Doeh- 
ne su dviem jo atliktais instrumen
tinės muzikos kūriniais. Sopranas V. 
Polikaitytė savo rečitaliui buvo pa
ruošusi italų, vokiečių ir anglų kla
sikų dainas. V. Polikaitytė dainuoja 
keliuose choruose, dalyvauja lietu
vių renginiuose, yra turėjusi ir at
skirų pasirodymų. Dainuoti mokėti 
pas Gordoną Goodmaną, Erwina 
Windwarda, o dabartinė jos moky
toja yra Barbara Patton.

BOSTONO LIETUVIUS į susitiki
mą su Elena Juciūtė ir naująja jos 
knyga “Ąžuolynėlis” gegužės 31 d. 
pakvietė Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa, vadovaujama pirm. P. Tylos. 
Apie Sibiro kankinę E. Juciutę kal
bėjo N> Anglijos šaulių rinktinės 
pirm. inž. J./Stašaitis. Aptarti roma
ną “Ąžuolynėlis” buvo pakviestas 
rašytojas ir poetas Stasys Santvaras. 
Jis priminė sutiktuvių dalyviams, 
kad E. Juciūtė yra mokytoja, kuri 
buvo suimta ir ištremta į Sibirą. 
Į JAV atvyko savo sesers Teklės pa
stangų dėka, čia visus nustebino 
1974 m. S. Kudirkos šaulių kuopos 
Niujorke išleista tremties atsimini
mų knyga “Pėdos mirties zonoje”, 
susilaukusia netgi naujos laidos. Ro
ni a n e “Ąžuolynėlis” vaizduojama 
Lietuvos ūkininkų tragedija Žemaiti
joje, kai ten buvo naikinamos sody
bos, organizuojami kolchozai. “Ąžuo- 
lynėlį” išleido Lietuvių Agronomų 
Sąjunga. Nors jis gerai atspindi Lie
tuvos ūkininkų tragediją, bet S. 
Santvaras šios knygos nėra linkęs 
laikyti romanu. Jis betgi tikisi, kad 
ši knyga nebus paskutiniu E. Ju- 
ciūtėš bandymu. Pati autorė prisipa
žino, kad “Ąžuolynėlį” ji rašė ne 
kritikams ar recenzentams, o skaity
tojams. Vaišes buvo paruošusios šau
lės.

BALTIEČIŲ CHORŲ KONCER
TAS, tryliktas iš eilės, gegužės 31 d. 
įvyko Melburno Latvių Namuose. 
Australijoje įsikūrę lietuviai, latviai 
ir estai savo chorus Melburne turi 
jau nuo 1950 m., tačiau jų koncer
tai būdavo rengiami atskirai iki 1963 
m. Pirmas jungtinis koncertas įvyko 
tais metais lietuvių iniciatyva. To
kie koncertai buvo rengiami šeše
rius metus iš eilės. Vėliau, perėjus 
prie tautinių dienų, jungtiniai kon
certai tapo perdidele darbo našta 
lietuvių, latvių ir estų choristams. 
Dabar jie baltiečius į bendrą vakarą 
sutraukia tik kas dveji metai, šie
metinį koncertą pradėjo Birutės 
Prašmutaitės vadovaujamas “Dainos 
sambūris” liaudies daina “Mylėjau 
mergelę”. Prie jos buvo prijungta 
J. Bašinsko “Armonika” su sol. Bro
ne Saugaitiene. Vyrai padainavo St. 
Šimkaus “Ei, Lietuvos kareivėliai”. 
Atskiras lietuvių pasirodymas buvo 
užbaigtas atsisveikinimo choru iš V. 
Klovos operos “Pilėnai. Su keturiom 
dainom į koncertą įsijungė estų cho
ras, vadovaujamas Ausma Tavęs, ir 
latvių choras “Rota”, vadovaujamas 
Viktoro Bendrups. Pagal tradiciją 
koncertas užbaigiamas jungtinio bal- 
tiečių choro pasirodymu, atliekant 
po dvi lietuvių, latvių ir estų dainas, 
keičiant trijų tautybių dirigentus. 
Lietuviškai daliai atstovavo “Baikim 
pradalgėlę” ir A. Ilčiuko “Voverai
tė”. Visų trijų tautybių dainos yra 
atliekamos originalo kalbomis. Lie
tuvės, latvės ir estės buvo pasipuo
šusios tautiniais savo drabužiais. Bal- 
tiečių komiteto vardu koncerto atli
kėjus ir dalyvius pasveikino Albinas 
Pocius. Po koncerto įvyko bendros 
vaišės choristams bei jų artimie
siems. Taip jau 18 metų tie trys cho
rai tęsia draugystės ryšius, bendro
mis jėgomis garsindami broliškas 
Baltijos tautas.

VELIONIES KOMPOZ. ANTANO 
BUDRIŪNO vardo konkursai cho
rams rengiami Biržuose, šiemetinia
me konkurse dalyvavo aštuoni miš
rūs ir moterų chorai. A. Budriūno 
prizą ir laureato vardą išsikovojo 
Kėdainių švietimo dafbuotojų mo
terų choras. Atskirose kategorijose 
laimėtojais pripažinti: Biržų ir Ku
piškio rajonų kultūros namų mišrūs 
chorai, Panevėžio rajono Karsakiš
kio moterų, Biržų rajono Nemunė
lio, Radviliškio zoninių kultūros na- 
mų mišrūs chorai.

JAUNIEJI LIETUVOS IR LATVI
JOS RAŠYTOJAI kiekvieną pavasa
rį plečia draugystės ryšius tradici
niais susitikimais Rygoje arba Vil
niuje. Gegužės 12-15 d.d. Rygoje lan
kėsi Vilniaus jaunųjų rašytojų sky
riaus nariai — Z. Mažeikaitė, D. Mu- 
šinskas, V. Rubavičius, A. Valionis 
ir S. Žukas. Juos Latvijos Rašytojų 
Sąjungoje priėmė valdybos sekr. G. 
Cyrulis, primindamas prieš 30 metų 
užsimezgusią latvių ir lietuvių lite
ratų draugystę. Kasmet Lietuvoje ir 
Latvijoje yra išleidžiamos jaunosios 
kartos poetų kūrinių vertimų anto- 
logijėlės. Svečiai iš Vilniaus aplankė 
Kuldygą, padėjo gėlių ant J. Rainio 
kapo, dalyvavo literatūros vakaruose 
su latvių poetais — M. Zalyte, M. 
Misinia, V. Avuotiniu, M. Melgalvu, 
lietuvių literatūros vertėju T. Ruliu. 
Viešnagės proga laikraščiai “Litera
tūra un Maksla”, “Pauomju Jaunat- 
ne” paskelbė vilniečių kūrybos ver
timų.

SOL. NIJOLE AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, tris 
koncertus surengė “Raudonojo gvaz
diko” muzikos festivalyje Ivanove. 
Į koncertus buvo įtraukusi F. Schu- 
berto, J. Brahmso, H. Berliozo kūri
nius, papildytus N. Miaskovskio ro
mansais, kuriems jis buvo panaudo
jęs K. Balmonto, J. Baratynskio, F. 
Tiutčevo žodžius. Solistės akompa
niatorium buvo Augustinas Maceina, 
M. K. Čiurlionio pianistų konkurso 
laureatas. Jiedu taip pat koncertavo 
Simferopolyje, Jaltoje, koncertinę iš
vyką užbaigdami “Kijevo pavasario” 
festivalyje.

XXIII-SIS RESPUBLIKINIS SA
VIVEIKLINIŲ FILMŲ FESTIVALIS 
Vilniuje susilaukė apie 50 dokumen
tinių, vaidybinių, pieštinių bandymų. 
Geriausiu dokumentiniu filmu buvo 
pripažintas Panevėžio “Ekrano” ga
myklos studijos kūrinys “Dešimt mi
nučių apie dešimtmetį”, susietas su 
tos gamyklos sukaktimi. Vaidybinių 
filmų grupėje paskirta tik antra pre
mija Klaipėdos saviveiklininkams už 
“Potvarkį nr. 13”. Premija už ge
riausią pieštinį filmą “Disco” įteik
ta vilniečių respublikinių profsąjun
gų kultūros rūmų atstovams. Lietu
vos kinematografijos komiteto prizą 
už geriausią filmavimą gavo kaunie
tis dail. V. Valentas, atliktą vaidybi
niame filme “Įvykis”. Gamtos apsau
gos komiteto prizą laimėjo Anykščių 
rajono kultūros namų kino saviveik
lininkai už filmą “Promenada”, su
kurta gamtosaugos tema.

VILNIAUS PARODŲ RŪMŲ VIT
RINOJE savo pirmą asmeninę me
ninio stiklo darbų parodėlę surengė 
dail. Eugenijus Biliūnas, sutelkęs 25 
stiklo gaminius, pasižymėjusius .sai
kingu spalvų panaudojimu. Vilnie
čiai gėrėjosi jo “Pirmaisiais daigais”, 
“Žmonėmis be nuomonės”, “Šokiu”.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
MUZĖJAUS muzikos teatro grupė, 
vadovaujama P. Mataičio, dalyvavo 
sąjunginiame liaudies meno festiva
lyje Kijeve. Ji buvo paruošusi lie
tuvių liaudies muzikos, sutartinių ir 
šokių programą ir su ja išsikovojo 
laureatės vardą. Tuo vardu taip pat 
buvo įvertintas akademinis liaudies 
ansamblis iš Moldavijos. Festivaly
je dalyvavo apie 20 liaudies dainas 
bei šokius garsinančių grupių.

DAIL. PETRO ILGŪNO grafikos 
darbų parodą jo amžiaus penkiasde
šimtmečio proga surengė Vilniaus 
dailės parodų rūmai. Sukaktuvinin
kas yra dėstytojas M. K. Čiurlionio 
vidurinėje meno mokykloje, paruo
šęs daug kūrybinio jaunimo. Paro
doje buvo išstatytas spalvotų lino- 
raižinių ciklas “Lietuvos pilys”, P. 
Ilgūno diplominis darbas, sukurtas 
dar studijų laikais. Nors sukaktuvi
ninkas yra gimęs Kaune, jį ypač 
vilioja kaimo vaizdai, giliai pajusti 
artojų, audėjėlių bruožai. Nemažą 
dėmesį skiria naujiems gyvenamie
siems Vilniaus rajonams, architektū
riniams jų vaizdams.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOJE aptartas G. Miknevičie- 
nės paruoštas Zervynų kaimo atnau
jinimo projektas. Sąjungos paminklų 
apsaugos komisijos pirm. J. Glem- 
žos pranešimu, Lietuvoje yra 34 sau
gotini kaimai, tačiau respublikinės 
reikšmės paminklais laikomi tik du 
— Skirvytės ir Zervynų. Nevisi tie 
kaimai bus palaikomi dirbtiniu būdu, 
kaikurie išnyks. Todėl ypatingą 
reikšmę turi projektinė tyrimų me
džiaga. Apie G. Miknevičienės su
kauptos projektinės medžiagos vertę 
kalbėjo architektai — A. Tauras, G. 
Baravykas, V. Dvariškis, L. Vaitys, 
I. Butkevičius ir A. Nasvytis. Jie ap
tarė atnaujinimo galimybes, auklė
jamąją liaudies architektūros išsau
gojimo reikšmę. J. Glemža pabrėžė, 
kad kaimų atnaujintojams trūksta 
patirties. Pritardamas pagrindinėms 
G. Miknevičienės Zervynų projekto 
mintims, jis ragino rengti platesnio 
masto pasitarimus. V. Kst.



6 psi. o Tėviškės Žiburiai * 1981. VII. 16 — Nr. 29 (1640) Kanados įvykiai A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.
gUQIjIQjl R.CHOLKAN & CO. LTD. 

REAL ESTATE

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

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

\_ MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 16!/i% 
= term, indėlius 6 mėn.......... 16 %
E term, indėlius 1 metų..........15 %
= term, indėlius 3 metų......... 12 %
E pensijų s-tą .........................14 %
= tapomąją s-tą .................... 11 %
= spec. taup. s-tą 14 %
= depozitų-čekių s-tą .............6 %
| DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 18 %
E mortgičius nuo 17'/i%

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 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTCDUIIBI’C CIIDQ 406 Roncesvalles Avė. 
v I Ei flnN v lUKv 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 PREKES IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . -
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 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 -kET
335 Roncesvalles Avė.,
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 i vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
to posėdyje nedalyvavo Va- 
šingtonan išvykęs P. E. 
Trudeau ir 110 parlamento 
narių. Likusieji algų padidi
nimą patvirtino balsavimo 
rezultatu 159:10. Tą dešimtu
ką, atmetusį savanaudiškumu 

- dvelkiantį neproporcingą al
gų padidinimą, sudarė: kon
servatoriai — Sinclair Ste
vens, Gordon Gilchrest, Jack 
Murta ir Gordon Taylor, NDP 
socialistai — Stanley Knowles, 
William Blaikie, James Man- 
ley, Raymond Skelly, Stan 
Hovdebo ir vienintelis libe
ralas Charles Caccia.

Kartu buvo patvirtintas ir 
naujas pensijų planas. Po 15 
metų darbo parlamente jo na
riai dabar galės gauti 75% 
turėto atlyginimo, nepaisant 
jų amžiaus. Tiems, kurie par
lamente nebus praleidę 15 me
tų, bus išmokėta vienkartinė 
pašalpa. Tai iš tikrųjų yra la
bai rūpestingas savų reikalų 
sutvarkymas, užmirštant rin
kėjų poreikius. Jie apie to
kias privilegijas negali nė 
svajoti.

Socialistinė Naujųjų Demo
kratų Partija savo veiklos dvi- 
dešimtiųetį paminėjo specialiu 
atstovų suvažiavimu Vankuvery
je. Iš tikrųjų partijos amžius 
yra gerokai ilgesnis, tik jos pa
vadinimas prieš 20 metų buvo 
pakeistas į NDP. Pagrindinis 
dėmesys suvažiavime teko fede
racinės socialistų partijos pozi
cijai Kanados konstitucijos par- 
sivežimo bei, reformos klausimu. 
Socialistų vadas E. Broadben- 
tas remia visus min. pirmininko 
P. E. Trudeau konstitucinius 
planus, nors jiems nepritaria 
Vakarų Kanados ir kaikurios ki
tos provincijos. Juos taip pat 
smerkia ir Saskačevano premje
ras A. Blakeny, turintis vienin
telę socialistinę vyriausybę vi
soje Kanadoje. Paramą min. 
pirmininko P. E. Trudeau vy
riausybei E. Broadbentas pra
dėjo be jokio pasitarimo su ki
tais Kanados socialistais. Tad1 
visiškai nenuostabu, kad Vanku
verio konferencijoje jo žings
niui tebuvo pritarta 769:453 bal
sų dauguma. Praktiškai tai reiš
kia, kad net 37% yra nepaten
kinti E. Broadbento užimta pozi
cija. Opoziciją sudarė ne tik 
premjero A. Blakeney įtakoje 
esantys Saskačevano socialistai, 
bet taip pat ir atstovai iš Alber
tos, Britų Kolumbijos, Jukono, 
net ir kairysis sparnas iš Onta
rio provincijos. Pasak E. Broad
bento, balsavimas nelietė pasiti
kėjimo jo vadovybe, o tik kons
titucijos klausimus.

Dvi rezoliucijos lietė užsie
nio politiką. Vienoje buvo pa
sisakyta už atominių reaktorių 
bei su jais susietos technologi
jos nepardavimą užsieniui. Nu
eita taip toli, kad partija įpar
eigojama sustabdyti uranijaus 
tiekimą ir uždaryti visas jo ka
syklas. Si rezoliucija padarys 
daug žalos A. Broadbentui On
tario provincijoje, kuri turi la
biausiai išvystytą uranijaus pra
monę. Jos darbininkai, priklau
santys unijoms, tikriausiai bal
suos prieš socialistų kandidatus 
sekančiuose federacinio parla
mento rinkimuose. Paskubomis 
buvo patvirtinta ir kita rezoliu
cija, įpareigojanti NDP socialis
tus, jeigu jie kada perimtų Ka
nados vyriausybę, išjungti Ka
nadą iš S. Atlanto Sąjungos. 
Reikalaujama net ir Kanados 
pasitraukimo iš NORAD organi
zacijos, kurioje Kanada su JAV 
yra įsipareigojusi ginti š. Ame
riką nuo Sovietų Sąjungos avia
cijos ir raketų puolimų. Šios 
organizacijos komandon yra 
įjungti ir Kanados karininkai 
bei jos aviacijos vienetai. Prie 
rezoliucijos pridėtas nutarimas, 
kad Kanada taip pat turi atsisa
kyti pelningų ginklų gamybos 
sutarčių su JAV.

Tokie NDP socialistų įsipar
eigojimai tik sustiprina ligšioli
nį įtarimą, kad užsienio politi
koje jie koja kojon žygiuoja su 
Sovietų Sąjunga. S. Atlanto Są
jungos kariuomenė, kurią ašt
riai puola Maskva, dar nėra įsi
veržusi į jokią svetimą valstybę, 
kaip tai pvz. padarė Sovietų Są
junga su Afganistanu, š. Atlan
to Sąjungai terūpi Vakarų Euro
pos apsauga nuo galimo Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitų smū
gio. Įsipareigojimas išjungti Ka
nadą iš S. Atlanto Sąjungos bū
tų labai paslaugus mostas Mask
vai. Tokia išvada prašosi ir dėl 
atominių reaktorių gamybos su
stabdymo bei uranijaus kasyklų 
uždarymo. Sov. Sąjunga spar
čiai statosi atomines elektros 
jėgaines, vieną net okupuotoje 

Lietuvoje prie Ignalinos, nes 
jos sumažins naftos pareikala
vimą elektros srovės gamybai. 
Demonstracijos prieš tokias jė
gaines vykstą tik Švedijoje, V. 
Vokietijoje bei kitose Vakarų 
Europos šalyse. Jos, be abejo
nės, yra kurstomos Sovietų Są
jungos, kuri nori, kad laisvąjį 
pasaulį ir toliau smaugtų pasa
kiškai pabrangusi nafta iš ara
bų šalių, kad jos įvežimo nesu
mažintų atominių elektros jė
gainių pagaminama pigi srovė. 
Maskvai labai naudinga yra ir 
E. Broadbento politika Salvado
ro klausimu, smerkianti JAV 
pastangas, kurios siekia sustab
dyti komunizmo proveržį į Vidu
rio Ameriką. Spaudoje prime
nama, kad E. Broadbento vado
vaujami socialistai federacinio 
parlamento rinkimuose tegauna 
apie 20% balsų. Tai, žinoma, 
liudija, kad net 80% balsuotojų 
nenori Kanados valdymo pati
kėti socialistams. Pagrindine 
priežastimi tenka laikyti Mask
vai perdaug palankią socialistų 
užsienio politiką. Kol jie jos lai
kysis, ir toliau liks tik nežymia 
trečiaeile partija'

Min. pirmininko P. E. Tru
deau dėmesys dabar yra nukry
pęs į septynių turtingiausių vals
tybių vadų konferenciją liepos 
20-21 d.d. Otavoje. Be ją ren
giančios Kanados, dalyvaus 
JAV, Britanija, Prancūziją, V. 
Vokietija, Japonija ir Italija. P. 
E. Trudeau nori, kad konferen
cijoje būtų priimtas nutarimas 
sustiprinti tų septynių valsty
bių ekonominę paramą pramo
niniu požiūriu atsilikusiom pa
saulio šalim. Ar P. E. Trudeau 
susilauks pritarimo, tenka abe
joti, nes pvz. JAV prez. R. Rea- 
ganui dabar labiau rūpi vietinė 
kova su infliacija. Dėl jos su
mažinamos valdžios išlaidos ne 
tik užsieniui, bet ir vietiniams 
amerikiečių poreikiams. Tokio
se aplinkybėse sunku laukti dar 
didesnių įsipareigojimų netur
tingoms šalims. Patirtis rodo, 
kad sunkiausiai verčiasi į dik
tatūrinį marksistinio stiliaus so
cializmą nuėjusios valstybės. Fi
nansinė parama iš užsienio ten 
dažnai nepasiekia visų gyvento
jų, o tik valdančius sluogsnius.

Kanada jau dabar užsienio 
šalių paramai per metus išlei
džia $1,2 bilijono, nors ją slegia 
prie 13% priartėjusi infliacija 
ir ilgus metus besikartojantis 
biudžetinis $12-13 bilijonų defi
citas. Valdžios įsiskolinimui au
gant, paramos padidinimas už
sieniui darosi nelogiškas. Pirma 
reikėtų sutvarkyti savo namus ir 
tik po to rūpintis kitų namais. 
Vadų suvažiavimas kelia rūpestį 
RCMP policijos pareigūnams. 
Jų apsaugai nuo galimų pasi
kėsinimų buvo sudarytas specia
lus antiteroristinis dalinys. Ne
mažesnę problemą turi ir vals
tybinė CBC televizijos bei ra
dijo bendrovė, kuri šią konfe
renciją turėtų transliuoti vi
sam pasauliui. Ligi šiol tebėra 
neišspręstas jau senokai prasi
dėjęs jos technikų streikas. 
Transliacijas buvo pasiūlyta 
perimti privačiose rankose esan
čiam CTV televizijos tinklui, ta
čiau jo technikai, priklausantys 
tai pačiai unija, atsisakė perim
ti transliacijas iš CBC bendro
vės. Jie betgi sutiko transliuoti 
Britanijos sosto įpėdinio Karo
lio ir Dianos vestuves.

Kanados paštininkų streikas 
gali užtrukti ilgą laiką, nes min. 
pirmininko P. E. Trudeau vy
riausybė atmetė pasiūlymą paš
tininkus darban grąžinti parla
mento įsakymu. Pasak P. E. 
Trudeau, toks įstatymas būtų 
neveiksmingas, nes jo iš anksto 
atsisako laikytis paštininkų uni
jos vadas J. C. Parrotas, žadan
tis pasirinkti kalėjimą. Su tokia 
išvada nesutinka Toronto dien
raštis “The Globe and Mail”. 
Esą įstatymo laužytojam galima 
paskirti griežtas bausmes — ne 
tik pinigines, kalėjimo, bet ir 
pašalinimo iš darbo. Tokius už
kietėjusius streikuotojus leng
vai galėtų pakeisti darbo jieš- 
kantys ir jo nerandantys kana
diečiai. Streikas karštligiškai 
buvo pradėtas J. C. Parroto at
sisakymu tęsti derybas, kai val
džios iždo pirm. D. Johnstonas 
atmetė kaikuriuoš tarpininko P. 
Jasmino pasiūlymus: pilnai ap
mokamas 17-kos savaičių atosto
gas kūdikių susilaukusioms paš
to tarnautojoms, dvyliktą apmo
kamą šventę, kuriai buvo pasiū
lyta antroji N. Metų diena, ke
turių savaičių metines atostogas 
unijos nariams po penkerių me
tų darbo. Seniau joms gauti 
reikėjo 10 metų. Dabar J. C. 
Parrotas jau sutiktų tuos klau- 

svarstybos po bendrų įvadų. Dr. A. 
Darnusis kalbės tema: “Ateitininkų 
šeimos kartų bendravimas”, dr. K. 
Skrupskelis — “Tautinė kultūra ir 
mes”, dr. V. Vardys — “Žmogaus, 
tautinių ir religinių teisių kova Lie
tuvoje”.

Padėka V. Kolyčiui, kuris paruošė 
stovyklai pasikalbėjimų temas, pa
grįstas pagrindinėmis mintimis pir
mojo “Ateities” numerio, kurio 70 
metų sukaktį švenčiamas šiais me
tais.

Wasagos stovykloje liepos 25 d. 
vakare bus “wk” — Wasagos kong
resas. Tai .ypatingas paminėjimas 
šių metų kongreso stovykloje. Kvie
čiami visi tėveliai ir svečiai atsilan
kyt. L. U.

Skautų veikla
• XIX-toji rajoninė Romuvos sto

vykla bus rugpjūčio 8-22 d.d. Laukia
ma dalyvių iš visų Kanados vie
netų. Vadovaus rajono vadas v.s. V. 
Skrinskas, talkinamas rajono vadijos 
ir jaunesnių vadovų-vių. Dėl pašto 
streiko kiek sutrukdyta registracija. 
Todėl apie dalyvių skaičių iš vie
tovių prašoma pranešti telefonu re
gistratorei K. Dambaraitei tel. 536- 
1433 Toronte.

• Dėl pašto streiko sutrukdyta ir 
LSS suvažiavimo dalyvių registraci
ja. Kanados rajono suvažiavimo da- 
lyviai-vės yra prašomi susisiekti su 
LSS suvažiavimo prezidiumo pirm, 
s.fil. L. Rugienienė tel. (313)573- 
9448.

• LSS vadovų-vių lavinimo “Gin
taro” ir “Ąžuolo” mokykla prasidės 
liepos 25 d. Rako stovyklavietėje 
Mičigane. Truks vieną savaitę. Jai 
vadovaus s. V. Aleknienė iš Čikagos 
ir s.v.v.sl. A. Senkus iš Toronto. Iš 
ušsiregistravusių ir atrinktų dalyvių 
bus sudarytos trys skiltys. Iš To
ronto instruktoriais bei talkininkais 
bus v.s. C. Senkevičius, v.sl. V. Sen
kuvienė ir si. P. Karosas. C. S.

S PORTAS
SPORTAS VISUR

Vitas Gerulaitis Wimbletono lau
ko teniso pirmenybėse po kelių lai
mėjimų pradiniuose suistikimuose 
ketvirtame rate pralaimėjo nuolati
niam šių varžybų laimėtojui Bjorn 
Borgui 7-6, 7-5, 7-6. V. Gerulaitis 
šias rungtynes žaidė su dideliu ryž
tu, energija ir įgudimu. Servai buvo 
be priekaištų, gerai žaidė nuo gali
nės linijos ir buvo labai greitas prie 
sviedinuko. Abu žaidėjai išvystė savo 
geriausią žaidimą, tačiau kritiškais 
momentais buvo B. Borgas, kuris 
sugebėjo savo žaidimą pakelti į nau
jas augštumas. Kartu tai buvo vie
nas iš geriausių V. Gerulaičio žaidi
mų prieš B. Borgą po atmintinos 
1977 m. pusbaigmio kovos tame pa
čiame Wimbletone. Tuomet V. Ge
rulaitis pralaimėjo B. Borgui 5 se
tų kovoje.

Jaunasis Aliukas Žaliauskas vėl 
sėkmingai dalyvavo lengvosios atle
tikos varžybose: birželio 28 d. Oran- 
gevillėje įvykusiose prieauglio klasių 
pirmenybėse laimėjo 4-rias pirmas 
vietas. Šuolyje į tolį jis nušoko 4.60 
m. Tai buvo naujas Ontario rekordas 
10-ties metų grupėje. Šuolyje į augš- 
tį jis peršoko 1.35 m — vienu centi
metru mažiau, negu jo prieš savaitę 
pasiektas rekordas — 1.36 m. Jis 
dar laimėjo pirmas vietas 100 m bė
gime — 14,1 sek. ir 200 m bėgime — 
29,4 sek. Abiejų bėgimų pasekmės 
yra geriausios šiais metais Ontario 
provincijoje. Jaunojo lengvaatlečio 
laukia labai darbingas vasaros sezo
nas — varžybos N. Falls, Buffalo ir 
pačios svarbiausios — Los Angeles 
mieste.

Liepos 5 d. A. Žaliauskas N. Falls 
lengvosios atletikos rungtynėse lai
mėjo dvi pirmas vietas — šuolyje į 
augštį ir 200 m bėgime. Skurdokas 
stadijonas neleido jaunam lengvaat- 
lečiui pasiekti geresnių pasekmių ir 
daugiau laimėjimų.

Aleksas Mažeika liepos mėn. pra
džioje viešėjo Toronte pas p.p. Gus- 
tainius, išbandė savo sugebėjimus 
Toronto lietuvių golfo varžybose ir 
patyrė, kad krepšinis labiau tinka jo 
ūgiui. Buvęs Čikagos Lituanikos 
krepšininkas šiuo metu gyvena Pran
cūzijos pietuose, kur dėsto anglų 
kalbą, žaidžia krepšinį ir treniruoja 
vietinę krepšinio komandą.

Mus pasiekė skaudi žinia, jog ne
tekome dviejų iškilių narių. Kleve- 
lande mirė dr. Algirdas Nasvytis, 
sporto darbuotojas ir sporto sąjun
gos teoretikas. Floridoje netekome 
iškilaus krepšininko ir visuomeninin
ko Adolfo Andriulio, kuris čia turė
jo nuosavybę, vadovavo Bendruome
nei ir organizavo lietuvišką koloniją. 
Abiejų sportininkų šeimoms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. A. S.

SALFASS UŽMOJAI IR DARBAI
Pradedama kruopščiai ruoštis Il

sioms pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms. Dainavoje įvykusiame pasita
rime buvo plačiai aptarta šių žaidy
nių ruoša. Į org. komitetą pirminin-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Ateitininkų žinios
Visi važiuokime i ateitininkų kon

gresą Čikagoje! Bus atskiros sąjungų

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 494-0605

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

MAE-LAINE BRIDALS
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 v.r. — 6 v.v.
1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

GARBENS REALTOR

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 « t

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: IMA:

16’/i% už 90 dienų term, indėl.
16 %, už 6 mėn. term, indėlius .
15 % už 1 m. term, indėlius 18 % už asm. paskolas
12 % už 3 m. term, indėlius
14 % už pensijų ir namų planą
14 % už specialią taup. sąsk. 17%% už mortgičius 
11 % už taupymo s~tas
6 % už čekių s-tas (dep.) ,

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų^ 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai’ — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

FLORIDA
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Aparta/nentaT • Kondominiumai • Nuomojimas

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

JTi Qrrt Ą rpiT? 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
1 A 1 Jj Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

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

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

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. Sąjungų

• 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.; 
trečiadieniais 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 Janav'č’a‘

simus svarstyti iš naujo, jeigu 
į derybas būtų įsileistas M. War- 
renas, kuris rudenį perims paš
to vadovybę, kai jis jau bus ta
pęs valdine bendrove. Pašto 
min. A. Quelletas atsisako M. 
Warreno įjungimo, nes toks 
žingsnis galėtų apsunkinti bū
simą to asmens vadovybę.

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 Pork Ave. (arti Dundas St. W.)
Totonto, Ont., M6R 1V5 FILTS0S BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452
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ku pakviestas iškilus sportininkas 
Valdas Adamkus. Artimiausiu laiku 
bus šaukiami susirinkimai ir suda
ryti pilni ruošos komitetai.

Metinį sąjungos suvažiavimą nu
matoma rengti lapkričio pradžioje 
Klevelande. Teks aptarti Il-ąsias pa
saulio lietuvių žaidynes ir išrinkti 
naują centro valdybą.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
įvyks š.m. pabaigoje Čikagoje. Bus ir 
sporto skyrius, kuriam vadovaus 
Bronius Keturakis.

Pasitarus su red. Bronium Nainiu 
numatyta įvesti sporto skyrių “Pa
saulio Lietuvio” žurnale. Jau suda
ryta redakcinė kolegija: Vyt. Gry
bauskas, Br. Keturakis, Pr. Micke
vičius ir Sig. Krasauskas.

Sporto istorijos leidiniui spausdin
ti sudarytas komitetas, į kurį įeina 
Pr. Berneckas, S. Krasauskas ir J. 
Nešukaitis. Komiteto pareiga — rū
pintis leidimu, nežiūrint pasikeiti
mų sąjungoje.

' Centro valdybos sekretoriumi An
tanui Liūdžiui išvykus iš c.v. vietovės 
ir apsigyvends Kalifornijoje, sekre
toriaus pareigoms pakviestas c.v. na
rys Mečys Empakeris.

Lengvosios atletikos pirmenybės 
— taitiečių ir lietuvių artimiausiu 
laiku įvyks Kanadoje — latvių sto
vyklavietėje Sidrabene prie Hamilto
no. A. S.

GOLFO 2INIOS
Sunny Brea birželio 14 d. dalyva

vo 32 žaidėjai. Laimėtojai: I v. S. 
Podsadeckis 76, II v. R. Astrauskas 
78, III v. Algis Simanavičius ir Ed. 
Astrauskas, turėję po 81 smūgį. 
Su išlyginamaisiais smūgiais grupė
je: I v. R. Asrtauskas 62-78, II v. 
J. Tumosa 65-96 ir III v. V. Pulkys 
68-97. Moterų klasėje (gross) I v. 
E. Kėkštienė 94 ir II v. I. Kyman- 
tienė 107.

Golf Haven birželio 28 d., daly
vaujant 45 žaidėjams, turnyro lai
mėtoju tapo Romas Šimkus su 78 
smūgiais. II v. laimėjo S. Podsadec
kis su 79 ir IH-čią v. R. Strimaitis su 
83. Su išlyginamaisiais smūgiais gru
pėje I v. laimėjo R. Astrauskas 64- 
80, II v. M. Ignatavičius 65-81 ir 
IH-čią v. J. Tumosa 66-97. Moterų 
klasėje (gross) I v. E. Kėkštiertė 92 
ir II v. I. Kymantienė 103.

Glen Ceaders liepos 5 d. dalyvavo 
30 žaidėjų. Turnyro laimėtojo titulu 
dalinosi Al. Kuolas ir Ed. Astraus
kas, abu turėję po 82 smūgius. Po 
jų — jaunasis Paulius Stauskas su 
84 smūgiais. Su išlyginamaisiais 
smūgiais grupėje I v. atiteko Vikt. 
Dargiui 66-91 ir II-ji v. V. Vaitkevi
čiui 67-95. Moterų klasėje (gross) 
I v. E. Kėkštienė 93 ir II-ji v. I. 
Kymantienė 101.

Per visus tris turnyrus premijas už 
sviedinio primetimus arčiausiai vė
liavų laimėjo: V. Dementavičius, 
Alg. Banelis, A. Zalagėnas, S. Pod
sadeckis, A. Slapšys, M. Ignatavičius, 
ir V. Vaitkevičius.

Turnyrams vadovavo R. Kymantas 
ir M. Ignatavičius. Sig. K.

Welland, Ontario
NIAGAROS PUSIASALIO Povilo 

Lukšio šaulių kuopos valdybos ruoš
ta gegužinė įvyko birželio 28 d. arti 
“Dien City House” restorano, medžio 
pavėsyje, ant senojo kanalo kranto, 
Ši graži vietovė tinka gegužinėms ir 
kitoms sueigoms. Ji yra nuosavybė 
šaulio Petro Šidlausko, kurįs yra 
šaulių kuopos vicepirmininkas ir iž
dininkas.

I šią gegužinę susirinkusius sve
čius gražiais žodžiais pasveikino kuo
pos valdybos pirmininkas A. šetikas 
ir pakvietė Vandą Cerkienę prie vė
liavos ir puokštės gėlių šaulių or
ganizacijos priesaikai. Ją atlikusi pa
bučiavo vėliavą, šaulius ir kaikuriuos 
savo artimuosius. Tuo būdu ji tapo 
šaulių moterų sekcijos nare.

Po to svečiai vaišinosi vietovės sa
vininko Petro Šidlausko paruoštu ir 
ant jiešmo iškeptu bekono kumpiu 
bei lauko rūkykloje rūkytomis deš
relėmis. Po kelių valandų visi pa
tenkinti išvažiavo savo keliais.

Ten buvęs

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).

Buvęs Toronto burmistras D. CROMBIE su "Atžalyno" šokėja D. MAR
GYTE “Vilniaus" paviljone, kuris buvo įrengtas Prisikėlimo parapijos 
salėse Nuotr. B. Tarvydo

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

Tel. 533-5454

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

• NAMAI
TONY 
PAUL 
VACY

ŪKIAI • ŽEMĖ
G E N Y S 23 1 -2 83 9 

KOLYČIUS 789-1545 
S ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

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

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

MHl

K. RaudysTautybių savaitės — Karavano dienomis Toronte lietuvių paviljonas "Vilnius" Prisikėlimo patalpose

Laisvasis ūkis ir Lietuva
B. VAIČAITISLietuva po I D. karo kūrėsi ant sugriauto primityvaus kapitalistinio ūkio griuvėsių su labai plonu sluogsniu lietuviškos inteligentijos. 'Po virš 22 metų sunkaus darbo ir labai darbščios tautos didelių pastangų buvo atstatytas privatus kapitalistinis ūkis, kuriame buvo daug ir socialistinių pradų: žemės skirstymas bežemiams, ligonių kasos, 1938 m. įvestas žemės ūkio darbininkų draudimas ligos bei nelaimės atveju ir panašiai.Atsistačiusi Lietuva ant privataus ūkįo pagrindų per dvidešimtmetį įvedė privalomą 6 metų pradžios mokslą, išplėtė tinklą specialių, vidurinių ir augštųjų mokyklų.Zigmanto Augusto laikais įvesta žemės ūkyje rėžinė trilaukė sėjomaina pertvarkyta į daugialaukę sėjomainą, suorganizuota Danijos pavyzdžiu pienininkystė ii- gyvulininkystė, ūkiai išskirstyti iš kaimų į vienkiemius. Įsteigta žemės ūkio gaminių pramonė — pieninės, skerdyklos, cukraus fabrikai ir t. t.Palyginimui galima būtų pastudijuoti prieš 20 metų įsteigtas socialistines Afrikos respublikas, turinčias palankias ekonomines sąlygas ir žemės turtus. Jau matyti, kad jų ūkinė ir kultūrinė pažanga nedaug pažengė nuo kolonijinio ūkio.Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetis parodė, kad privatus ūkis, kombinuojant su kooperaciniais principais (“Lietūkis”, “Maistas”, “Pienocentras”), greitai krašto ekonomiką pritaikė Europos rinkos reikalavimams ir kraštą pastatė ant sveikų ūkiškų pagrindų.Lietuvos ūkis jau turi savo naujųjų laikų istoriją, grindžiamą paklausos, pasiūlos dėsniu laisvoje rinkoje. Nei 20 metų karo stovis su pietų kaimynu, nei nacionalistinės Vokietijos spaudimas dėl Klaipėdos krašto negalėjo ūkiškai sužlugdyti. Priešingai, buvo įsteigtas jūrų prekybos laivynas Lietuvos gaminimas vežti į Vakarų Europą ir tuo palaužtas ekonominis apsupimas.Komunistinė sistema ir grynai socialistiniai kraštai, kur visos gamybos priemonės nacionalizuotos bei suvalstybintos, yra graužiami nepagydomos vėžio ligos. Pvz. imkime pokarinę Lenkiją, kurios beveik 40 milijonų gyventojų dabar kiekvieną dieną rikiuojasi į eilutę prie maisto krautuvių.Kapitalistinės silpnybėsPrivatus ūkis ir kapitalistinė sistema turi daug ydų, kurias per paskutinius du šimtmečius stengiamasi taisyti, įvedant kapitalistinėje valstybėje socialinius įstatymus.Mes, ateiviai, gyvendami kapitalistiniuose demokratiniuose kraštuose, galime daug pasisemti žinių iš jų gyvenimo. Demokratinių kraštų ūkinis gyvenimas daugiau banguoja, kyla ir krinta, negu diktatūrinėje siste

moje. Tos bangos sukeliamos politinių partijų kovoje, veržiantis prie valdžios vairo. Krašto išrinkti parlamentarai, kurie palaiko ryšius su savo rinkimine apylinke, per savo atstovą parlamente nagrinėja susidariusią ūkio padėtį. Tokiu būdu valdančioji partija nustato ekonominę politiką. Opozicijos partijos turi teisę kritikuoti tą politiką.Žvelgiant į trijų dešimtmečių Kanados ūkio raidą, galima pastebėti bangavimą, kuris atsiranda dėl susidėjusių aplinkybių krašte ir užsienyje. Tų priežasčių nagrinėjimas atskleidžia teigiamus ir neigiamus simptomus vedamoje politikoje.Prieš 30 metų Kanados doleris buvo lygiavertis Amerikos doleriui. Rezervai, kurie dengė Kanados dolerį, viršijo pageidaujamą lygį. Gyventojų pragyvenimo lygis užėmė antrą vietą pasaulyje. Nedarbo krašte visai nebuvo, išskyrus sezoninius svyravimus.Palyginus su šių dienų Kanada, matyti didelis kontrastas. Niekas nebevertina kieto darbo, nei pinigo. Kodėl? Todėl, kad krašte vedama ekonominė politika nuvertino pasišventimą darbui.Nedirbančiųjų socialinis aprūpinimas įgalina didelę piliečių dalį pakenčiamai pragyventi nesirūpinant savimi. Apie 10% darbingų krašto gyventojų nedalyvauja gėrybių gamybos procese. Jų išlaikymui vis spausdinama daugiau ir daugiau pinigų, kurie nėra pagrįsti gamyba, bet yra reikalingi biudžetui subalansuoti ir viešojo ūkio skoloms mokėti.Žemas darbo našumas, augšti atlyginimai, nesibaigiančios streikų bangos neleidžia Kanados gaminiams konkuruoti su didesnio produktingumo kraštais — Pietų Korėja, Taivanu, Japonija. Kanada automobilius užuot eksportavusi užsienin, juos importuoja, nors žaliavos jiems gaminti turi. Tekstilę taip pat importuoja, nors galėtų pasigaminti savo krašte.Ryšys tarp asmens pastangų ir atpildo, siaurėjant Kanados gaminių rinkai, pasidaro neaiškus ir problematiškas. Ilgainiui, augant infliacijai, palengva gyventojų gerovė smunka. Pranašaujamas gerovės augimas, siaurėjant krašto gaminių rinkai, nepasitvirtino nei valdžios, nei privatiniame ūkyje. Viešasis ūkis nesubalansuoja savo biudžeto, privatus ūkis nedirba pilnu pajėgumu ir neparduoda pakankamai gaminių savo pramonės pelningumui užtikrinti. Dėlto reiškiasi nedarbas, infliacija, streikai ir krašto ūkio stagnacija.
Dabarties problemosProblemas, kurios iškyla šių dienų Kanados privačiame ir viešajame ūkyje, galima suskirstyti į tris grupes: a. stoka vadų pasiryžimo krašto ekonomikoje pasiekti užsibrėžtų tiks

lų, b. didelis viešojo ūkio fondų naudojimas neracionaliai, be ekonomiško apskaičiavimo, c. unijų vadų savivalė, reikalaujant didelių atlyginimų, nepaisant ūkio produktingumo ir pajėgumo.Politinės ambicijos, perdėtas socialinis aprūpinimas, didelė biurokratija, stoka vadų pasiryžimo kietam darbui veda kraštą prie ūkio stagnacijos ir dolerio nuvertinimo. Ne perdėtas socialinis aprūpinimas nuo gimimo iki grabo lentos, bet užtikrinta laisva iniciatyva, įjungianti visą tautą į produktingą darbą, gali pasiekti augštesnio visų piliečių gyvenimo lygio. Krašto politika turėtų būti paremta turimais krašto ištekliais ir žmonėmis. Valdžia turėtų pasilikti koordinacijos teisę ir palikti privačiai iniciatyvai išvystyti augščiausią gamybos pajėgumą..Valdžios skelbiamos socialinio aprūpinimo programos, neatsižvelgiant į tautos ūkio pajėgumą, neribotas pinigų spausdinimas politiniams tikslams yra masių opiumas, nuo kurio nebegali atsipalaiduoti. Tiek valdžioje, tiek žmonių masėse jaučiama būtinybė reikalauti vis didesnių atlyginimų, kurių pašlijusi krašto ekonomika nebegali mokėti. Tokiame ūkyje taupymas nustoja prasmės, nes infliacija praryja santaupas, ir gamybos investacijoms pradeda trūkti kapitalo.
Ateities LietuvaLietuvai atgavus nepriklausomybę ir pereinant į privatų ūkį, kita pirmos eilės problema bus šeimos politika. Okupanto vedama lietuvių tautos naikinimo ir rusinimo politika turės būti pasukta į tautos atgimimo ir lietuviškos šeimos atgaivinimo politiką su visomis tradicijomis.Sveika tautos ūkio politika turi aprūpinti prieauglį ne tik maistu, pastoge, bet ir auklėjimu pagal lietuviškas tradicijas.Lietuvių tautos išnykimui sustabdyti reikės mokytis iš prancūzų vedamos šeimų politikos, kuri šiuo metu yra pavyzdys pasaulyje. Prieš 50 metų prancūzų šeimos) prieauglis pradėjo žymiai mažėti. Valdžia griebėsi priemonių tautos prieaugliui didinti. Šiandien Prancūzijoje 13 milijonų šeimų prieaugliui skatinti išleidžia 29 bilijonus dolerių per metus. Kiekvienam gimusiam prancūzų piliečiui išmoka 1550 dolerių pinigais, aprūpina apranga, o šeimas — specialiomis' atostogomis. Motinai po gimdymo duodama 16 savaičių apmokamų atostogų, po trečio gimdymo motina gauna pusmetį poilsio ir grynais pinigais 2900 dolerių.Lietuvių tauta, nualinta, apiplėšta, netekusi daug prieauglio karo metu, negalėjo nė svajoti apie tokias šeimos privilegijas.Viltis glūdi tautos gajume. Pasikeitus sąlygoms, atstačius nepriklausomybę, vedant šeimos skatinimo politiką, tauta turėtų atgauti savo vietą prie rytinių Baltijos krantų.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
“LITHUANIAN NATIONAL 

COSTUME”
“TŽ” 28 nr. V. A. pasigenda “Li

thuanian National Costume” leidėjo 
— Lietuvių Tautodailės Instituto ad
reso, kuris nėra pastovus. Kartais 
yra keičiami VLIKo ar Lietuvių 
Bendruomenės valdybų adresai, nes 
jie neturi savo rūmų. Taip yra ir su 
Lietuvių Tautodailės Instituto “rū
mais”, nes valdyba renkama viene- 
riems metams. Instituto tarnyboje 
nėra nė vieno apmokamo tarnautojo. 
Adresas keistis gali su naujos val
dybos išrinkimu. Būtų netikslu kny
goje atspausti adresą, kuris po metų 
negaliotų.

“Lithuanian National Costume” 
knyga buvo reklamuota apie 20 įvai
rių lietuviškų laikraščių bei žurnalų, 
“Canadian Books in Print” per To 
ronto universitetą, “Kaleidoskope”, 
“Publications supported by the Mul
ticulturalism Directorate” ir dar ke
liuose etniniuose laikraščiuose. Be 
to, išsiųsta per 800 laiškų mokslo
institucijoms visame pasaulyje. Da
bar knyga yra platinama per LTI 
skyrius, “Drauge”, "Darbininke”, pa
rapijų kioskuose, per Kanados bei 
JAV universitetus aptarnaujančius 
knygynus. Taip pat tą knygą šiais 
metais galima gauti ir Lietuvių Tau
todailės Institute (243 South Kings- 
way, Toronto, Ont. M6S 3V1). Kai
na: $30 (kan.), $26 (JAV); lietu
vių mokykloms bei tautinių šokių 
grupėms po vieną knygą — $12 ir 
$13.75.

“Lithuanian National Costume” 
knygoje nėra niekur pažymėta, kad 
buvo redaguota, dalyvaujant bendra
darbių kolektyvui. Tai yra jūsų prie
das. Knygą parašė ir redagavo A. ir 
A. Tamošaičiai.

V. Matulaitis,
LTI iždininkas

ŠypsenosVegetaras— Ką? — stebisi kaimynas,— tu esi vegetaras, o kerti kiškio kepsnį!— Kerštas! Tie bestijos suėdė visas mano salotas!
DraugaiSusitinka du geri draugai:— Nesakyk mano žmonai, kad iš tavęs pasiskolinau šimtą dolerių!— Gerai, o tu nesakyk manajai, kad aš turėjau šimtą dolerių. .

Prie vitrinosŽmona įsigilinusi prie kailinių vitrinos:— Šituos arba jokių!— Na gerai, — sutinka vyras,— tada jokių.
Plaukas vyne— Kelneri, štai mano vyno stikle žilas plaukas!— Iš to matote, kokį seną vyną mes svečiams duodame.

Parinko Pr. Alš.

DAD UNAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

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

LIEŽUVAVIMAS
Turbūt nėra didesnio nusikaltimo 

dorovei, kaip “pletkų” skleidimas. 
Nevaldomas žmogaus liežuvis yra di
džiausias mūsų priešas: kiek jis ge
rų žmonių sunaikina, kiek jis gerų 
šeimų išardo ir laimingų porų per
skiria. Kartais buvę geriausi draugai 
tampa atkakliausiais priešais vien 
tik dėl to lankstaus liežuvio. Kas 
nors blogais tikslais ar vien tik iš 
neatsargumo ištaria nereikalingą žo
dį, sukiršina. Kiek nekaltų jaunų 
merginų, kartais ir moterų būna be- 
reikalo apkalbamos, apjuodinamos 
vien tik neapgalvoto vyrų noro pasi
girti.

Pavydžios moterys taip pat nesi
gaili visokių “komplimentų” toms, 
kurios yra už jas gražesnės arba po
puliaresnės.

šimtai dėl liežuvių yra patekę į 
Sibirą, daugelis sėdėjo ir dar sėdi 
kalėjimuose. Kas metai daug asme
nų nusižudo dėlto, kad paleisti apie 
juos šmeižtai sugriovė jų gyveni-
mą, sunaikino gerą vardą ir paga
liau atėmė norą gyventi.

Kiti, išgirdę įtarimus apie savo 
gyvenimo draugę ar draugą, tuoj 
griebiasi keršto ir kartais nužudo 
visai nekaltą asmenį.

Jei žinotume, kiek širdgėlos ir aša
rų mūsų neatsargumas padaro, daug 
atsargiau kalbėtume apie savo drau
gus ir pažįstamus. Jei kartais ir tik
rai žinome ką nors nemalonaus ir 
peiktino apie savo draugą ar pa
žįstamą, yra daug žmoniškiau nuty
lėti ir apie tai visai nekalbėti, negu 
tuoj visiems dar su pridėčkais ple
pėti. Apkalbėti kitą mums nėra jo
kios naudos, bet apkalbėtam gali 
būti didelė skriauda ir nemalonu
mas.

G. Palmeris

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

rm OOPIL S1M Huronttrto It.. Vr-TMI

/ )

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖL1S,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:

Toronto Ontario ištaigos (416) 231-4138I oronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

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

W. G DRESHER
INSURANCE

RESHER-BaRAUSKAS agency

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Liepos 11 d. susituokė Česlo
vas Stunguris su Maria-Teresa Mol- 
hano Peixoto. Apeigas atliko klebo
nas kun. J. Staškus. Vestuvinė puo
ta įvyko Anapilio salėje.

— Liepos 12, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišiose prisimintas a.a. kun. P. Ažu
balis mirties metinių proga. Mišias 
koncelebravo kun. Pr. Gaida ir kun. 
L. Januška, OFM. Velionies brolio 
Jono Ažubalio šeima ir kiti giminės 
pakvietė pamaldų dalyvius užkan- 
džiams didžiojoje Anapilio salėje.

— Platesnis visuomeninis a.a. kun.
1 P. Ažubalio pagerbimas numatomas 
š.m. rugsėjo 27, sekmadienį. Šioje 
iškilmėje yra pažadėjęs dalyvauti 
vysk. A. Deksnys ir pašventinti pa
minklą. Iškilmę rengia Kanados Lie
tuvių Katalikų Centras, talkinamas 
parapijų bei organizacijų.

— Klebonas kun. J. Staškus yra iš
vykęs kapelionauti Neringos stovyk
loje iki liepos 25 d.

— Klierikas E. Putrimas liepos 17 
d. atvyksta atostogų pas tėvus į To
rontą.

— Lietuvių kapinių tvarkymui au
kojo $150: J. Glizickas iš Sudburio; 
$100: A. Sprainaitis, P. Dabkus, M., 
Priekšaitis, M. ir J. Astrauskai, G. 
Žemaitis iš Hamiltono; $40: St. Juš
kevičius, B. Genčius.

— J. M. Vaškevičiai paaukojo $100 
parapijos skoloms mokėti.

— Parapijos chorui atostogaujant, 
pamaldų metu vargonuoja Br. Mac
kevičius ir P. Gulbinskas, gieda — 
visi pamaldų dalyviai.

— Mišios liepos 19, sekmadienį, 
Lietuvos Kankinių šventovėje: 10 
v.r. — už a.a. Petrą Traškevičių, 11 
v.r. — už a.a. Joną Senkų; Wasagoje 
9.30 v.r. — už a.a. Albiną Trečioką, 
10.15 v.r. — už a.a. Gerardą Balčiū
ną ir a.a. Alę Balčiūnienę.

— Palaidota a.a. Vilhelmina Po- 
šiene, 91 metų amžiaus (ne 81).

Lietuvių Namų žinios
— 1981 m. liepos 9 d. LN valdyba 

posėdyje svarstė prašymus ir pa
skirstė aukas: Maironio mokyklai 
$1,000, Maironio mokyklos konkur
sui $500, “Atžalynui” $800, “Aitva
rui” $400, “Gintarui” $800, “Tėviš
kės Žiburiams” $400, Vasario 16 gim
nazijai $500, “Nepriklausomai Lie
tuvai” $400, “Volungei” $200, “Arui” 
$300, “Aidui” $200, “Aušrai” $200, 
Toronto ateitininkų tėvų komitetui 
$100, studentų ateitininkų būreliui 
$100, “Romuvai” $300, Tautos Fon
dui $300, “Skautų Aidui” $50. Iš vi
so $6,550.

— Liepos mėnesį LN aplankė: L. 
Horningienė, p.p. Rudžiai iš Vokieti
jos, St. Stuikys, J. Binderienė, A. žu- 
'lys, J. Rėvas, V. Aušrotienė, B. Auš
rotas iš Floridos, D. Aušrotas — 
Cambridge, Mass., V. Kastytis, E. 
Sandanavičius iš N.Y., T. Radzienė, 
Z. J. širkos, S. Aleksandravičienė, 
L. Ječiūtš, A. J. Budriai iš Čikagos, 
seselė Gertrūda iš Putnamo, B. Po- 
sius iš Long Beach, California, dr. 
A. Budreckis, žmona Giedrė, sūnūs 
— Gediminas ir Arvydas iš Bostono, 
S. Balys iš Detroito, A. R. Bankai 
iš Vilniaus, E. Bankienė iš Kauno,
J. Vinslovai iš Wawos, Ont., S. Si- 
liningauskaitė iš Urugvajaus.

Al. ir Nora Dūda atidarė res
toraną “Compass” Newmarket, 
Ont., 100 Davis Dr., 200 metrų 
į pietryčius nuo 11 ir 9 vieške
lio. Kiekvieną vakarą duodama 
nauja pramoginė programa. 
Naujieji savininkai kviečia pra
važiuojančius tautiečius apsi
lankyti.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
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. Ji 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
— Pakrikštyta Adriana Dawn, Jo

no ir Ilonos Sharoun dukrelė.
— Susituokė Aida Birštonaitė su 

William McAleer.
— A.a. Ona Liaudinskienė, 81 m., 

palaidota iš mūsų šventovės lietuvių 
kapinėse. Paliko dukrą Birutę But
rimienę su šeima. Elenos Dambraus
kienės sesuo Teresė Vaškevičienė 
mirė Čikagoje.

— Vakarinės sekmadienio Mišios 
mūsų šventovėje — 8.30 v.v.

— Mūsų Wasagos stovyklavietėje 
Mišios kiekvieną sekmadienį — 11.- 
30 v.r.

— “Aušros” stovyklos vadovybę 
sudaro: komendantas Gytis Andru
lis, berniukų vadovas Audrius Stun
džia, sporto vadovas Vytis Greičiū
nas, tautinių šokių vadovas Wally 
Dauginas, vyriausia mergaičių vadę- 
vė Vida Poškutė, pagalbininkės Vida 
Javaitė ir Loreta Trumpickaitė, dai
nų vadovė Aldona Biskytė, slaugė 
Aldona Zander, ūkvedys Jonas Go- 
vėdas, šeimininkės B. Greičiūnienė, 
J. Macijauskienė, V. Grenke, D. Bon
ner, R. Šileikienė. Stovyklautojų — 
per 70 (pusė jų kalba tik angliškai). 
Kapelionas — kun. Augustinas Si
manavičius, OFM.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 19; sekmadienį, baigsis rug
pjūčio 1 d.

— Maldiriinkų kelionė į Midlan- 
dą įvyks rugpjūčio 9 d. Autobusas iš 
mūsų parapijos išeis 11 v.r. Kas no
rėtų juo važiuoti, prašoma registruo
tis klebonijos raštinėje. Kaina — $9.

— Knygų kioskas, kuriam vado
vauja St. Prakapas, veikia ir vasa
ros metu.'

— Parapijos biuletenis per vasa
ros atostogas nespausdinamas.

— “Tėviškės Žiburius”, kol vyksta 
pašto streikas, skaitytojai gali pasi
imti šventovės prieangyje arba kny
gų kioske.

— Parapijai aukojo: V. B. Butri
mai a.a. Onos Liaudinskienės at
minimui $200, S. M. Bušinskai a.a. 
Vinco , Pranckevičiaus atminimui 
$100,

>— Mišios sekmadieni 8 v. už Vin
cą Skrinską, užpr. F. V\Skrinskai, 
9 v. už Adomą Biretą, užpr. V. Bire- 
ta, 10 v. už Agotą Vainienę, užpr.
L. V. Balaišiai, 11.30 už parapiją, 
8.3,0 v.v. už Stasį Černiauską, užpr. 
S. Barškautis.

Dali. Anastazija Tamošaitienė 
ir Aldona Veselkienė iš Čika
gos 17 dienų keliavo po Euro
pą ir aplankė Londoną, Pary
žių, Muencheną, Salzburgą ir 
grįžo per Torontą liepos 6 d. 
Britanijos Londone A. Tamo
šaitienė su vietos lietuvių dele
gacija buvo priimta karališkuo
se rūmuose, kur įteikė būsimo 
Britanijos karaliaus Karolio su
žadėtinei Dianai tautinį lietuvių 
drabužį. Anksčiau būsimam Bri
tanijos karaliui lietuviai įteikė' 
knygą “Lithuanian National 
Costume”.

Britanijos karalienė-motina 
šešias dienas praleido Ontario 
provincijoje, lankydama įvairias 
vietoves bei institucijas. Iškil
mingą priėmimą Ontario vyriau
sybė jai suruošė liepos 6 d. “Ro
yal York” viešbučio salėse. Da
lyvavo apie 2000 kviestinių as
menų — provincinės vyriausy
bės nariai, augšti pareigūnai, 
daug diduomenės iš įvairių On
tario vietovių. Lietuviams atsto
vavo KLB pirm. adv. J. Kurai- 
tė, “T. Žiburiams” — kun. Pr. 
Gaida ir V. Matulaitis.

Ramunė fUlbaitė) ir Šarūnas 
Valiuliai, gyvenantys Čikagos 
priemiestyje Elmhurst, birželio 
24 d. susilaukė pirmagimės 
dukrelės Aleksos-Marijos-Joa- 
nos. Ramunė yra torontietė, bu
vusi “Volungės” choro narė, 
aktyviai dalyvavusi lietuviško
je veikloje.

Iš okupuotos Lietuvos š. m. 
liepos 9 d. atvyko į Torontą 
kaip imigrantai Atsis Bankas ir 
Regina Bankienė (Aleksiejūtė). 
Abu yra smuikininkai, baigę 
muzikos konservatorijas. Praė
jusį sekmadienį, liepos 12, da
lyvavo pamaldose Lietuvos Kan
kinių šventovėje.

Dienraštis “Toronto Star” 
pranešė, kad nuo š. m. rugpjū
čio 24 d. pradės leisti Toronte 
rytinę laidą, kuri bus gaunama 
gatvės dėžutėse nuo 7 v. r., bet 
nebus išnešiojama į namus. 
Pradžioje ši laida bus gaunama 
tik tam tikrose miesto dalyse, 
o nuo rugsėjo 8 d. — visame 
mieste. Tai bus nemaža konku
rencija rytiniams dienraščiams 
— “The Globe a. Mail” ir “The 
Toronto Sun”.

Bevardžių alkoholikų (Alco
holics Anonymous) lietuvių gru
pė Toronte yra paruošusi atitin
kamas informacijas tiems, ku
rie domisi tuo sąjūdžiu ir nori 
jin įsijungti ir tuo būdu nugalė
ti pavojingą įprotį. Tuo reikalu 
teirautis “Tž” redakcijoje.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” yra 
reguliariai spausdinami ir paš
to streiko metu. Iki šio savait
raščio vasaros atostogų dar iš
eis du numeriai — liepos 23 ir 
liepos 30 d. d. “Tž” atostogaus 
dvi pirmąsias rugpjūčio savai
tes. Poatostoginis numeris turė
tų išeiti rugpjūčio 20 d. data. 
Jei Kanados paštas dar neveik
tų, galimas dalykas, teks atosto
gas pratęsti.

“TŽ” skaitytojus Toronte 
prašome pašto streiko metu at
siimti laikraštį iš administraci
jos arba sekmadieniais parapi
jose. Kitų vietovių tautiečiai 
prašomi atsiimti “TŽ” per savo 
pasiuntinius. Taip pat “TŽ” 
skirtas korespondencijas bei ki
tą medžiagą prašome pristatyti 
į redakcijos patalpas. Tokiu bū
du galėsime įveikti pašto strei
ko sudarytas kliūtis.

Lietuvių kalbos seminaras 
rengiamas šią vasarą, rugpjūčio 
9-23 dienomis, Clinton, Ohio. 
Kanados lietuvių jaunimas kvie
čiamas nedelsiant registruotis 
PLJS Ryšių Centre, 5620 South 
Claremont Ave. Chicago, IL 
60636, USA. Dėl Kanados paš
to streiko prašoma registruotis 
telefonu 1 (312) 778-2200 kas
dien nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. ir 
nuo 6 v.v. iki 9 v.v., išskyrus 
penktadienius ir savaitgalius. 
Registraciją priima Danutė 
Kurzonienė ir Saulius Girnius. 
Plačiau apie šį labai naudingą 
seminarą rašyta “Tž” 27 nr., 
6 psl.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” liepos 16-19 dienomis 
dalyvauja tarptautiniame tauti
nių šokių festivalyje Gaspe pu
siasalyje Cap Chot vietovėje. 
Išvyko autobusu 24 šokėjai ir 3 
palydovai. Dalyvauja įvairios 
tautinės grupės iš 8 Kanados 
provincijų ir 3 iš Europos. At- 
žalyniečiai grįš į Torontą pada
rę apie 1500 mylių ir keliavę 
30 valandų. Autobuso išlaidas 
atžalyniečiai turi padengti pa
tys, o išlaikymą festivalio metu 
gaus nemokamai. “Atžalyno” 
vadovai tikisi paramos iš “Win- 
tario”.

Toronto “Gintaro” ansamb
lio dainininkės, vadovaujamos 
G. Paulionienės ir Ž. šilininkai- 
tės, dalyvaus Winipego “Folk- 
loramos” festivalyje. Kas vaka
rą rugpjūčio 8-15 dienomis at
liks lietuvišką dainų pynę lie
tuvių paviljone. Prie mergaičių 
dainų prisidės orkestras, vado
vaujamas C. Gaudie, ir vyriški 
balsai — R. Paulionio ir V. Ši
lininko.

Vilius Pėteraitis, Ada Pėterai- 
tienė iš Montrealio lankėsi To
ronte ir Anapilyje, taip pat St. 
Catharines, Ont. V. Pėteraitis 
yra klaipėdietis, Lietuvoje bai
gęs germanistiką ir anglistiką. 
Yra paruošęs ir išleisdinęs lie
tuviškai anglišką žodyną, daug 
rašęs Mažosios Lietuvos temo
mis spaudoje. Šiuo metu rašo 
studiją apie Lietuvos vanden
vardžius ir dalyvauja visuome
ninėje veikloje.,

“The Toronto Sun” 1981. VII. 
8 reportaže apie naująjį TTC 
viršininką Savage cituoja Ed- 
montono rotušės miesto kores
pondentą Don Wanagas, kuris 
pareiškė, jog p. Savage yra 
“smart cookie” ir turi gerą var
dą tarp išrinktų žmonių. Ed- 
montone jo metinė alga buvo 
$73.000, Toronte — $75.400.

Kanados ukrainiečiai, kurių 
priskaitoma iki 700.000, turi 
daug parapijų, organizacijų, 
laikraščių. Dalis senųjų ateivių 
priklauso komunistinei “pažan
giųjų” organizacijai “United
Ukrainian Canadians”. Pastaro
ji š. m. liepos 5 d. paminėjo sa
vo veiklos 90 metų sukaktį sto
vyklavietėje prie Palermo mies
telio netoli Oakvillės, Ont. Ten 
yra pastatyta ukrainiečių poeto 
Taras Ševčenkos statula — so
vietinės Ukrainos dovana už sa
vo tautiečių paramą sovietinei 
armijai karo metu. Šį poetą, ža
dinusį tautos laisvės viltį carų 
laikais, yra pripažinusios ir 
patriotinės ukrainiečių visuo
menės, tačiau patriotinės orga
nizacijos, jungiamos bendro ko- 
m i t ei o (Ukrainian-Canadian 
Committee) nesikalba su Mask
vą garbinančiais “pažangiai
siais”. Pastarųjų veikėjas Mi- 
chale Mutzak pareiškė “Toron
to Star” korespondentui: “Visi 
mes esame ukrainiečiai. Šev
čenkos poezija kalba mums vi
siems. (. . .) Turbūt 98% Kana
dos ukrainiečių dabar yra anti- 
komunistai. . . . Kivirčai nebėra 
reikšmingi. Svarbu tai, kad uk
rainiečiai dabar yra įjungti į 
Kanados gyvenimą”.. Pažymėti
na, kad seniau prie ukrainiečių 
“pažangiųjų” glaudėsi ir lietu
viai “pažangieji”.

AfA 
JONUI ČEGIUI

mirus, žmoną JULIJĄ, dukras — VIDĄ ir JULIJĄ, 
sūnų JONĄ, jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Kristina ir Juozas Augaičiai, Ottawa, Ont. 
Kristina ir Brian Youngs, London, Ont.

AfA
JUOZUI MIKUČIONIUI 

mirus Miami, Floridoj,
žmoną ALĘ, sūnų ROBERTĄ ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime —
A. S. Venckai J. E. Šimkai

P. A. Skilandžiūnai

Mielai Mamytei
AfA

ONAI LIAUDINSKIENEI
mirus,

jos sūnų VYTĄ Sibire, dukrą BIRUTĘ ir žentą VYTĄ 
BUTRIMUS, vaikaičius — AUDRONĘ, AVĄ, DALIŲ, 
PAULIŲ, VIKTORĄ, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

M. J. Astrauskai
B. Galinienė

AfA 
WILHELMINAI POŠIENEI 

mirus,
dukrai ANGELEI ŠIMKIENEI ir jos vyrui VYTUI, 
dukrai BIRUTEI DARŽINSKIENEI su šeima, 
sūnums bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią

’ V/- ‘1 V
užuojautą —

J. Adomaitis A. V. Kulniai
V. Bobelis Gil. Urbonas
J. Dambaras V. Petraitis
M. K. Juzumai ' T. Stanulis
V. Keturakis St. Varanka su šeima

/V A.. jftę-h " G. Adomaitienė 
K. Daunys 
A. A. Melvydai

r *. f
S. Z. Rėvai
Al. A. Lukošiai

T „ . .. A. A. Padolskiai

Latvių savaitė birželio 28 — 
liepos 5 dienomis susilaukė ir 
didžiosios spaudos dėmesio. At
rodė, kad daugiausia dėmesio 

'turėjo tekti dainų šventei kaip
stambiausiam renginiui, bet 
apie ją mažiau buvo rašyta. 
Daugiau dėmesio susilaukė lat
vių muzikos koncertas, sureng
tas .Massey Hall po dainų šven
tės, t. y. liepos 5 d. “Toronto 
Star” bendradarbis William 
Littler 1981. VII. 6 laidoje iš
spausdino ilgoką recenziją, ku
rioje gana kritiškai pasisakė 
apie latvių muziką. Esą latviai 
gyvena prie Baltijos krantų ir 
skaičiumi mažesni už Torontą. 
Latvijos užimamas ten plotas 
nedidesnis už Naujojo Bruns
wick© provinciją, tačiau iš jos 
trykšta muzika kaip iš fontano. 
“Dar daugiau. Kai jie emigruo
ja, nenustoja pilte pylę1 muzi
kos. Jie rengia festivalius, ke
liauja šimtus ir tūkstančius my
lių, kad galėtų vieni kitiems 
dainuoti, vaidinti ir šokti”.

Vertindamas muzikinę minė
to koncerto pusę, recenzentas 
randa, kad latvių muzika yra 
tradicinė, konservatyvi, besire
mianti liaudies kūryba. Rašyda
mas apie paskirus kompozito
rius, recenzentas sako, jog Alf
redas Strombergas, Albertos 
un-to profesorius, primityviu 
būdu susiuvo savo temas kūri
nyje “Overture on Latvian 
Dance Themes”. Stipresnis esąs 
Alfreds Kalnins kūrinyje 

“Hymn to Ryga”, bet neorigi
nalus; panašus Smetanos to pa
ties vardo kūriniui. Taip pat ne
originalus ir Janis Medins — 
Rachmaninovo sekėjas. Geras 
buvęs jo kūrinio atlikėjas Ar
thur Ozolins, gimęs Vokietijoje. 
Stipriausias esąs Talivaldis Ke- 
nins, Toronto un-to profesorius 
sukūręs šiai latvių šventei sep
tintąją simfoniją, bet jis esąs 
tiek kanadietis, kiek ir latvis.

Iš šių pastabų matyti, kaip 
kanadietis vertina baltiečių ren
ginius. Nekitaip jis rašytų ir 
apie lietuvius.

“The Toronto Sun” liepos 10 
d. išspausdino dviejų lietuvių 
laiškus — Ritos (Rūtos) Meikle- 
john ir G. M. Šerno. Pirmojo 
laiško autorė primena Sov. Są
jungos agresingumą ir klausia, 
kada Vakarai ryšis jį sustabdy
ti. Antrojo laiško autorius taip 
pat primena 1940-sius metus, 
kai Estija, Latvija ir Lietuva 
buvo okupuotos. Tuomet vaka
riečiai nereagavo, o kai sovietai 
užėmė Afganistaną, silpnai pro
testavo. Jei Sov. Sąjunga pri
jungs ir Čekoslovakiją, Krem
lius žinos kad gali taip daryti ir 
toliau. Redakcija pridėjo savo 
pastabas: prie pirmojo laiško — 
“Mes niekad neišmoksime”, 
prie antrojo — “Jis tai jau ži
no”.

Tokie laiškai atkreipia visuo
menės dėmesį į Baltijos ’ alsty- 
bių problemas. Jų rašymu ypač

MONTREAL
Pašto streiką montrealiečiai labai 

jaučia — negauna ne tik “T. žibu
rių”, bet ir spaudos iš JAV.

Aušros Vartų parapijos išvyka bu
vo surengta liepos 5 d. į Palangos 
vasarvietę. Ten buvo atlaikytos pa
maldos, pagerbti choristai ir atsi
gaivinta gražioje gamtoje.'

Kun. J. Aranauskas yra išvykęs 
visam mėnesiui atostogų. AV para
pijoje darbuojasi klebonas kun. J.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

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%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

i .
KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9—T

Ketvirtadieniais 12 — 8 6 — 8

Penktadieniais 12—6 12 — 6•

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus” 722-3545 
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Stipendijos
. H-' Į »
Kunigo Petro Ažubalio Var

do Stipendijų Fondas pirmaja
me aukotojų susirinkime nusta
tęs pagrindines veiklos gaires, 
išrinko valdybą, kuri 1981 m. 
liepos 7 d. Anapilio posėdžių 
kambaryje pasiskirstė pareigo
mis. Pirmininke išrinkta dr. An
gelė Kazlauskienė, vicepirmi
ninkais — kun. Jonas Staškus 
ir Edvardas Bumeisteris, sekre
tore — Alvina Ramanauskienė, 
iždininku — Valteris Dauginis, 
teisinis patarėjas — adv. Hen
rikas Steponaitis; nariai — dr. 
Sigitas Kazlauskas, J. R. Sima
navičius (KLB atstovas), Jurgis 
Strazdas.

Iki šiol Fondui surinkta 
$8,809.56. Įnašų bei aukų rin
kimas tęsiamas toliau. Valdy
bos nariai kreipsis į tautiečius, 
kviesdami prisidėti savo įnašais 
ir sudaryti pakankamai didelį 
kapitalą, iš kurio palūkanų ga
lima būtų skirti stipendijas 
studentams. Priimamos betko- 
kio dydžio aukos, bet Fondo na
riais laikomi paaukoję bent 
$100.

Pirmoji $1000 stipendija bus 
skiriama jau šį rudenį. Suinte
resuoti lietuviai studentai kvie
čiami įteikti prašymus iki š.m. 
rugsėjo 15 d. šiuo adresu: Dr. 
A. Kazlauskienė, 128 Dunn St., 
Oakville, Ont. L6J 3E2.

Stipendijos bus skiriamos 
augštųjų mokyklų studentams- 
ėms, kurie dalyvauja lietuviu 
veikloje, studijuoja lituanistiką 
bei jai artimus mokslus (žurna
listiką, politiką. . .), įskaitant 
teologiją.

Stipendijų fondo sąskaitos 
atidarytos abiejuose Toronto 
lietuvių bankuose šiuo vardu:

Optomctristas 
Dr.R.J.Lapienis 
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

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

pasižymi p. Meiklejohn, mokan
tis lietuvių kalbą ir gerai žinan
tis politinę padėtį Baltijos vals
tybėse.

Kubilius, SJ, ir kun. St. Kulbis, SJ. 
Pastarasis netrukus išvyks į Romuvą 
kapelionauti skautų stovykloje.

Pensininkų klubas “Rūta” surengė 
liepos 11-12 savaitgalyje ekskursiją__
į Putnamą, kur yra įsikūręs N. Pr. 
Marijos seserų vienuolijos centras. 
Ekskursijoje! dalyvavo 40 asmenų.

A.a. Domas Bučinskas, 69 m. am
žiaus palaidotas š.m. liepos 13 d. iš 
AV šventovės. K.

studentams
Reverend Peter Ažubalis Scho
larship Foundation; “Paramo
je” — nr. 6530, Prisikėlimo pa
rapijoje — nr. 4220.

Kun. P. Ažubalio Vardo Sti
pendijų ' Fondui aukojo $1000: 
J. Strazdas, E. Bumeisteris, 
KLB krašto valdyba, dr. A. Kaz
lauskienė, H. P. Steponaitis, 
Anapilio parapija; $300: H. La
pas; $200: A. Kazlauskienė, W.
I. Žukauskienė; $100: V. I. Ig- 
naičiai, M. Aug. Kuolas, P. Gul
binskas, KLK Moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių parapijos 
skyrius, A. V. Ramanauskai, O. 
Dementavičienė, D. T. Chorno- 
maz, Lietuvos Kankinių par., 
choras, V. Bireta, J. Valiulis,
J. Ažubalis, kun. Pr. Gaida, A. 
Spranaitis; $50: Liet. Evangeli- 
kių Liut. Moterų Draugija, P. 
Linkevičius, V. Valiulis, A. Au- 
linskas; $30: Stankus; $25: V. 
B. (West Lome), J. čuplinskas, 
A. Vaičeliūnas, K. Gaputis; $20: 
L. Balsys, Br. Ščepanavičius, M. 
Karasiejienė, K. Kaknevičius, 
iP. Augaitis, V. Aušrotas; $10:
O. J. Balsiai, Viliūnas, kun. J. 
Gutauskas, J. Karasiejus, J. M. 
Vizgirdos, D. Keršienė, A. Ker- 
berienė, R. Gaižutis, D. Stukas,
V. Gudaitis, Pr. Ališauskas; $5:
VI. Paliulis, H. J. Z., A. Stalio- 
raitis, V. Agurkis, F. čečys, M. 
Senkus, G. Šimkus, Alekna, J. 
Kazlauskas.

Kun. P. Ažubalio Vardo Sti
pendijų Fondui liepos 12 d. au
kojo $200: J. Plečkaitis; $100: 
dr. A. Barkauskas $25: J. Petro
nis, Č. A. Pežeriūnas; $20: J. 
Venckus, R. Geidukytė, O. Ja- 
naitienė, P. ir B. Daržinskai, 
$10: O. Vėlyvienė, J. Barzdai- 
tienė, K. Meškauskas, J. Rovas, 
A. Sargautis, J. G. Kasparavi
čiai, A. B. Petkevičiai, Pr. Ro- 
čys, A. Vilutis; $5: M. P. Jocys,
P. Ūkelienė, V. Paliulis, M. Ra
manauskas, M. Jonušaitis, R. J. 
Liutkai, Ed. Miliauskas.

Aukos priimamos ir toliau. 
Sutelktoji suma dar nėra pakan
kamai didelė, kad būtų galima 
sudaryti kelias stipendijas. Au
kas siųsti Fondo iždininkui: V. 
Dauginis, 1613 Bloor St. W., To
ronto, Ont. arba įnešti į lietuvių 
bankuose turimas Fondo sąskai
tas.

Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, prisidėjusiems 
prie šio naujo užmojo padėti 
studijuojančiam mūsų jauni
mui. Inf.


