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Apvogtas ansamblis
Lietuvoje ir užsienyje garsėja dainų bei šokių ansamblis “Lie

tuva”. Jam tenka gana dažnai koncertuoti ne tik savame krašte, 
bet ir svetur. š.m. gegužės mėnesi jis koncertavo Airijoje. Per 12 
dienų jis ten pasirodė 17 kartų. Tuo, rodos, tektų visiems džiaug
tis. Deja, tai tik viena medalio pusė: “Lietuvos” ansamblis visur 
buvo skelbiamas kaip rusų meno vienetas, ši aplinkybė ir nuneša 
visą lietuvio džiaugsmą bei pasididžiavimą. Ansamblis, kuris tu
rėtu būti Lietuvos ir lietuvių ambasadoriumi, liko pajungtas impe
rialistinei rusu politikai. Kitaip tariant, jis buvo apvogtas — pats 
ansamblis ir jo skleidžiami kultūriniai lietuvių lobiai buvo pasi
savinti rusu. Tai pastebėjo akylesni airiai ir pareiškė savo pasi
piktinimą “The Irish Times” dienraštyje. Pora raudonųjų šoko 
ginti rusų pozicijos, tačiau negalėjo atsispirti prieš faktus. Be to, 
prisidėjo ir VLIKo vicepirmininko J. Audėno išsamus laiškas apie 
Lietuvos okupaciją. Tuo būdu Maskvos užmojis panaudoti “Lie
tuvos” ansambli savajai politikai šiuo atveju nevisai pavyko. 
Sprendžiant iš turimų informacijų, maskvinė vagystė netikėtai iš
kilo aikštėn. Vietinių komunistų bandymas Įrodyti “nacionalinių 
kultūrų suklestėjimą” Sov. Sąjungoje nuskambėjo neįtikinamai, 
nes visi matė, kad tos “nacionalinės kultūros” užsienyje virsta 
rusiškomis...

★ ★ ★

Minėtasis Lietuvos ir lietuvių apiplėšimas iš rusų pusės nėra 
pirmas atvejis. Tai vienas iš daugelio. Jau trys dešimtmečiai ste
bime įvairius Lietuvos lietuvių meno vienetų pasirodymus užsie
nyje. Visą laiką kartojasi ta pati istorija — Maskva siunčia lietu
vių vienetus savajai politikai vykdyti. Tai matyti ir iš Petro Bra
žėno straipsnio “Lietuva” užkariauja Airiją”, išspausdinto laik
raštyje “Literatūra ir Menas” š.m. 23 nr. Jame sakoma, kad an
samblis “šį vakarą ne tik šoks, gros ir dainuos, bet ir bus savo
tiško politinio akto dalyvė.” Šią mintį paryškino ir Airijos kom
partijos gen. sekretorius M. O’Riordan, sakydamas savo pareiški- 

■me, jog “Lietuva” atlieka “didelį politinį, propagandinį tautų 
draugystės stiprinimo darbą.” Aiškiau nebegali ir būti. Airijos at
vejis atskleidė lig šiol maskuojamą Maskvos politiką, kuri, oficia
liai žiūrint, remia “nacionalinių kultūrų klestėjimą”, o neoficia
liai panaudoja kitas tautas savajam imperializmui stiprinti ir 
skleisti. Jeigu Maskvai rūpėtų tautinių kultūrų klestėjimas, ji ne
grobtų Baltijos kraštų, jų nekolonizuotų, netremtų jų žmonių Sibi
ran, nesteigtų pavergtuose kraštuose rusiškų mokyklų, nerusintų. 
Pagaliau jei rusams rūpėtų ne savasis imperializmas,’o Babijja 
tautų gerovė, pasitrauktų iš tų kraštų ir duotų jiems visišką laisvę 
bei nepriklausomybę. Tada visi kalbėtų ne apie rusų imperializmą, 
totalizmą, o apie jų riteriškumą ...

★ ★ ★

Tokios būklės akivaizdoje iškyla užsienio lietuvių ir aplamai 
visų pavergtųjų vaidmuo, būtent, visur atskleisti rusų vagystes. 
Tai rusus nepaprastai kompromituoja. Kai jų propaganda ima tri
mituoti apie savo laimėjimus, pasiektus kitų tautų sąskaiton, susi
daro labai gera proga atskleisti faktus ir parodyti laisvajam pasau
liui politines vagystes. To negali atlikti nei užsienyje koncertuo
jantys meno ansambliai, nei jų vadovai, nes visus lydi maskviniai 
sargai. Jie visi privalo groti pagal Maskvos taktą. Negali jie nė 
atsisakyti išvykų į užsienį. Viena, tai ne jų galioje, antra, kiekvie
nas meno vienetas ar paskiras asmuo nori pamatyti užsienį, išeiti 
iš tvankios sovietų uždarumos, pasitobulinti. Turėjimas gerų meno 
sambūrių; pajėgių sporto vienetų bei paskirų sportininkų yra tau
tos stiprybė. Kad to siekia pavergtieji, yra džiugus dalykas. Toje 
srityje jie verti pagarbos bei paramos. Bet kai jie savo talentus, 
kultūrinius laimėjimus, pasiektus per didžiausias kliūtis, verčiami 
atiduoti rusams laisvojo pasaulio akivaizdoje, išeivija turi protes
tuoti. Taip, sovietai beveik visose valstybėse turi savo atstovybes, 
bet ir išeivija, kad ir lietuvių, yra pasklidusi daugelyje kraštų. Jos 
atstovybės, t.y. didesni ar mažesni būriai, gyvena beveik visuose 
didesniuose pasaulio miestuose. Į rusų kėslus jie lengvai gali 
reaguoti visomis komunikacijos priemonėmis. Kai rusai skleidžia 
savo meną, jų dalykas, bet kai tai daro lietuviai — visų lietuvių 
reikalas.

KANADOS r» I*..................... *
TvykiXT Politiniai vingiai

Pasaulio įvykiai
POLITINĘ KRIZĘ ARGENTINOJE SUKĖLĘ PREZ. L PERONIENES 

paskelbta kova infliacijai, kuri jau siekia 110% ir iki 1975 m. pa
baigos gali pakilti iki 150%. Susikirtimą su peronistine Darbo Fe
deracija, turinčia 3,5 milijono narių, iššaukė ekonomijos minis- 
terio C. Rodrigo paskelbtas pezo nuvertinimas 50%, atnešęs staigų 
gaminių pabrangimą. Birželio 28 d. prez. L Peronienė įvedė griež
tą 50% ribą atlyginimų didinimui, nors daugelis unijų jau buvo 
išsikovojusios naujas sutartis, kurios atlyginimus padidino net 
130%. Peronistų kontroliuojama Darbo Federacija tada paskelbė 
visuotinį 48 valandų streiką, visiškai paralyžavusį Argentiną. Prez. 
L Peronienė buvo priversta atšaukti atlyginimų didinimo suvar
žymus ir pertvarkyti savo ministerių kabinetą. Iš socialinių reika
lų ministerio ir prezidentūros •---------------------------------------

Federacinė NDP socialistų 
partija Winnipege įvykusiame 
suvažiavime nauju vadu išsirin
ko buvusį visuomeninių mokslų 
prof. E. Broadbentą, federaci
niame parlamente jau pakeitusi 
1974 m. rinkimus pralaimėjusį 
vadą D. Lewis. Pastarasis, pasi
traukęs iš politinės arenos, pro
fesoriauja Otavoje. E. Broad
bent pradžioje buvo atsisakęs 
kandidatuoti į vadus, bet vėliau 
pakeitė savo nuomonę. Pagrin
dine jo varžove buvo iš Jamai
kos kilusi negrė R. Brown, NDP 
partijos atstovė Britų Kolumbi
jos parlamente. Ją jis įveikė tik 
ketvirtame balsavime 948:658 
balsų santykiu. R. Brown dau
giausia paramos susilaukė iš 
kairiojo partijos sparno ir mo
terų aktyvisčių. Pastarųjų dėka 
NDP socialistų pirmininke bu
vo išrinkta Joyce Nash, pirmoji 
moteris Kanados federacinių 
partijų istorijoje. Naujasis va
das E. Broadbent planuoja di
desnį posūkį į kairę ir tikisi 
1978 m. turėti 60 atstovų fede
raciniame parlamente. Suvažia
vime buvo paliesta visa eilė Ka
nados vidaus problemų, bet ne
išryškinta liko NDP užsienio 
politika. Socialistai Kanadoje 
laimi provincinius rinkimus, ta
čiau jie nedaro beveik jokios 

pažangos federaciniuose rinki
muose kaip tik dėl užsienio pi- 
litikos, kuri dažnais atvejais 
yra perdaug artima Maskvai. 
Bent jau toks įspūdis susidaro 
iš socialistų atstovų laikysenos, 
kai parlamente iškyla su sovie
tiniu komunizmu susijusios 
tarptautinės problemos. Tai tur
būt ir yra didžiausias akmuo 
socialistų kelyje į federacinę vy
riausybę. Šią klaidą jau daug 
metų kartojo ir kartoja visi 
NDP socialistų vadai.

Naujo vado susilauks ir fede
racinė progresyvių konservato
rių partija visus rinkimus pra
laimėjusiam R. Stanfieldui pa
keisti. Pasitraukimą pažadėjęs 
po pernykščių rinkimų pralai
mėjimo, R. Stanfieldas paprašė 
partijos vykdomąjį komitetą at
stovų suvažiavimą sušaukti 1976 
m. vasario mėnesį. Jis įvyks 
Winnipege arba Otavoje. Ofi
cialūs kandidatai į vadus tebėra 
nepasiskelbę, tačiau jau mini
mi du konservatorių atstovai iš 
Kvebeko — Claude Wagner, 
Reward Grafftey ir Ontario 
Kingstonui atstovaujanti Flora 
MacDonald.

Ontario biudžeto papildą pa
skelbė finansų ministeris D.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados sostinėje Otavoje buvo surengta montrealiečių “Vaivorykštės” projekto tautodailės paroda. Ją atidarė 
senatorius C. W. Carter. Aprašymą žiūr. 5 puslapyje Nuotr. B. Čeponkaus

Kanados lietuviu dainų šventė
Pašnekesys su dainų šventės vadovu muziku V. Verikaičiu

Besiartinant Kanados lietu
viu dainų ir tautinių šokių šven
tei ir pradedant visiems dau
giau ja domėtis, nutariau kreip
tis j dainų šventės muzikinės 
dalies vadovą muz. V. Verikaitį 
su keliais man rūpimais ir lietu
viškąją visuomenę dominančiais 
klausimais.

— Kodėl tik dabar tokia 
šventė, ar nebuvo galima jau 
anksčiau tokios šventės rengti?

— Kaip žinote, Hamiltono lie
tuviu kolonija šiais metais mi
ni 25 metų įsikūrimo sukaktį. 
Taip pat šiemet Hamiltone ren
giama ir tradicinė Kanados 
Lietuvių Diena. Pastarosios ko
mitetui kilo mintis tokia proga 
duoti ką nors didingo ir neeili
nio. Tokiems gražiems užsimo
jimams niekad nebus pavėluo
ta, ypač jeigu yra pasiryžėlių 
tiems planams įvykdyti. O jų 
Hamiltonei netrūksta.

— Kodėl ir tautiniai šokiai? 
Ar vienos dainų šventės rengi
mas būtų per mažas įvykis?

— Dainų švenčių tradicija 
Amerikoje yra gana sena. Kom
pozitoriai, kaip St. Šimkus ir J. 
Žilevičius, jas rengdavo dides
nėse kolonijose. Nepriklauso
moj Lietuvoj dainų šventės bu
vo labai didelės. Tremtyje dai
nų švenčių tradiciją atgaivino 
Čikaga, kur suvažiuodavo Ame
rikos ir Kanados lietuvių cho
rai. Vienoje jų yra tekę diriguo
ti ir man. Dabartiniu laiku, at
rodo, Čikaga pavargo bereng
dama dainų šventes ir daugiau 
susidomėjo tautinių šokių šven
čių rengimu. Čia du dalykai pa
skatino rengti dainų ir tautinių 
šokių šventę kartu. Pirma — 
chorams paruošti pilną dainų 
šventės repertuarą buvo perma- 
žai laiko. Projektas iškilo tik 
pernai. Antra — mes Kanadoje 
turime labai gerų lietuvių tau
tinių šokių grupių, kurių ne- 
įjungimas į šią didelę šventę 
būtų negeras dalykas. Manau, 
kad šventės rengėjų komitetas 
gerai padarė sujungdamas dai
nų šventę su tautiniais šokiais.

— Pradžioje vis buvo kalba
ma apie kvietimą talkos iš Ame
rikos. Ypač to norėjo tautinių 
šokių vadovai. Kaip tas reikalas 
išspręstas?

— Čikagoje rengiamose dai
nų ir tautinių šokių šventėse 
dalyvauja ir Kanada. Norėta ir 
čia programos atlikėjų skaičių 
padidinti amerikiečių talka. 
Komitetas priėjo išvadą, kad 
mes pakankamai turime savo jė
gų ir tą šventę galime padaryti 
originalia Kanados lietuvių dai
nų ir tautinių šokių švente.

— Kiek iš viso turėsite cho
rų ir kiek dainininkų?

— Chorų yra užsiregistravu
sių 8 su 340 dainininkų. Jų yra 
du iš Montrealio — Aušros Var

tų ir šv. Kazimiero parapijų, 
trys Toronto — “Varpo”, Prisi
kėlimo, Lietuvos Kankinių pa
rapijų, du Hamiltono — “Ai
das” ir AV parapijos ir Londo
no “Baltija”. Jų gali nubyrėti 
ar padaugėti. Pamatysime ru
denį.

— Kokiais pagrindais ar mo
tyvais sudarytas dainų šventės 
repertuaras?

— Pagrindinis principas, pa
renkant dainų šventės repertu
arą, buvo jo lietuviškumas. Į jį 
įtraukta 7 liaudies dainos, har
monizuotos iškiliųjų kompozito
rių: “Atsikėlus ankstų rytelį” 
— K. V. Banaičio, “Kurteliai 
sulojo” — Br. Jonušo, “Mer
gužėle, lelijėle” — J. Bendo- 
riaus, “Per girią giružėlę” — 
A. Račiūno, “Išeik, tėveli, ža
liau sodelin” — A. Budriūno, 
J. Švedo “Subatėlė”. Repertu
are turime ir originalių lietu
vių kompozicijų: J. Naujalio 
“Malda už tėvynę”, Stp. Sodei
kos “Šiaurės pašvaistė”, St. 
Gailevičiaus “Oi toli, toli”, 
“Jaunystė”, “Risčiau akmenė

Klevelande š.m. birželio 14 <1. buvo surengtas supažindinimas su nauja 
knyga “Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje”, kurios autorius 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirm. Stasys Barzdukas. Jau
niausia lietuvių atstovė Julytė Gelažytė įteikia autoriui simbolinę dovaną 
— dėžute su žeme iš Lietuvos Nuotr. E. Bliumentalio

lį”, J. Gudavičiaus “Kur giria 
žaliuoja”, J. Žilevičiaus “Lais
vės daina” ir J. Stankūno “Hu
moreska”. Tris dainas atlieka 
moterų choras. Kaip matome, 
repertuaras yra įdomus ir priei
namas visiems. Nebuvo laiko 
paruošti sudėtingesnių kūrinių. 
Daugumą tų dainų mūsų chorai 
jau moka.

— Kokį vaidmenį turės dai
nų šventėje iškiliausias Kana
dos lietuvis muzikas kompoz. 
St. Gailevičius?

— Kompoz. St. Gailevičius 
yra pakviestas būti garbės diri
gentu. Jis diriguos savo sukur
tus kūrinius. Jo kompozicijų 
repertuare yra daugiau kaip 
kitų.

— Kaip buvo parinktos diri
gentams dainos?

— Čia buvo pasielgta diktatū- 
riškai, nes kitos išeities nebuvo. 
Malonu, kad mūsų chorų diri
gentai tai suprato, priėmė ir aš 
jokių priekaištų ligi šiol dar ne
girdėjau. Nebuvo įmanoma duo
ti rinktis dirigentams sau nori
mas diriguoti dainas. Pasitarę 
su valdyba ir atsiklausę vietinių 
muzikų, programą čia sudarėm 
ir išsiuntinėjom visiem cho
ram.

— Ar Hamiltono miesto foru
mas yra gera patalpa dainų 
šventei? Kaip ji vertinama akus
tiniu atžvilgiu?

— Chorams šis forumas yra 
blogas. Jei ne tautiniai šokiai, 
dainų šventei būtume turėję 
naująją Hamiltono muzikos au
ditoriją “Hamilton Place”, kuri

(Nukelta i 7-tą psl.)

sekretoriaus pareigų ji atleido
L. Regą, stipriausią savo rėmė
ją, kuris taip pat yra ir jos as
meninis sekretorius bei kietų 
reformų šalininkas. Argentinie- 
čiai jį laiko tikruoju krašto val
dytoju ir vadina Rasputinu. At
rodo, jis toliau paliekamas pre
zidentienės asmeniniu sekreto
riumi, o pagrindines ministeri
jas I. Peronienė atidavė jo ša
lininkams. J. Perono pagrindi
ne politine atrama buvo Dar
bo Federacija, kuri dabar atsi
suko prieš prez. I. Peronienę. 
Argentinos senatas prez. L Pe- 
ronienės įpėdiniu patvirtino se
natorių I. Luderį, pašalindamas 
iš šių pareigų jos pasirinktą že
mųjų rūmų pirm. R. Lastirį, 
kuris yra L. Regos žentas, šis 
žingsnis liudija, kad prez. L 
Peronienė jau yra praradusi ir 
kongreso kontrolę. Kordobos 
mieste vykusiose demonstracijo
se buvo atvirai reikalaujama ne 
tik buvusio socialinių reikalų 
ministerio L. Regos, bet ir pa
čios prez. I. Poronienės pasi
traukimo. Čia savo akciją vėl 
suaktyvino montoneros, kairio
jo sparno teroristai, puldami 
policijos nuovadas, panaudoda
mi bombas prieš “La Prensa” 
dienraštį ir oficialią žinių agen
tūrą “Telam”. Problemų Argen
tinai sudaro ir užsienio kapitalo 
investacijų sumažėjimas.

BRITŲ “BALTOJI KNYGA”
Premjero H. Wilsono darbie- 

čių vyriausybė, spaudžiama 
25% metinės infliacijos, paskel
bė “Baltąją knygą”, kuri nuo 
š.m. rugpjūčio 1 d. griežtai ap
riboja atlyginimų didinimą se
kančių metų laikotarpyje. Pir
miausia užšaldomi dabartiniai 
atlyginimai tiems asmenims, 
kurie per metus uždirba dau
giau kaip 8.500 svarų ($19.000). 
Visiems kitiems maksimali sa
vaitinio atlyginimo didinimo ri
ba yra 6 svarai ($13.50). Tačiau 
ir šiuo atveju pabrėžiama, kad 
darbovietės nebūtinai turi duo
ti maksimalų atlyginimo padi
dinimą. Toms, kurios peržengs 
nustatytą ribą, nebus leidžiama 
pakelti savo gaminių kainos. Pa
didėjusias išlaidas jos turės pa
dengti pelno sumažinimu. Su
valstybintos įmonės taip pat ne
gaus papildomų sumų iš valsty
bės iždo, jeigu jos pasirašys ri
bą prašokančias sutartis. Prem
jeras H. Wilsonas tiki, kad šiuos 
suvaržymus pavyks įgyvendinti 
savanorišku principu. Infliaci
ja Britanijoje dabar yra dukart 
didesnė, negu pas pagrindinius 
jos varžovus pasaulinėje rinko
je. Peraugštos britiškų gaminių 
kainos atneštų masinį nedarbą. 
Nustatyta atlyginimų didinimo 
riba ir algų užšaldymu prem
jeras H. Wilsonas per 12 mė
nesių infliaciją nori sumažinti 
iki 10%.

ĮTAMPA PORTUGALIJOJE
M. Soareso vadovaujama so

cialistų partija pasitraukė iš 
provizorinės vyriausybės, kurią 
kontroliuoja revoliucinė karinė 
taryba. Pastaroji paskelbė į ko
munizmą vedantį liaudies komi
tetų sudarymą politinių partijų 
užnugaryje. Šiam karininkų pla
nui pritaria tik komunistai, rin
kimuose laimėję trečią vietą, 
bet jau kontroliuojantys visą 
spaudą ir darbo unijas. Jie, ma
tyt, tikisi ir tuos liaudies ko
mitetus perimti savo kontrolėn. 
Antrąja socialistų pasitraukimo 
priežastimi buvo jų laikraščio 

“Republica” atidavimas komu
nistams per jo patalpas užėmu
sius spaustuvės darbininkus, ku
rie priklauso komunistų uni
jai. M. Soares socialistai dabar 
skleidžia atsišaukimus, raginan
čius ginti demokratiją, kad ir 
Portugalija netaptų komunizmo 
auka kaip R. Europos valstybės. 
Revoliucinė karinė taryba socia
listų pasitraukimą sutiko aliar
mo paskelbimu kariuomenės da
liniams. M. Soares apkaltino ka
rininkus pažadų sulaužymu ir 
pareiškė, kad socialistai, kaip 
stipriausia partija, negali nusi
lenkti neteisėtiems karinės re
voliucijos veiksmams.

ŠALTASIS KARAS
AFL-CIO unijų centro Niu

jorke surengtuose pietuose ašt
rios kritikos JAV vyriausybei 
nepašykštėjo A. Solženicinas. 
Pasak jo, JAV niekada neturė
jo siekti draugystės su Sovietų 
Sąjunga, net ir II D. karo me
tais. Sovietai tęsia šaltąjį karą, 
pasirašydami sutartis su ameri
kiečiais. Pasikeitė tik metodai.
N. Chruščiovas žadėjo ameri
kiečius gyvus palaidoti, dabar
tiniai Kremliaus vadai kalba tik 
apie taikų sambūvį. A. Solženi- 
cino nuomone, JAV pagrindinį 
dėmesį turėtų skirti ne tam 
sambūviui, o prispaustoms gy
ventojų masėms Sovietų Sąjun
goje — neduoti amerikietiškų 
kastuvų, kuriais gyventojai gy
vi užkasami žemėje. Jeigu Va
karų pasaulis nutrauktų para
mą Sovietų Sąjungai, ji būtų 
priversta mažinti karinę jėgą 
ir rūpintis savo gyventojų iš- 
maitinimu. Komunistinei vergų 
sistemai reikia sudaryti sąlygas, 
kad ji praktiškai galėtų pade
monstruoti savo tariamąjį pra
našumą.

PASKELBĖ KANDIDATŪRĄ
Prez. G. Fordas paskelbė sa

vo kandidatūrą 1976 m. rinki
muose į prezidentus. Jis yra 
pirmasis JAV prezidentas, val
džion atėjęs be rinkimų — ne
išrinktas net viceprezidentu, o 
tik pasirinktas bm usio prez. R. 
Niksono atsistatydinusiam vice
prezidentui S. Agnew pakeisti. 
Savo rinkiminio vajaus vedėju 
prez. G. Fordas pasirinko H. 
Callaway, lėšų teikėju — R. 
Moot, buvusį krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotoją. Kan
didatūros paskelbime buvo nu
tylėtas viceprez. N. Rockefelle- 
ris. Spėjama, kad jis gali būti 
pakeistas kitu kandidatu buvu
sio Kalifornijos gubernatoriaus 
R. Reagano šalininkams laimėti. 
Pastarieji jį vis dar mini kaip 
galimą respublikininkų kandi
datą į prezidentus. Šias varžy
bas respublikininkų eilėse galė
tų sustabdyti prez. G. Fordo po
litinis manevras — R. Reagano 
pasirinkimas kandidatu į vice
prezidentus.

SUĖMĖ ŠNIPUS
R. Vokietijos šnipų sąrašą V. 

Vokietijoje papildė trys mote
rys ir vienas vyras: Helmut 
Ernst, Helma Wader, Charlotte 
Mosier ir Alberta Stein von 
Hamm. Dvi pastarosios dirbo 
sekretorėmis kariuomenės cent
re Koblence. Visi suimtieji yra 
kaltinami karinių žinių perda
vimu R. Vokietijai jau nuo 1960 
m. Pirmasis iš šios ketveriukės 
buvo suimtas H. Ernst, kuris 
teismo jau laukia kalėjime nuo 
1974 m. pradžios. Suimtos mo
terys yra išleistos iš kalėjimo 
už užstatą iki bylos pradžios.
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STEPAS VARANKA

Maldininkų dienos Romoje
Italijos policija sulaikė Britanijos lietuvius

aerodrome ir
Birželio 27 — liepos 4 d.d. iš 

Š. Amerikos ir Europos Romon 
buvo suvažiavę apie 500 lietu
vių. Iš Niujorko atskrido spe
cialus lėktuvas su 180 keleivių, 
kurių tarpe buvo ir vysk. V. 
Brizgys. Romos aerodrome bu
vo sulaikyti lietuviai, atskridę 
iš Britanijos. Jie italų policijos 
buvo įsodinti į tą patį lėktuvą ir 
sugrąžinti atgal. Mat, jie turėjo 
tik svetimšalio kelionės doku
mentus. Policija tomis dienomis 
buvo ypatingai budri, nes Ro
moje lankėsi Sov. Sąjungos už
sienio reikalų min. A. Gromyka. 
Iš lietuvių pusės buvo pareikš
tas protestas Italijos vidaus rei
kalų ministeriui.

Birželio 28 d. buvo skirta tu
ristiniams tikslams ir pamal
doms. Birželio 29, sekmadienį, 
kardinolas A. Samore kartu su 
lietuviais vyskupais ir būriu ku
nigų koncelebravo Mišias ir pa
sakė pamokslą Sv. Dorotėjos in
stituto koplyčioje. Po Mišių iki 
pietų vyko atvykusių iš įvairių 
kraštų lietuvių kunigų pasitari
mas. Pavakary maldininkai nu
vyko į Šv. Petro aikštę, kur Šv. 
Tėvas ir keli kardinolai konce
lebravo Mišias ir įšventino nau
jus iš įvairių Romos kolegijų 
359 kunigus. Jų tarpe buvo ir 
lietuvis kun. Petrauskas. Turė
jo būti 360, bet vienas iš dijako- 
nų išskrido į Ameriką į savo tė
vų laidotuves, kurie žuvo netoli 
Niujorko lėktuvo nelaimėje pa
keliui į Romą į savo sūnaus 
šventimus.

Birželio 30 d. Šv. Jono Late- 
rano bazilikoje kartu su kitais 
lietuviais vyskupais ir kunigais 
Mišias koncelebravo ir pamoks
lą sakė vysk. P. Marcinkus. Po 
pamaldų pasauliečiai turėjo sa
vo programą, o kunigai tęsė sa
vo pasitarimus. Paskaitas skaitė 
prel. L. Tulaba ir kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC. Iš kunigų pasi
tarimų gal svarbiausias nutari
mas buvo kreiptis į visame pa
saulyje esančius lietuvius kuni
gus susijungti vienoje lietuvių 
kunigų sąjungoje.

Liepos 1 d. didžiojoje Marijos 
bazilikoje Mišias koncelebravo 
vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deks- 
nys ir būrys kunigų, pamokslą 
sakė vysk. V. Brizgys. Po pa-

grąžino atgal
tiek apie ten dalyvaujančius, 
kiek apie katalikus Lietuvoje, 
kurių čia, deja, nebuvo nė vie
no. Jis pareiškė, kad anie Lietu
voje jam labai rūpi, kad už juos 
meldžiasi ir daro ką gali jiems 
padėti. Po viešos audiencijos 
vysk. V. Brizgys turėjo progą 
susitikti su Šv. Tėvu ir trumpai 
pasikalbėti. Šv. Tėvas jam pa
vedė perduoti visiems lietu
viams jo palaiminimą ir geriau
sius linkėjimus.

Liepos 3 d. priešpietė buvo 
palikta laisva. Kardinolo A. Sa- 
morės pakviestų lietuvių būre
lis aplankė jo vadovaujamą Šv. 
Metu dokumentų parodą. Joje 
yra dokumentas, kuriuo Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas 
ir Lenkijos karalius Jogaila pra
šo Šv. Tėvą, kad jiems būtų su
teikta malonė gauti jubilėjinius 
atlaidus, neatsilankius Romoje. 
Mat, tada dar nebuvo minimi 
jubilėjiniai metai už Romos. Šv. 
Tėvas jų prašymą patenkino, su
teikdamas privilegiją Vytautui 
Didžiajam bei 15 jo dvariškių ir 
karaliui Jogailai bei 25 jo dva
riškiam gauti jubilėiinius atlai
dus, nekeliaujant į Romą.

Po šio atsilankymo Vatikane 
vysk. V. Brizgys ir keli kiti as
menys lankėsi pas Lietuvos Dip
lomatijos šefą min. S. Lozorai
tį. Popietiniu metu šv. Dorotė
jos instituto auditorijoje buvo 
atlikta lietuviškų šokių ir dainų 
programa iš Šveicarijos atvyku
sios jaunuolių grupės, vadovau
jamos Joanos Stasiulienės. Nors 
toje grupėje nebuvo nė vieno 
lietuvio, bet jų pačių komenta
toriai parodė, kad jie puikiai su
pranta ir šokių, ir dainų turinį.

Liepos 4 d. vidurdieni lietu
viai gausiai susirinko i šalia mū
sų kolegijos esančią šv. Antano 
šventovę, nes kolegijos koply
čia negalėjo mūsų sutalpinti. 
Vysk. V. Brizgys ir būrys kuni
gų koncelebravo Mišias, primin
dami, kad šiandien yra pirmasis 
mėnesio penktadienis ir Liepos 
4 — Amerikos nepriklausomy
bės šventė. Susirinkusieji gra
žiai pagiedojo. Dauguma priėmė 
Komuniją. Po šių Mišių š. Ame
rikos grupė sėdo į laukiančius 
autobusus ir išvyko į aerodromą 
kelionei į Niujorką. V. B.

Paris — tai nedidelis, švarus 
miestelis Ontario provincijoje, 
67 mylios nuo Toronto. Gyven
tojų skaičius siekia 6.600. Jų 
tarpe yra 6-8 lietuvių šeimos ir 
vienas viengungis. Per miestelį 
teka Grand upė.

Vilniaus krašto lietuviai išei
viai, kaip sako jų įstatų pirma
sis paragrafo straipsnis, buriasi 
į VKLS, kad organizuotai daly
vautų viso pasaulio lietuvių pa
stangose išlaisvinti pavergtą tė
vynę ir atkurti Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniumi.

Jau treti metai Kanados vil
niečiai rengia tame miestelyje 
savo sąskrydžius. Šiais metais 
St. Catharines skyrius, einąs ro
taciniu būdu Kanados krašto 
valdybos pareigas, buvo numa
tęs sušaukti platesnio masto su
važiavimą, įskaitant Bendruome
nės ir kitų organizacijų atsto
vus kaip svečius. Įvyko kitaip. 
VKLS-gos centro valdyba, turė
dama daug einamų reikalų, no
rėjo šį sąskrydį sujungti su 
JAV vilniečiais ir jame bend
rai spręsti atsiradusias proble
mas. Kanados krašto valdyba su 
tuo sutiko ir apsiėmė atlikti 
techninį paruošimo darbą. Ka
nados krašto valdybos pirm. J. 
Dilys daliai išlaidų padengti pa
aukojo $200.

Sąskrydis įvyko š.m. birželio 
28 d., Petrinių išvakarėse, sve
tingo vilniečio šeimininko Pet
ro česnulio ir jo žmonos Ange
lės erdvioje sodyboje. Pagerb
dami šeimininką Petrą ir jo 
žmoną Angelę, vilniečiai ir sve
čiai įteikė česnuliams dail. Da
gio medžio skulptūrą “žvaigždė 
nusileido”, vaizduojančią susi- 
mąsčiusio žmogaus galvą. Det- 
roitiečiai įteikė šeimininkams 
reljefinį raižinį. Ta pačia proga 
buvo pasveikinti ir visi kiti Pet
rai ir Povilai. Registracijos lape 
pasirašė 38 dalyviai. Prieš pra
sidedant oficialiai daliai, šeimi
ninkė paprašė visus susirinku
sius prie paruoštų stalų pasistip
rinti užkandžiais. Atvykusių bu
vo iš Čikagos, Detroito, Sudbu- 
rio, Londono, St. Catharines, 
Strathroy ir Toronto.

Oficiali sąskrydžio darbotvar
kė prasidėjo 1.15 v.p.p. ir truko 
iki 6.30 v.v. Sąskrydį pradėjo 
Kanados krašto valdybos pirm. 
J. Dilys, pakviesdamas susirin
kimui pirmininkauti žinomą vei
kėją iš Čikagos — “Laisvosios 
Lietuvos” leidėją ir redaktorių, 
buvusį politinį kalinį Valerijo
ną Šimkų, o sekretoriauti — Ig-

ną Ša jauką iš St. Catharines ir 
Bronių Saplį iš Toronto. Į rezo
liucijų komisiją buvo pakviesti 
Paulė Ancevičienė iš Otavos, 
buvusi mokytoja, Br. Saplys ir 
Vaclovas Skrebutėnas iš Toron
to. Prezidiumo pirmininkas pa
prašė visus susirinkusius atsi
stoti ir minutės tyla pagerbti vi
sus mirusius, žuvusius ir ken
čiančius vilniečius. Po to buvo 
perskaityti gauti raštu sveikini
mai. Vienas jų buvo iš žurnalis
to Al. Gimanto, raginantis visus 
vilniečius ir toliau nenuilstamai 
tęsti kovą už Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą su sosti
ne Vilniumi. Antras sveikini
mas buvo gautas iš K. Barono, 
kuris tada buvo išvykęs į Aust
riją. žodžiu sveikino S. Jakubic- 
kas. V. Šimkus pasveikino “Lais
vosios Lietuvos” vardu.

Iš svarbesnių darbotvarkės 
klausimų buvo Lietuvos etno
grafinio žemėlapio ir Lietuvos 
etnografinių sienų studijos pa
ruošimas bei 
problema yra 
linti metai iš 
valdybos sekr. 
nešimo paaiškėjo, kad yra gau
tas VLIKo raštiškas sutikimas 
tokią studiją išleisti, jeigu ją vil
niečiai paruoš. Centro valdyba 
tuo reikalu kreipėsi į dr. A. 
Budreckį, dr. K. Jurgėlą ir Laz- 
dinį. Jie statė įvairias sąlygas ir 
abejojo tokios studijos reikalin
gumu. Šis klausimas galutinai 
nebuvo išspręstas. Susirinkusių
jų tarpe buvo dvi pagrindinės 
nuomonės dėl pavadinimo. Vie
ni gynė pavadinimą: “Lietuvos 
etnografinės sienos”, kiti, kad 
nebūtų užgauti mūsų kaimynai, 
siūlė — “Lietuvių gyvenamieji 
istoriniai plotai”. Nubalsuota, 
leidžiant žemėlapį ir studiją, pa
vadinti: “Etnografinės Lietuvos 
sienos”. V. Skrebutėnas pareiš
kė: reikalaudami savo, neužgau- 
kime kitų; užgautume, jeigu rei
kalautume, kas mums nepri
klauso. Nutarta jieškoti tos sri
ties mokslininko, kuris tokią 
studiją apsiimtų paruošti.

Antras svarbesnis klausimas 
buvo centro valdybos pirm. Ka
zio Veikučio atsistatydinimas iš 
pirmininko pareigų. Pasitrauki
mo priežastis — sveikata. Pra
šant prezidįųęio pirmininkui 
Šimkui p. Veikutį tas pariegas 
eiti iki visuotino susirinkimo 
Čikagoje 1976 m., šis sutiko. Su
sirinkimas Veikučio sutikimą 
sutiko plojimu.

Visi kiti darbotvarkės klausi
mai buvo išspręsti be ilgų disku
sijų, labai sklandžiai Šimkui pir-

išleidimas. Toji 
nagrinėjama ke- 
eilės. Iš centro 
V. Misiūno pra-

mininkaujant. Buvo įterpta ir 
keletas humoristinių pasisaky
mų, kurie sukėlė nemažai svei
ko juoko. Susirinkimo pirmi
ninkas džiaugėsi, kad vilniečiai 
yra vieningi, solidarūs, kad nė
ra susiskaldę dėl vadovavimo. 
Jis sakė: “Mūsų tarpe yra įvai
rių partijų, pažiūrų, krypčių 
ir tikybų žmonių, bet mes mo
kame visas problemas spręsti be 
ginčų ir pykčio. Tas vieningu
mas yra mūsų stiprybė”. Vil
niaus Krašto Lietuviu Sąjunga 
yra atstovaujama VLIKe kaip 
Rytų Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis. Atstovu dabartiniu metu 
yra K. K. Miklas. Vilniečiai taip 
pat turi savo atstovą ir ALT- 
oje. Buvo iškeltas klausimas dėl 
išplatinimo 300 - 500 užsilikusių 
egzempliorių 1962 m. VKLS-gos 
pastangomis išleistos dr. A. Ša
pokos anglų kalba knygos “Vil
nius in the Life of Lithuania”. 
Nutarta, kad skyriai, gavę tam 
tikrą skaičių- knygų, išplatins 
tarpe angliškai kalbančių žmo
nių.

Paulė Ancevičienė pranešė, 
kad ji Otavoje renka drabužius 
bei kitus daiktus ir siunčia siun
tinius Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams. Ta proga susirinku
sieji suaukojo pinigų persiunti
mo išlaidoms padengti.

Sąskrydyje dalyvavo kaip sve
čias mecenatas kpt. Jonas Bal
čiūnas, kuriam buvo išreikšta 
padėka už VKLS-gos išleistą II 
laidą knygelės “Aušros Vartai”. 
Po Kanados krašto valdybos 
pranešimo S. Varanka skaitė pa
skaitą tema: “Vilnius ir jo sri
čių problema”. Paskaitoje buvo 
nušviestos lietuvių ir lenkų pa
stangos toje srityje. Baigiantis 
oficialiai programai, buvo iš
reikšta padėka spaudai už rodo
mą vilniečių veiklai palankumą. 
Taip pat buvo padėkota šeimi
ninkams Česnuliams už nuoširdų 
priėmimą ir vaišes. Susirinki
mas buvo užbaigtas Tautos him
nu. Po to sodelyje vyko vaišės, 
pokalbiai, diskusijos. P.p. Skre- 
butėnai sutiko sekantį sąskrydį 
ruošti savo sodyboje “Ranch 
Vilnius”. Sąskrydžio dalyviai iš 
Čikagos, Detroito ir kitų vieto
vių tą pačią naktį išvyko atgal į 
namus. Kiti pasiliko. Vieni nak
vojo pas šeimininkus, kiti vieš
butyje. Rytą vėl susirinkę sode
lyje buvo pavaišinti pusryčiais, 
prie kurių buvo pasidalinta są
skrydžio įspūdžiais, šeiminin
kams, svečiams ir visiems daly
viams didelis ačiū už maloniai 
praleistas valandas.

A+A
ANTANUI BALTRUŠIUI

mirus, seseriai MAGDALENAI PAKULIENEI

Montrealyje, likusiems Lietuvoje artimiesiems 

nuoširdžių užuojautų reiškia —

Nelė Berškis
Henrikas Sakalauskas
Petras Matulevičius
Povilas Dambrauskas
Mykolas Sinikas

Vincas Pūga
Stasys Grizickas
Jeronimas Sabaliauskas
Bronius Karalius
Balys Rukša

ANTANUI VALTUI
mirus, dukrų ALEKSANDRĄ GRINCEVIČIENĘ su 

šeima ir anūkę LEONARDĄ GRINCEVIČIŲ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame —

Z. P.

A.

B. B.

Augaičiai 

Augustinavičiai 

Dirsės

M. B. Povilaičiai

A. K. Ratavičiai

A. B. Stonkai

M. VI. Miceikos

A+A 
MICHALINAI KOZERIENEI 

mirus Lietuvoje, 

sūnui JUOZUI KOZERIUI, gyvenančiam Toronte,

reiškiame gilių užuojautą —

Adelė Vaitkevičienė

Matas Antanaitis

Jonas Maniuška

Sofija Budrevičienė

Juozas Žiurinskas

Pranas Žiurinskas

Julija ir Albinas Lajukai

Gilaus liūdesio dienose

IGNUI JASINSKUI
mirus š.m. liepos 2 d., sūnui EUGENIJUI ir dukrai 
MEILUTEI ŽUKAUSKIENEI bei jų šeimoms nuo
širdžių užuojautų reiškia ir drauge liūdi —

Angelė ir Petras Česnuliai

maldų ir pusryčių visa diena bu
vo skirta Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos sesijai, kurioje 
dalyvavo ir neatstovai.

Liepos 2 d. dauguma mūsų 
maldininkų vyko į šv. Petro ba
ziliką, kur lietuvių koplyčioje 
kun. Petrauskas laikė savo pri
micijas. Po Mišių buvo lankoma 
bazilika ir Vatikano muzėjai. 
Pavakare vėl visi išvykome i šv. 
Petro aikštę dalyvauti šv. Tėvo 
audiencijoje. Dėl maldininkų 
daugybės jau kelintą kartą ji vy
ko ne naujojoje auditorijoje ar 
šv. Petro bazilikoje, o aikštėje. 
Dalyvių buvo gal apie 100.000, 
du kardinolai, 42 vyskupai. Mal
dininkų sekcijos pirmoje eilėje 
sėdėjo keli Rusijos ortodoksų 
vyskupai, kurie tomis dienomis 
Italijoje dalyvavo ekumeninia
me pasitarime. Šv. Tėvas, minė
damas audiencijoje dalyvaujan
čias grupes, ilgiau sustojo prie 
lietuvių grupės. Jis kalbėjo ne

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Geltonoji žvaigždė
1973 m. išleista anglų kalba 

knyga “The Yellow Star”. Tai 
vertimas iš vokiečių kalbos. 
Knygą paruošė G. Schoenber
ner, gimęs 1931 m. Nors sako
ma, kad tai visai nauja medžia
ga apie žydų persekiojimą 1933- 
45 m., bet tokių aprašymų buvo 
ir anksčiau žurnaluose, laikraš
čiuose bei kitų autorių to paties 
turinio knygose. Ir šioje knygo
je duodama įvairių laikraščių 
ištraukų, pasisakymų, dokumen
tų. Kaikurie duomenys yra 
nauji.

Autorius sako, kad 193Š m., 
kai Vokietijoie nacionalsocialis
tai perėmė valdžią, pradėjo per
sekioti komunistus ir žydus. Ko
munistai, turėdami platų veiki
mo plotą, sulindo net į nacion- 
socialistų partiją. Vėliau nacio
nalsocialistai juos iš savo eilių 
išmetė. Prasidėjo ir žydų perse
kiojimas, naikinimas. 1939 m. 
pradžioje Hitleris nusprendė iš
naikinti visus Europos žydus. 
Matyt, jis tikėjosi užimti visą 
Europą (16).

Frankonijos gauleiteris J. 
Streicher aiškino, kad žydai yra 
mūsų nelaimė. Kaikurie žmonės 
sako, esą žydus Dievas sutvėrė, 
dėlto ir juos reikia respektuoti. 
Mes, nacionalsocialistai, sako
me, kad ir parazitus Dievas su
tvėrė, bet mes juos naikiname 
(18). Dievas sukūrė baltą ir juo
dą žmogų, o velnias — pusiau 
baltą. Ir pas žydus esą visokio 
kraujo, nes jie gyvena išsiskirtę 
visame pasaulyje. Ir Kristus pa
sakęs žydams: “Dievas nėra jū
sų tėvas, bet velnias” (18). Žydai 
valdę Frankonijos karaliaus Ka
rolio dvarą, todėl buvę išleisti 
romėnų nuostatai, kurie tikę tik 
žydams. Jie esą atsakingi ir už 
to karaliaus nužudymą. Jie pini
gais rėmę komunistų partiją. 
Vokiečiai jau buvę prie mirties 
slenksčio. Išgelbėjęs Hitleris.

Didesnis žydų persekiojimas 
prasidėjęs 1938 m. Tada jau bu
vę apie 90 žydų nužudytų ir

J. Vaičeliūnas

apie 26.000 išgabentų į kacetus. 
Žydai negalėję pasirodyti gat
vėse po 8 v. v. Panašūs nuosta
tai veikę Austrijoje, Čekoslova
kijoje ir Klaipėdos krašte, kai 
tie kraštai buvo vokiečių oku
puoti. Iš Klaipėdos krašto 1939 
m. kovo 23 d. daug žydų pabėgę 
į Lietuvą. 1938-9 m. apie 
250.000 Vokietijos žydų išvažia
vę į užsienį. 1939 m. Vokietijos 
kacetuose esą buvo per 300.000 
politinių kalinių, kurių tarpe 
nemažai buvo ir žydų.

Lenkijoje
Hitleris Austriją, Čekoslova

kiją ir Klaipėdos kraštą užėmė 
be karo. Sekantis taikinys buvo 
Lenkija, kurią jis užėmė karo 
veiksmais. Čia į vokiečių rankas 
pateko apie 2 mil. žydų. Apie 
milijoną žydų pateko į sovietų 
rankas, kai tie Lenkiją puolė iš 
rytų.

Lenkijoje žydai buvę suvaryti 
į getus. Jiems buvę įsakyta ne
šioti geltoną žvaigždę. Ir iš Vo
kietijos pradėjo gabenti žydus 
į Lenkiją — į Liublino rajoną. 
Didieji getai buvę papildomi iš 
likviduojamų mažųjų. Kai prie 
getų buvo pastatytos vokiečių 
sargybos, ten gyvenimo sąlygos 
labai pablogėjusios. Dėl maisto 
stokos prasidėjo ligos ir mirtys.

1942 m. iš getų pradėjo žydus 
gabenti į žmonių naikinimo 
centrus, kur veikė dujų kame
ros ir degyklos. Išvykstančiųjų 
sąrašus sudarydavusi geto žydų 
policija. Pradžioje žydai išvyki
mui noriai registravęsi, nes bu
vo sakoma, kad jie vežami į dar
bus, kur gaus gerą maistą. Bet 
ta apgaulė greitai paaiškėjusi. 
Vėliau savanorių nebeatsiradę, 
prasidėjusios žiaurios deportaci
jos. 1943 m. Lenkijoje žydų ge
tai buvę likviduoti, išskyrus 
Lizmanstadto — Lodzės. Varšu
vos getas buvęs likviduotas dėl 
žydų sukilimo. Kovos užtruku
sios tris savaites. Dalis žydų žu
vo vietoje, likusieji buvę išvežti 
į naikinimo centrus.

Žygis i rytus
1941 m. birželio 22 d. vokie

čiai pradėję žygį į rytus. Paskui 
kariuomenę ėję egzekuciniai da
liniai, žudę žydus. Pradžioje jie 
daug jaunų žydų surinkę dar
bams. Patys žydai sėdę į sunk
vežimius, kurie pasukę į miš
kus, kur buvo paruoštos žydų 
naikinimo vietos (105). Iš tokių 
egzekucijų vietų pabėgęs tik 
vienas kitas žydas.

Autorius į tą knygą įpynė ir 
netikslių duomenų. Jis pažymi, 
kad Lietuvoje ir Ukrainoje bu
vo sudaryti iš tų kraštų gyven
tojų pagalbiniai daliniai, kurie 
vykdė egzekucijas. Čia autorius 
rašo tai, ko nežino. Lietuviai 
tada tarnavo sargybų ir staty
bos daliniuose, kaip jie dabar 
tarnauja amerikiečių daliniuo
se. Netiksliais duomenimis au
torius nuvertina savo darbą.

Knygoje pažymėta, kad vokie
čių žinioje veikė ir žydų briga
da. Ji dengusi vokiečių nusikal
timus — naikinusi žydų kapiny
nus, atsiradusius to karo metu.

Paryžiuje žydus, kurie netu
rėjo pilietybės, suėmę prancū
zai policininkai. Kaip nuotrau
kos rodo, ir kituose vokiečių už
imtuose kraštuose (Belgijoje, 
Olandijoje) vietinė policija vyk
dė žydų deportacijas. Ar tų 
kraštų policija buvo pakaltin
ta? Iš Olandijos buvo išvežta 
140.000 žydų į Lenkijoje esan
čius naikinimo centrus.

Autorius kaltina popiežių Pi
jų XII, kad jis nesirūpino žy
dais. Popiežius juk neturi kari
nių pajėgų, kad galėtų pasi
priešinti fizinei jėgai. Jis nega
lėjo daug padėti ne tik žydams, 
bet ir kitų tautų ar tikybų žmo
nėms, net italams.

Autorius visai neiškelia klau- kelšteinas, Dembo, Todesas, Ra
simo, ar žydai daug padėjo ki
toms tautoms jų nelaimės metu. 
Net ir Lietuvos žydai, kurie val
gė Lietuvos duoną, kai Lietuvą
okupavo bolševikai, persimetė į witz. Jame esą žuvę per 3 mil. 
okupantų pusę. 1941 m., kai kalinių, kurių dauguma buvo žy-
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prasidėjo lietuvių deportacija į 
Sibiro kacetus, žydai negelbėjo 
lietuvių, bet priešingai — jie 
buvo deportacinių grupių vado
vai, gaudė lietuvius ir siuntė 
juos į Sibiro kacetus žiauriai 
mirčiai. Tuo metu, neskaitant 
A. Sniečkaus, ir Lietuvos 
NKVD štabą sudarė žydai: Fin-

zauskas, Komodaitė, Slavinas ir 
eilė kitų.

Didžiausias kacetas ir žmonių 
naikinimo centras buvo Ausch-

dai. Jame žuvo iriper 20.000 ru
su karo belaisvių. 1944 m. čia 
buvę sunaikinta apie 400.000 
Vengrijos žydų (175). Net ir vo
kiečiai liudininkai sako, kad visi 
kacetai, getai ir kitokios kalini
mo vietovės buvo saugumo poli
cijos ir SD žinioje.

Tuo metu Europoje buvo su
naikinta per 6 mil. žydų, kurių 
per 4 mil. žuvo žmonių naikini
mo centruose ir apie 2 mil. ki
tuose kacetuose. Gaila, kad G. 
Schoenberner nepateikia duo
menų, kiek vokiečiai sunaikino 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Neleidžia emigruoti iš Lietuvos

Ar lietuviams reikia faunu kunigu?
Jauno seminaristo apmqstymai apie lietuviškų parapijų ateitį

JONAS ABROMAITIS
Į šias aktualias jauno studento 

mintis kviečiame atsiliepti ir kitus, 
ypač tuos, kurie optimistiškiau gal
voja nei šis autorius. RED.

Kokia yra ateitis seminaristo, 
kuriam lietuvybė ir katalikybė 
yra svarbios, jeigu jis pasirink
tu pašvęsti savo gyvenimą lietu
vių parapijos tarnybai? Man tas 
klausimas yra labai aktualus, 
ypač žiūrint Į dabartines lietu
vių parapijas ir jaunimą, kuris 
turės už 10 ar 15 metų išlai
kyti šias parapijas.

Lietuvoje, ypač kaimuose, 
bažnyčios būdavo centrai reli
ginės, socialinės, kultūrinės, ir 
švietimo veiklos, o kunigai bū
davo tų centrų vadai. Didelė gy
venimo dalis sukosi apie para
piją.

Išeivijoje lietuviai nuo pat 
pradžios rūpinosi savo parapi
jomis. Būdami neturtingi, bet 
sunkiai dirbą įmonės, sudėjo pi
nigus, darbo valandas ir pasta
tė nemažai šventovių. Jie įstei
gė parapijas, sukurdami sveti
mame krašte savo “bažnytkai
mius”. Tos parapijos atlieka ne 
tik savo religines pareigas, bet 
ir tarnauja kaipo lietuvių tautos 
centrai išeivijoje. Chorai, orga
nizacijos, draugijos, net ir ban
keliai randa savo namus bei 
veiklą parapijose. Pensininkai, 
moterų klubai, sportininkai daž
nai renkasi j parapijų patalpas. 
Kunigai ir vienuolės dažnai yra 
kviečiami Į talką lietuvybei pa
laikyti, organizuoti ir t.t. Lie
tuvių ateivių ryšys su parapija 
yra labai artimas.

Šiaurės Amerikoje gimusiam 
jaunimui tas ryšys kol kas yra 
svarbus. Dauguma jų yra augę 
lietuvių parapijos šešėlyje, bet 
visdėlto Kanados ir Amerikos 
kultūra jiems daro vis didesnę 
įtaką. Jiems lietuviškumas ne
būtinai rišasi su lietuviškomis 
parapijomis. Tautiškumas yra 
vienas dalykas, o religija ki
tas. Gimnazijose, ypač univer
sitetuose, religija yra pašalin
ta, atskirta nuo mokslo, politi
kos, ekonomijos. Jaunimas vis 
daugiau tokį auklėjimą atspindi 
savo galvosenoje. Anglų kalba 
daug kam yra labiau supranta
ma, ir religiniai reikalai gali 
būti lengviau ir net reikšmin
giau atliekami kanadiečių arba 
amerikiečių parapijose. Kai kal
bėjau moksleiviams ateitinin
kams apie katalikiškumo prin
cipą, mane paklausė, kodėl svar
bu jauniems ateitininkams eiti 
į šv. Mišias lietuvių šventovėje, 
kai kunigai vis kalba vyresnie
siems, jaunimui lieka nesupran
tami. Ar nėra svarbiau ateitinin
kui suprasti ir pasisavinti krikš
čionybės mokslą ir gyventi pa
gal krikščioniškus principus, ne
gu eiti į lietuvių šventovę ir 
bandyti būti “gerais” lietuviais, 
bet nieko neišmokti apie krikš
čionišką dvasinį gyvenimą? Aš 
turėjau su ta moksleive su
tikti. Juk krikščionybė yra pats 
svarbiausias dalykas. Man pa
reiškė beveik visas būrys, kad 
jie įvertina daugiau šv. Mišias 
ir pamokslus anglų kalba nei 
lietuvių, bet visi iki vieno, nors 
ir laužyta lietuvių kalba, pasi
sakė, kad jie didžiuojasi savo 
lietuvybe.

Bendraudamas su studentais, 
aš vis daugiau ir daugiau susi
tinku su , “nepraktikuojančiais 
krikščionimis” ir agnostikais. 
Jiems tos lietuvių parapijos vi
sai nesvarbios religiniu požiū
riu, bet kartais nueina į kokį 
parengimą ar balių parapijos sa
lėje. Tą patį matau ir vyresnių
jų tarpe.

Lietuvių parapijų ateities 
klausimą sprendžiant, kyla trys 
klausimai: 1. ar parapija yra

DISKUSINĖS MINTYS

reikalinga, 2. ar parapija yra 
lengvai prieinama didžiajai da
liai tikinčiųjų, 3. ar parapija 
turi prieauglio?

1. Ar lietuviškos parapijos te
bebus reikalingos? Naujai atvy- 
kusiems lietuviams kraštas bu
vo svetimas ir reikėjo sudaryti 
stiprų vienetą išlaikyti savo ta
patybei. Laikai buvo sunkūs, 
Dievo palaima buvo svarbi žmo
nėms, ir lietuvių parapijos bu
vo naudingos lietuvių tautai 
naujoje žemėje. Lietuvių para
pijoje ateiviai galėjo sava kal
ba kreiptis į Dievą, galėjo savų
jų tarpe, vienas kitam padėda
mi, kurtis naujoje vietoje, rink
tis savose patalpose, ruošti pa
rengimus, bendrauti. O kaip da
bar? Visi jau gerai įsikūrę, ne
mažai yra pasiekusių augštas 
pozicijas savo profesijose, val
džioje, socialiniame gyvenime. 
Beveik visi yra pramokę anglų 
kalbą, o jaunimas kartais vos 
sugeba sudėti vieną kitą lietu
višką sakinį be klaidos. Anks
čiau parapijos salė būdavo rei
kalinga parengimams, o dabar 
vis dažniau lietuviai eina į klu
bus, viešbučius, restoranus.

2. Parapija turi būti leng
vai prieinama, arti tikinčiųjų. 
Ypač didmiesčiuose parapijos 
rajonai dažnai atitenka kitom 
etninėm grupėm, ir lietuviai bi
josi įkelti koją. Tikintieji ne
begali kaikur saugiai nueiti į 
savo šventovę. Didelę kliūtį su
daro vis didesnis geografinis 
lietuvių išsiskirstymas. Jie 
kraustosi iš nesaugių didmies
čio rajonų į malonesnes vietas. 
Studentai išvyksta iš namų stu
dijom, o pamatę tolimesnes vie
tas nebesugrįžta į lietuvių pa
rapijos rajonus. Geresnieji dar
bai vilioja į tolimesnes vietas. 
Kitus traukia klimatas arba gra
žesnis namas užmiestyje. Prie
žasčių keltis į kitą vietą yra 
daug, bet lietuvių šventovę per
kelti į kitą viętą nelengvas už
davinys. Kai tikintieji apsigy
vena toliau, kad ir tik už de
šimt kilometrų, atsilankymas į 
lietuvių šventoves vis bus re
tesnis. Kas važiuos į lietuvišką 
šventovę pusę valandos, kai yra 
vietinė šventovė už penkių mi
nučių? Porą sykių į metus tie 
žmonės gal ir pasirodys, bet to
kie parapijos neišlaikys. Parapi
jai reikia nemažo skaičius pa
stovių narių.

3. Parapijai reikia prieaug
lio. Geros katalikiškos šeimos 
yra parapijų nugarkaulis. Se
nesnės lietuviškos šeimos (tėvai 
iš Lietuvos) gana dažnai atveda 
vaikus į lietuvių šventovę, bet 
kai vaikai užauga, vis rečiau jie 
beateina. Nors auklėjimas buvo 
geras, jaunimas dažnai nutaria 
arba nebeiti į šventovę, arba 
eiti kitur. Jaunesnės šeimos (tė
vai čia gimę) rečiau atveda savo 
vaikus ir rečiau patys eina į lie
tuvių šventovę dėl įvairių jau 
minėtų ir neminėtų priežasčių. 
Be to, vis daugėja vedybos su 
svetimtaučiais. Tada vis sun
kiau būna ateiti į lietuviškas Mi
šias su visa šeima.

Be to, etninei parapijai rei
kia nuolatinio pasipildymo — 
imigrantų iš Lietuvos. Šiaurės 
Amerikos lietuviai yra labai su
stingę. Jų kalboje vis daugiau 
anglicizmų, vis daugiau pamėg- 
džiojama šiaurės Amerikos kul
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tūra ir papročiai, vis daugiau 
tolstamą nuo Lietuvos Bažny
čios. Jei sakom, kad mum yra 
svarbi lietuvių parapija, aš klau
siu: kas iš mūsų aktyviai kovo
jame už tikybinę laisvę Lietu
voje ir kituose pavergtuose 
kraštuose? Kas iš mūsų esame 
susipažinę su “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”? Šiau
rės Amerikos lietuviai vis dau
giau pritampa prie vietinės kul
tūros. Savo kultūrą pradedame 
pigiai parduoti už Vakarų ka
pitalistinį hedonizmą. Be lietu
vių imigrantų įnašo mūsų pa
rapijų “lietuviškasis lygis” slen
ka žemyn, kartu su parapijiečių 
skaičiumi.

Taigi, kokia yra lietuvių pa
rapijų ateitis? Praeitis buvo 
garbinga, nors ir sunki. Dabar
tis nėra bloga, bet turbūt visi 
sutiktumėm, kad ji turėtų būti 
daug geresnė. Tokioje šviesoje 
seminaristas žiūri į ateitį. Jau
nas vyras stoja į seminariją iš 
meilės Kristui ir artimui. Jam 
rūpi lietuvybė, bet pirmiausia 
— krikščionybė. Ar patekęs į 
lietuvių parapiją jisai, kaip ku
nigas, taps dvasios vadu ar kul
tūros ir lietuvių socialinių rei
kalų centro administratorium?

Šventovėse matytį vis jnąžiąu 
žmonių, ypač jaunimo. Kas bus 
už dešimties ar penkiolikos me
tų? Be žmonių, be paramos pa
rapija negali išsilaikyti. O jei
gu parapija turėtų užsidaryti? 
Kur tas kunigas dėsis? žinoma, 
turėtų keltis į kitą lietuvių ra
joną, kuris dar po truputį lai
kosi. Bet kyla kita problema — 
kunigas atsiranda svetimoje 
vietoje, atsiskyręs nuo draugų 
ir pažįstamų. Ypač pasaulietis 
kunigas pasilieka vienas — nau
joje vietoje neturi pažįstamų 
dvasiškių atramos, parapijiečiai 
svetimi ir t.t. Ko gero ta parapi
ja irgi stovi ant paskutiniųjų 
kojų. Taigi, ar tam jaunam ku
nigui liktų tik šventovių duris 
uždarinėti ir keliauti vis toliau?

Lietuviai dejuoja, kad nėra 
jaunų lietuvių kunigų, kad para
pijoms bus galas, jeigu jų ne
atsiras. Pažvelkime į ateitį apie 
penkiolika metų. Kiek tada su
sirinks į lietuviškas pamaldas? 
Kas atvyks? Kaip dažnai? Ar 
bus reikalo? Kunigas yra tar
nas. Ar turės kam tarnauti, ar 
bus lietuvių parapijiečių? Semi
naristas turi mažai pagrindo op
timistiškai galvoti apie lietuvių 
parapijos ateitį.

Red. pastaba. Gerai, kad au
torius taip atvirai pasisako rūpi
mu klausimu. Mums atrodo, 
kad autorius žiūri į ateitį per
daug pesimistiškai. Jeigu jau
nas vyras eina į seminariją iš 
meilės Kristui ir artimui, tai jis 
neturėtų bijoti aukos, darbo, ke
lionių, vienumos. Lietuvis kuni
gas yra dvasios vadas platesne 
prasme nei kanadietis ar ameri
kietis kunigas. Jam turi rūpėti 
ne tik lietuviškų parapijų aptar
navimas bei išlaikymas, bet ir 
pati pavergta Lietuva. Lietuviš
ku parapijų išlaikymas užsie
niuose yra didžiai misijonieriš- 
kas darbas, ypač dabar, kai 
krikščionybė ir lietuvybė Tėvy
nėje yra priespaudoje. Juo dau
giau atsiras jaunų lietuvių kuni
gų, juo stipresnė bus ir lietu
viškoji išeivija. Ateitis iš jų 
laukia ne dejavimo, o ryžtingo 
vadovavimo.

Iš okupuotos Lietuvos gauto
mis žiniomis, buvęs politinis 
kalinys Kęstutis Jokubynas š. 
m. balandžio 25 dieną įteikė do
kumentus Vilniaus skyriui, pra
šydamas leisti jam emigruoti į 
užsienį, šiomis dienomis jis ga
vo neigiamą atsakymą, ši sovie
tinės konstitucijos garantuota 
žmogaus teisė pasirinkti gyven
ti vietą, kur jis nori, K. Joku- 
bynui buvo atsakyta, nenuro
dant priežasčių.

Kęstutis Jokubynas buvo du 
kartus teistas politiniais sume
timais — po dešimtį metų. La
geriuose praleido 17 metų, 
sėdėjo kartu su žymiu rusų ra
šytoju Andriejum Siniavskiu, 
prieš keletą metų emigravusiu į 
Prancūziją. Per tuos kalinimo 
metus K. Jokubynas išmoko 
daugelį pasaulio kalbų, tapo po
liglotu. Grįžęs iš lagerių, apsi
gyveno Vilniuje. Dirba techni
nės literatūros bibliotekoje. 
Pastaraisiais metais buvo nuo
lat KGB persekiojamas, tardo
mas. 1974 m. gruodžio 23-25 
dienomis, kai Lietuvoje vyko

BRAŽINSKU ODISĖJA NESIBAIGIA
AL. GIMANTAS

Bražinskų “užsikirtimas” Tur
kijoje jiems ir visiems, kurie 
rūpinasi jų išvažiavimu iš kraš
to, neturinčio lietuviško užnu
gario, sudaro ne tik galvosūkį, 
bet ir savotišką nerimą. Priežas
čių nerimauti yra pakankamai, 
juo labiau, kad geografiniai at
stumai dideli, komunikacija 
nėra sklandi. Kaip meteoras 
blykstelėjusi žinia apie Bra
žinskų galimą atvykimą Vene- 
cuelon buvo arba perankstyva, 
arba nevisai tikra. Sušokimas 
jieškoti kaltininkų mūsų pa
čių tarpe irgi buvo skubotas ir 
gal net neapgalvotas. Tikrosios 
priežastys, atrodo, yra gilesnės 
bei platesnės. Taip, jie turi ga
liojančius (kur dar tokie pripa
žįstami) Lietuvos respublikos 
pasus, bet, nelaimei, daugelio 
kraštų jie bus laikomi asmeni
mis be pilietybės. Bent kolkas 
nėra kraštų, kurie norėtų juos 
įsileisti nuolatiniam apsigyve
nimui, nežiūrint lietuviškų in
stitucijų pastangų. Pasirodo, 
vieni kraštai karštligiškai bijo 
galimos sovietinės reakcijos, 
spaudimo, kitiefH'S dar vis ne
priimtinas Bražinskams sega
mas “haidžiakerių” vardas, ku
rio nešvelnina nei tikrosios to 
viso įvykio aplinkybės, nei pa
galiau Turkijos amnestijos pri
taikymas.

Galima spėlioti, kad Venecu- 

Lietuviai aktyviai reiškėsi demonstracijoje Britanijoje prieš lankymąsi bu
vusio sovietų KGB viršininko ir profsąjungų pirmininko Šėlepino

TINKAMIAUSIOS DOVANOS
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
(suknelei reikia 2‘/a jardo)
Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta;
tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50 
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga ..........
Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena)
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai
Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ........................................
Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas ............................
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas .....
Šitos kainos yra su įskaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti 

tik persiuntimo išlaidas ................................... ......................

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

$17.00

8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono, 
1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 
3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu 
ii' persiuntimo išlaidomis kainuoja ............................................ i
Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 

negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olympia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku raidynu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvą arba kitas šalis.

$125.00

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

y

masinės kratos ir tardymai, ry
šium su byla nr. 345, K. Joku
bynas taip pat kelis kartus buvo 
tardytas, jo namuose padaryta 
nuodugni krata. Nors kratos 
metu nieko nebuvo rasta, Kęs
tutis Jokubynas buvo sekamas ir 
toliau.

Iškamuotas ilgų metų lage
riuose, nuolatinių persekiojimų 
ir psichologinių atakų, Kęstu
tis Jokubynas nusprendė papra
šyti teisės išvykti gyventi į už
sienį. Bet ir ši teisė jam nebuvo 
suteikta. Ką daryti žmogui, už 
tariamus nusikaltimus atliku
siam 17-os metų bausmę ir to
liau persekiojamam savo gimto
je žemėje? Ar turi jis natūralią, 
žmogišką teisę pasirinkti ir būti 
laisvu? šis klausimas šiandien 
kankina daugelį žmonių, pri
klausomoje nuo sovietų Lietu
voje ir kitose totalistinės Mask
vos imperijos vietose. Dabar, 
kai skelbiama įtampos mažini
mo politika, .šis neišsprendžia
mas žmogaus laisvių klausimas 
liudija priešingus dalykus. A. S.

elos atveju, kai jau buvo užtik
rinta trumpalaikė, turistinė 
įvažiavimo viza, kažkas, kažkur 
ir kažką pakuždėjo ... Kaiku- 
rių mūsiškių stebėtojų nuomo
ne, tokion plotmėn nusirutulio- 
ję įvykiai galutinoje išvadoje 
gal nebuvo taip jau blogi. Ir 
štai dėlko. Pirma, turkams gal 
net labai patogu tokiu būdu nu
sikratyti Bražinskais, dėl kurių 
likimo sovietai nerimsta ir to
liau. Išvykus iš Turkijos terito
rijos, niekas negalėtų duoti ga
rantijos, kad Turkija, reikalui 
esant, sutiktų juos atgal priim
ti. Tuo tarpu jiems ten saugiau 
nei kitur. Juk ir tokioje Vene- 
cueloje ar galėtų kas garantuo
ti Bražinskų saugumą? Be to, 
sovietai galėtų pareikalauti Ve- 
necuelos vyriausybę išduoti 
Bražinskus.

Kaikurie asmenys Niujorke 
savo laiku priminė mūsų veiks
niams, kad Bražinskams Turki
joje daug būtų galėjęs padėti 
prof. Algirdas Greimas, keletą 
metų ten profesoriavęs ir pažįs
tąs tą kraštą, papročius, žmo
nes. Jeigu jo talka nebuvo pasi
naudota, tai tenka tik apgailes
tauti. Be to, Bražinskais pagrin
dinai rūpinosi (ir tebesirūpina) 
ne karitatyvinė organizacija, 
bet grynai politinė. Gal nepo
litinės organizacijos pastangos 
būtų sėkmingesnės, nors Bra
žinskų žygis buvo politinio po
būdžio.

$45.00 
$ 2.50 
$ 2.50
$10.00 
$10.00 
$ 3.50
$ 7.50 
$17.50
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Sibirinių trėmimų minėjimui renkasi Winnipego baltiečiai su savo vėlia, 
vomis prie lietuvių Šv. Kazimiero šventovės bendrom pamaldom ir iškilmei 
prie paminklo

Kanados žydas pas arabus
PR. ALSENAS parodyti savo žydiškumo, nes

Toronte gyvena medicinos dr. 
Morton Shulman, pagarsėjęs po
litinėje srityje kaip socialistų 
naujosios demokratų partijos 
narys ir Ontario parlamento at
stovas. Jis mėgsta kontroversi
nius klausimus ir žygius. Nese
niai jis atliko kelionę į Jorda
niją ir Izraelį. Savo įspūdžius 
jis aprašė “The Toronto Sun”.

Dr. M. Shulmanas peržengė 
Allenby tiltą, vedantį Jordani- 
jon. Nors iš anksto buvo gąsdin
tas, bet neįvyko nieko baisaus. 
Tiltas medinis, o sargybinis — 
tik vienas, Amerikoj gimęs lei
tenantas, budįs Izraelio pusėje. 
Jordanijos pusėj dr. M. Shul
manas plačiai atidarė savo la
gaminą, tikėdamasis smulkaus 
patikrinimo, bet muitinės kapi
tonas nutvėrė jo ranką ir, kra
tydamas ją iš visų jėgų, šaukė: 
“Welcome to Jordan!” Į jo laga
miną niekas nekreipė dėmesio. 
Už minutės jis jau važiavo Am
man link autobusu, pilnu danų 
piligrimų.

Jordanija esąs turbūt netur
tingiausias kraštas visame pa
saulyje.. Kiek akys mato — vien 
dykumos. Jose gyvena vienas 
milijonas labai neturtingų be
duinų ir kita tiek — Palesti
nos pabėgėlių. Kraštas neturi 
jokių natūralių išteklių, gyvena 
iš subsidijų, gaunamų iš turtin
gųjų kaimynų — Saudi Arabi
jos ir Kuwaito. Jordanijos sosti
nė Amman esąs pilkas miestas, 
pastatytas ant septynių kalne
lių.

Šis vizitas dr. M. Shulmanui 
buvo pirmutinis arabiškoj vals
tybėj, bet ir džiuginantis, nes 
kiekvienas iš sutiktų arabų bu
vo labai malonus ir paslaugus. 
Vienas legijonierius bare netgi 
norėjo apmokėti svečio sąskai
tą, motyvuodamas, kad jis esąs 
svečias jų krašte. Be to, ir to
liau jis vis klausinėjo: “Ką mes 
turime padaryti, kad jūs jaus
tumėtės laimingas?”

Dr. M. Shulmanas betgi pa
stebėjo, kad arabams negali

THIS POSITION ISN’T FOR EVERYONE . . . 
BUT IT MIGHT BE JUST WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR!

OPPORTUNITY
for a person who wants to assume responsibility and has intelligence 
and secretarial experience. Would assist in office, sales, management. 
If you have potential, we offer good wages and excellent future.

LO1NY G LIMITED 
LEATHER FASHIONS
469 Richmond St. W., Toronto, Ont.
368-4886

i JOHN’S ELECTRIC and SERVICEj 
343 Roncesvalles Ave. • Tel. 535-4646

j Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai
j nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į
* namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik

menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

I >.«■»< > «■»<>.«» o >«■»<>«■» I >*■»<>«■»< I ■<«■»<>«■»<>«■» I >«»<>«» !>«■»< >«■»<>«■»<>«»< M*

g DENMARK

g DIDELIS VASARINIS 
o išpardavimas

• -E augštos kokybės skandinaviški baldai, 
kainomis, dėl kurių niekam galvos neskauda!

NEMOKAMA 
meno reprodukcija 

prie kiekvieno pirkinio 
$50 vertės ar daugiau. 

Tik vienas egzempliorius 
pirkėjui. 

tuomet jų veidai iš karto pasi
keičia, ir tai blogojon pusėn ...

Didžiausias dr. M. Shulmano 
noras buvo sužinoti, kokias tai
kos sąlygas arabai galėtų pri
imti iš Izraelio, kad nebebūtų 
Artimuosiuose Rytuose karų 
tarp žydų ir arabų. Visi kaip 
vienas sakė:

— Tegul Izraelis grąžina že
mes, kurias jis okupavo 1967 
m. kare, tada ir bus taika.

Kai dr. Shulmanas paklaus
davo, ką daryti su Palestinos pa
bėgėliais, visi atsakydavo:

— Jie privalo būti įleisti at
gal į savo namus Palestinoje...

— Bet jų namai ir žemė da
bar užpildyti žydais pabėgė
liais iš Rusijos, Jemeno, Alže- 
rijos ir kt. kraštų ...

Čia pokalbis tarp svečio dr. 
Shulmano ir arabų pasibaigda
vo. Pastarųjų atsakymas buvo 
vienodas:

— Žydai palestiniečiams pri
valo atiduoti jų žemes ir trobas, 
o patys turi kraustytis ten, iš 
kur atvyko. Nei Jordanijoje, nei 
kituose arabų kraštuose pabė
gėliams žydams nėra vietos. Pa
lestiniečiai privalo gyventi Pa
lestinoje. Kitaip bus neišven
giamas karas tarp žydų ir ara
bų ...

Po tokios retorikos arabai 
dar pabrėžia, jog Art. Rytuose 
nebus taikos, kol iš tenai Izrae
lis neišnyks...

Dr. M. Shulman savo straips
nį užbaigia šitokia pesimistiška 
gaida: “Vykau Izraelin ir Jor
danijoj stengdamasis būti ob
jektyviu stebėtoju, dar daugiau 
— norėdamas surasti kompro
misą, kuris patenkintų abi pu
ses — žydus ir arabus. Deja, 
sugrįžau labai pesimistiškai nu
siteikęs.” Tenai nesąs galimas 
kompromisas, kuris patenkintų 
arabus ir įgalintų egzistuoti Iz
raelį. Jis esąs tikras, kad ka
rai tarp arabų ir žydų neišven
giami. Izraelis privaląs tuos ka
rus laimėti, nes kitaip Izraelio 
nebus.

1942 Avenue Road
Du blokai į pietus nuo 401

787-5767
Atidaryta kasdien 10-9 

šeštadieniais 10-6

HOUSE of DENMARK
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® PAVERGTOJE TEVYMEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
RAMBYNO VIRŠŪNĖJE
“Komjaunimo Tiesos” korespon

dentas Vytautas Matulevičius liepos 
1 d. laidoje paskelbė reportažą 
“Jaunimo šventė ant Rambyno kal
no”. Kadaise Rambynas visoje Lie
tuvoje garsėjo Joninėmis, o dabar 
ir jj bandoma įkinkyti propaganda 
nėn tarnybon. Birželio 28-29 d.d. 
čia susirinko tūkstančiai Šilutės ra
jono gyventojų ir jaunimo delegaci
ja iš kaimyninio Sovetsko — suru
sintos Tilžės. Parade dalyvavo ge
riausieji komjaunuoliai, šventinį au
kurą papuošę vainikais su įrašais 
kaspinuose: “XXX” ir “XXXV”. Pa
sirodo, ta šventė buvo skirta II D. 
karo užbaigos trisdešimtmečiui ir 
Lietuvos priverstinio sovietinimo 35 
metų sukakčiai. Pagrindinį žodį tarė 
Šilutės rajono komjaunimo komiteto 
I sekr. V. šerlinskas, svečių vardu — 
surusintos Tilžės komjaunimo I sek
retorė L. Radiuškina. Koncertinę 
programą atliko televizijos ir radi
jo ansamblis “Armonika”, Vilniaus 
pučiamųjų orkestras “Trimitas". Ta
čiau ir propagandiniuose rėmuose 
nebuvo užmirštos Joninės. V. Matu
levičius rašo: “Naktį Rambyno kalne 
suliepsnoja šventinis laužas, Jonas ir 
Janina ieško stebuklingojo paparčio 
žiedo . ..” šventės metu kalno pa
pėdėse varžėsi motociklininkai ir žir
ginio sporto atstovai.

DAINŲ ŠVENTĖ
Respublikinė 1975 m. dainų šven

tė įvyks Vilniuje liepos 18-20 d.d. 
Pirmoji diena bus skirta liaudies an
sambliams Kalnų parke, antroji — 
chorams Vingio parke, trečioji — šo
kėjams “Žalgirio” stadijone. šventę 
papildys ir liaudies meistrų meno pa
roda. Dalyvių tikimasi susilaukti apie 
30.000. Oficialiai šventė skiriama vi
siems iki gyvo kaulo įgrisusiam so
vietinės “pergalės” trisdešimtmečiui 
ir sovietinamos Lietuvos 35-mečiui. 
Antrinį tikslą atskleidžia “Tiesa” 
birželio 29 d. laidoje: “Dainų šven
tės tikslas ’— toliau ugdyti meno 
saviveiklą, gerinti repertuaro meni
nį idėjinį lygį, stengtis, kad visa tai 
kuo geriau pasitarnautų darbo žmo
nių, jaunimo internacionaliniam, 
patriotiniam, darbiniam, estetiniam 
auklėjimui. Meninės priemonės turi 
padėti mobilizuoti darbo žmones sėk
mingai įvykdyti IX penkmečio už. 
duotis, su naujais laimėjimais sutik
ti Tarybų Sąjungos Komunistų parti
jos XXV suvažiavimą ...” Taigi, pa
dainavus ir pašokus, teks padirbėti 
iš peties, kad būtų patenkinta 
Maskva.

PAŽAISLIO PROBLEMOS
Restauruojamo Pažaislio proble

mas “Komjaunimo Tiesos” 102 nr. 
atskleidžia Bronius Juršė, remdama
sis pokalbiu su jaunu menotyrinin
ku Stasiu Meškausku. Pastarasis vis 
dar jieško ir tikisi rasti caro val
džios išvežtą Pažaislio archyvą. Pa
cų rūmai Pažaislyje buvo pastatyti 
prieš tris šimmtečius. Juose buvo įsi
kūrę vienuoliai kamandulai ir vie
nuoliai pravoslavai, apgadinę pasta
tus dėl nevykusių pertvarkymų. Sa
vo ligoninę čia I D. karo metais 
turėjo vokiečių kariuomenė, išsiga

Sibiro tremtis paminėta Otavoje
Ekumeninėse pamaldose ir koncerte dalyvavo 

baltiečiai ir ukrainiečiai
Tragiškų birželio įvykių paminė

jimas Otavoje įvyko birželio 11 di
delėje anglikonų St. Matthew”s šven
tovėje. Kaip ir per praėjusius dve
jus metus, taip ir šis paminėjimas 
buvo ruošiamas kartu su latviais, 
estais ir ukrainiečiais. Baltiečiai pri
siminė Baltijos kraštų nepriklauso
mybės netekimą bei masines depor
tacijas, o ukrainiečiai — Stalino su
planuoto badmečio metu mirusius 5 
milijonus savo tautiečių.

Minėjimas buvo pradėtas visų tau
tybių dvasiškių procesija, kurią sekė 
iškilmingas tautinių vėliavų įneši
mas. Kiekvienos tautybės vėliava bu
vo vargonais palydima tautiniu him
nu. Sustačius vėliavas ant žalumy
nais papuoštos pakylos ir vargonams 
grojant preliudą, tautiniais drabu
žiais apsirengusios mergaitės prie 
altoriaus atnešė mirusiems bei žuvu- 
siems pagerbti baltų chrizantemų 
vainiką. Nors šita įžanginė apeiga 
buvo gal kiek ir ilgoka, bet giliai 
jaudinanti.

Prieš prasidedant ekumeninėms 
pamaldoms ir religinės muzikos kon
certui, visus susirinkusius pasveiki
no St. Matthew’s šventovės rekto
riaus asistentas. Savo trumpame 
sveikinimo žodyje jis išreiškė pasi
tenkinimą kad jau kelinti metai iš 
eilės jo šventovėje ruošiamas toks 
svarbus paminėjimas. Jis taip pat 
pareiškė gilią užuojautą susirinku
siems ir užtikrino, kad kartu su vi
sais savo mintyse melsis ta pačia 
intencija.

Religinės muzikos koncertą pradė
jo jaunas estas violončelistas Jaan 
Jarvlepp, atlikdamas Vivaldžio sona
tą nr. 5. Pirmoje sonatos dalyje jau
tėsi puikiai išgautas instrumento to
nas; kitose dalyse — neblogai išdirb
ta technika ir ypatingai darnus su- 
sigrojimas su akompaniatore Vivian 
Spiteri, kuri lengvai kontroliavo ma
syvius vargonus.

Mūsų pagarsėjusios solistės Ginos 
Čapkauskienės repertuare buvo vie
na arija iš Brahmso “Requiem” ir 
Sodeikos “Benamių giesmė”. Solis
tė abu dalykus išpildė su giliu įsi
jautimu bei meniškai lyriška inter
pretacija. Sekančią dieną Otavos 
dienraščio “The Ottawa Journal” 
muzikos kritikas Eustache Jackson 
savo ilgoje recenzijoje mūsų solis- 

benusi varinį varpą bei daug kitų 
muzėjinės reikšmės daiktų. Nepri
klausomoje Lietuvoje Pažaislis bu
vo tapęs seselių kazimiericčių vie
nuolynu. Dabar jį supa Kauno ma
rios, kurių vandenis nuo varpinės pa
matų skiria tik trys metrai. Menoty
rininkas S. Meškauskas nusiskun
džia: "Per lėtai restauruojame. 
Trūksta specialistų. Pasakysite, kur 
rasti prityrusius freskų restaurato
rius? Pernai pas mus dirbo monu- 
mentalistas Bronius Uogintas jau
nesnysis su keliais savo padėjėjais. 
Bet dabar jis iškviestas kitur. Ati
dengtos freskos forestoriume, kur 
yra frontono “šventieji vartai”. Ta
čiau autoriai nežinomi. Aišku, kad 
jie yra italų tautybės. Turtuoliai 
Pacai galėjo kviestis geriausius už
sienio specialistus. Kristupas Pacas, 
Pažaislio statybos fundatorius, kurį 
laiką gyveno Italijoje, buvo arti
mas su garsiąja Medičių šeima, ku
rioje lankydavosi ir Mikelandželas. 
Taigi, Medičiai tikriausiai patardavo, 
kokius garsius architektus reikėtų 
kviestis į Lietuvą ...” Atidengtose 
freskose yra XVII š. pasaulietiško 
bei vienuoliško gyvenimo vaizdai. 
Restauratoriai stengiasi laikytis an
samblio plano, pirminės vidaus ir iš
orės apdailos, baroko simetrijos. 
Jiems vadovauja architektė S. čerš- 
kūtė ir S. Meškauskas. Restauravi
mo darbams paskirta apie 2 mili
jonus rublių, bet pernai tebuvo iš
leista apie 150.000. Spėjama, jog ši 
suma nebus viršyta ir šiemet. Pernai 
Pažaislį aplankė 17.000 ekskursantų.

KOORDINATORIŲ POSĖDIS
Ateistinio auklėjimo problemas 

bendrojo lavinimo mokyklose svars
tė Vilniuje posėdžiavusi respubliki
nė mokslinės ateistinės propagan
dos koordinavimo taryba. Pasidžiau
gę tvirtais materialistinės pasaulė
žiūros pagrindais, tarybos nariai ra
do ir nemažų spragų.“Tiesos” 138 nr. 
rašoma: “Nežiūrint to, kad mokslei
vių ateistinis auklėjimas iš esmės yra 
neblogo lygio, posėdžio dalyviai nu
rodė ir kai kuriuos šio darbo trū
kumus. Dar ne visi mokytojai yra 
aktyvūs ateistinės minties propaguo
tojai, dalis jų silpnai panaudoja dės
tomąją medžiagą materialistinei pa
saulėžiūrai įtvirtinti. Mokyklose vis 
dar nepakankamai ruošiama ateisti
nės paskirties renginių — literatū
ros vakarų, skaitytojų konferencijų, 
susitikimų su žinomais ateistais ir
1.1. Būtina daugiau rūpintis tokių 
renginių kokybe, emocionalumu ir 
įtakingumu. Ateistinis darbas neat
skiriamai susijęs su auklėjimo pro
cesu. čia labai didelis vaidmuo ten
ka klasių vadovams. Tačiau pasitai
ko atvejų, kai klasių ir būrelių va
dovai silpnai domisi savo auklėtinių 
pasaulėžiūra. Posėdyje pabrėžta, kad 
moksleivių pasaulėžiūros klausimais 
privalo nuolat rūpintis visi mokyto
jai, šį darbą reikia pastoviai svars
tyti pedagogų tarybose ..Nepakan
kamą dėmesį ateizmui rodo ne tik 
mokytojai, klasių vadovai, bet ir pati 
švietimo ministerija, neparūpinanti 
pakankamai ateistinės literatūros 
mokyklų bibliotekoms. V. Kst.

Kunigas dr. Viktoras Skilandžiūnas 
skaito Šv. Rašto ištrauką ekumeni
nėse pamaldose Otavoje, kuriose bu
vo paminėti sibiriniai trėmimai

Nuotr. B. čeponkaus

tei nepašykštėjo gražaus įvertinimo.
Torontietė latvė Anita Rundans 

vargonais atliko Kalninšo “Variaci
jas pagal Vitolio temą” ir Langlois 
“Te Deum”. Palyginus su jos pasi
rodymu praėjusių metų minėjime, šį 
sykį jos grojime kažko trūko, nors 
“Te Deum” buvo įspūdingas. Kal
ninšo variacijos kompoziciniu atžvil
giu yra įdomios, bet kažkaip lyg ir 
netiko prie bendros minėjimo nuo
taikos.

Otavos ukrainiečių bažnytinis cho
ras, vadovaujamas J. Tokaryko, gie
dojo a capella'. Subtilus giesmių at
likimas pasižymėjo efektyvia dina
mika ir sugebėjimu tinkamai įsi
jungti į jų dvasiškio giedamas supli
kacijas. Reikia pažymėti, kad supli
kacijos, kurios yra dalis ortodoksų 
kulto, kitų religijų žmonėms atrodė 
perilgos, ypač kai didesnė dalis me
lodijos nuolat kartojosi. Žinoma, 
tiems, kurie suprato giesmės teks
tą, ilgumas nebuvo nuobodus, nes 
jiems teksto žodžiai buvo giliai pras
mingi.

Ekumeninės pamaldos buvo atlik
tos visų tautybių dvasiškių, kiekvie- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Toronto tautybių savaitėje — Karavane lietuviai dalyvavo su paviljonu “Vilnius”, kuriame veikė ir kavinė (Pri
sikėlimo salėje). Šiemet lietuviai laimėjo Karavano premiją už geriausią maisto paruošimą. Kiekvieną vakarą 
vis kitas moterų vienetas vaišino lankytojus savo paruoštais valgiais. Nuotraukoje — Toronto šaulės: A. Šimkie
nė, M. Makarenkienė, D. Pettai Nuotr. B. Tarvydo

I HAMILTON™
Į ROMĄ Sv. Metų proga buvo išvy

kęs parapijos klebonas prel. J. Ta- 
darauskas.

IŠ ATOSTOGŲ Europoje sugrįžo
K. Baronas ir vėl aktyviai įsijungė į 
Lietuvių Dienos rengimo darbą.

DLK ALGIRDO SAULIŲ KUO 
POS šauliai su savo pirm. P. Kano
pa gausiai dalyvavo N. Wasagoje su
rengtoje šaulių stovykloje.

LIUCIJA MORKŪNAITĖ, Vyt. ir 
B. Morkūnų vyr. dukra, be laimėtų 
“Kiwanis” aukso medalio už muziki
nius sugebėjimus ir sidabro — už re
toriką, baigdama “Sacred Heart” 
mokyklą, laimėjo dar “Catholic Wo
mens League” mokslo stipendiją. 
Liucija rudenį pradės mokytis St. 
Jean de Brebeuf gimnazijoj.

E. MILAŠIENĖ gydytojo priežiū
roje gydosi namie.

LIETUVOJE MIRĖ a.a. Eleonora 
Obcarskienė, hamiltoniečio A. Ob- 
carskio motina.

E. J. BAJORAIČIAI sugrįžo iš 
Anglijos. Jie buvo nuskridę į Lon
doną aplankyti savo sūnaus, kuris 
yra Kanados kariuomenės kapitonas. 
Ten jis yra nusiųstas kariuomenės 
vadovybės specialiam kursui.

R. J. PLEINIAI su dukrelėmis iš
vyko 2 savaitėm vasaros atostogų į 
Wasagą.

LIOTĖ IR JONAS TOLIAI liepos 
5 d. buvo susikvietę savo gimines ir 
bičiulius atšventė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Pokylis įvyko 
Stcney Creek, erdviuose A. Alf. Pa
tamsių namuose. Suvažiavusieji su
kaktuvininkams palinkėjo sveikatos, 
ilgų laimingų metų ir apdovanojo vi
sokiu sidabru. L. J. Toliai yra užau
ginę du sūnus ir dukrą, domisi lietu
viškuoju gyvenimu, yra labai malo
naus būdo žmonės ir turi daug drau
gų. Tad visi, ir šias eilutes rašantis, 
linki jiems dar ilgo, gražaus ir sau
lėto šeimos gyvenimo. K. M.

“GYVATARAS” po labai darbin
go pavasario sezono ir kelių paskuti
nių pasirodymų karštomis vasaros 
dienomis pagaliau išsiskirstė atosto
gų. Paskutinis “Gyvataro” šio sezo
no pasirodymas buvo Toronto Kara
vane lietuvių paviljone “Vilnius” bir
želio 26 d. Gegužės 24 d. “Gyvata- 
ras” atliko programą “Lion’s” suva
žiavime Hamiltono kareivinėse, kur 
dalyvavo apie 5.000 žmonių. Gegužės 
26 d. Vinonoje, puošnioje lenkų sa
lėje “Place Polonaise”, Jolanta Jo- 
kūbynaitė, Anelė Kaminskaitė ir 
Kęstutis Kaminskas, globojami Ire
nos Jokūbynienės, demonstravo tau
tinius lietuvių drabužius, audinius ir 
gintaro dirbinius “Lion’s” suvažiavi
mo ponioms. Susidomėjimas buvo la
bai didelis. Birželio 22 d. su kitais 
lietuviais dalyvavo Gage Parko pro
gramoje Folk Art Council rengia
moje “It’s Your Day”. — Birželio 2 
d. per min. Sidney B. Handleman 
gautas “Gyvataro” čarteris. — Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas iš Čikagos, 
sveikindamas “Gyvatarą” 25 m. veik
los sukakties proga, prie sveikinimo 
pridėjo $100 auką. Nuoširdžiai dėko
jame. — Sekančioje V tautinių šo
kių šventėje, kuri įvyks 1976 m. ru
denį Čikagoje, užregistruotos 3 “Gy

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
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 uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -------------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

vataro” grupės: vyresniųjų, jaunes
niųjų šokėjų ir veteranų. Į tautinių 
šokių mokytojų kursus Dainavoje 
rugpjūčio 17-24 d.d. užregistruotos 
ir ruošiasi vykti Jolanta Jokūbynai- 
tė, Anelė Kaminskaitė ir Aldona 
Baltakienė. Sekantį darbo sezoną 
“Gyvataras” ruošiasi pradėti rugpjū
čio gale ir intensyviai ruoštis Kana
dos Lietuvių Dienai ir tautinių šokių 
bei dainų šventei Hamiltone; pla
nuoja taip pat vykti į jaunimo kon
gresą Brazilijoje. Inform.

“AUKURAS” po sunkaus darbo 
pradėjo atostogos, bet jos neilgai 
truks, nes ir vėl reikės pradėti 
naujas repeticijas. Pradėta ruošti 
Jurgio Jankaus 4 veiksmų drama 
“Peilio ašmenys”. Ona čerškutė-Spi- 
dell pradėjo versti šią dramą į ang
lų kalbą. Šioji drama turi būti pa
ruošta iki 1975 m. lapkričio 23 d. 
Ji bus vaidinama St. Lawrence Cent
re Toronte daugiakultūriame dra
mos fėstivalyje. Taip pat jau pa
skirstyti vaidmenys Antano Rūko ko
medijos “Bumbulis ir Dundulis”. 
“Aukuras” yra pakviestas į Filadel
fiją ir į Baltimorę š.m. spalio pra
džioje. E. K.

JONINĖS. Birželio 29 d. DLK 
Algirdo šaulių kuopa surengė tra
dicines Jonines. Diena buvo karšta, 
be to, ilgas savaitgalis, kai dauge
lis išvažiuoja į vasarvietes, bet į 
medžiotojų ir žūklautdjų šaudyklą 
suvažiavo gražus būrelis žmonių. Pa
sveikinti ne tik Jonai ir Jonės, bet 
ir Petrai, Povilai, Vladai ir Anta
nai. Jiems sugiedota “Ilgiausių me
tų”. Virtuvę organizavo šaulių mo
terų vadovė Stasė Petkevičienė. Mė
gėjai galėjo šaudyti. Programą pra
dėjo kuopos pirm. Povilas Kano
pa, primindamas Joninių tradiciją 
Rambyno kalne. Programą, įdomiai 
paruoštą “Aukuro” režisorės Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės, atliko M. 
Kalvaitienė ir E. Kudabienė, jaunie
ji “Aukuro” aktoriai Vilija Juode- 
lytė, Arūnas Juodelė ir Edis La- 
buckas. Prie laužo bendrai padainuo
ta, o vakare, giedant Tautos himną, 
nuleistos vėliavos. Buvo stambesnių 
laimikių loterija. Yra vienas neatsi
imtas laimikis. Nr. 95 laimėjo radi
ją. Atsiimti gali iš Alf. Patamsio; 
tel. 664-5804. Ad.

SLA 72 KUOPOS gegužinės ruo
ša vyksta labai sėkmingai. Iš St. Ca
tharines SLA veikėjas J. Paukštys 
jau išplatino rekordinį skaičių lote
rijos bilietų. SLA 236 k. veikėja O. 
Indrelienė iš Toronto išplatino gau
tus bilietus. K. Deksnys, vyr., iš Ha
miltono sėkmingai platina bilietus. 
Kuopos valdyba jau pasiuntė Pr. ir 
Alg. Bražinskams $100 į Turkiją. Į 
gegužine atvyks ir žodį tars savano- 
ris-kūrėjas 2-jų Vyičo kryžių žymū
nas Antanas Šukys su ponia. SLA 
236 kuopos nariai iš Toronto taipgi 
yra pažadėję atvykti į gegužinę ir 
dalyvauti Bražinskų pagerbime.

Važiuojant iš Toronto 5-ju keliu, 
privažiavus 2-rą kelią prie šviesų 
sukti i dešinę. Posūkio vietoje bus 
rodyklės į SLA gegužinę. Ji įvyks 
liepos 27 d. A. Padolskio sodyboje, 
158 Willow St., Paris, Ont.

SLA 72 kuopos valdyba

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 Vi %
term, depozitus 1 m. 8’/i%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10 Vi %

'enntncįer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

Lietuviu šokiai 
Kalgario minioms
Vakarų Kanadoje Kalgario mies

tas švenčia savo pirmojo šimtmečio 
sukaktį. Visi metai yra skirti iškil
mėms, pasirodymams, reklamai. Lie
pos mėnesio pradžioje vykstanti kau
bojų šventė “Stampede” yra pagar
sėjusi kaip “Wild West Show”. Per 
visą savaitę aikštėje vyksta kaubo
jų pasirodymai, išdaigos, varžybos. 
Kaubojų varžybos dabar yra įgavu- 
sios komercinį atspalvį: varžosi pro- 
fesijonalai, sugebą sutramdyti lau
kinį arklį, pasigauti bebėgant veršį, 
pajoti ant jaučio arba pamelžti su
laukėjusią telyčaitę. “Chuk Wagon” 
lenktynės, kuriose dalyvauja visa 
renčerio “šeimyna”, yra tvarkoma 
bei prižiūrima vieno šeimininko. Tai 
tradicija iš tų laikų, kai “laukiniai 
Vakarai” jau buvo tinkami koloni
zacijai.

Paskirtą dieną visi “laimės pieš- 
kotojai” susirinkdavo j vieną vietą 
ir, davus ženklą, visi skubėdavo su
dėti nuosavybės ženklus pasirinkto
je apylinkėje. Kanados Vakaruose 
žemių įsigijimas praėjo tvarkingai. 
Provincijos valdžia arba geležinke
lio bendrovės agentas, sumokėjus 
įregistravimo mokestį ir pasirašius 
dokumentus, leisdavo pradėti šeimi
ninkauti — statyti namą, kirsti krū
mus, auginti gyvulius. Buvo sunkūs 
laikai, visko trūko. Dabar visa tai 
idealizuojama ir vaizduojama kaip 
romantiški nuotykiai.

Visos šios pramogos, iškilmės, pa
radai sutraukia daug turistų. Visai 
“Stampede’! programai bandoma 
duoti bendrą pagrindinę mintį. Šiais 
metais pabrėžiamas bendras darbas 
ir sugyvenimas. Rengėjai pagerbia 
pionierius, taip pat kviečia visas me
nines ir etnines grupes pasirodyti 
ir paįvairinti šventės programą. 
Anksčiau labai daug dėmesio skir
davo indėnų papročiams ir jų gyve
nimui pavaizduoti. Jie ir dabar vy
rauja eisenose, jiems pavedamas at
skiras parodos aikštės rajonas.

Vietos lietuviai ir anksčiau ban
dė dalyvauti “Stampede” eisenoje, 
bet rasdavo vietos tik tarp kitų 
grupių, šiais metais J. Barutai pa
vyko užmegzti ryšį su programos 
vedėjais ir buvo gauti dviejų die
nų pasirodymai Flare Square pa
viljono scenoje. Scena ir garsia
kalbiai pritaikyti triukšmingai ap
linkai. Lietuvių šokių grupė, apsi
rengusi tautiniais drabužiais, sceno
je jautėsi drąsiai. Šokių interpreta
vimas pavyko gerai. Labai vykusiai 
pranešinėjo programą ir ją aiškino 
J Baruta. Lietuviškų šokių pusva
landis praėjo sklandžiai. Programą 
stebėję televizijos filmuotojai pasi
rinko Jaunimo šokį, kaip turintį 
daug gyvumo ir judesio, ir Gran
dinėlę, vaizduojančią jaunimo žais
mingumą. Tą patį vakarą per kabe
linį televizijos tinklą lietuvių šokius 
matė visas Kalgaris. Taip pat buvo 
papasakota apie šokių ratelio suor
ganizavimą ir jo vadovę Elv. Krau- 
sienę. Šokių ratelį remia tėvai ir 
abi vietos lietuvių organizacijos K.
L. Draugija ir K. L. Bendruomenės 
apylinkė, kurios parūpino šokėjams 
drabužius.

Kalgario tautinių šokių ratelis 
taip pat šoko Hudson Bay Co. par
duotuvės patalpose, čia buvo gerai 
išreklamuotas šokių ratelio pasirody
mas. šokiuose dalyvavo ir patys šo
kių mokytojai — M. Stakėnas ir A. 
Virkutis. Dalyvavo 6 šokėjų poros. 
Pašoko Kalvelį, Kubilą, Šustą, Gran
dinėlę ir Jaunimo šokį. Ratelio šo
kėja Aldona Rahilly; pritariant gi
tarai, padainavo “Baltijos vėjelį” ir 
“Mylėjau mergelę”. Priedainį karto
jo visi šokėjai. Tautiniams šokiams 
būtinai reikalingas muzikantas-akor- 
deonistas. Kas jį parūpins — Rytai 
ar Vakarai? K.

I KALGARIO LIETUVIŲ Drau
gijos surengtą gegužinę atvyko sve
čių: iš Winnipego p. Virkutis, iš Det
roito p. Urbonienė, iš Spirit River 
Turnaway, iš Toronto p. Grybas, iš 
Edmontono p. Šmitienė, iš Lethbrid
ge Gray ir kiti K. L. Draugijos pir
mininkas A. Mackevičius svečius su
pažindino su kalgariečiais ir pakvie
tė prie bendro vaišių stalo. Tautinių 
šokių ratelis pakartojo šoktus per 
Kalgario “Stampede” Flare Square 
šokius. Šokėjai pritarė A. Rahilly 
dainuojamoms dainoms “Mylėjau 
mergele” ir “Baltijos vėjelis”. Gran-

J. A. Valstybės
SIMO KUDIRKOS telefoninį po

kalbį su KGB saugumiečiu Petraus
ku Vilniuje į magnetofono juostelę 
įrašė Niujorko radijo valandėlės 
“Laisvės žiburys” vedėjas R. Kezys. 
Pokalbis įvyko prieš keletą savaičių, 
kai S. Kudirka paskambino Vilniun, 
norėdamas gauti informacijų apie 
ten kalintą Sergiejų Kovaliovą. Pa
starasis, atrodo, yra kaltinamas “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
platinimu. Jo bute Maskvoje buvo 
rasta “Kronika” ir amerikietiškų 
laikraščių. Iš Maskvos jis buvo atvež
tas Vilniun. Šią juostelę Čikagos lie
tuviams transliavo "Margučio” radi
jas. Saugumietis Petrauskas prisipa
žino pažįstąs S. Kudirką, bet vengė 
atsakymų į jo klausimus apie S. Ko
valiovo bylą. Vėliau S. Kudirka ban
dė telefonu pasikalbėti ir su pačiu 
saugumo viršininku, bet niekas ne
atsiliepė. Vilniaus KGB saugumo te
lefono nr. yra 22730.

PASIKEITIMUS VALSTYBĖS DE
PARTAMENTE praneša JAV LB 
krašto valdybos ryšininkas Algiman
tas Gureckas. Į kitas pareigas per
keltą Baltijos valstybių skyriaus vir
šininką William Shepard laikinai yra 
pakeitęs David Norman Miller, eko
nominių reikalų pareigūnas pieti
niams R. Europos kraštams. Rugpjū
čio mėnesį nuolatinę Baltijos valsty
bių skyriaus vadovybę perims Tho
mas Humphrey Gerth, 35 metų am
žiaus pareigūnas. Jis yra baigęs Sy
racuse universitetą 1962 m., tarna
vęs JAV kariuomenėje vyr. leitenan
to laipsniu, Valstybės Departamen- 
tan įsijungęs 1966 m. Pirmuosius 
diplomatinius žingsnius yra žengęs 
Pakistane, Meksikoje ir Vengrijoje, 
kur jam teko būti JAV ambasado
riaus patarėju.

KUN. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, 
birželio 29 ir liepos 6 d. paminėjo 
40 metų kunigystės sukaktį. Specia
lus pagerbimas jam buvo surengtas 
birželio 21 d. Lewistone, Maine. Šiuo 
metu jis gyvena Green, Maine, va. 
dovaudamas vietiniam lietuvių pran
ciškonų vienuolynui. Gimęs ir moks
lus baigęs Lietuvoje ir Austrijoje, 
atvyko i JAV-bes. čia jisai, nugalė
jęs visas kliūtis, paruošė kelią lietu
viams pranciškonams tremtiniams ir 
buvo pranciškonų veiklos pradinin
ku bei pirmuoju provincijolu. Jei 
šiandieną lietuviai pranciškonai 
JAV-se ir Kanadoje yra didelė lietu
viškos veiklos atrama, tai pirmų
jų žingsnių nuopelnai tenka kun.
J. Vaškiui, ištvermingam Žemaitijos 
sūnui. Linkime jam sveikatingiau- 
šių metų!

TRADICINĘ LIETUVIŲ DIENĄ 
prel. J. Kučingio vadovaujama Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapija su
rengė birželio 22. Ji buvo pradėta 
pamaldomis, parodų atidarymu ir už
baigta oficialia bei koncertine dali
mi Marshall gimnazijos auditorijoje. 
Dalyvių eilėse buvo ir negrų kilmės 
Los Angeles burmistras T. Bradley, 
lietuviams taręs trumpą žodį apie 
tautų laisvę ir taiką. Jam buvo įteik
ta lėlė, papuošta lietuvių tautiniais 
drabužiais. Koncertinę programą at
liko vietiniai solistai A. Pavasaris, Bi
rutė ir Rimtautas Dabšiai, p. čeką- 
nauskienė, pianistė R.Apeikytė, vieš, 
nia iš Kanados sol. Anita Pakalniš
kytė. Koncerte taipgi dalyvavo ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
kompoz. Br. Budriūno.

JUNGTINIŲ TAUTŲ surengtoje 
pasaulinėje moterų konferencijoje 
Meks’kos sostinėje dalyvavo UBĄ. 
BATUNo vicepirm. Elena Kulber • 
Kulbokienė, deleguota VLIKo.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS Čikagos židinio nau
jąją valdybą sudaro: pirm. Vincen
tas Liulevičius, sekr. ir ižd. dr. Biru
tė Miniataitė, nariai dr. Austė Vy- 
gantienė ir kun. dr. Ignas Urbonas.

HARTFORDO JAUNIMO KLU
BAS surengė šaunią gegužinę Light 
Grove Parke, East Hartforde, Conn. 
Programą atliko net keturios tauti
nių šokių grupės: Aldonos Stasiuke- 
vičienės vadovaujama “Ateitis” iš 
New Britain, Antaninos Bulotienės 
vadovaujamas “Ratelis” iš Waterbu- 
rio, Hartfordo jaunesniųjų grupė su 
vadove Dalia Dzikiene ir vyresniųjų 
“Aitvaras”, turintis tris vadoves — 
Kotryną Marijošienę, Rūtą Jurkevi
čienę, Aldoną Vitėnaitę.

Venecuela
LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYK- 

LA šiemet truks dvi savaites — rug
pjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžio
je. Kun. A. Perkumas, SDB, jai vėl 
gavo saleziečių vasarnamį prie jū
ros. Jaunimui bus sudaryta proga su
sipažinti, pramokti lituanistinių da
lykų.

LIETUVIŠKA MOKYKLA Karako 
mieste turi apie 50 mokinių, suskirs
tytų į tris grupes ’— visai nemokan
čių lietuvių kalbos, truputį kalban
čių ir sugebančių laisviau išsireikš
ti. Mokytojauja kun. A. Perkumas, 
SDB, J. Statkutė - Rosales, p.p. Gu- 
tauskienė (mokyklos vedėja), Bru
žienė, Domeikienė, dr. V. Dambrava, 

dinėlę šoko jaun. Kalody ir Norei
kaitė, Lukevich, Baruta, Dubauskas. 
J. Karpa vadovavo vaikų žaidimams. 
Dainų mėgėjai, susibūrę į grupę, iš
dainavo savo mėgstamas dainas. Pra
džioje buvusi karšta diena, visų 
džiaugsmui, į pavakarį atvėso. Gegu
žinė atvirame ore buvo tinkamiausia 
vieta praleisti sekmadienio popie
tei ir susitikti visiems, atvykusiems 
į “Stampede”. A. 

kuris vyresnio amžiaus mokinius su
pažindina su mūsų tautos kultūra. 
Mokomasi antradieniais ir penkta
dieninis.

Brazilija
SKAUDŽIŲJŲ BIRŽELIO ĮVY

KIŲ minėjimas Mokoje, Sao Paulo 
priemiestyje, buvo pradėtas klebono 
kun. P. Dauginčio Mišiomis ir pa
mokslu šv. Kazimiero šventovėje. 
Po pamaldų eilėraščių pynę skaitė 
A. Petraitis ir kun. P. Daugintis, sa
vo eilėraštį ir vaizdelį apie Onutę, 
grįžusią iš Sibiro, — Halina Mošins- 
kienė. Pagrindiniu kalbėtoju buvo
J. čiuvinskas. Minėjimą patriotinė
mis dainomis papildė Liudo Ralicko 
vadovaujamas “Aušros” choras. Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė šia 
proga pasirūpino atitinkamais 
straipsniais Sao Paulo dienraščiuo
se, o Meldutis Laupinaitis išleido 
specialų atsišaukimą portugalų kal
ba, smerkianti sovietų vykdomą taut- 
žudystę Baltijos kraštuose.

Australija
TRADICINI SIBIRINIŲ TRĖMI

MŲ minėjimą Sydnėjuje surengė 
kun. P. Butkaus vadovaujama Tau
tos Fondo atstovybė Australijoje. Jis 
pradėtas kun. P. Butkaus atnašauto, 
mis Mišiomis ir pritaikytu pamokslu 
Šv. Joachimo parapijos šventovėje. 
Pamaldose su savo vėliavomis daly
vavo ramovėnai, skautai ir ateitinin
kai. Giedojo “Dainos” choras, diri
guojamas vadovo muz. Br. Kivcrio. 
Pamaldos užbaigtos Tautos himnu. 
Parapijos salėje įvykusiame minėji
me J. P. Kcdys skaitė paskaitą "Tau
tybių išlikimas Sovietų Sąjungoje”. 
Savo kūriniais, skirtais šiai progai, 
minėjimą papildė Marija M. Slavė, 
nienė ir Juozas Alinis Jūragis, N. 
Vaičjurgytė — ištrauka iš E. Juciu- 
tės atsiminimų knygos “Pėdos mir
ties zonoje”. Minėjimą gražiom dai- 
nelėm užbaigė dvi mažosios daininin
kės Loreta šarkauskaitė ir Loreta 
Savickaitė. Minėjimo dalyviai Tautos 
Fondui suaukojo $180.

Britanija
PRANEŠIMĄ APIE BRAZILIJOS 

LIETUVIUS Londono lietuviams pa. 
darys kun. H. Šulcas, atvykęs Britą- 
nijon liepos mėnesį. Važinėdamas 
po didžiąsias lietuvių kolonijas, jis 
renka lėšas Brazilijos lietuvių stu
dentų stipendijoms.

SPORTO IR SOCIALINIO KLU
BO metiniame susirinkime Londone 
buvo susipažinta su praėjusia veikla 
ir išrinkta nauja valdyba: pirm. S. 
Kasparas, vicepirm. J. Parulis, ižd.
M. Balčiūnas, nariai — J. Babilius, 
P. Mašalaitis, M. Parulienė, M. šerne, 
tienė, L Dalidė, V. O’Brien.

SVORIO KILNOJIMO VARŽYBO
SE tarp Britanijos ir Maroko britų 
komandos nariu buvo jaunas lietuvis 
Laimutis Vymeris, kurio tėvai Jani
na ir Povilas Vymeriai tebegyvena 
Bradforde. Laimutis Vymeris, už
augęs Bradforde, Britanijos koman
doje atstovauja puslengviam svoriui. 
Jis yra baigęs fizikos bei elektroni
nių skaitytuvų studijas Mančesterio 
universitete, gyvena prie Londono ir 
dirba elektroninių skaitytųjų anali
tiku.

Vokietija
BALTIEČIŲ KRIKŠČIONIŲ SĄ

JUNGOS lietuvių sekcija surengė II 
jaunimo ir kultūrininkų suvažiavimą 
Bad Godesbergc, Annabergo pilyje. 
Pagrindinė tema buvo skirta meno 
mėgėjų bei darbuotojų bendradar
biavimui. Didelio dėmesio susilaukė 
liuteronų pastoriaus A. Franzkeito 
atlikti lietuvių poetų kūrinių verti
mai į vokiečių kalbą. Vertėjas yra 
gimęs Vokietijoje, bet augęs ir gim
naziją baigęs nepriklausomoje Lietu
voje. Vysk. A. Baranausko “Anykš. 
čių šilelį”, V. Krėvės “Silkes”, Šatri
jos Raganos “Jrkos tragediją”, P. 
Jurkaus “Atsklęstas duris” jis yra 
paskelbęs Lietuvos vokiečių laikraš
tyje “Heimatstimme” (“Gimtinės 
Balsas”). Suvažiavimo dalyvius jis 
supažindino su daugelio mūsų poetų 
vokiškais posmais. Paskaitą apie M.
K. Čiurlionio dailę skaitė dail. A. 
Krivickas, apie muziką — V. Odinie- 
nė. A. Hermano referatas buvo skir
tas Žemaičių vysk. M. Valančiui, lie
tuvių tautos žadintojui. Diskusijose 
vysk. dr. A. Deksnys priminė, kad 
anuomet buvo lietuvių, kurie vysk. 
M. Valančių laikė carinės valdžios 
pataikūnu dėl jo išsilaikymo soste 25 
metus. Vatikane rasti dokumentai 
betgi liudija, kad vysk. M. Valančius 
sugebėjo apeiti caro valdžią ir duoti 
tikslias informacijas Apaštalų Sos
tui. Sekmadienio rytą Mišias pilies 
koplyčioje laikė vysk. dr. A. Deks
nys, asistuojamas prel. dr. P. Celie- 
šiaus. Suvažiavimo metu įvykusiuose 
koncertuose dalyvavo iš Berlyno at
vyktai estrados dainininkė Vida 
Vaitkutė - Olchan, pianistė R. Lamp- 
satytė, fleitistas P. Odinis. Duetų pa
dainavo Br. Gailiūtė - Spies ir kun. 
K. Senkus. P. Ivinskienė suorganiza
vo lietuvių tautodailės parodą jauni
mo namų salėje Bad Godesberge.

TRADICINĘ VASARIO 16 GIM
NAZIJOS evangelikų mokinių pava
sarinę išvyką, Petro Veršelio prane
šimu, šiemet vėl suorganizavo ev. liu
teronų dijakonas Fr. Skėrys, gim
nazijos mokytojas. Dalyvių buvo 42, 
įskaitant skautų, skaučių, moksleivių 
ateitininkų, baltiečių krikščionių ir 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovus. 
Ekskursantai aplankė Mannheimą, 
Ludwigshafeną, susipažino su V. Vo
kietijos daržininkystės paroda Mann- 
heime ir Herzogenriede.



Lituanistika Amerikos bibliotekose
Milžiniškas Kantautų darbas — "A Lithuanian Bibliography"

Adomas ir Filomena Kantau
tai paruošė anglų kalba “A 
Lithuanian Bibliography”, ku
rią išleido The University of Al
berta Press. Šioje 725 puslapių 
bibliografijoje viso yra 10.168 
įrašai. Joje sutelkta medžiaga, 
esanti Kanados bei JAV dides
nėse bibliotekose. Taigi, ši kny
ga bus paranki visiems: moksli
ninkams, studentams ir šiaip 
besidomintiems Lietuvos praei
timi bei visais kitais jos kultū
ros aspektais. Kantautai atliko 
neeilinės reikšmės mokslinį dar
bą. Be bibliografijos jokios stu
dijos mūsų laikais nėra įmano
mos. Tik bibliografija įgalina 
surasti ir atsirinkti reikiamą 
medžiagą.

Adomas Kantautas, bibliote
kininkas su magistro laipsniu, 
dirba vyriausiu bibliografu Al
bertos universiteto bibliografio- 
je. Ponia Filomena turi gamtos 
mokslų magistro laipsnį. Apie 
bibliografijos atsiradimą šitaip 
pasakoja Adomas Kantautas.

Albertos universiteto studen
tai kreipdavosi į mane medžia
gos reikalu, kai rašydavo darbus 
apie Lietuvą ar Baltijos valsty
bes. Ėmiau telkti bibliografinę 
medžiagą, surašydamas ją į kor
teles. Vėliau buvau vieno pro
fesoriaus paprašytas reprezen
tacinės lietuviškos literatūros 
sąrašo. Taip susidarė pradinių 
300 įrašų. Pagaliau buvau para
gintas papildyti surinktąją me
džiagą ir paruošti ją knygos for
ma. Bedirbant paaiškėjo, jog 
tokios medžiagos gana apstu, 
tik kilo klausimas kur ją rasti. 
O tai yra labai svarbu, nes jei 
knyga neprieinama, tai jos kaip 
ir nėra.

Atrinkęs 130 bibliotekų, iš
siuntinėjau laiškus su prašymu 
prisiųsti medžiagos, liečiančios 
Lietuvą. Per vienerius metus 
pavyko surinkti reikiamą me
džiagą iš daugumos bibliotekų. 
Gavęs iš Albertos universiteto 
metus apmokamų atostogų, su 
žmona aplankėme dar 46 biblio
tekas, fotografuodami jose ka
talogų korteles. Iš anos kelio
nės šešias savaites išbuvome 
Vašingtono kongreso biblioteko

Visada žaliuojanti “Eglutė”
J. NARŪNE

Smagi vasara! Mokinuko už
tarnautos atostogos pievoje! Tai 
gražiai pavaizduoja dail. A. Kor
sakaitė - Sutkuvienė birželio 
mėn. “Eglutės” viršelyje. Šita
me numeryje matyti keletas vi
sai naujų ir senų autorių.

Pirmame puslapyje a.a. Faus
to Kiršos apdainuotas “Nemu
nėlis” su priedainiu “Nėr tokio, 
kaip tu!” Aleksandras Radžius, 
kaip tikras mechanikas, pasako
ja apie kelionę į Merkurijų. 
Čia jis parodo daug žinių apie 
techninį pasiruošimą tai kelio
nei ir taip pat raketoje buvimą 
drauge su astronautu. Nauja. 
Įdomu. Puikų, labai širdingą ei
lėraštį Tėvų Dienos proga, para
šė Jonas Norkus — “Mano tė
tis”. Niekad neužmirštamo poe
to Balio Sruogos atspausdintas 
eilėraštis “Lokys”. Cituoju vie
ną posmelį:

Aš — gražuolis, 
aš — lokys, 
savo ūgio dailumu 
visą girią dabinu.

Rusų klasiko Mamino Sibiria-

Lietuvių tautodailės parodoje, kuri buvo surengta “It’s Your Day” festivalio 
proga Hamiltono Gage Parke. Iš kairės: K. Mikšys, KLB Hamiltono apylin
kės pirm. L. Skripkutė, stud. R. Kriaučiūnaitė Nuotr. K. Milerio

Atsiųsta
Albinas Baranauskas, RUDENYS 

IR PAVASARIAI arba Užplynių Pul- 
tinevičius namie ir svetur. I dalis. 
Lietuviškos Knygos Klubas. Aplan
kas dail. V. O. Virkau. Čikaga 1975 
m., 350 psl. Kaina — $6.

Bronys Raila, PAGUODA. Aki
mirksnių kronikos 6. Trečia dalis. 
Viršelio dailininkas — Kostas Je- 
zerskas. Nidos Knygų Klubas nr. 94. 
London 1975 m., 396 psl. Kaina — 
$6.50, kietais viršeliais — $0.75 dau
giau.

Arėjas Vitkauskas, SPINDULIAI 
IR ŠEŠĖLIAI. Eilės. Išleido Julė 
Vitkauskienė. Kaunas 1926 m., 64 
psl. Perspausdinta 1975 m. 

je, lygindami surinktą medžia
gą su jos suvestinio katalogo 
įrašais. Grįžę ėmėme rūšiuoti 
surinktą medžiagą ir plėsti mū
sų turimų kortelių rinkinį.

Šitaip nepretenzingai nusako 
autorius savo bibliografinio dar
bo genezę, šiam darbui Kantau
tai paskyrė 12 savo gyvenimo 
metų. Istorinėje perspektyvoje 
(sakykime, už šimto metų) jų 
atliktas darbas turės neįkaino
jamos vertės.

Bibliografija suskirstyta pa
gal dalykus, remiantis Kongreso 
bibliotekos rūšiavimo principu, 
pagal autorius ir pagal knygų, 
monografijų ar straipsnių ant
raštinius pavadinimus. Taip pat 
nurodoma kokiose šiaurės 
Amerikos bibliotekose tokia me
džiaga yra.

Pastabose apie analitinį kny
gos turinį pažymima, jog tokios 
rūšies bibliografijose grožinė li
teratūra paprastai nėra įtraukia
ma, bet šiuo atveju padaryta iš
imtis todėl, kad reprezentacinė 
lietuvių literatūra Š. Amerikoje 
mažiau žinoma ir kad knygų 
skaitytojai, ypač lietuviai, turė
tų žinių apie šiame kontinente 
esamas knygas.

Apie darbą, be abejonės, pa
sisakys šios srities specialistai. 
Mėgėjui jis sudaro svarų, pa
trauklų įspūdį, nors ir pasigen
dama jame knygų, kurios lyg ir 
turėjo būti įtrauktos. Jei taip 
neįvyko, reiškia, kad nė vienoje 
iš 108 atsiliepusių bibliotekų to
kių knygų nėra. Pavyzdžiui, jei 
kas turi 1936 m. “Sakalo” išleis
tą “Tarptautinių žodžių žody
ną”, turi bibliografinę reteny
bę, nes šios knygos Š. Amerikos 
bibliotekose nėra. Nerasime 
Kantauto knygoje nė pirmos lai
dos “Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno”, perredaguoto ir išleis
to Čikagoje 1962 m. Pasitaiko 
bibliografijoje antraštinių ne
tikslumų, korektūros klaidų, bet 
apie tai tikriausiai kalbės šios 
srities žinovai.

Knygos mylėtojui žinotina, 
jog ši knyga prieinama visiems, 
nusiuntus $10 į The University 
of Alberta Press, Edmonton, Al
ta, T6G 2J8. VI. Š.

ko “Pasaką apie uodaitę” sulie
tuvino P. E. Įtikinantis gyvas 
vaizdas iš vabzdžių gyvenimo, 
dailiai papildytas dail. R. Kor
sakaitės gamtos piešiniais. Dail. 
Jadvyga Paukštienė gabiai iš
puošė redaktorės E. Juknevičie
nės eilėraštį “Kas”. Dail. D. Kiz- 
lauskienės gausios iliustracijos 
pritaikytos apysakai “Kelionė į. 
Merkurijų”. Skrajūnė pateikia 
eilėraštį apie keliaujantį skėtį.

Toliau Bostono lituanistinės 
mokyklos mokinių rašinėliai 
“Mūsų kūryba”. Jie labai įvai
rūs. Parašyti nuoširdžiai, pagau
nančiai. Čia pat ir vaikų pa
veikslų paroda.

Reikia tik džiaugtis, kad mū
sų mažieji gali pasireikšti “Eg
lutėje” savo kūrybiniais darbe
liais. Didelis tėvelių apsileidi
mas — nenupirkti savo vaikui 
“Eglutės”.

“Eglutė” kiekviename nume
ryje atkreipia jaunųjų skaityto
jų dėmesį į jos organizuojamą 
lietuvių vaikų piešinių parodą 
Čikagoje 1975 m. spalio 17-26 
d.d.

paminėti
Lituanus. Spring 1975. Kultūrinis 

žurnalas anglų kalba, leidžiamas kas 
trys mėnesiai. Su šiuo numeriu yra 
pakeistas jo ligšiolinis adresas. Vi
sais reikalais kreiptis naujuoju ad
resu: Lituanus, 6621 South Troy, 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Metmenys 29. Numerio kaina — 
$3. Gaunamas pas administratorę M. 
Paškevičienę, 3308 W. 62nd Pl., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

XXV (1975). Niujorko tautinių 
šokių grupės sukaktuvinis leidinys, 
redaguotas Kęstučio Čerkeliūno. Vir
šelis Albino Elskaus, 24 psl., kaina 
$1. Spaudė Tėvų pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne, N.Y.

KLB kultūros komisija. Iš kairės į dešinę: Danutė Macikūnienė, Ada Petraitienė, Aldona Volungienė, Lina Ver- 
bickaitė, pirm. Elena Kudabienė, Danutė Gutauskienė, Antanas Mingėla. Trūksta Vaclovo Verikaičio. Po pirmojo 
kultūros darbuotojų suvažiavimo kultūros komisija nutarė 1976 m. gegužės mėn. suruošti plataus masto talentų 
festivali — varžybas Nuotr. Vytauto Beniušio

Užkalinėti pinučiai arba "Antsnukis"
V. A. JONYNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Jo stiliaus kaleidoskopišku- 
mą apsprendžia daug dalykų. 
Autoriaus erudicija, ilgamečių 
leksikologijos studijų poveikis 
(G. Matorė profesoriauja Sor- 
bonnoj ir yra paskelbęs eilę kal
botyros darbų žodyno srityje), 
pagaliau jo įsigilinimas į stam
biųjų rašytojų — Balzako, Cha- 
teaubriando, Marcei Prousto 
plonybes. Nors pagrindiniam 
veikėjui autorius priskiria archi
tekto profesiją, kalbos turtingu
mas, kalambūrų gausa leidžia 
spėti, kad tos stilistinės priemo
nės (James Joyce’iniai dalykai 
pasąmonės srauto užgaidoms iš
reikšti) nėra atsiradusios atsitik-' 
tinai. Pradžioje varginanti, kiek 
primenanti A. Škėmos braižą, 
vaizdų samplaika leidžia pajus
ti eilę dalykų. Visų pirma, kad 
humaniškos, tolerantiškos dva
sios autoriui neįmanoma žvelgti 
į vadinamosios Europos Rytų 
sferos žmones kitaip, kaip į vie
nos ir tos pačios Europos šei
mos narius. Autoriui svetimas 
rasizmas, nes ir kalbėdamas 
apie savo kankintoijus ar sar
gus, jis nepraleidžia progos 
skrupulingai pažymėti kiekvie
ną žmogiškumo švystelėjimą. 
Panašiai kaip A. Škėmos vei
kaluose — centrinė “La muse- 
liėre” situacija yra iš esmės 
“vieno ir kitų” situacija. Nieku 
neprasikaltusio, paprasto žmo
gaus, patekusio į totalitarinės 
mašinos krumpliaračius, indivi
do padėtis. Knyga prasideda ir 
užsibaigia tuo pačiu sakiniu: 
“Un, deux, trois, quatre, cinq. 
Cinq pas.” — “Un - Deux - 
Trois - Quatre - Cinq. Il est cinq 
heures”. Pagrindinio veikėjo 
laukia nauji bandymai. Šįkart 
Gestapo kalėjimuose.

Nežiūrint dokumentinio po
būdžio, “La museliėre” bando iš
sakyti gilesnę nūdienio pasau
lio, pamiršusio grumtis už lais
vės idealus, tragediją. Sukiuži- 
mą totalitarinės robotizacijos 
akivaizdoj. Nėra vien tai ideolo
ginio smurto grėsmė. Pagrindi
niam veikėjui lygiai tiek pat ne
pakeliamas tardytojo puritoniš
kumas, kaip ir jo sadizmas.

• Pagaliau stilistinis romano iš
baigimas. Impresionistinis brai
žas išsako vykusiai pagrindinio 
veikėjo pasimetimą minčių cha
ose. Matorės plunksna ne tik 
taikliai pagauna būdingas deta
les — ji sugeba, vaizduotės ga
lia, transformuoti ir nebūtinai 
autoriaus išgyventus dalykus 
(sakysim, Granados epizodėlis, 
kur minimas Garcia Lorca su
šaudymas) ir iš kitų lūpų patir
tus dalykus. Kalinių alkis, lūku
riavimas išvysti sriubą, pokal
biai apie moteris, moralę, inte
lektualus, politiką — vis tai ei
lė nuostabiu tikslumu atkurtų 
scenelių. Puiki, sakysim, yra 
vinjetė, atkurianti jau primirš
tą anų dienų foną, kai staiga bu
vo išnėrę paviršiun visokie ma
žaraščiai. Joje vaizduojama, 
kaip nufotografavus kalinį ir pa
darius pirštų nuospaudas, sek
retorius rengias pildyti klausi
mų lapą:

“Jis muistosi kėdėj, nervingai 
baksnodamas rašalinėj plunksnako
ti. Užrašyti neįprastus jam mano 
vardą ir pavardę prireikia kelių mi
nučių. Bet vargai tik prasidėjo. — 
“Lytis?” — “Vyras”. — “Ei, kaip 
rašoma vyras”, klausia sekretorius 
fotografą. “Su i ar y?” Užklaustasis 
vien gūžteli pečiais; aiškiai matyti, 
kad nežino.

Man jų pagailo.
“Su ilgąja i”.
Bet raštininkas dėbso į mane su 

nepasitikėjimu:
“Ar tikrai... ? Negražu, žinai, 

šaipytis iš biedno žmogaus ...”
« « *

Nemažiau judrios ir tikros 

yra scenelės, kur bandydamas 
įsivaizduoti, kas darosi gatvėj, 
čia pat Saugumo rūmų kaimy
nystėj, — autorius “mato” įvy
kius prie Įgulos bažnyčios ir Vy
tauto parke, būtent, praeivius, 
valkatas ir taip toliau.

Bet pažymėtinai raiškiai ir 
autentiškai, solženicinišku tik
roviškumu skamba kitų kalinių 
pasakojimai apie Vorkutos, In
tos ir kitų stovyklų siaubą.

Autorius turi neginčijamą do
vaną trumpom vinjetėm atkurti 
absurdišką kalėjimų buitį, kon
centracinio pasaulio tikrovės 
nuožmumą. Savaime supranta
ma, įvykių kaita, trumpalaikiai 
susitikimai su žmonėmis, nelei
džia jam giliau atskleisti perso
nažų vidaus. Bet net ir užbrėžti 
anglimi kaikurie jo portretai 
(Doutovo, Rosenblato) išlieka at
mintyje.

Gal kiek daugiau dirbtinumų, 
sunkiau įtikimų dalykų yra 
paskutinėje veikalo dalyje, kur 
pagrindinis veikėjas įsipainioja 
į pogrindžio veiklą. Nežiūrint

Tautodailės paroda Otavoje
J, V. DANYS

S.m. birželio 14 • 26 d.d. vals
tybinio arvhyvo parodos salėje 
įvyko Montrealio “Vaivorykš
tės” projekto rinktinių darbų 
paroda. Buvo išstatyta apie 40 
kilimų, austų įvairiais būdais, 
20 juostų, 10 tautinių lėlių, Vil
niaus verbų, šiaudinukų (kalė
dinių dekoracijų), margučių, mi- 
niatūrinių kanklių ir kraičio dė
žučių.

Oficialus parodos atidarymas 
įvyko birželio 18 d. Apylinkės 
pirm. V. Radžius pasveikino at
silankiusius, o Rasa Lukoševi- 
čiūtė trumpai apibūdino “Vaivo
rykštės” projekto atsiradimą ir 
vykdymą.

Senatorius W. C. Carter, paro
dos globėjas, atidarydamas pa
rodą pasakė kalbą, kurioje paly
gino lietuvių liaudies meną su 
jo gimtinės, Newfoundlandijos 
liaudies menu. Pagyrė rengėjus, 
Otavos Lietuvių Bendruomenę, 
Montrealio ir Otavos skautes, 
Otavos “Folk Arts Council” už 
parodos surengimą, nes tai yra 
svarbus įnašas į Kanados kul
tūrą.

W. Douglas, Kanados identi
teto programos vykdytojas, at
stovavo ministeriui John Mun
ro, kurio žinioje yra daugiakul- 
tūriai reikalai. Jis pabrėžė sėk
mingą projekto įvykdymą ir pa
siektus vertingus rezultatus.

“Ottawa Folk Arts Council” 
vardu kalbėjo pirmininkas R. 
Morris. Visai oficialiai daliai 
vadovavo Juozas Danys.

Po oficialios dalies buvo ka
vutė, parodos apžiūrėjimas, ku
rio metu “Vaivorykštės” narės 
teikė paaiškinimus ir demonst
ravo audimą.

Atidaryme dalyvavo apie 150 
asmenų. Be Otavos ir Montrea
lio lietuvių, buvo gausu kviesti
nių svečių. Atsilankė pareigūnai 
iš daugiakultūrių reikalu depar
tamento, valstybinio archyvo ir 
muzėjaus. Taip pat dalyvavo es
tų, latvių, ukrainiečių, lenkų, 
čekų, gudų atstovai.

Valstybinis Žmogaus Muzė- 
jus užsakė 8 tautines lėles, 12 
juostų, 6 Vilniaus verbas, 4 
kanklytes, 6 kraitines dėžutes, 
12 šiaudinukų, 2 mažus kilimus 
tradicinio audimo ir 2 mažus ki
limus gobeleno audimo. Darbai 
bus panaudoti lietuviško liaudies 
meno rinkinėlių sudarymui, ku
rie bus siuntinėjami į įvairias 
Kanados mokyklas.

Gražioje parodų salėje su tin
kamu apšvietimu ir specialio
mis vitrinomis gražūs “Vaivo
rykštės” darbai atrodė labai įs
pūdingai ir susilaukė daugelio 
lankytojų pagyrimų. 

to, vokiečių okupacijos chaotiš
ka buitis vaizduojama įtikina
mai ir vaizdžiai. Gal kur kas 
tikroviškiau, negu eilėj lietuviš
kų knygų, išėjusių tiek šiapus, 
tiek anapus.

Norėdamas perteikti vietos 
koloritą, “egzotiką” prancū
zams, ar dėl kitų priežasčių G. 
Matorė nevengia tekste lietuviš
kų ir rusiškų žodžių. Svetimtau
tis skaitytojas, žinoma, to nepa
stebės, bet yra įsivėlę keletas 
netikslumų, Rašoma sakysim 
“Saugumą” (Saugumas), “umė- 
dai” (ūmėdės). Minima, kad iš
vesti pasivaikščioti kaliniai niū
niuoja “Drougoi stran“. Aiškiai 
autorius pamiršo, kad daina va
dinasi “Širaka strana maja . ..” 
Visa tai mažmožiai, kurie, žino
ma, nemenkina G. Matorė kūri
nio. Ir kaip literatūrinio veika
lo, ir kaip pagarbos mosto tiem, 
su kuriais jam teko dalintis ne
viltim ir duona.

Georges Matorė, LA MUSELIE- 
RE. UN DETENU ĖCOUTE ET 
REVE. La Pensėe Universelle, 
Paris 1975, 320 p.

Akį pagaunantieji buvo trys 
didžiuliai kilimai, 4x9 pėdų dy
džio, būtent, “Kanada”, “Lietu
va” ir “Aušros Vartų Marija”. 
“Kanados” kilime pavaizduotos 
scenos iš eskimu, indėnų ir pre
rijų gyvenimo bei Gaspės pa- 
jūrys. “Lietuvos” kilime pavaiz
duotos 4 senosios ir naujosios 
istorijos scenos. Dalis kilimų 
austa tradicinių liaudies audi
nių technika, bet daugumai jau 
panaudota gobeleno technika, 
kuri įgalina komponuoti nuotai
kingus vaizdus.

Žiūrint į šią parodą ypač ste
bina tai, kad “Vaivorykštės” 
idėja pagavo apie 80 dalyvių, 
kurių dauguma ištesėjo U/2 me
tų, atlikdamos mažesnius ir di
delius darbus, reikalaujančius 
daug atsidėjimo bei kantrybės. 
Jos ne tik ištesėjo, bet ir sukūrė 
eilę augštos meninės vertės 
darbų.

“Vaivorykštės” projektą Mont
realio skautės pradėjo 1973 m., 
norėdamos paminėti savo 25 
metų sukaktį. Gavus stamboką 
paramą iš daugiakultūrių reika
lų ministerio, projektas buvo 
žymiai praplėstas. Prie skaučių 
prisijungė vyresnės moterys, 
kurių dalis jau turėjo audimo 
patyrimo. Bendras visų dalyvių 
entuziazmas ir vadovų pasiryži
mas įgalino projektą sėkmingai 
baigti 1975 m. pradžioje. Dabar 
tai yra bene didžiausias išeivi
joje sukurtas tautodailės rinki
nys.

Otavos dienraščio “The Citi
zen” meno skyriaus redaktorė 
Kathleen Walker savo recenzi
joje rašo: “Tarp labiausiai dra
matiškų ir kompetentingai at
liktų darbų yra trys Aldonos Ve- 
selkienės kilimai. Šie spalvingi, 
geometrinio rašto darbai, kartu 
su Genės Montvilienės kilimais 
ir B. Nagienės, A. Jaugelienės 
ir R. Jaugelytės džiovintų gėlių 
rinkiniu, yra šios parodos ypač 
išskirtini darbai. Parodą verta 
aplankyti jau vien dėl džiovintų 
gėlių rinkinio”.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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d KULTMEJE VEIKLOJE
KLEVELANDO SKAUTAI IR 

ATEITININKAI specialiu vakaru 
pagerbė Stasį Barzduką už jo naują
ją knygą “Lietuvis savo tautoje, 
valstybėje, bendruomenėje”, skirtą 
moksleiviams, einantiems Lietuvos 
keliu. Autoriaus bei jo veiklos pa
grindinius bruožus atskleidė “Nerin
gos” tuntininkė v.s. Nijolė Kersnaus- 
kaitė. Poezijos ir dainų montažą 
“Šalis ta Lietuva vadinas”, paruoštą 
Onos Kliorytės ir Eglės Giedraitytės, 
atliko jaunieji deklamatoriai, Ritos 
Cyvaitės vadovaujamas jaunimo cho
ras su kanklininke U. Stasaite, gita
ristais E. Giedraityte ir A. Narbutai- 
čiu. Ištraukas iš naujosios knygos ir 
Lietuvių Chartos mantažan įpynė 
skaitovas Vytas Kliorys. Pagerbtu- 
vių pradžioje St. Barzdukui jaunimo 
vardu buvo įteikta Lietuvos žemės, 
simbolizuojančios ryšį su tėvyne, pa
baigoje — A. Muliolienės iš šiaudi
nukų sukurtas mozaikinis paveiks
las. Po St. Barzduko padėkos žodžio 
vakaras užbaigtas vaišėmis, kurias 
paruošė sendraugės ateitininkės ir 
vyr. skaučių židinys. Dalyviai turė
jo progą įsigyti autoriaus pasirašytą 
knygą. Ją yra išleidusi JAV LB su 
finansine Lietuvių Fondo paramą.

KUN. DR. FELIKSAS JUCEVI
ČIUS parašė ir išleisdino knygą “Me
nas spalvų ir formų žaisme”. Joje 
autorius žvelgia į meną filosofiniu 
požiūriu ir gvildena jį kaip apraiš
kų pasaulį. Paliečiami klausimai: 
menas ir žodis, kūrėjas, kūryba ir 
kūrinys, menas ir dievai, metafizika 
mene, menas ir gamta, El Greco ir 
Goja. Klausimų sprendime autorius 
reiškiasi kaip savitas mintytojas, 
panaudojus gausią literatūrą. Tai jau 
antroji autoriaus knyga. Pirmoji, iš
leista 1970 m., pavadinta “Tauta 
tikrovės ir mito žaisme”. Autorius 
yra suplanavęs ir trečią knygą “Min
tis dialektiniame žaisme”, kurioje 
gvildens filosofinį gyvenimo aspek
tą-

“DIRVOS” NOVELĖS 1975 M. 
KONKURSUI gauta 17 slapyvar
džiais pasirašytų novelių: Adomo 
Adomaičio “Adomo žaizda”, J. Smil
gos “Tetos palikimas”, D. L R. “Gar
bės vartai”, Skeptikės “Pralaimėji
mas”, Pliko Tilviko “Kaip mes ūžėm, 
baliavojom”, Kovarnio “Pragaro var
tai”, Verknės “Tik per mano lavo
ną”, Staselės “Skarelė”, Alksnio 
“Dvidešimt keturios valandos”, Lie
tuvos laukų ramunės “Šarūnas”, Ug
niažolės “Padangių karuselė”, Sama
nės “Sunkiais tremties keliais”, 
Braškės “Viena diena pensininkės 
gyvenime”, Pakalnio “Karalaitė Gau- 
dimaitė”, Aidužio “Raganos teis
mas”, Žibuoklės “Delfiną”, Seluvos 
“Pasaka raudonuose saulėlydžiuose”. 
Konkursui $600 premiją yra parūpi
nęs mecenatas Simas Kašelionis. 
Vertintojų komisiją sudaro klevelan- 
diečiai Balys Auginąs, Vladė Butkie
nė ir Balys Gaidžiūnas.

SKULPTORIAUS ANTANO MON- 
ČIO kūrinių parodą surengė "Le 
Centre Regional d’Education Popu- 
laire” (sutrumpintai CREP) Pary
žiuje (1 rue du Docteur Le Savou- 
reux, 92290 Chatenay - Malabry). Pa
roda atidaryta liepos 8 d. ir veiks 
liepos - rugsėjo mėn. Parodos pro
ga išspausdintame informaciniame 
lapelyje pažymėta, kad A. Mončys 
yra lietuvis, sukūręs apie 40 kūrinių 
įvairiom šventovėm. Jo kūrinių yra 
įvairiuose muzėjuose. šiuo metu 
skulptorius kuria dvi granitines 3 
metrų augščio figūras Rhodes St. 
Genės prie Briuselio Belgijoje.

ROMUALDO SPALIO romaną 
"Mergaitė iš geto” netrukus išleis 
“Vilties” leidykla. Šį leidinį $1.000 
parėmė Vilties Draugijos vicepirm. 
dr. Vytautas Dargis. Knyga jau su
rinkta Klevelande.

M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI
JĄ portugalų kalba jau baigė rašyti 
dvi italų kilmės profesorės Brazili
jos Sao Paulo universitete — dr. 
Franca Cevalli ir dr. Helda Baracco, 
talkinamos Alfonso D. Petraičio. 
Knyga pradedama skaitytoją su M. 
K. Čiurlioniu supažindinančiu įva
du, užbaigiama išsamia “Zodiako 
ženklų”, “Žiemos” ir “Pasaulio su
tvėrimo” ciklų analize, kuriai pa
grindą sudaro simbolinė interpreta
cija.

NIUJORKO VYRŲ CHORAS “Per
kūnas” veiklos sezoną užbaigė pobū
viu Kultūros židinio mažojoje salė
je Brooklyne. Algirdo Kačanausko 
vadovaujamą dainų bei meninio žo
džio programą atliko choristai, sol. 
St. Citvaras, kvartetas “Trupinėliai” 
ir visas “Perkūnas”. Ligšiolinę cho
ro vadovybę sudarė: vadovas Vyt. 
Strolia, jo pavaduotojas V. Daugir
das, pirm. St. Karmazinas, archyvo 
veęlėjas J. Jankus, finansinių reikalų 
tvarkytojas A. Razgaitis, ūkinių rei
kalų — A. česnavičius, socialinių — 
P. Tutinas. Per 12 veiklos metų “Per
kūno” choras yra išleidęs tris savo 
plokšteles, surengęs 51 koncertą, pa
rūpinęs stipendiją savo nariui Pet
rui Tutinui, dainavimą studijuojan
čiam pas privatų mokytoją. Susirū
pinimą “Perkūno” ateitimi sukėlė 
vadovo V. Strolios pareiškimas, kad 
jam teks pasitraukti iš pareigų ir pa
ilsėti, nes tokį poilsį yra įsakęs gy
dytojas. Choro vadovybę V. Strolia 
yra perėmęs prieš aštuonetą metų 
iš Čikagon išvykusio Vlado Baltru
šaičio, buvusio Kauno operos solis
to. Visi reiškė viltį, kad V. Strolia 
vėl grįš pas “Perkūną”, kai tik su
stiprės sveikata. Chorą sveikino Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis.

KAUNO MEDICINOS INSTITU
TO histologijos ir embriologijos ka
tedros prof. dr. Blažiejus Abraitis 
mirė birželio 17 d. Velionis buvo gi
męs 1899 m., medicinos studijas Vy
tauto D. universitete baigęs 1933 m. 
Studijas gilino Prahos universitete 
ir, grįžęs Kaunan, apgynė doktorato 
disertaciją. Histologijos ir embriolo
gijos katedrai pradėjo vadovauti 
1939 m. Jo palikimą sudaro apie 40 
mokslinių darbų ir keli vadovėliai. 
Pokaryje prof. dr. B. Abraitis bu
vo ir Kauno Medicinos Instituto pro
rektorium mokslo reikalams.

SOVIETŲ SĄJUNGOS KULTŪ
ROS MINISTERIJOS premijas už ge
riausius 1974-75 m. sezono spektak
lius vaikams laimėjo Vilniaus “Lė
lės” ir Klaipėdos dramos teatrai. 
Vilniečiai premiją gavo už V. Mažo
ro režisuotą Sigito Gedos pjesę “Pa
saka apie stebuklingą berniuką”, 
klaipėdiečiai — už Kosto Kubilinsko 
“Molio Motiejuką”, pastatytą rež. B. 
Gražio.

VILNIEČIŲ VYRŲ CHORAS 
“VARPAS” dviejų dalių koncertu 
pradėjo IV tarptautinį chorinės mu
zikos festivalį Prancūzijoje, Tours 
mieste. Koncertas buvo įrašytas į 
magnetofono juostą ir sekančią die
ną transliuotas per radiją. "Varpas” 
festivalio konkurse nedalyvavo, nes 
jame varžėsi tik mišrūs, moterų ir 
vaikų chorai. Festivalio atidarymui 
vilniečiai buvo pakviesti kaip tarp
tautinio konkurso laureatai.

KLEMENSAS GRIAUZDĖ, peda
gogas, chorų vadovas ir kompozito
rius, atšventė amžiaus septyniasde
šimtmetį. Sukaktuvininkas ypač ryš
kius savo darbo pėdsakus yra pali
kęs Klaipėdoje 1946-49 m. kaip mu
zikinės komedijos ir muzikinio dra
mos teatro meno vadovas, simfoni
nių koncertų organizatorius, S. Šim
kaus augštesniosios muzikos mokyk
los dėstytojas. Jau 21 metus K. 
Griauzdė dirba pedagoginį darbą 
Vilniaus konservatorijoje. Ilgus me
tus jis yra vadovavęs Kauno poli
technikos instituto, Vilniaus peda
goginio instituto, Vilniaus inžineri
nės statybos instituto chorams. K. 
Griauzdė taipgi yra sukūręs kelias
dešimt dainų chorams, porą kanta
tų, simfoninę pjesę “Mėnesienoje”, 
sonatą fortepijonui, kelis kitus smul
kesnio pobūdžio instrumentinius kū
rinius.

L. BEETHOVENO “IŠKILMIN
GĄSIAS MIŠIAS (“Missa solem- 
nis”), pirmą kartą suskambėjusias 
Lietuvoj, Vilniaus filharmonijos sa
lėje atliko P. Bingelio • vadovauja
mas Kauno choras, Vilniaus operos 
mezzo-sopranas N. Ambrazaitytė, bo
sas V. Kuprys, Maskvos filharmo
nijos solistai — sopranas T. Ster
ling, tenoras K. Lisovskis ir J. Do
marko diriguojamas Vilniaus filhar
monijos simfoninis orkestras.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE įvykusioje naujų kamerinių 
kūrinių perklausoje V. Bagdono 
“Improvizaciją ir šokį” smuikui su 
fortepijonu atliko P. Kunca ir E. 
Ignatavičius, F. Bajoro “Tris in- 
terliudus” obojui — J. Rimas, V. 
Barkausko “Tris satyrinius paveiks
lėlius” bosui su fortepijonu — Vil
niaus operos sol. V. Kuprys ir M. 
Diamandidi-Kuprienė, A. Bražinsko 
“Keturis lietuviškus šokius” smuikui 
ir fortepijonui — smuikininkė U. 
Jagėlaitė su autorium. Naujuosius 
kūriniu aptarė J. Karosas, O. Nar
butienė, I. Paukštytė, P. Kunca.

“VAGOS” LEIDYKLA netrukus 
išleis lietuvių senosios muzikos tyri
nėtojo Vytauto Jurkšto monografiją 
apie kun. prof. dr. Žygimantą Liauks
miną, SJ, ir jo muzikos vadovėlį 
“Ars et praxis. Musica”. Vadovėlio 
I laida buvo išspausdinta Vilniaus 
akademijos spaustuvėje 1667 m., II 
— 1669 m., III — 1693 m. Kun. prof, 
dr. Ž. Liauksminas (1597—1670) Vil
niaus akademijoje dėstė filosofiją ir 
retoriką, 1657 m. buvo išrinktas aka
demijos vicerektorium, paskutiniai
siais gyvenimo metais — vicekanc
leriu. Jis taipgi yra buvęs ilgą laiką 
jėzuitų viceprovincijolu, dalyvavęs 
oficialiu . atstovu dviejuose jėzuitų 
vienuolijos suvažiavimuose Romoje. 
Dviejų laidų Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštystėje susilaukė jo iškalbos 
praktikai skirtas veikalas “Praxis 
oratoria”, net keliolika kartų išleis
tas ir užsienyje. Lietuviams kun. 
prof. dr. Ž. Liauksminas ypač yra 
svarbus kaip pirmasis muzikos teo
retikas, savo pradinį vadovėlį papil
dęs dviem sekančiom dalim — “Gra
duate” ir “Antiphonale”. Šios trys 
knygos yra mūsų muzikos teorinės 
literatūros pradininkės.

ČEKOSLOVAKIJOS KULTŪROS 
DIENOMS skirtą vargonų muzikos 
koncertą Vilniuje surengė M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatė Giedrė 
Lukšaitė. Koncertą ji pradėjo XVII- 
XVIII š. čekoslovakų kompozitorių 
kūriniais ir užbaigė dabartine kūry
ba, kurios bene ryškiausias atstovas 
yra P. Ebenas. šią programą ji bu
vo paruošusi Prahoje, gilindama stu
dijas pas žymųjį vargonininką prof. 
L Reinbergerį.

TRAKŲ PILIES MENĖJE vasa
ros sekmadienių popietėmis rengia
mi koncertai, kuriuose jau dalyvavo 
S. Sondeckio vadovaujamas Lietuvos 
kamerinis orkestras, liaudies instru
mentų kvartetas, Vilniaus filharmo
nijos pučiamųjų kvintetas, liaudies 
instrumentų ansamblis “Sutartinė” 
su vadovu Pr. Tamošaičiu, daininin
kės T. Chmieliauskaitė ir R. Maciū
tė. V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tei. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St, Toronto, Ont. T ■ m o/mn 
M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Ę term, indėlius 1 metų BVt%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8V4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7%% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9!/i%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
, , t , r

Telefonas 531-1305 1636 DUNDAS St. W.
ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.

(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial jr kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
jrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

McKeough, remdamasis pakiti
mais, kuriuos atnešė federacinis 
biudžetas. Provincijos metinės 
išlaidos padidinamos nežymia 
$178 milijonų suma. Kadangi 
federacinės vyriausybės įvestas 
benzino pabranginimas gali tu
rėti neigiamos įtakos Ontario 
provincijoje sukoncentruotai 
automobilių pramonei, beveik 
visiems naujiems automobiliams 
panaikinamas 5% provincinis 
pardavimo mokestis. Kanadiškų 
automobilių pirkėjai sutaupys 
apie $175. Si nuolaida bus 
taikoma iki 1975 m. pabaigos. 
Pirkėjai turės sumokėti minėtą 
mokestį, bet pinigus atgaus spe
cialiu čekiu iš provincijos iždo. 
Naujų namų statybai finansuoti 
paskirta $30 milijonų suma, ku
ri neturės didesnės įtakos na
mų kainoms. Joms sumažinti 
jau reikia ne milijonų, o bili
jonų dolerių. Spaudoje pasigirs
ta vis daugiau balsų, siūlančių 
statyti mažesnius namus, kad 
būtų sumažintos jų kainos, siek
ti sklypų atpiginimo. Biudžetinį 
$178 mijilonų papildą žadam? 
kompensuoti valdinių išlaidų 
apkarpymu, bet infliacija nu
matytą deficitą vistiek padidins 
$100 milijonų iki $1,76 bilijono. 
D. McKeough taipgi pabrėžė, 
kad Ontario provincija nori at
sisakyti bendrų programų su 
federacine vyriausybe, ypač 
valstybinės sveikatos draudos, 
kuriai federacinis ministeris J. 
Turner metini savo įnašo didi
nimą apribojo 14,5%. Ontario 
provincija nori perimti visas 
sveikatos draudos išlaidas, jei
gu federacinis iždas jai grąžins 
17% Ontario gyventojų pajamų 
mokesčio. J. Turner šį reikala
vimą jau atmetė, motyvuoda
mas visiems gerai žinomu tai. 
tu, kad turtingųjų provincijų 
pinigais sveikatos drauda yra 
remiama neturtingose provinci
jose. Procentiniu požiūriu jos 
gauna didesnę paramą iš fede
racinio iždo. Ontario NDP so
cialistų vadas S. Lewis biudže
to papildą laiko ne ekonominiu, 
bet politiniu žingsniu, kuriuo 
W. Davis konservatoriai siekia 
tvirtesnių pozicijų provincinio 
parlamento rinkimuose. Pasku
tinieji viešosios nuomonės ty
rimai jau liudija konservatorių 
populiarumo augimą, nors prieš 
keletą mėnesių didoku nuošim
čiu pirmavo R. Niksono vado
vaujami liberalai.

Politinėn arenon vėl nori 
grįžti 22 metus Newfoundlandi- 
ją valdęs liberalų premjeras 
Joey Smallwood, 75 metų am
žiaus, kuris taip pat laikomas ir 
vieninteliu gyvu Kanados feda- 
racijos tėvu už šios provincijos 
prijungimą prie Kanados. J. 
Smallwood pasitraukė iš libera
lų vado pareigų, pralaimėjęs 
rinkimus F. Moores konservato
riams 1972 m. Naujuoju libe
ralų vadu buvo išrinktas E. Ro
berts. 1973 m. J. Smallwood iš
leido savo autobiografiją “Aš 
pasirinkau Kanadą”. Kadangi 
jam dabar jau nėra jokios ga
limybės tapti liberalų vadu, J. 
Smallwood įsteigė naują refor
matorių liberalų partiją New- 
foundlandijai ir Labradorui. 
Tai, žinoma, reiškia liberalų rė
mėjų suskaldymą sekančiuose 
provinciniuose rinkimuose, ku
rie gali Įvykti už poros mėne
sių. J. Smallwoodui daug kas 
prikiša perdidelį garbės troški
mą, valdymo metais šioje pro
vincijoje praktikuotą tvarkymą
si kaip savo darže.

• Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN RD., atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas; privatus įva- 
žaivimas, dviem automobiliam garažas, atviras mortgičius.
INDIAN RD., atskiras, 14 kambarių tributis (triplex), 50’x 200’ skly
pas, 3 garažai.
GLENDONWYNNE ST., atskiras, gražus 7 kambarių namas, 4 kam
bariai pirmame augšte, platus įvažiavimas, garažas. Vienas atviras 
mortgičius.
INDIAN GROVE, atskiras, 14 kambarių, arti Bloor, privatus įvažia
vimas, didelis sklypas.

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life kastinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Vyresniųjų moksleivių ateitininkų stovyklos vadovybė Dainavoje. Pirmoje 
eilėje iš kairės: D. Narutytė — mergaičių vadovė, V. Sirgedas — ūkvedys,
K. Gedrimaitė — mergaičių vadovė, K. Rociūnaitė — meno vadovė; antroje 
eilėje — kun. J. Šarauskas — kapelionas, L. Kuliavas — sporto vadovas,
L. Nykštėnaitė — sporto vadovė, p. Balsienė — gail sesuo, J. Dųnčia — 
berniukų vadovas; trečioje eilėje: F. Strolia — muzikos mokytojas, L. Mi- 
kulionis — komendantas, L. Sidrys — berniukų vadovas. G. Puškorius

SPORTAS
Lietuvaitės triumfas

Danutės Valaitytės laimėjimai Švedijos Stockholme

Malonu buvo skaityti Londono 
“Free Press” dienraštį, aprašantį 
Švedijoje vykstančias tarptautines 
lengvosios atletikos pirmenybes. Vi
sų tų aprašymų antraštes dabino gra
ži Danutės Valaitytės pavardė: “Va
laitis antra 800 metrų bėgime, Va
laitis antra 1500 metrų bėgime po 
Larrieu” ir t.t. Valaitytė iš Mount 
Brydges, esančio Londono, Ont., apy
linkėje, pralenkė žymiąsias Kanados 
bėgikes T. Wright, G. Reiser, A. M. 
Davis ir laimėjo II v. 1500 m bėgi
me pasekme 4:16.6. Pirmą vietą lai
mėjo amerikietė Francie Larrieu. 
Varžybos vyko Švedijos sostinėje 
Stockholme, olimpiados stadijone, 
dalyvaujant apie 20.000 žiūrovų. 
Laikraštis, liepos 1 d. laidoje apra
šydamas varžybas, pastebi, kad Va
laitytės pasirodymas buvo pats ge
riausias (“best performance”) iš ka
nadiečių moterų bėgikių. Liepos 3 d. 
laidoje “Free Press” paskelbė žinu
tę iš Karlstad 800 m bėgimo varžy
bų ir pabrėžė, kad Valaitytė laimėjo 
II v. 2:07.6, tik viena sekunde teatsi
tikusi nuo pirmą vietą laimėjusios 
švedės Liz Hjąlmarson! Tikrai malo
nu patirti, kad pagaliau turime tarp
tautinio masto lietuvaitę bėgikę! Jos 
augštą įvertinimą rodo ir tai, kad 
jos, o ne kitų pirmas vietas laimėju
sių kitose atletikos srityse kanadie
čių, pavardė buvo parinkta tų apra
šymų antraštėms. Netenka abejoti, 
kad šiuo metu ji yra žymiausia mūsų 
išeivijos lengvaatletė. Jau būdama 
gimnazijoje ji skynė pirmas vietas 
savo rajone, vėliau pirmavo Ontario 
provincijoje, po to buvo viena pir
mųjų vietų laimėtojų Kanadoje, o

Skautų veikla
• Šį šeštadienį, liepos 19, prade

dama XIII Romuvos stovykla. Malo
nu pasveikinti iš toliau atvykstan
čius stovyklautojus — Klevelando 
“Pilėnų” tunto 30 skautų, Montrea- 
lio skiltį ir Ročesterio skautišką jau
nimą. Stovyklos viršininku pirmąją 
savaitę bus s. A. Baziliauskas, antrą
ją — ps. V. Tuirūta, kapelionu — 
v.s. kun. St. Kulbis, SJ, ūkio virši
ninku — Br. Saplys. Suvažiavusiems 
stovyklautojams pirmi užkandžiai 
bus duodami 1 v.p.p. Stovyklos adre
sas: Camp Romuva, R.R. 1, Hunts
ville, Ont. Tel. 1-705-789-5032.

9 Romuvos stovyklavietės komi
tetas, vadovaujamas Br. Saplio, gana 
anksti pavasarį pradėjęs stovyklavie
tės tvarkymo darbus, dėkoja visiems 
talkininkams, kurių dėka buvo gali
ma atlikti numatytus darbus. Pasta
raisiais savaitgaliais talkino L. Ra
dzevičius, B. ir V. Kišonai, K. Asevi- 
čius, A. Grybas, V. Sendžikas, B. 
Saplys, A. Kalendra, I. Krasauskas, 
V. Keturakis. Stovyklavietei nupirk
tas naujas drabužių džiovintuvas, su
tvarkytos aikštės, pagerinti keliai, 
įsigyta įvairaus smulkesnio invento
riaus.

• Liepos 5-6 d.d. Romuvoje jūrų 
skautai — P. Stauskas, Punkrys, 
Pakštas ir A. Baziliauskas paruošė 
laivus naudojimui.

• Sekmadienį, liepos 20, šv. Mi
šios Romuvoje bus atnašaujamos 
11 v.r.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų tėvų komitetui už $100 
auką. C. S.

dabar ... triumfališkai sužibo tarp
tautinėje plotmėje! Londono lietu
viai nuoširdžiai sveikina mielą Da
nutę, linkėdami jai tokios pat sėk
mės ir ateityje. D. E.

Gerulaičio laimėjimai. Liepos pra
džioje Wimbledone, Anglijoje, įvyko 
‘ All England” tradicinis metinis tur
nyras. Vytautas Gerulaitis poroje su 
amerikiečiu Sandy Mayer nugalėjo 
Collin Dowdeswall (Rodezija) ir Al
lan Stone (Australija) 7:5, 8:6, 6:4. 
Tai pirmas tokio augšto lygio lietu
vio laimėjimas lauko tenise.

Nors daug kas pasikeitė, bet 
Wimbledone per 98 metus tebesilai
koma tradicijų. Čia dar privaloma 
balta spalva, tebėra ta pati centrinė 
aikštelė, kurioje pergales skynė iški-’ 
liausi pasaulio lauko tenisininkai. 
Tebėra ir ta pati karališkoji ložė. Iš 
čia karaliai ir karalienės savo šyps
niais pritardavo ir tebepritaria iški
liam tenisininkų žaidimui. Čia suva
žiuoja geriausi pasaulio tenisininkai. 
Wimbledono laimėjimai yra labiau
siai vertinami. Tad galime didžiuo
tis, kad š.m. Wimbledono laimėtojų 
tarpe yra ir lietuvis — Vytautas Ge
rulaitis.

Regina Armonaitė visdėlto yra lie
tuvaitė. Paaiškėjo, kad Toronte yra 
jai artimų žmonių, kurie ją geriau 
pažįsta, negu vietiniai pareigūnai. 
Reginos tėvai gyvena Belleville,Ont., 
c ji studijuoja Vankuveryje. Kalba 
ir lietuviškai. Netrukus dalyvaus 
tinklinio turnyre Toronte.

Danutė Valaitytė dalyvavo lengvo
sios atletikos rungtynėse Aarhus, 
Danijoj. Čia 800 m. bėgime pirmos 
atbėgo 4 kanadietės: Joan Wenzel iš 
Waterloo 2:02,7; Maureen Crowley iš 
Vankuverio 2:03,6; Abby Hofman iš 
Toronto 2:03,7 ir Danutė Valaitytė. 
Jos laikas nepažymėtas, tačiau atro
do turėtų būti labai arti. Matyt, šio
je distancijoje susidarė didelė kon
kurencija. Prisimintina ir Yvonne 
Saunders, kuri neseniai šioje distan
cijoje pasiekė Kanados rekordą — 
2:00,1. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Antanui Klimui, Vyčio golfininkui 
ir šaudytojui, netekusiam brolio Či
kagoje, reiškiame gilią užuojautą.

Užbaigtuvių pobūvis praėjo paki
lioje nuotaikoje. Tai rengėjų Elenos 
Namikienės ir Jono Karpio nuopel
nas. Jaunieji sportininkai už tai 
jiems nuoširdžiai dėkoja. Tame po
būvyje savo komandą — berniukų B 
(16 m.) ir jos laimėjimus pristatė 
jauniausias treneris Paulius Žalnie- 
riūnas. Daugiausia dėmesio susilau
kė jaunieji stalo tenisininkai. Jonas 
Nešukaitis, kuris visus metus atsidė
jęs ruošė jaun. stalo tenisininkus, 
pranešė jų laimėjimus. A klasės in
dividualinėse pirmenybėse po 2-jų 
ratų laimėtojai berniukų pusėje taip 
išsirikiavo: 1. P. Tutlys, 2. A. Janu
šauskas. 3. V. Grabauskas, 4. J. Kar
pis; B klasėje: 1. G. Grabauskas, 2. 
L. Ažubalis, 3. A. Slapšys, 4. J. Ažu
balis; mergaitės A: 1. J. Lukoševi- 
čiūtė, 2. A. Sinkevičiūtė, 3. L. Janu
šauskaitė, 4. L. Radzevičiūtė; mer
gaitės B: 1. L. Padolskytė, 2. A. Bil- 
kytė, 3. V. Padolskytė, 4. R. Slap- 
šytė. Pagal tarptautinės s-gos nuo
status, bronzos medalių egzaminus 
išlaikė: K. Banelis, A. Janušauskas, 
J. Karpis, P. Tutlys ir A. Sinkevi
čiūtė. Jiems visiems Kanados ir JAV 
stalo teniso meisterė V. Nešukaity-

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

tė užkabino bronzos medalius. Spe
cialus medalis paskirtas A. Sinkevi
čiūtei už taisyklingą servavimą ir 
bendrą pažangą. Medaliams laimėti 
normos nėra lengvos. Net ir G. Ne- 
šukaitytė tėra išlaikiusi egzaminus 
tik bronzos ir sidabro medaliams. 
Mūsų jaun. stalo tenisininkai sekan
čiais metais ruošis sidabro meda
liams, o kuriems nepavyko — bron
zos.

Andrius Klimas, Vyčio krepšinin
kas ir buvęs lengvaatletis, yra pa
kviestas teisėjauti 1976 m. olimpinė
se žaidynėse. Jam turėtų tekti teisė
jauti trišuolio varžybose. Fizinio 
auklėjimo mokytojas dabar ruošiasi 
šiam darbui ir dažnai teisėjauja 
lengv. atletikos varžybose. Vytiečiui 
tenka didelė garbė būti pakviestam 
tokioms atsakingoms ir augšto lygio

SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI Į
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

T q u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
8’/2% už 1 m. term. dep. 
7’/2% už taupymo s-tas 
8!/4% už pensijų planą 

6% už čekių s-tas (dep.) 
________AKTYVAI virš 10

PANAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių________
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 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,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš. šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės

- rtdoublė knit), sintetinės medžiagos (Fortzel; Terylene) •

1 1 13 DUndas St. W., ye| 533.5454 j-ietuviamj įoroma
Toronto 3, Ontario * NUOLAIDA

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
. programos, 

971 College St., Toronto 4, Ontano vjsj y e r s t 

Telefonas: 533-4363 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHOLKRII
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira-skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti. 
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių, rupių plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - alyva šildomas; pilnai užbaigtas rūsys, 
garažai; šeimininkas išvyksta iš Kanados. Skubus pardavimas.
COLLINGWOOD, puikus, vos pusės metų senumo, 6 didelių kamba
rių atskiras mūrinis vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, netoli ežero bei krautuvių, gražus rezidencinis ra
jonas;.. prašoma kaina $57.900 ir viena atvira skola; nepraleiskite 
geros progos, ypatingai išeinantieji pensijon.
KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, 2 prau
syklos, pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli 
susisiekimo.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584
varžyboms. Tai turbūt vienintelis 
lietuvis, kuriam bus patikėtos šios 
pareigos.

Biuletenis nr. 5 neseniai išspaus
dintas. Jį galima gauti pas vytiečius.

Krepšininkai, vadovaujami brolių 
Didžbalių, žaidžia W. YMCA ruošia
mose krepšinio pirmenybėse. Be jų, 
šiose pirmenybėse žaidžia Qlenys, 
Duliūnai, Vaičeliūnas, Juzėnas, Igna
tavičius ir kiti. Pirmenybėse žaidžia 
6 komandos ir visi žaidėjai yra iš
skirstyti. Žaidimas yra augšto lygio, 
nes pirmenybėse dalyvauja daug 
universitetų žaidėjų. Krepšinio tre

niruotės tebevyksta trečiadieniais 
Anapilio salėje. J treniruotes dau
giausia susirenka vasarai sugrįžę stu
dentai.

Golfo turnyre tesužaistos viene- 
rios rungtynės: A. Banelis vienu taš
ku nugalėjo J. Žuką. Dar nesužaidę 
pirmojo rato rungtynių golfininkai 
prašomi neatidėliojant tai padaryti 
ir duomenis pranešti vadovams — S. 
Rukšai arba R. Vaitkevičiui. Toli
mesnes rungtynes laimėtojų pusėje 
gali žaisti V. Balsys (B) — A. Ba
nelis, pralaimėtojų — J. Žukas ir A. 
Klimas. A. S.



SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
"Tž” 25 nr. išspausdintas straips

nelis “Nauja Lietuvių Fondo vado
vybė”, pasirašytas inicialais A. R. 
Labai malonu, kad KLF vardas gar
sinamas. Deja, šį kartą minėtasis 
garsinimas reikalingas paaiškinimo.

Minėtame “Tž” nr. rašoma apie 
$13.000 pagrindinio kapitalo inves
tavimą į Toronto Lietuvių Namus. 
“Tokios investacijos tikslumas kėlė 
abejonių ...” Reikia paaiškinti, kad 
Toronto Lietuvių Namai išpardavė 
Kanados valdžioje registruotus pa
skolos lakštus (debentures) už $300.- 
000 (tris šimtus tūkstančių dole
rių). Juos išpirko Kanados lietuviai. 
Toronto LN moka 8% palūkanų ir 
kas metai grąžina 10% pagrindinės 

Robert Welch, Minister
Ontario Malcolm Rowan, Deputy Minister

i or

IQ

Vasaros vakarai Queen’s Parke
Atvykite su savo šeima, išvykos vakariene ir praleiskite vasaros vakarą poilsiaudami 
ant Ontario parlamento vejos. Nemokami vasaros koncertai, rengiami kultūros 
bei pramogų ministerijos, prasidės trečiadienių vakarais 5 v.p.p.
Be to, vasaros vakarus ant parlamento rūmų vejos paįvairins meno parodos, 
gimnastikos spektakliai, daugiakultūriai pasirodymai.

Vasaros programa

Ministry of Culture 
and Recreation

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA
Liepos 17, ketvirtadienį Vakare Ontario gimnastų Queen’s Park

Liepos 23, trečiadienį Vakare
grupė 

Koncertas Queen’s Park
Liepos 30, trečiadienį Vakare Koncertas Queen’s Park
Rugpjūčio 6, trečiadienį Vakare Koncertas Queen’s Park
Rugpjūčio 13, trečiadienį Vakare Koncertas Queen’s Park
Rugpjūčio 18, pirmadienį Vakare Studentų meno Queen’s Park

Rugpjūčio 19, antradieni Vakare
paroda 

Meno pamoka Queen’s Park
Rugpjūčio 20, trečiadieni Vakare Koncertas Queen’s Park
Rugpjūčio 26, antradieni, Vakarais Daugiakultūrė Queen’s Park
iki rugpjūčio 30, šeštadienio 
Rugpjūčio 31, sekmadieni Visą dieną

Ontario šventė 
Ontario paradas Ontario Place

Kanados lietuvių dainų šventė

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., y ■ r«r inrn 
TORONTO, ONTARIO ■
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanot be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193Z4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
lietuvių Ralf-jc Exoortin£ Co. 482 Ronc®»vo|,c» Ave- IŠTAIGA 1-ApOI 1111^ Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno įstaiga

sumos. Kanados LF taryba bei val
dyba kartu su investacijų komisija 
vienbalsiai pritarė šiam investavi- 
mui. Šiandieną Toronto LN yra 
“Real Estate Bord” įvertinti virš mi
lijono dolerių, o jų skolos tik pusę 
to tesiekia. Taigi, Toronto LN stovi 
ant tvirto pagrindo. Visiems žinoma, 
kad jie dirba didelį lietuvybės dar
bą. Čia pilna jaunimo: šokių grupės, 
chorai, mėgėjų teatras, įvairios jau
nimo organizacijos, koncertai, lietu
viškas knygynas, sekmadieninės po
pietės, pensininkų klubas, o taip pat 
didžiausias Kanados lietuvių kredito 
bankas “Parama”.

Kam gi Kanados Lietuvių Fondas 
įsteigtas? Jo statuto antrame para
grafe pasakyta: “Kanados Lietuvių

Fondas yra įsteigtas ir veikia lietu
vių kultūros bei labdaros tikslams 
remti, skatinti ir ugdyti”.

KLF vadovybė iki šiol investavo 
labai atsargiai. Jo investavimų komi
sija sudaroma iš patyrusių bei pati
kimų asmenų. Dėl tų $13.000 (tryli
ka tūkstančių dolerių) investacijos 
neturėtų kilti jokių abejonių.

Dėl įgaliojimų (proxy) vyko ilgo
kos diskusijos. KLF pareigūnai jau 
yra turėję nemalonią patirtį praei
tyje. Kai ant betkokio pasirašyto 
popiergalio “įgaliotas” asmuo gau
na teisę balsuoti, staiga atsiranda 
tikrasis savininkas ir pareiškia, kad 
jis nieko neįgaliojęs, ir reikalauja 
balsavimo kortelės. Tam išvengti, 
kaip visoje Kanadoje priimta, prie 
pakvietimo pridedamas spausdintas 
įgaliojimas (proxy), kuriame tik įga
liojamo asmens pavardė įrašoma ir 
įgaliojančio — pasirašoma. Suvažia.

Qu PP

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
akustiniu atžvilgiu laikoma vie
na geriausių Amerikos žemyne. 
Kadangi programa rengiama su 
tautiniais šokiais, kitos išeities 
nebuvo, šokėjams juk reikia 
ploto. Todėl valdyba dabar tu
rės parūpinti chorui ir Z. Lapi
no orkestrui gerus garsintuvus, 
kad tokioj didelėj patalpoj ne- 
dingtume.

Vasarai baigęs mokytojo dar
bą gimnazijoj ir paleidęs “Ai-

Geltonoji
(Atkelta iš 2-ro psl.)

kitų tautų žmonių.
Pabaigoje pridėtas buvusių 

kacetų žemėlapis. Nuostabu, 
kad žmonių naikinimo centrai 
buvo įrengti ne Vokietijoje, bet 
Lenkijos teritorijoje: Treblinka, 
Chelmo, Sobiror, Majdanek, 
Belsec, Auschwitz. Kiti garsieji 
vokiečių kacetai buvo: Stutthof, 
Papenburg, Neuengame, Raven- 
bruck, Sachsenhausen, Bergen- 
Belsen, Nordhausen, Buchen
wald, Grossrosen, Theresien- 
stadt, Flossenburg, Plaszow, 
Natzviller, Landsberg, Dachau, 
Mauthausen.

Tendencingas ir žemėlapis. 

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.

vime A. Rinkūno buvo siūloma, kad 
betkoks raštelis turėtų galioti. Buvo 
balsuojama. Už KLF vadovybės pa
siūlymą balsavo per 80% suvažiavi
mo dalyvių. Tad netiesa, kad atei
čiai joks nutarimas nepadarytas.

Dr. A. Pacevičius,
KLF tarybos pirmininkas 
NESUTARIMAI IR AUKOS

“TŽ” 1975 m. birželio 19 d. nr. 
(laiškų skyriuje) K. Cinčius rašo, 
kad apie veiksnių nesutarimus ne
reiktų nieko skelbti; kitaip tariant, 
visai apie tai nerašyti. Jis net “ulti
matumą” įteikia veiksniams — aukų 
neduosiąs nė vienam veiksniui, kol 
viršūnės nesusitarsiančios.

Būtų gera, kad tos mūsų viršūnės 
susitartų! Bet jei jos ir nesusitaria, 
neturėtumėm dėl to jaudintis. Uto
pinės vienybės niekad nepasieksime 
šioje planetoje! Svarbu, kad tie 
veiksniai dirba. O jie tikrai dirba—ir

do” choro mergaites atostogų, 
sol. V. Verikaitis pats žada tu
rėti labai aktyvią vasarą. Pir
miausia žada vykti su koncer
tais į P. Ameriką, o paskui dar 
vienai savaitei Į Kennebunk
port, Me. Baigdamas pasikalbė
jimą, palinkėjau maloniajam 
maestro sėkmingų gastrolių ir 
neuždelsto sugrįžimo ruoštis 
Kanados lietuvių dainų ir tau
tinių šokių šventei. K Mileris

žvaigždė
Čia stambiomis linijomis išves
tos 1941 m. valstybių sienos, 
Vilniaus miestas paliktas į rytus 
nuo Lietuvos, nors 1941 m. Vil
nius su nedidele aplinka jau 
buvo Lietuvos ribose, o pati 
Lietuva buvo rusų okupuota.

Yra istorikų ir rašytojų, kurie 
ir po 40 metų vis išleidžia nau
jas knygas apie žmonių naikini
mą Vokietijos nacių kacetuose, 
bet nėra istorikų, kurie paruoš
tų knygas apie sovietų kacetus, 
kuriuose ir dabar tebenaikina- 
mi žmonės. Apie sovietų kace
tus rašo tik tie, kurie patys 
juose buvo ir pergyveno raudo
nojo pragaro kančias.

mūsų mėgstamieji, ir nemėgstamie
ji. Mūsų parama veiksniams yra ne
paprastai menka — jiems tenka tik 
trupiniai nuo gausių mūsų stalų. 
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis 
biudžetas yra apie $30.000. Ameri
kiečių ar kanadiečių panašaus pobū
džio organizacija išleistų tokią sumą 
biuro vedėjo algai. Metinis VLIKo 
biudžetas yra apie $50.000. Su tokia 
suma beveik nieko apčiuopiamesnio 
negalima padaryti! Priekaištų tiems 
veiksniams netrūksta, bet stinga mū
sų piniginės paramos. Vien tik Ka
nados ir JAV geros valios lietuviai 
galėtų kasmet surinkti apie $500.000 
Lietuvos laisvinimo darbui. Su tokia 
suma būtų jau galima kiek pajudėti.

Gerai, kad turime bent keletą 
veiksnių; nieko blogo, jei tarp jų yra 
trinties. Visa tai priverčia kiekvie
ną iš tų veiksnių pasitempti visuose 
savo užsimojimuose. Mūsų veiksniai 
turėtų tik vengti “šiurkščiosios” de
mokratijos. Tie, kurie maišomės ka
nadiečių ar amerikiečių politinėje ar 
visuomeninėje veikloje, tos “šiurkš
čiosios” demokratijos esame nusikra
tę. Masės lietuvių negali pakelti jo
kios kritikos, neina į jokius kompro
misus, kitokio nusistatymo ar nuo
monės asmenis stengiasi “sumalti į 
miltus” ir pan. Amerikiečiai kitais 
metais švęs 200 metų demokratijos 
sukaktį — ir po poros šimtų metų 
pas mus, JAV-se, demokratija dar 
nėra pilnai įleidusi šaknų. Mes, lie
tuviai, demokratijos ragavome tik 
keletą metų seimų laikais! Nėra ko 
stebėtis, jei mūsų tarpe demokrati
jos principams dar beveik nėra vie
tos.

Puiku, kad “Tėviškės Žiburiai” ne
sibijo rašyti apie mūsų negalavimus. 
Jei tik kas mūsų tarpe yra netvarko
je, mūsų spauda turėtų tai visad iš
kelti. Iš atviresnių laikraščių, kurie 
drįsta pajudinti aštresnius lietuvių 
reikalus, yra “Tėviškės Žiburiai” ir 
“Darbininkas” (JAV-se). Tikrosios 
demokratijos j mūsų tarpą tegali at
nešti tik atvira ir nepriklausoma 
spauda.

Neturėtumėm jieškoti priežasčių 
savo šykštumui pateisinti. Veiksniai 
susitaria ar nesusitaria, o mūsų au
kos jiems turėtų nuolat plaukti. Jei 
nepatinka vienas veiksnys, savo au
ką skirkime kitam, bet skirkime! 
Geros valios lietuvis turėtų kasmet 
skirti bent vienos dienos uždarbį 
Lietuvos laisvinimo darbui paremti. 
Aukų sąrašuose turėtų išnykti 5 ar 
10 dolerių aukos, o figūruoti šimti
nės ar net tūkstantinės!

Leonardas Valiukas 
Los Angeles, Calif., JAV

St. Petersburg, Fla.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Aleksandrai 
Lukienei už dovanotą jūrų šaulėms 
vėliavą. ,

“Palangos” jūrų šaulių kuopa

St. Petersburgo Floridoje jūrų šau
liai A. Lukienė ir A. Lukas. A. Lu- 
kienė stambia auka įgalino šaulių 
vėliavos įsigijimą. V. Baranauskas

Sibiro tremtis...
(Atkelta iš 4-to psl.) 

nam savo gimtąja kalba skaitant ati
tinkamas ištraukas iš Sv. Rašto. Lie
tuviams atstovavo kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, o pamokslą sakė latvių pas
torius E. Lange. Savo kalboje jis pa
reiškė nusivylimą laisvojo pasaulio 
politikais ir spaudos atstovais, kurie

1 visuomet būdavo labai jautrūs Viet
namo ar Čilės įvykiams, bet baltie- 
čių tragediją dažniausiai ignoruo
davo ir tebeignoruoja. Apibūdinęs 
religijos būkle sovietų pavergtuose 
kraštuose, kalbėtojas savo pamoks
lą baigė pranašo Izaijo žodžiais: “If 
you don’t believe, you shall not 
live.” Visiems susirinkusiems tai 
buvo paskatinimas neprarasti tikė
jimo ir gyventi viltimi. Pamaldos 
buvo užbaigtos visų dvasiškių kartu 
sukalbėta malda ir vėliavų išnešimu. 
Visom apeigom sklandžiai vadovavo 
mums labai palankus gimnazijos mo
kytojas anglikonų kunigas W. Wat
son.

Po minėjimo parapijos salėje įvy
ko pasivaišinimas kava ir skanėstais. 
Čia minėjimo rengėjai arčiau susi
pažino su pamaldose dalyvavusiais 
dvasiškiais, koncertą atlikusiais me
nininkais ir kviestiniais svečiais.

Geros reklamos dėka Otavos ang
liškoje spaudoje ir per vietines ra
dijo stotis į paminėjimą atsilankė 
nemažas skaičius ne tik baltiečių bei 
ukraniečių, bet ir kitų tautybių žmo
nių. Tai buvo įrodymas, kad mes 
ir po keleto dešimčių metų išeivi
joje vis dar neužmirštame sibirinių 
trėmimų, vip
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Čikagos lietuviu, horizonte'
1L—VLADAS RAMOJUS

MUZ. A. JURGUCIO SEIMĄ
Maždaug prieš metus iš sovietinės 

ekskursijos pasitraukė ir laisvėje pa
siliko gyventi muz. Aloyzas Jurgutis. 
Praėjusį rudenį BALFo pastangomis 
atvykęs j Čikagą, jis aktyviai Įsijun
gė į muzikinę lietuvių veiklą. Jis 
dabar yra “Dainavos” ansamblio vyr. 
meno vadovas, talkina muz. A. Step
hens studijoje, padėjo Čikagos Lie
tuvių Operai ruošiantis “Meilės elik
syro” spektakliams, duoda privačias 
muzikos pamokas jaunimui. Vos at
vykęs į Čikagą, pirmojoje spaudos 
konferencijoje muz. A. Jurgutis iš
reiškė viltį, kad po pusmečio ar me
tų pas jį galės atvažiuoti ir žmona 
su dukra iš Lietuvos. Tiesa, pastan
gos buvo didelės, kurių dėka p. Jur- 
gutienė buvo išgelbėta iš kalėjimo, 
bet laiminga šeimos susijungimo die
na vis nesirodė. Viltys labai padi
dėjo praėjusiomis savaitėmis. Mask
voje lankėsi JAV senatorių grupė. 
Illinois valstijos senatorius C. Per
cy, Maskvoje kalbėdamas žydų reika
lu, iškėlė ir Jurgučių šeimos susi
jungimo klausimą. Apie tai rašė di
dieji Čikagos dienraščiai, minėdami 
ir Jurgutienės pavardę. Kai reikalas 
pasidarė viešas, galbūt ir Jurgučių 
šeimai ateis šviesioji diena. Jurgu
tienės ir dukros gelbėjimo akcijai 
talkina specialus komitetas, vadovau
jamas S. Kudirkos.

SKAUTŲ EILĖS NEMAŽĖJA
Birželio 29 d. Rako miške, Custer, 

Mich., prasidėjo skautų stovykla. 
Prie šimtų Čikagos skautų prisijun
gė ir būrys detroitiškių. Kai liepos 
5 d. pavakary didžiajam paradui bu
vo išrikiuoti visi stovyklaujantieji, 
vyresniųjų pranešimai skelbė, kad 
stovyklauja net 550 skautų. Tai ne
mažesnis būrys jaunimo, koks būda
vo gyvaisiais lietuvybės žydėjimo 
metais. Keista, lituanistinėse mokyk
lose visur mokinių skaičius mažėja, 
ypač Kanadoje matome daug mišrių 
vedybų, tuo tarpu skautų eilės tebė
ra labai gausios. Jie niekad nesi
skundžia vadovų ar idėjų stoka. Ži
noma, jaunimui paaugus, į akademi-

London,
SIBIRINIAI TRĖMIMAI. Birželio 

15, sekmadienį, lietuviai ir latviai 
drauge su slovakų, kroatų, gudų, uk
rainiečių ir vengrų palyda iškilmin
gai atžymėjo baisiojo birželio trė
mimų aukas. Šiluvos Marijos šven
tovėje, papuoštoje vėliavomis ir di
dingu gedulo vainiku, ekumeninių 
Mišių metu žodį tarė dr. A. Dreima- 
nis ir St. Keras. 12.30 v. prie pa
minklo karžygiams miesto centre 
Victoria parke buvo padėtas gedu
lo vainikas baltiečių vardu, lydimas 
visų dalyvaujančių tautų vėliavų, ku
rių garbės sargyboje stovėjo tauti
niais drabužiais pasipuošę jaunuo
liai. Kalbas prie paminklo pasakė 
Algis Jusys Vakarų Ontario univer
siteto lietuvių studentų klubo vardu, 
dr. A. Dreimanis latvių vardu ir dr. 
E. Roslycky žmogaus teisių komiteto 
vardu. Kiek pavėluotai atvyko Onta
rio provincijos parlamento narys 
Gordon Walker.

Minėjimas buvo plačiai parodytas 
vienintelio Londono televizijos kana
lo. Dienraštis "The London Free 
Press” išspausdino net dvi didokas 
nuotraukas. Nuolat palaikant glau
džius santykius su vietine spauda, 
valdžios atstovais ir organizacijomis, 
yra įmanoma susilaukti televizijos, 
radijo ir spaudos atstovų bei foto
grafų dėmesio.

Minėjimas buvo rengtas lietuvių- 
latvių pastangomis. Visi paruošia-

FRANK BARAUSKAS Limited 
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OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu 

kų skautų ar skaučių eiles jų įstoja 
žymiai mažiau. Susidaro įspūdis, kad 
jaunimas į skautavimą energingiau
siai įsitraukia tada, kai tebėra tėvų 
globoje. Rugpjūčio pabaigoje ir rug
sėjo pradžioje Rakė įvyks ir akade
mikų skautų stovykla. Tada pamaty
sime kiek studentijos yra akademi
niame skautų sąjūdyje. Kai prieš 8 
metus skaičiau paskaitą apie Lietu
vos partizanus šaltą rugsėjo popietę 
Rako miške, jos klausėsi apie 50 
studentų ir gyvai domėjosi tais Įvy
kiais, kurie vyko pokario dešimtme
tyje okup. Lietuvoje.

MUZ. B. PAKŠTUI 70 M.
Liepos 20 d. 70 m. amžiaus su- 

lauk'a muz. Balys Pakštas, vyresnie
siems pažįstamas iš Vilniaus laikų, 
kur 1941 m. buvo paskirtas Vilniaus 
filharmonijos koncertmeisteriu, o 
didžiajai daugumai Čikagos lietuvių
— iš mūsų miesto lietuviškos veiklos, 
nes muz. B. Pakštas Čikagoje gyve
na bene nuo 1950 m. Turėdamas 
puikų savo orkestrą, B. Pakštas gro
jo ir tebegroja šimtuose lietuviškų 
renginių, o kai yra reikalas, pasiro
do ir scenoje su smuiku, Sekminių 
rageliu ar saksofonu. Kartais jis su
daro muzikinę grupę su savo dviem 
dukrom ir sūnum. Visi jie groja ku
riuo nors instrumentu. Muz. B. Pakš
tas gyvenimu, atrodo, visuomet buvo 
patenkintas. Jei ateidavo liūdnesnės 
akimirkos, jis pasiimdavo smuiką ar 
Sekminių ragelį ir muzikos garsais 
išblaškydavo liūdesį bei nuovargi. 
Žvelgdamas Į baltais garbanotais 
plaukais pasipuošusį Balį Pakštą, jo 
lūpose visuomet matai giedrą šyp
seną. Pokalbiuose, šalia muzikos, la
bai mėgsta politines temas ir yra 
didelis optimistas. Tikėdamas į Lie
tuvos prisikėlimą laisvam gyvenimui, 
savo laiku B. Pakštas Čikagoje buvo 
Įsteigęs tautinį moksleivių ansamb
lį ir, kol galėjo, jam vadovavo. Da
bar buvusio ansamblio funkcijas at
lieka jaunimo choras, vadovaujamas 
muz. F. Strolios ir globojamas Jau
nimo Centro. Muz. B. Pakštas yra 
artimas giminaitis mirusio prof. K. 
Pakšto.

Ontario
mieji bei techniniai darbai buvo 
atlikti Londono L. Bendruomenės 
rinkiminės komisijos — Edm. Pet
rausko, St. Kero ir Ir. Jakubaitytės
— tuo metu dar nebuvo naujos apy
linkės valdybos.

SPECIALUS POSĖDIS. Birželio 
8, sekmadienį, Londone įvyko sei
melio — vietinių organizacijų atsto
vų, krašto tarybos narių ir rinkimi
nės komisijos — posėdis vietinės 
apylinkės valdybos sudarymo reika
lu. Rinkiminės komisijos buvo pa
teiktos keturios rekomendacijos, bet 
neprieita prie jų priėmimo ar atme
timo balsavimu. L. Eimanto pasiūly
ta valdybos sudėtis buvo vienbalsiai 
priimta ir palikta visuotiniam susi
rinkimui patvirtinti š.m. birželio 22 
d. B. K.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką kle
bonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
už nemokamas patalpas sibirinių 
trėmimų minėjimui, inž. R. Slavic
kui iš Wellando už paskaitą, Pr. No- 
rušienei už paskaitymą savo kūrinio, 
skirto tai progai, R. Zubrickaitei už 
deklamaciją, p.p. Dauginams ir Že
maičiams už gėles prie paminklo, or
ganizacijoms ir tarnybai už dalyvavi
mą su vėliavomis minėjime.

Apylinkės valdyba

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D. 
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valanda, nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniai* 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORONT®^
Anapilio žinios
Telefonas 277-1278

— Aiškinamasi su “Public Trust” 
įstaiga, kuri nerimą administruoti be 
testamento mirusių asmenų turtą, 
kad asmenims, palaidotiems Sv. Jo
no lietuvių kapinėse, kurių turtą 
globoja minėta įstaiga, būtų gauna
ma lėšų pastatyti paminklams. To
kių asmenų lietuvių kapinėse yra 
palaidota gana daug. Asmenys, žiną 
nepalikusių testamento palaidotų 
lietuvių, prašomi pranešti Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonijai, kad 
kartu būtų pristatytas sąrašas “Pu
blic Trust” įstaigai.

— Dėl nesklandumų su autobusų 
bendrove, vežančia maldininkus sek
madieniais iš Islington© stoties į 
Anapilį, nuo praėjusio sekmadienio 
susitarta su kita bendrove, būtent, 
su Mississaugos katalikų mokyklų 
vadybos samdoma “Norton” bend
rove (telefonas 275-1615). Jos auto
busas turi 60 vietų ir gerokai pi
gesnis už anos bendrovės. Autobu
sas sekmadieniais Islington stotyje 
lauks lietuvių iki 10.30 v.r. ir grą
žins iš Anapilio 12.30 v.

— Liepos 14 d. lietuvių kapinė
se palaidotas a.a. Aleksandras Spu- 
das. Velionies artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Wasagoje Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės patalpose, kur laikomos 
kas sekmadienį lietuviškos pamal
dos, pertvarkomas apšvietimas. Dar
bą talkos būdu atlieka J. Nacevi- 
čius.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 
v.r. už a.a. Joną Beržinską, 8 v.r. už 
a.a. Elzbietą Gecevičienę; sekmadie
nį: Anapilyje—10 v.r. už a.a. Kotry
ną Monkevičienę, 11 v.r. už a.a. Ka
zimierą Pundzių; Wasagoje: 10 v.r. 
už a.a. A. Balčiūnienę ir 11 v.r. už 
Vasiliauskų šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— Nevienas vasarotojų telefonu ir 

asmeniškai teiraujasi, kas atsitiko, 
kad L. Namų praėjusios savaitės po
pietėje dalyvavo tik 112 asmenų. 
Apie tai esą skaitę spaudoje (taip 
buvo pranešta LN pareigūno telefo
nu "TŽ”. Red.). Turime praneš
ti, kad spaudon, matyti, per klaidą 
pakliuvo neteisingas skaičius. Liepos 
6 d. popietėje LN dalyvavo per 200 
asmenų, iš kurių 148 suvalgė pilnus 
pietus, o kiti atėjo susitikti bičiu
lių, išgerti kavos ir pasišnekučiuoti. 
Praėjusio sekmadienio popietėje da
lyvavo apie 250 asmenų, 185 suval
gė pilnus pietus. Dalyvių tarpe bu
vo daug iš JAV ir tolimesnių Kana
dos vietovių. Svečiai labai domėjo
si Lietuvių Namais. Keturios grupės 
svečių LN pareigūnų buvo perves
tos per visas patalpas.

— Svetainėje “Lokys” valgytojų 
skaičius pamažu didėja. Pereitą sa
vaitę kas dieną “Lokyje” valgė vi
dutiniškai 38 asmenys. Jiems prie 
stalų aptarnauti reikalingos mergai
tės nejaunesnės kaip 18 metų am
žiaus. Darbas apmokamas. Suintere
suotos prašomos kreiptis į LN raš
tinę arba skambinti telefonu 533- 
9030.

— Vra nusiskundimų, kad svetai
nėje “Lokys” aptarnaujantis stalus 
gėrimais yra atidavęs neteisingą grą
žą. Kilus nesusipratimui dėl grą
žos, svečiai prašomi apie tai praneš
ti tuojau baro vedėjui — ta proble
ma bus išspręsta vietoje. Lengva su
prasti, kad vėliau toks nesusiprati
mas išspręsti neįmanomas.

— LN vis dar reikia vieno žmo
gaus autoaikštės priežiūrai. Tam dar
bui tinka ir pensininkas. Darbas atly
ginamas. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis pas Račį Martyną autoaikš- 
tėję, Dorval gatvėje prieš LN, nuo 
12 v.p.p.

— Praeitą savaitę LN nario įna
šus įmokėjo: Barakauskas Julius ir 
Birgelis Juozas po $100, Simonaitis 
Janina $10, mirusio nario Baltrušai
čio Antano įnašas $100 pagal paliki
mą pervestas Piečaitienei Silvijai.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel.
533- 8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R, N. A.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel,
534- 5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,- 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

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

LIETUVIS ATLIEKA visus namų 
dažymo darbus iš lauko. Tel. 535- 
2581. Skambinti po 5 v.p.p. ir klausti 
Joe.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor-Durie gatvių i 
Telefonas 762-4252 i 
{vairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 14 d. iš mūsų švento

vės palaidotas dr. Aleksandras Spu- 
das; sūnums Eugenijui ir dr. Alek
sandrui, jų šeimoms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Santuokai rengiasi: Birutė K. 
Stosiūnaitė ir Lawrence D. Guest; 
Jonas Zabulionis ir Emilija Kra- 
kauskaitė.

— Pakeista sekmadienio Mišių 
tvarka: vietoj 11.15 v. Mišios laiko
mos 11.30 v. ir vietoj 7 v. vakaro — 
laikomos 8.30 v.v.

— Mišios pranciškonų stovyklavie
tėj N. Wasagoj laikomos sekmadie-
r.iais 11 v.r.

— Šventovės atnaujinimo komite
tas, susidedąs iš pirmininko Aloyzo 
Kuolo ir narių — Č. Jonio, V. Bire- 
tos, St. Prakapo, posėdžiavo su ar
chitektu A. Kulpa. Nuspręsta pro
jektą vykdyti dalimis, pradedant nuo 
ventiliacijos, kurią žadama įvesti šią 
vasarą, šventovės atnaujinimo va
jus vyksta toliau, prisidedant vis 
naujiems aukotojams.

— Lankėsi kun. J. Borevičius, SJ, 
Čikagos jėzuitų vyresnysis, grįžda
mas iš šaulių stovyklos, kur laikė 
pamaldas.

— Aušros stovykla jau įpusėjo. 
Stovyklauja apie 60 berniukų ir mer
gaičių. Komendantu yra Algis Čepas, 
dvasios vadu — kun. Eugenijus Jur
gutis, OFM, berniukų vadovu — A. 
Janeliūnas, mergaičių — R. Ginio- 
tienė, ūkvedžiu — K. Sapočkinas; 
virėjos: B. Greičiūnienė, O. Drąsu- 
tienė, E. Kryvienė, J. Vitkūnienė; 
sporto vadovai — Andrius Kaknevi
čius ir Andrius Stonkus, jaun. mer
gaičių vadovės — B. Nakrošiūtė ir 
D. Kryžanauskaitė, programų vado
vė — R. Ratavičiūtė, dainavimo mo
kytoja — V. Petrašiūnaitė, gail. se
suo — Elena Krikščiūnaitė. Stovyk
la baigsis liepos 19, šeštadienį po 
pietų.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 20 d. 11 v. Mišiomis. Regist
ruotis par. raštinėje.

— Yra proga paatostogauti mūsų 
stovyklavietėje suaugusiems ir šei
moms rugpjūčio 2-16 d.d. Kreiptis į 
V. Tasecką tel. 535-6659.

— Mišios šeštad., 8 v. — už Vladą 
Giedriką; 8.30 v. — už Liudą Race- 
vičių, užpr. O. V. Juodišių; 9 v. — 
už Pijų ir Nataliją Šarūnus, užpr. 
J. J. Šarūnų; 9.50 v. — už Praną 
Trukanavičių, užpr. B. Trukanavi- 
čiaus; sekmad., 8 v. — už P. Luko
šiaus šeimos mirusius, užpr. P. Lu
košiaus; 9 v. — už Marcelę ir Juozą 
Zakšauskus, užpr. A. Žakienės; 10 
v. — už prel. Aleksandrą Arminą, 
užpr. Aug. Pranckevičiaus; 11.30 v.
— už Antaną Balnį,, užpr. E. G. Ku- 
chalskių; 8.30 v.v. — už Mariją 
Bumbulienę, užpr. M. Kuzmickienės.

A.a. dr. Aleksandras Spudas, 
85 metų amžiaus, mirė Toronte 
liepos 11d. Palaidotas liepos 14 
d. lietuvių kapinėse. Velionis 
dirbo Lietuvoje kaip gydytojas 
daugiausia Kuršėnuose. Karo 
metu pasitraukęs Vokietijon il
gesni laiką dirbo Fuldoje. Atvy
kęs Kanadon, gyveno pas sūnų 
kaip pensininkas. Jo žmona jau 
seniau mirė Vokietijoje. Toron
te gyvena du velionies sūnūs — 
Eugenijus ir Aleksandras su 
šeimomis. Jiedu ir rūpinosi lai
dotuvėmis. Aleksandras, jn., 
taip pat yra gydytojas, baigęs 
medicinos mokslus Vokietijoje. 
Jis yra Kanados Lietuvių Gydy
tojų Dr-jos narys. Kapinėse lie
tuvių gydytojų vardu atsisveiki
nimo kalbą pasakė dr. Ant. Pa- 
cevičius. Laidotuvių dalyviai už- 
kandžiams buvo pakviesti į ve
lionies sūnaus Eugenijaus rezi
denciją.

Danutė Fidlerienė muzikos 
mokykloje Mėlynuosiuose Kal
nuose prie Collingwoodo dėsto 
dviejų savaičių vasaros mokyk
los muzikos kursą.

Svečiai. Vasaros atostogų pro
ga Anapilį ir “T. Žiburius” ap
lanko svečiai bei viešnios iš 
įvairių vietovių. Praėjusią sa
vaitę lankėsi Viktoras Bara
nauskas, jūrų šaulių veikėjas iš 
St. Petersburgo, Floridoje. Jis 
yra gimęs Venecueloje, augęs 
Kanadoje (Toronte), bet gerai 
kalba lietuviškai. Nuo 1965 m. 
gyvena Floridoje, kur yra įsigi
jęs turistinių nuosavybių. Jo 
žmona yra prancūzė, bet išmo
kusi lietuviškai ir ‘ dalyvauja 
šaulių veikloje. V. Baranauskas 
lankymosi proga užsisakė “TŽ”.
— Grįždamas iš RLK Susivie
nijimo seimo Atlantic City, už
suko į Torontą Stasys Garliaus- 
kas, gyvenąs Detroite. Jis yra 
tenykščio lietuvių radijo klubo 
veikėjas ir programų parnešė
jas. “Lietuviško Balso” radijo 
programa transliuojama kiek
vieno sekmadienio rytą. Šiemet 
jai sueina 30 metų. — Juozas 
Petkūnas iš Racine, apžiūrėjęs 
visus įrengimus, paliko $10 au
ką spaudai. Jis yra nuolatinis 
“TŽ” skaitytojas. — Iš Čika
gos lankėsi “Draugo” moterų 
skyriaus red. p. Semėnienė ir 
sol. p. Kripkauskienė, lydimos 
torontiškės p. Lapienės.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Wasagoje prasidės sek
madienį, liepos 20. Registracija 
— tuojau po 11 v. pamaldų. 
Mokestis: $40 į savaitę už pir
mą vaiką, $35 — antrą, $30 — 
trečią. Tėvų komitetas

“Atžalyno” vadovės S. Mar- 
tinkutės jungtuvės su Romu 
Leparsku numatytos rugpjūčio 
23 d. Jungtuvių apeigas atliks 
kun. V. Martinkus, nuotakos tė
velio brolis, kuris atvyks į To
rontą iš Providence, R.I. Ten 
jis klebonauja lietuvių parapi
joje. Ilgą laiką buvo BALFo 
pirmininku.

Daugiakultūrė programa bus 
atliekama aikštėje prie Ontario 
parlamento r ū m ų paskutinę 
rugpjūčio savaitę vakarais. On
tario Diena bus rugpjūčio 31 
d. Ontario Place. Šias iškilmes 
iv programą organizuoja Onta
rio kultūros bei pramogų mi
nisterija. Dalyvaus įvairių tau
tybių meno grupės, priklausan
čios etninio meno tarybai. Apie 
lietuvių dalyvavimą kol kas nė- 

• ra žinių.
Siuntinių Įstaiga “Baltic Ex

porting Co.” bus uždaryta dėl 
vasaros atostogų nuo liepos 19 
iki rugpjūčio 9 d. imtinai.

Dail. T. Valius, baigęs vasa
ros kurso paskaitas Toronto uni
versitete, išvyko atostogų į savo 
vasarvietę Akmenę, netoli To
ronto. Neseniai jis dalyvavo ve
lionies dail. A. Galdiko pager
bime Putname, Conn., kur buvo 
surengtas supažindinimas su lie
tuviškąja laida jo monografijos. 
Praėjusiais ir šiais metais dail. 
T. Valius dalyvavo įvairiose pa
rodose. “Canadian Society of 
Graphic Art” Londone, Ont.,
1974 m. gruodyje surengė paro
dą, kuriai buvo atrinkti 62 kū
riniai iš 436 darbų įvairių dai
lininkų. Ten buvo išstatyta jo 
Paryžiuje daryta spalvota lito
grafija “Žemaitija L. L.” Wa
terloo un-to meno galerijoje
1975 m. kovo mėnesį buvo su
rengta medžio raižinių atspaudų 
paroda. Jon buvo pakviesta 10 
Kanados dailininkų. Dail.T. Va
liaus buvo išstatyta 10 medžio 
raižinių. Kanados grafikos paro
da buvo surengta Brant meno 
galerijoje 1975 m. balandžio-ge
gužės mėnesį. Iš 850 darbų, ku
riuos atsiuntė 400 dailininkų, 
parodai vertintojų komisija at
rinko 80 kūrinių, jų tarpe T. 
Valiaus spalvotą litografiją 
“Paskutinis rytas”, padarytą Pa
ryžiuje 1974 m. Visų trijų paro
dų proga buvo išleisti katalogai 
su kiekvieno dalyvio išspausdin
tais kūriniais.

“Aušros Vartų” skaučių 
tunto “Sutartinės” stovyklauto
jos iš Rako stovyklavietės Miči
gano valstijoje atsiuntė “T. Ži
buriams” gražų sveikinimą, pa
sirašytą stovyklautojų ir kvie
čiantį aplankyti jų stovyklą bei 
pritarti sutartinei jų dainai. “T. 
Ž.” dėkoja už malonų sveikini
mą ir linki sesėm toliau skleisti 
lietuviškos sutartinės dvasią.

Gimtadienio proga kaip do
vaną užsakė “T. žiburius” p.p. 
Lumbių šeima A. Kraujalienei 
St. Petersburge, Floridoje.

Žurnalo “Moteris” jau išėjo 
1975 m. gegužės - birželio nr. 
Jame yra straipsniai S. Vilkau- 
jos, P. Gaučio, R. Raslavičienės, 
D. Petrulytės, A. Saulaičio. Be 
to, skyriai — knygų recenzijos, 
šeima ir auklėjimas, sveikata, 
moterys pasaulyje, mada ir gro
žis, šeimininkių kampelis. Žur
nalas gausiai iliustruotas. Re
daguoja — N. Kulpavičienė, ad
ministruoja — Br. Pabedinskie- 
nė, leidžia — Kanados Lietuvių 
Katalikių Draugija.

Naujų knygų leidyba rūpina
si spaudos įmonė “Lithuanica 
Graphics”, vadovaujama Jono 
Enskaičio. Prie jos sudarytas 
“Lietuvių Spaudos Centras”, 
kuriuo daugiausia rūpinasi Pra
nas Enskaitis. Jis platina jau iš
leistas knygas ir rūpinasi naujų 
išleidimu. Iš atsiųstos informa
cijos matyti, kad numatytos iš
leisti šios knygos: M. Aukštaitės 
romanas “Ant marių krašto”,
A. Klajūno “Requiem”, J. Bur- 
kaus “Du dvasinių būtybių pa
sauliai”, P. Melniko “Western 
universitete neramu”, J. Kari
buto “Teatrinio vargo kelias”, 
Pr. Enskaičio “Rūtos ir lelijos”,
B. Milašiaus “Svetimą naudą vė
jai gaudo”. Apie šiuos leidinius 
yra išspausdinta platesnė infor
macija. Ji gaunama šiuo adresu: 
Lietuvių Spaudos Centras, 311 
Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reikia džiaugtis šia nauja ini
ciatyva spaudos srityje. Tiktai 
kyla klausimas, ar ne perdaug 
pretenzingas leidyklos pavadi
nimas? Be to, leidžiant knygas, 
reikėtų geresnės atrankos. Tiki
masi, kad planuojamos išleisti 
knygos bus ir techniškai gra
žiai apipavidalintos.

Šv. Marijos Fatimos statula 
TORONTE bus išstatyta pagarbinimui š.m. rugpjūčio 
1, 2, 3 dienomis Immaculate Heart of Mary šventovėje, 
(131 Birchmount Rd. & Danforth Ave., tel. 691-6968), 

penktadienį, rugpjūčio 1 d., 
7.30 v. v., bus procesija, 
Rožinis, šv. Mišios; 
šeštadienį, rugpjūčio 2 d. 
(pirmas mėnesio šeštadie
nis): šv. Mišios 6.30 v. v.; 
po šv. Mišių Švenčiausias 
bus išstatytas naktinei ado
racijai iki ryto; 
sekmadienį, rugpjūčio 3 d., 
8 v. vok., specialus palai
minimas ligoniams. 
Si šventovė atdara 24 vai. 
į para ir įvesta registruota 
adoracija. Kiekvieną pir
mąjį mėnesio šeštadienį šv. 
Mišios — 6.30 v. v. Šven
čiausias būna išstatytas 
per naktį iki’ ryto.

Važiuoti Bloor St. požeminiu iki Main St. ir imti autobusą Cliffside 20.
Maldininkų grupė

K■K

AtA
dr. Aleksandras Spudas, 

sulaukęs 85 metų amžiaus, mirė 1975 metų liepos 11 
dienų Toronte. Palaidotas lietuvių Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje 1975 m. liepos 14 dienų.

Šių gedulo žinia pranešame visiems Velionies 
pažįstamiems Kanadoje ir kituose kraštuose.

Nuliūdę sūnūs:
Eugenijus Spudas ir
dr. Aleksandras Spudas, jn., 
su šeimomis

Šaulių sąjungos stovykloje, 
kuri buvo surengta N. Wasagoj 
liepos 3-6 d.d., šalia pramogi
nės dalies — laužo, banketo ir 
pan. -— buvo ir kultūrinė bei 
organizacinė programa. Paskai
tą apie šaulių paskirtį išeivijo
je, ateities uždavinius skaitė K. 
Miklovaitis iš Čikagos. Veiklos 
stiprinimą bei plėtimą, jos link
mę gvildeno J. šiaučiulis iš 
Montrealio. Be kitko, jis kėlė 
mintį steigti specialų šaulių fon
dą savajai veiklai remti. Kun. 
J. Borevičius, SJ, sekmadienio 
pamoksle priminė reikalą vie
ningos veiklos visos išeivijos 
mastu. Meninę programą atli
ko: dueto dainininkai E. Rotkis 
ir D. Rotkienė-Remeikytė, teat
ro “Aitvaras” aktoriai — A. 
Biškevičienė (skaitė pasaką “Eg
lė žalčių karalienė”), L. Nak- 
rošienė, S. Ramanauskas, R. Gi- 
niotienė, V. Balčiūnaitė, D. Jo- 
kūbaitytė. Pastarieji suvaidino 
ištrauką iš “Generacijų me
džio”. A. Sutkaitis eilėmis dės
tė savo mintis apie vysk. M. Va
lančių ir M. K. Čiurlionį. Buvo 
ir humoristinių dalykų. P. Pet
rauskas ir D. Vaičiūnas atliko 
“Ventrikių lizdą”. Laužui vado
vavo muz. A. Mikulskis. Stovyk
laujančius šaulius sveikino KLB 
pirm. J. R. Simanavičius. Sto
vyklos metu šaulių s-gos centro 
valdyba posėdžiavo ir aptarė or
ganizacinius reikalus, ypač se
kančio suvažiavimo, kuris nu
matytas Toronte.

Stasys Telšinskas jau trečia 
savaitė guli be sąmonės, krau
jui išsiliejus galvoje, Generali
nėje Toronto ligoninėje.

Graikas Konstantinas Boulis, 
25 m. amžiaus, prieš septyne
rius metus pabėgęs nuo preky
binio laivo Halifakse, tapo mi
lijonieriumi. Dabar jis yra 
“Submarine” b-vės reikalų ve
dėjas ir narys, uždirbąs į metus 
$175.000. Pradžioje slapstėsi 
Halifakse, vėliau persikėlė į To
rontą, kur išmoko anglų kalbą 
ir ėmėsi plėsti “Submarine” 
restoranų tinklą. Dabar jų yra 
85. Dirbdamas kovojo už teisę 
pasilikti Kanadoje, nes imigra
cijos pareigūnai susekė ir įteikė 
deportacijos įsakymą. Byla pa
siekė net augščiausiąjį Kanados 
teismą, bet laimėti nepavyko. 
Kai vedė kanadietę, susidarė 
nauja padėtis — žmona tapo jo 
globėja. Imigracijos pareigūnai 
paaiškino, kad žmona galės sa
vo vyrą iškviesti, jei paklus de
portacijos įsakymui ir išvyks iš 
Kanados. K. Boulis gavo vizą 
į JAV-es, o iš ten po dviejų sa
vaičių gavo leidimą grįžti Ka
nadon kaip imigrantas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą mūsų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties paminėjimą: rengė
jams, dalyviams, iš toli atvykusiems 
giminėms. Dėkojame visiems už gra
žias dovanas bei nuoširdžius linkė
jimus —

Jonas ir Juzė Kriščiūnai

Ontario meno taryba — vy
riausybės institucija šiais biu
džetiniais metais paskyrė 7 mil. 
dol. meno reikalams. Tarybos 
pirm. Frank F. McEachren š.m. 
birželio 26 d. pranešė, kad pas
taruoju metu paskirstyta $3,- 
226,417 paskiriem asmenim ir 
organizacijom 44 vietovėse. Tai 
parama teatrui, šokiui, literatū
rai, vaizdiniam menui, muzikai, 
filmui, fotografijai ir specia
liem projektam. Norint gauti 
paramos meno bei kultūros pro
jektams, reikia kreiptis: Onta
rio Arts Council, 151 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M5S 1T6. Tel. 
961-1660. Informacijos pareigū
nas — Joe Lewis.

Kanados Čekoslovakų Dieno
je, be jau anksčiau minėtų lie
tuvių pareigūnų, dalyvavo Gi- 
liaras Urbonas, kaip laikraščio 
“Speak-Up” atstovas, ir dr. J. 
Kaškelis, kaip ABN organizaci
jos atstovas.

Lenkų laikraštis Zwiąckowiec”, 
spausdinamas Toronte, 54 nr. 
aprašydamas A. Solženicino lan
kymąsi JAV-se, pastebėjo, kad 
jis po banketo Vašingtone, ku
riame dalyvauti atsisakė prez. 
Fordas, susitiko su Simu Kudir
ka ir rusų kilmės amerikiečiu 
Aleksandru Dolguninu. Su pa
staruoju Solženicinas buvo kurį 
laiką viename sovietų lageryje. 
Kitų šaltinių žiniomis, A. Solže
nicinas su S. Kudirka kalbėjosi 
apie dvi valandas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruoštą to

kį gražų mergvakarį, žengiant man 
į vedybinį gyvenimą. Ypatingai dė
koju rengėjoms už įdėtą didelį dar
bą jį ruošiant ir už tokias puikias 
vaišes bei dovanas. Ačiū visoms 
viešnioms už atsilankymą, taipgi ne
galėjusioms dalyvauti, už tokį gražų 
kraitį. Sis mergvakaris liks man gra
žiu prisiminimu visą gyvenimą.

Jums visoms labai dėkinga —
Dana Žabaitė

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus. 
Darbos sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Avo., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Nomus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

MONTREAL?®
Moksleivių ateitininkų stovykla 

prie Lac Sylver ežero prasidėjo lie
pos 20 d. Programoms vadovauja 
patyrę vadovai-vės: Elenutė Razgai- 
tytė iš Klevelando, stud. Linas Mi- 
kulionis iš Detroito, Rima Tekutytė, 
Dana Styraitė, J. Adomonienė — iš 
Montrealio.

Skautų-čių stovykla “Baltijoje” 
prasidės liepos 26 d. ir baigsis rug
pjūčio 10 d. Stovyklos mokestis: 1 
savaitei 1 stovyklautojui $40, 2 sto
vyklautojam — $70, 3 — $100, 4 — 
$125; 2 savaitėm: 1 stovyklautojui — 
$70, 2 stovyklautojam — $125, 3 — 
$180, 4 — 200. Sesių štabas: Irena 
Danytė iš Otavos, Audronė Jone- 
lytė, Elė Jurgutienė, Rasa Lukoševi- 
čiūtė. Audra žiurkevičiūtė. Brolių 
štabas: Rimas Ališauskas, Gintaras 
Nagys, Romas Otto, Romas Verbyla. 
Seimininkė — n. Kasperavičienė, pa
galbininkė — n. Mylienė. Informaci
ja ir registracija: Elė Jurgutienė

Montrealio skautai “Baltijos" stovyklavietėje. Ir šiemet ten pat skautai ■ tės 
stovyklaus liepos 26 — rugpjūčio 10 d.d.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I, B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL,. QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................ 6.0% Asmenines .................... 10.5%
Taupomąsias s-tas .............. 8.0% Nekiln. turto ............... 10.25%
Term. ind. 1 m. 8.0% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m. ...................

8.5%
9.0%

Investacines nuo 10.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

TORONTO“1,
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

KREDITO KOOPERATYVAS š. 
m. pirmąjį pusmetį užbaigė su 
$8,346,324.00 balansu. Aktyvai 
per šešis mėnesius pididėjo $1,- 
214,062.00. Svarbesnės š.m. bir
želio 30 d. balanso pazicijos: ka
sa ir sąskaitos bankuose—-$862-, 
562.00, investacijos $1,737,638.- 
00, išduotos paskolos — $5,644,- 
300.00, narių santaupos — $8,- 
065,660.00, rezervai — $151,- 
251.00. Pajamų gauta $326,606,- 
00, išlaidų buvo $318,286.00. 
Grynas šių metų pelnas — $8,- 
520.00. Nariams išmokėta palū
kanų už depozitų-čekių s-tas 6% 
ir taupomąsias sąskaitas: 8% % 
už sausio mėn, 81A% už vasa
rio mėn. ir nuo kovo 1 d. iki bir
želio 30 d. — 7*/6%. Iš viso už 
šias sąskaitas išmokėta $198,- 
566.00 palūkanų.Už terminuo
tus indėlius palūkanos moka
mos pagal sutartį gruodžio 31 d. 
ir terminui suėjus. Organizacijų 
kultūrinei veiklai paremti išmo
kėta $4,625.00.

Tarnautoja Dalia Steponaitie
nė dėl šeimos pasitraukė iš dar
bo ir jos vieton priimta Salomė
ja Jankauskaitė, neseniai atvy
kusi iš Suvalkų trikampio. Sa
lomėja yra baigusi Punsko lietu
vių gimnaziją, studijavusi eko
nomiją ir dirbusi keletą metų 
įstaigose.

Dar turime neparduotų olim
pinių monetų. Parduodame 
olimpinės ir “Wintario” loteri
jos bilietus. J. Varanavičius, 

vedėjas 

626-7499, Romas Otto 365-1778.

Sukaktuvini Aušros Vartų parapi
jos leidinį paruošė ir suredagavo Jo
nas Narbutas. Leidinys su tekstu ir 
nuotraukomis turės arti 150 psl. 
Spausdinimo reikalais jis lankėsi To
ronte ir tarėsi su spaustuvėmis. Pa
aiškėjo, kad leidinys galės būti at
spausdintas rugsėjo pabaigoje. J. 
Narbutas Lietuvoje dirbo radiofone, 
dalyvavo spaudoje ir sportinėje 
veikloje. Apie Lietuvos sporto isto
riją jis yra surinkęs gana daug me
džiagos ir ruošiasi ją apdoroti bei 
paruošti knygą. Kvebeko provincijo
je netoli Montrealio buvo įsigijęs 
ūkį ir gražiai įsikūręs. Mirus žmo
nai, pardavė ūkį ir atsikėlė į Mont
real), kur gyvena kaip pensininkas. 
Kiek laikas leidžia, lanko š. Ameri
kos bibliotekas, kur randa ir lietu
viškos spaudos jam rūpimu klau
simu.

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

Torontietė Birutė Bilkštytė, 
dirbanti kaip mokytoja Vasario 
16 gimnazijoje V. Vokietijoje, 
atvyko praleisti vasaros atosto
gų į Torontą. Po atostogų ji 
numato grįžti Vasario 16 gimna- 
zijon dar vieneriem metam. Ten 
įi dėsto anglų kalbą, istoriją ir 
kitus dalykus. Gimnazija šiuo 
metu ypač pageidauja daugiau 
mokinių iš S. Amerikos. Per- 
mažas mokinių skaičius sunki
na gimnazijos išlaikymą. B. 
Bilkštytė atsivežė informacinių 
salankų apie gimnaziją. Suinte
resuotus ji galėtų painformuoti 
ir žodžiu.

“The Catholic Register” bir
želio 21 d. laidoje išspausdino 
senatoriaus P. Yuzyk kalbos iš
traukas, liečiančias Baltijos 
valstybių laisvę bei deportaci
jas. Tą kalbą senatorius pasakė 
sibirinių trėmimų minėjime To
ronte. Minėtasis savaitraštis pa
rinko ištraukas, skatinančias de
mokratinius kraštus budėti ir 
veikti, kad laisvė, tiesa bei tei
singumas būtų taikomas visoms 
tautoms. Esą rusai pasmerkė 
svetimų valstybių kišimąsi į ki
tų kraštų reikalus, o patys pa
siuntė savo kariuomenę Vengri- 
jon 1956 m., Čekoslovakijon — 
1968 m.

CBC radijas programoje “On 
the Evidence” birželio 21 d. 
transliavo vaidinimą, kuriame 
pavaizduotas girtuoklis estų tau
tybės. Tai metė šešėlį ir visiem 
Kanados estam. Jų organizaci
jos pareiškė stiprų protestą.


