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Ąžuolai ar lepšiai? 1 Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. G. FORDAS IR SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADAS L. BREŽ
NEVAS pasirašė naują sutartį, ribojančią požeminius atominių už
taisų bandymus sekančių penkerių metų laikotarpyje. Naujoji su
tartis inicialais buvo patvirtinta gegužės 12 d., o jos oficialus pasi
rašymas turėjo įvykti gegužės 14 d,, bet buvo atidėtas vėlesniam 
laikui. Spėjama, jog prez. G. Fordas nenorėjo susilaukti sutarties 
kritikos iš savo pagrindinio varžovo R. Reagano pirminių preziden
to rinkimų vajuje Marylande ir Mičigane. Iš tikrųjų sutartis nėra 
labai reikšminga, nes ji saisto tik tuos atominius bandymus, kurie 
nėra susieti su atominiais ginklais. JAV tokių bandymų šiuo metu 
yra atsisakiusios, bet juos vykdo Sovietų Sąjunga, atominius užtai
sus norinti panaudoti kasyklų reikalams, upių vagų nukreipimui. 
Sutartis leidžia atominius pože-»-----------------------------------------

Giedodami savąjį tautos himną, prisimename Lietuvą kaip 
didvyrių žemę. Tai nėra tiktai poetinis pagarbinimas, pamaldus 
praeities prisiminimas, bet gyvenimo faktas. Kiekviena tauta turi 
savo didvyrius, juo labiau lietuviai, kuriems teko kryžkelinė erdvė 
tarp didelių tautų ir nemažesnių priešų. Tokioje būklėje turėjo 
rastis didesnis skaičius vyrų ir moterų, pasiaukojančių tautos gy
nybai, jos ugdymui ir vadovavimui. Be tokių didvyriškų žmonių 
jokia tauta negali pakilti iš laukinio lygio ir atžygiuoti į europi
nės civilizacijos areną. Ir juo daugiau tokių žmonių atsiranda, juo 
stipresnė bei atsparesnė darosi tauta. Visi kiti spiečiasi apie juos, 
gyvena jų idėjomis, jų ryžtu ir nepaskęsta siauroje kasdienybėje. 
Tautos nelaimės prasideda tuomet, kai išnyksta t didvyriai —- 
ąžuolai ir jų vietas užima lepšiai. Antai, garsėjo Lietuva visoje 
Europoje, kol tautos viršūnėse laikėsi įsitvirtinę ryžtingi valdovai 
su tautos gerove besirūpinančiu bendradarbių sluogsniu. Kai tie 
valdovai nusilpo ir įsigalėjo bajorai su savo seimeliais bei “veto” 
teise, viskas pašlijo. Tai buvo lepšių laikotarpis, atsiradęs didvy
rių žemėje. Jis buvo toks fatališkas, kad lietuvių tauta nebeatsi
gavo tiek, kad būtų galėjusi grąžinti senosios garbės laikus. Did
vyrių žemėje tiek pridygo ir priaugo lepšių, kad užgožė visą plotą 
ir įsiviešpatavo tautos gyvenime.

★ ★ ★

Sakysite tai praeitis? Taip, praeitis, bet ji darė įtakos visam 
Lietuvos gyvenimui ir siekia net dabartį. Sunkiose Lietuvos die
nose mažai teatsirado politikų su drąsia išmintimi. Vieni traukė 
į rytus, kiti į vakarus, o likusiems savoje žemėje reikėjo orientuo
tis komplikuotoje politinėje situacijoje, nors politikų beveik ne
buvo. Didvyrių atsirado iš paprastų artojų ar jų vaikų, kuriems 
netrūko nei drąsos, nei kovos dvasios, bet stokojo toliau matan
čios išminties. Visdėlto tauta atsilaikė ir didelėje naikinančioje 
ugnyje — be įprastinių vadų ir politikų. O kaip su išeivija? Į va
karus iškeliavusi tautos dalis pradžioje pasirodė kaip labai sąmo
ningas elementas ir kovingai nusiteikęs. Vadų netrūko nė vienoje 
srityje. Visi buvo nusiteikę laikytis vieningoje bendruomenėje. 
Deja, nuotaikos pasikeitė po 30 metų. Buvę ąžuolai nusilpo arba, 
nespėję šaknų įleisti naujon žemėn, išvirto, o jų vieton ąžuolinio 
prieauglio nedaug teatsirado. Daug daugiau priaugo lepšių. Net ir 
tie, kurie anksčiau buvo ąžuoliniai, sulepšėjo. Daug kam Lietuva 
pasidarė nebesvarbi. Svarbiausiu dalyku tapo medžiaginis įsikūri
mas, kuriam viskas buvo aukojama — ir sveikata, ir natrictizmas, 
ir religija . .. Tiesa, tai nebuvo visuotinis reiškinys,"bet labai pla
tus. Jisai stipriai paveikė visą išeivijos gyvenimą. Dar ir dabar, pra
ėjus įsikūrimo įkarščiui, lepšinė dvasia tebėra gana ryški. Ji ypač 
reiškiasi stipriu ekonominiu aristokratiškumu, bet silpnu patrio
tiškumu.

★ ★ ★

Tai matyti konkrečiuose išeiviško gyvenimo reiškiniuose. Pvz. 
vyresniajai kartai vyresnėjant, rieda viena sukaktis po kitos. Jos 
minimos daugiau ar mažiau iškilmingais pokyliais. Kadangi per 
30 ar daugiau metų visi yra susiradę draugų ir kitų tautybių žmo
nių tarpe, iškilmėse ima vyrauti gyvenamo krašto kalba. Dėl poros 
anglų visas pokylis paverčiamas anglišku renginiu. Nors ir sunkiai, 
bet visi lietuviai kalbėtojai tada rezgia angliškai. Mat, ekonominis 
mūsų aristokratiškumas reikalauja pasirodyti “geru tonu”. Juk 
“nemandagu” kalbėti lietuviškai, pasikvietus porą draugų nelietu
vių... Panašiai jau elgiamasi net grynai lietuviškose vestuvėse. 
Kai po visų lietuviškų apeigų šventovėje susirenka svečiai į ves
tuvinį pokylį, pasigirsta vien angliškos kalbos, nes dalyvauja kele
tas nelietuvių draugų . . . Sportinėse žaidynėse, kuriose rungty
niauja lietuvių jaunimas, kaip žiūrovai dalyvauja ir vyresnieji. 
Nors jų anglų kalba primityvi, bet žaidžiančius skatina garsiais 
angliškais šūkiais . . . Tai dažni reiškiniai, bet labai apgailėtini. 
Juose atsispindi lietuviško lepšiškumo dvasia. Suprantama, kad iš
kilmėje, kurioje dalyvauja ir gausūs kitataučiai, dera vartoti lietu
vių ir anglų kalbas, bet atsisakyti savo tautinės kalbos dėl poros 
kitataučių yra jau savigarbos stoka. Tai perdėtas mandagumas, 
dėl kurio mūsų tauta neteko ištisų sričių. Dėl to paties “manda
gumo” ryžtamės atsisakyti savos kalbos be jokio tikro reikalo. 
Toks lengvapėdiškumas nepateisinamas. Mums kaip tautai, ištik
tai audros, reikia ąžuolų, o ne lepšių. Pirmieji išlieka šimtme
čiais, antrieji — greit išnyksta.

Paskelbė biudžetą
' - *

Naujojo finansų ministerio D. 
Macdonaldo paskelbtas Kanados 
biudžetas neturi jokių didesnių 
netikėtumų. Nors kraštą dabar 
slegia infliacija ir nedarbas, pir
menybė teikiama kovai su pir
mąja negerove, nesiimant prie
monių sumažinti antrajai. Išlai
dų numatoma turėti apie $39,4 
bilijono su maždaug $5 bilijonų 
deficitu. Praėjusiame biudžete 
buvo numatytas $3,7 bilijono 
deficitas, bet jis pasiekė pilnus 
$4 bilijonus. Vyriausybės išlai
das $300 milijonų sumažins 
valstybinės nedarbo draudos su
varžymas. Seniau ja galėjo nau
dotis kiekvienas kanadietis po 8 
darbo savaičių, o dabar įveda
mas 12 darbo savaičių minimu
mas. Nedarbo draudos ir dar
bo jėgos institucijos bus su
jungtos į vieną. Sis žingsnis tu
rėtų palengvinti darbo jieškoji- 
mą, nes jo pasiūla bus toje pa
čioje institucijoje. Benzino var
tojimui sumažinti įvedamas 
$100 mokestis už oro vėsintu
vus automobiliuose ir mažes
niuose sunkvežimiuose, padi
dinamas mokestis daugiau kuro 
reikalaujantiems didiesiems au

tomobiliams. Didžiųjų bendro
vių šėrininkams mokamus divi
dendus nuo š.m. spalio 15 d. bus 
leidžiama kasmet padidinti 8%, 
bet bus įvesta griežtesnė kont
rolė pelnui tų bendrovių, kurios 
yra saistomos Antiinfliacinės 
Tarybos sprendimų.

Opozicinės partijos daugiau
sia priekaištų daro dėl biudžete 
stokojančių priemonių nedarbui 
sumažinti. Darbo jėgos ministe
rio R. Andras pranešimu, vals
tybinės nedarbo draudos suvar
žymu sutaupyti $300 milijonų 
bus panaudoti dirbančiųjų atlei
dimams sumažinti, šį planą jis 
žada paskelbti birželio 4 d. Kai 
kuriose nors darbovietėse su
mažės darbas, joms bus siūlo
ma neatleisti darbininkų, bet 
sumažinti darbo valandų skai
čių. Jų sumažėjęs uždarbis bus 
padengtas iš to $300 milijono 
fondo.

Pernai vasarą teismas suspen
davo vieneriems metams susi
siekimo ministerio J. Marchand 
leidimą vairuoti automobilį, pri
dėdamas dar $200 baudą kaip 
automobilio nelaimės kaltinin- 

(Nukelta Į 6 psl.)

Lietuvių išeivijos jaunimas daugelyje laisvojo pasaulio kraštą ruošiasi penktajai tautiniu šokių šventei, kuri įvyks 
Čikagoje š.m. rugsėjo 5 d. Nuotraukoje — jaunieji Toronto gintariečiai Nuotrauka O. Burzdžiaus

Dabartiniai išeivijos rūpesčiai
Politinių mokslų profesorius JAV-se Vytautas Vardys atsako į "T. Žiburių" klausimus

— Savo studijų metais esate 
aktyviai dalyvavęs lietuvių stu
dentų veikloje. Kaip Jums atro
do ši veikla dabar, žiūrint iš 
profesoriaus katedros? Ar lie
tuviai studentai yra pakanka
mai aktyvūs dabar? Ar kartais 
jie nėra palikti vieni be vyres
niųjų talkos?

— Prieš daugiau kaip du de
šimtmečius (kaip greitai bėga 
laikas!) steigėme JAV lietuvių 
studentų sąjungą, dabartinio- 
sios Kanados ir JAV sąjungos 
pradininkę. Buvau jos pirmasis 
pirmininkas. Kai mums “vyres
niųjų” reikėjo — kvietėmės. 
Nemanau, kad dabartiniai stu
dentai yra palikti be talkos; 
greičiausiai jos nedaug prašo. O 
kai pakviečia, nori, kad jau “ry
toj ’’tas “vyresnysis” prisistatytų 
kokiai smulkiai suvažiavimo dis
kusijai. Betgi tų “vyresniųjų” 
kalendoriai dažnai užimti ilgus 
mėnesius į priekį. Man susidaro 
įspūdis, kad dalis jaunimo — 
arba dažnokais atvejais — yra 
netvarkingai susiorganizavę, o 
jų ryšiai su vyresniaisiais yra 
atsitiktiniai. Visdėlto mačiau 
daug gyvo, organizuoto ir pozy- 
tyviai dirbančio jaunimo, pvz. 
studentų klubus Notre Dame ar 
University of Chicago. Išsive
žiau šviesų jaunų žmonių įspū
dį iš jubilėjinės ateitininkų sto
vyklos Dainavoje. Žinau apie 
stiprią skautų akademikų veik
lą, o taip pat yra tekę girdėti 
apie Lietuvių Bendruomenės 
organizuojamas studijines savai
tes .. . Visa tai rodo gajumą ir 
patikina, kad bent dar vienai 
generacijai lietuviškoji komuni
kacija ir darbas Šiaurės Ameri
kos emigracijoje yra užtikrin
tas.

— Gyvenate dviejų kultūrų 
atmosferoje — lietuviškos ir 
amerikietiškos. Ar tai praktiš
kai įmanoma? Juk žmogus tuo 
atveju lyg ir padalintas?

— Socialiniame gyvenime 
kiekvienas mūsų turime kelis 
kartais net labai skirtingus vaid
menis; pvz. lietuvis gydytojas 
gal dirba savo nelietuviškos li
goninės gydytojų štabo vedėju, 
o tuo pat metu pirmininkauja 
Lietuvių Fondui ar Bendruome
nei. Viskas priklauso nuo to, ar 
žmogaus asmenybė pakankamai 
stipri, ar žmogus fiziškai pajė
gus viską psichologiškai aprėpti 
ir susidarančius skirtingus už
davinius atlikti. Todėl kiekvie
nas sprendimas čia labai indivi
dualus. Kas psichologiškai šią 

problemą išsprendžia, dažniau
siai turi minimalinės energijos 
abu vaidmenis -bent, pakanka
mai atlikti. Tačiau tai proble
ma. Jinai yra egzistencinio ir 1.1, 
pobūdžio. Juo toliau, juo ma
žiau matau “derintojų”, kurie 
bandytų aptarnauti abi — ame
rikietišką bei kanadišką ir lie
tuvišką bendruomenę. Mūsų vi
suomenė tačiau retai tą proble
mą mato, o kai mato, nei “de
rinimo” nei “derintojų” neįver
tina, nes daug lengviau pripa
žinti viršūninį prasimušimą vie
noje srityje, negu mažesnįjį, 
kad ir stiprų, įnašą dviejose.

— Dėstote politinius moks
lus ir stebit politinį-visuomeninį 
gyvenimą. Kaip atrodo įvairių 
tautybių imigrantų politinė 
veikla, siekianti padėti savo kil
mės kraštams? Ar ji tėra vidinė 
grupių kova, ar pozityvi bei 
veiksminga pastanga?

— Viena grupė skiriasi nuo 
kitos. Amerikoje — žydų, grai
kų, lenkų, ukrainiečių grupės 
(ribojantis europietiškosiomis) 
yra pačios efektingiausios. Lie
tuviai seniau savo harmoningu 
darbu buvo pavyzdys kitiems, 
tačiau tą reputaciją lietuviai jau 
prarado. Vidinė konkurencija 
tarp grupių yra natūralus reiš
kinys ir net būtinas kūrybiškam 
reiškimuisi; blogai darosi tik ta
da, kai konkurencija tampa tiks
lu savyje, čia iškyla vadinamo
sios “vienybės” klausimas, ku
ris mūsuose suvedamas papras
tai į “disciplinos” klausimą. 
Trumpai ir mūsiškai tariant, žy
dai JAV turi tris Bažnyčias ir 
bent kelias visą kraštą aprėpian
čias organizacijas, kurių kiek
viena atskirai palaiko ryšius su 
Kongresu ir t.t. Tos grupės ir 
savo tarpe pakonkuruoja, ta
čiau bendrinius interesus palai
ko beveik absoliučiai solidariai. 
Reiškia, galima ir konkurencija, 
ir kūrybinis reiškimasis (pasta
rasis dažnai pirmojo rezultatas).

— Kaikas mano, kad išeivija 
turėtų atsisakyti politinės veik
los ir visą energiją skirti kultū
rinei veiklai, kuri esanti naudin
gesnė kovai už Lietuvos laisvę. 
Ką Jūs manote šituo klausimu?

— Tarp kultūros ir politi
kos visada buvo ir liks simbio
zinis ryšys. Galimas tik funk
cinis, ne esminis pasidalinimas, 
bet ir tasai įmanomas tik pasto
viai institucionalizuotoje situa
cijoje, t.y. kur yra labai nusisto
vėjusios, užtikrintos ateities in
stitucijos vienos ar kitos paskir

ties uždaviniams atlikti. Kur to 
nėra, o taip pat kur visuomenės 
pajėgos mažėja, tų sričių išsky
rimas nėra įmanomas. Lietuviš
koji situacija yra, reliatyviai 
imant, ir netikra, ir nestipri, 
todėl dėmesys reikalingas ir 
kultūrai, ir politikai.

— Ar Jūsų nuomone lietuvių 
išeivija atlieka savo misiją pa
vergtai Lietuvai? Jei taip, ko
kie yra pozityvūs ženklai, jei ne 
— ką ji turėtų daryti?

— Tai komplikuotas klausi
mas, į kurį pavojinga atsakyti 
greitu sakiniu. Atsakymą ban
dydamas suprastinti, atsakysiu 
“taip”: lietuviškoji išeivija savo 
uždavinį atlieka, atlieka savo pa
čiu išlikimu. Išeivijai buvo ski
riama daug galimų ir neįmano
mų uždavinių. Pagal tai ir jos 
darbo įvertinimas skyrėsi. Pa
grindiniais artimaisiais jos už
daviniais ašai pats laikau Lie
tuvos paliudijimą pasaulyje ir 
dvasinių (intelektualinių, meni
nių ir t.t.) ryšių palaikymą su 
Lietuva. Pirmuoju atveju išei
vija gali Lietuvos reikalus pri
minti pasaulio žmonėms, išryš
kinti maskvinės politikos užma
čias, išaiškinti likiminius tautos 
rūpesčius ir kovas, suuniversa- 
linti jų pobūdį. Antruoju atve
ju išeivija gali tarnauti kaip 
komunikacinis šaltinis meninė
je, intelektualinėje, mokslinėje 
ir kitose srityse, tuo duodama 
progos lietuviškajai, ypač jau
najai, inteligentijai pačioje Lie
tuvoje neatsilikti nuo naujausių 
kultūrinių idėjų bei nepamiršti 
Vakarų civilizacijos vertybių. 
Abiem atvejais sutramdomas 
Maskvos arbitrariškumas Lie
tuvoje. To sutramdymo ir rei
kia siekti. Šiuos du uždaviniu 
išeivija galėtų atlikti geriau, 
bet iki šiol pasireiškimas bu
vo geresnis, negu dažnai mano
ma. čia reikia pridėti, jog ma
no manymu, tų dviejų uždavi
nių vykdymas padeda išlaikyti 
ir pačios išeivijos gyvybę, kuri 
mums turi rūpėti. Kitaip ta
riant, čia matau simbiozinį ryšį.

— Yra nuomonių, kad reikia 
reformuoti politinę mūsų išeivi
jos veiklą, pritaikyti dabarties 
sąlygoms ir suaktyvinti. Ar to
kia reforma, Jūsų nuomone, rei
kalinga? Jei taip, kokia linkme 
ji turėtų būti daroma?

— Lietuviai esame labai kon
servatyvūs ž m o n ės , prisirišę 
prie tradicinių institucijų, todėl 
labai baiminamės jas kritikuo-

(Nukelta į 3-ėią psl.) 

minius sprogimus iki 150 kilo- 
tonų stiprumo, o jų serijas — 
iki 1.500 kilotonų. Tokiu atve
ju tarp kiekvieno sprogimo ne
gali būti ilgesnis tarpas kaip 5 
sekundės. Pirmą kartą atominių 
bandymų suvaržymo istorijoje 
abi pusės sutiko įsileisti stebė
tojus į požeminių bandymų vie
toves, bet tik tokiu atveju, kai 
bandymai nėra karo reikalams. 
Karinių atominių užtaisų ban
dymai ir toliau lieka be tiesiogi
nės inspekcijos. Sovietų Sąjun
ga šį pavasarį pažeidė 1972 m. 
pasirašytą strateginių ginklų 
suvaržymo sutartį. Ji sovietams 
leido turėti 740 tolimojo skry
džio raketų su atominiais užtai
sais. Pasigaminus daugiau nau
jų raketų, peržengiančių šį skai
čių, iš arsenalo turėjo būti išim
tos ir padarytos neveiksmingo
mis senosios.- Amerikos žvalgy
bai pavyko nustatyti, kad Sovie
tų Sąjunga, pakeisdama seną
sias raketas naujomis, paliko 40 
neišmontuotų senųjų raketų, 
nors tai atlikti buvo įsipareigo
jusi per 4 mėnesius. Sį sutarties 
pažeidimą sovietai pažadėjo ati
taisyti.

NEPAKEIS H. KISSINGERIO
Prez. G. Fordas, lankydama

sis Kalifornijoje, San Jose mies
te, užtikrino spaudos atstovus, 
kad dabartinis valstybės sekr. 
H. Kissingeris nebus pakeistas 
kitu asmeniu net ir po sėkmin
gų prezidento rinkimų šį rude
nį. Pasak prez. G. Fordo, jis 
esąs tikrai geras valstybės sek
retorius. Kiek anksčiau už H. 
Kissingerį bei jo politiką prez. 
G. Fordas pasisakė ir Los Ange
les spaudos klube. Prez. G. For
do giriamą H. Kissingerį, atvy
kusį oficialaus vizito švedijon, 
Stockholme pasveikino 15.000 
kairiųjų demonstrantų. Vieni jų 
dar nėra užmiršę Vietnamo ka
ro, kiti remia marksistus Čilėje, 
pritaria Kubos karių pasiunti
mui į Angolą. Spaudos konfe
rencijoje H. Kissingeris prisipa
žino, kad JAV vyriausybės pa
darė klaidų Vietname, nors 
pagrindinis tikslas ir buvo lais
vės vietnamiečiams išsaugoji
mas. Su Švedijos premjeru O. 
Palme H. Kissingeris nesutaria 
dviem klausimais — dėl Kubos 
bei Sovietų Sąjungos įsikišimo 
į Angolos reikalus ir dėl galimos 
komunistų pergalės Italijos par
lamento rinkimuose birželio 20 
d. H. Kissingeris komunistų lai
mėjimą yra linkęs laikyti žalin
gu Europai, o premjeras O. Pal
me iš jo tikisi naudos. Jam at
rodo, kad V. Europos komunis
tų liberalėjimu gali užsikrėsti ir 
Sovietų Sąjungos satelitai R. 
Europoje.

SIONISTŲ ĮTAKA
Buvęs JAV viceprez. S. Ag

new, reklamuodamas savo nau
jąjį romaną, kurio pagrindinis 
veikėjas yra ambicingas vice
prezidentas, pabrėžia didelę sio
nistų įtaką JAV. “Washington 
Star” paskelbtame pasikalbėji
me jis priminė perdidelę žydų 
koncentraciją žinių agentūrose, 
laikraščiuose, žurnaluose, viešo
sios nuomonės tyrimo institu
tuose. Pasak jo, reikia atkreipti 
dėmesį ne tik į šių institucijų 
savininkus, bet ir vadovus, įta
kingus postus turinčius tarnau
tojus, bendradarbius. Dabarti
nę JAV politiką Artimuosiuose 
Rytuose S. Agnew laiko katast
rofiška. Jeigu šiandien beveik 

pusė užsieniui skirtos JAV pa
ramos tenka Izraeliui, tai tik 
sionistų įtakos bei jų spaudimo 
dėka. Dėlto JAV politikai trūks
ta lygaus abiejų nesutariančių 
pusių traktavimo.

ORINIS SUSISIEKIMAS
Naują orinio susisiekimo erą 

už garsą greitesniais “Concor
de” lėktuvais pradėjo Prancūzi
ja ir Britanija, atidarydamos 
tiesioginę liniją tarp Paryžiaus, 
Londono ir Vašingtono. Abu šie 
lėktuvai Atlantą perskrido maž
daug per 3,5 valandos. Vašing
tono Dulles aerodrome jų laukė 
tūkstančiai amerikiečių, jų tar
pe ir nemažas skaičius demonst
rantų, protestuojančių prieš 
perdidelį šių lėktuvų triukšmą. 
Nusileidžiant jis, tiesa, nebuvo 
didesnis už kitų didžiųjų lėktu
vų, tačiau kylant Prancūzijos 
“Concorde” lėktuvo triukšmas 
daugiau kaip du kartus pralen
kė kitus keleivinius lėktuvus. 
Dėl triukšmo ir galimos žalos 
atmosferai Prancūzijos ir Brita
nijos bendrovės dar nėra gavu
sios nusileidimo teisės Niujor
ke. Britų “Concorde” lėktuvas, 
skrisdamas iš Londono į Vašing
toną, 68 minutėm pralenkė die
nos laiką. Iš Londono jis pakilo 
1.01 v.p.p., o Vašingtone nusi
leido 11.53 v.r. Amerikiečių 
orinio susisiekimo bendrovės 
yra atsisakiusios “Concorde” ti
po keleivinių lėktuvų kaip ne
praktiškų ir neekonomiškų. Dėl 
šios priežasties amerikiečių lėk
tuvų gamyklos pasitraukė iš 
varžybų ir laimėjimą be kovos 
atidavė bendram prancūzų ir 
britų “Concorde” projektui. 
Maksimalus keleivių skaičius 
“Concorde” lėktuve tėra 100, o 
kuro suvartojama gerokai dau
giau už didžiuosius lėktuvus. 
Dėlto kelionė “Concorde” lėk
tuvu yra 20% brangesnė už pir
mą klasę kituose lėktuvuose.

SKANDALAS VAŠINGTONE?
Skandalą JAV kongrese gali 

sukelti jaunos sekretorės Eliza
beth Ray mestas kaltinimas 
“Washington Post” puslapiuose 
atstovų rūmų nariui W. Hays, 
65 metų amžiaus demokratui iš 
Ohio, administracinio komiteto 
pirmininkui. Pasak E. Ray, at
stovas W. Hays jai mokėjo me
tinę $14.000 algą iš valdžios iž
do kaip sekretorei, o iš tikrųjų 
jai teko meilužės vaidmuo. W, 
Hays pradžioje šį kaltinimą pa
neigė, bet vėliau prisipažino su 
ta sekretore turėjęs “asmeninių 
ryšių”. Sį klausimą dabar jau ti
ria FBI pareigūnai, atkreipdami 
dėmesį ir į kelias kitų kongre
so atstovų sekretores, kurių są
rašą jiems pateikė Elizabeth 
Ray. Atskirus tyrinėjimus pra
dėjo ir augščiausioji prisieku
siųjų taryba.

MAO TEBĖRA GYVAS
Tarptautinėje spaudoje pasi

rodžiusius spėliojimus apie ki
niečių kompartijos vado Mao 
ligą ir net mirtį paneigė jo su
sitikimas su Pakistano premje
ru Z. A. Bhutto, parodytas Kan
tono televizijos, šiame filme 
Mao sėdi kėdėje, bet mažai te
juda, pasitenkindamas tik vie
nos rankos mostais, šis Kiniją 
valdantis senis jau yra 82 metų 
amžiaus. Medicinos ekspertų 
nuomone, jis gali sirgti Parkin- 
sono liga, kurios pagrindinės žy
mės — lėti judesiai, nesikei
čianti veido išraiška, neaiški 
tartis.
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Dvasinio atsinaujinimo kongresas

"Lithuanians in America"J. Jakštas
Prof. Antano Kučo veikalas apie šimtmetinę Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių praeitį

C. SURDOKAS
JAV 200 metų nepriklauso

mybės paskelbimo sukakties 
proga rengiama įvairiausių iš
kilmių. Bet turbūt vienu pačių 
prasmingiausių paminėjimų bus 
katalikų rengiamas tarptautinis 
eucharistinis kongresas Filadel
fijoje š.m. rugpjūčio 1-8 dieno
mis. Tai bus 41-sis pasaulinis 
dvasinio atsinaujinimo sąskry
dis, o JAV-se — antrasis. Pir
masis buvo prieš 50 metų Či
kagoj. Popiežius Paulius VI yra 
pažadėjęs kongrese dalyvauti ir 
atlaikyti užbaigiamąsias pamal
das, jeigu sveikata leis.

Sis kongresas susirenka dide
lio dvasinio pakrikimo pasauly
je metu. Šimtas ir vienas mili
jonas amerikiečių sakosi neturį 
jokių aiškių religinių įsitikini
mų. O ir katalikų tarpe esama 
religinio nuosmukio. Iš 48 mil. 
JAV katalikų tik pusė dalyvau
ja sekmadienio Mišiose. Mes, 
lietuviai, taip pat esam paliesti 
dvasinio nuosmukio bangos. Mo
ralinės negerovės, paplitusios 
kitose grupėse, neaplenkia ir 
mūsų. Religinis susipratimas 
apsilpęs, o krikščioniškoji dva
sia yra netekusi polėkio. Jeigu 
anksčiau dėl nesutarimų buvo 
kaltinami veiksniai, tai dabar 
nesutarimai perėjo pačion bend
ruomenėm Lietuvos katalikų 
persekiojimai ir jų kančios bei 
ta nuostabioji “Kronika” nesu
silaukia plačiosios visuomenės 
pakankamo dėmesio.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba Lietuvos bažnyti
nės provincijos 50 metų steigi
mo sukakties proga skelbdama 
1976 m. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios metais kvietė visus lais
vojo pasaulio lietuvius švęsti 
šiuos jubilėjinius metus lietuvy
bės bei krikščioniškojo atsinau
jinimo dvasioje. Ir kas gi galė
tų geriau parodyti tos atsinau
jinimo dvasios kibirkštis kaip 
tarptautinis eucharistinis kon
gresas? Čia suvažiuos gal apie 
pusantro milijono maldininkų iš 
daugelio pasaulio kraštų. Lietu
viai dalyvaus kaip grupė pradi
nėje procesijoje. Filadelfijos 
lietuvių parapijų šventovėse 
kasdien bus lietuviškos pamal
dos, o šeštadienį, rugpjūčio 7, 
visą dieną bus keletas lietuvių 
pasirodymų. Centrinis renginys 
bus Filadelfijos katedroj: tai 
lietuviškos pamaldos su muz. A. 
Mikulskio paruoštu giedojimu, 
kurį atliks Čiurlionio ansamblis. 
Be to, bus lietuviškų drožinių, 
audinių, tautžudystės parodos, 
Čiurlionio ansamblio koncertas, 
simpoziumas apie tikėjimo per

Sister M. Rita, \
Immaculate Conception Convent, |
Putnam, Conn. 06260, USA. $
Telefonas 302-928-5828 j

Sveikiname
su saulėtu pavasariu mūsų gert, svečius ir bičiulius. 
Vėl esame pasiruošusios jus sutikti savo sodyboje 
Putname. Prašome pranešti savo atsilankymo laikų 
šiuo adresu:

furniture Jutb.
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai 

įvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas ★ 
į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

sekiojimą komunistų kraštuose, 
bendra agapė ir kiti renginiai. 
Todėl dalyvavimas kongrese ne
bus vien tik religinis susikaupi
mas bei atsinaujinimas, bet ir 
tautinio gyvastingumo apraiš
ka. Taigi, visiems turi rūpėti, 
kad tasai pasirodymas būtų sėk
mingas. O to sėkmingumo pa
sieksime gausiu dalyvavimu ir 
finansine parama.

Bendroji šio kongreso tema 
yra “Eucharistija ir žmonijos 
alkis”. Kiekvienai savaitės die
nai yra atskira tema, šeštadie
niui, tai yra pasaulio žmonijos 
dienai, tema yra “Eucharistija 
ir laisvės alkis”. Eucharistinis 
kongresas yra visuotinės ti
kinčiųjų Bendrijos suvažiavi
mas, kurio tikslas — Eucharis
tijos supratimo pagilinimas, at
gaivinimas meilės Kristui, puo
selėjimas pamaldumo j šv. Eu
charistiją ir sudarymas progos 
skelbti Gerąją Naujieną žmoni
jai.

šio kongreso rengimui vado
vauja kardinolas John Krol, Fi
ladelfijos arkivyskupas. Lietu
vių komiteto garbės pirminin
kais yra vyskupai — V. Brizgys, 
A. Deksnys, P. Marcinkus ir K. 
Salatka. Komiteto pirmininku 
yra kun. K. Pugevičius, o vyk
domuoju vicepirmininku — 
kun. K. Sakalauskas. Visais kon
greso reikalais, išskiriant nak
vynes, galima kreiptis į vice- 
pirm. šiuo adresu: 1913 Walla
ce St., Philadelphia, PA 19130. 
Telefonas: (215) 765-2322. Nak
vynių reikalu informacijas turė
tų teikti vietinės parapijos. Rei
kalas yra aiškus, laiko nedaug. 
Tad apsispręskime ir organizuo- 
kimės tame dvasinio atsinauji
nimo kongrese dalyvauti.

Garsioji vienuolė MOTINA TERE
SĖ, pasižymėjusi labdaros veikla In
dijoje, dalyvaus tarptautiniame eu
charistiniame kongrese Filadelfijoje 
š.m. rugpjūčio 1-8 d.d.

Istorijos tikrovė ir istorijos 
mokslas

Žodis istorija vartojamas 
dviem prasmėm. Viena jų pažy
mima betkokio subjekto vysty
mąsi, jo kitimą laiko tėkmėje. 
Juk žinoma, kad gyvenimas ne
stovi vietoje ir viskas palenkta 
kitimo procesui. O kas kinta, 
turi ir savo istoriją, suprastą 
vyksmo prasme.

Dažniausiai girdima minint 
žodį istorija, kai kalbama apie 
žmonijos gyvenimą aplamai ar 
jos grupių — valstybių, tautų, 
t e r i t o rinių, bendruomeninių 
junginių ar net paskirų asme
nų. Apie žmoniją, jos grupes 
kalbama istoriškai, kai norima 
pažymėti jų dabarties ryšį su 
praeitimi, šiuo atveju sampro
taujama, kad dabartis yra išrie
dėjusi iš praeities, tariant, ji 
yra praeities padaras.

Kai istorinis vyksmas ar isto
rinė tikrovė bandoma suvokti ir 
raštu pavaizduoti, tai jau gau
nama kitokia istorija — istori
jos mokslas. Istorija, suprasta 
mokslo prasme, vaizduoja, ap
rašinėja istorinę tikrovę, tik ne 
tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. Is
torijos tikrovė yra labai sudėtin
ga, įvairiopa, su daugybe pa
slapčių, slypinčių joje. Tai ji ir 
suvokiama ne pilna, bet frag
mentiška ir dar schematizuota 
istorijos mokslo kūrėjo požiū
riu. Ta fragmentiška ir schema
tizuota istorija, jeigu ji verta 
mokslo vardo, yra paremta šalti
niais — r a š y ti niais ar daikti
niais. Istorijos mokslo puoselė
tojai, istorikais vadinami, sten
giasi atkurti istorinę tikrovę pa
gal šaltinius ir dažnu atveju pri
vesti jos raidą iki dabarties. 
Tuo būdu jie sukuria istorinius 
veikalus.

Vienas 1975 m. išleistas vei
kalas negausioje mūsų istori
nėje literatūroje yra “Lithua
nians in America”. Jo autorius 
— dr. A. Kučas, Scrantono uni
versiteto profesorius emeritas. 
Jis su kitu labai darbščiu istori
ku, deja, anksti mirusiu, Pr. 
Pauliukoniu 1970 m. parengė ir 
išleido plačią lietuvišką Ameri
kos lietuvių istoriją. Palyginus 
abi istorijas, tenka įsitikinti, 
kad dabar išleistoji angliška nė
ra lietuviškosios santrauka, 
kaip kai kas galėtų pamanyti 
(iš jos daug mažesnės apimties). 
Skirtumas tarp abiejų rodo, kad 
istoriniai veikalai yra autorių 
kūryba, tariant, istorinė tikro
vė, dorojama pagal istorikų tu
rimus požiūrius bei pasirinktus 
tikslus. Platesnioji istorija, ma
tyti, skirta lietuviui skaitytojui, 
o trumpesnioji — prašalaičiui.

“Lithuanians in America” 
apima laikotarpį nuo imigraci
jos pradžios (ca. 1870) iki pa
skutinių laikų. Dėstomoji me
džiaga suskirstyta tematiškai ir 
iš dalies chronologiškai keturio
mis dalimis. Tikroji Amerikos 
lietuvių istorija dėstoma pirmo
se dviejose dalyse, kurių pirmo
ji siekia 1900, antra — 1915. 
Trečioji dalis skirta ne tiek 
Amerikos lietuvių istorijai, 
kiek apžvalgai jų teiktos para
mos atsikuriančiai Lietuvai. Jos 
chronologiniai rėmai: 1915 — 
1922. Ketvirtai daliai jau 
tinka pavadinimas “story”, ku
ris negailestingo kritiko Vyt. 
Sirvydo taikomas visam Kučo 
veikalui (žr. “Vienybė”, 1975. 
XI.1.). Šioje dalyje pateikiami 
vaizdai iš Amerikos lietuvių gy
venimo visais laikais, ypač po 
antro pasaulinio karo. Autorius 
būtų gerai padaręs, jei pokari
nės imigracijos bangai būtų 
skyręs atskirą dalį ir būtų iškė
lęs jos padarytą tiesiog pervers
mą Amerikos lietuvių buityje.

Tuo būdu visame veikale vy
rauja trys temos: istorinė ap
žvalga, parama atsikuriančiai 
Lietuvai ir paskiri vaizdai iš 
lietuvių gyvenimo, ypač pokari
niais laikais. Šiais trimis požiū
riais veikalas ir tinka panagri
nėti.

Istorinė apžvalga
Pirmasis Amerikos lietuvių 

istorikas buvo kun. J. Žilius-Zi- 
linskas, išleidęs 1899 m. kny
gutę “Amerikos lietuviai”. 2i- 
liaus istorijos įtaka jaučiama ir 
A. Kučo lietuviškoje, ir šioje 
angliškoje istorijoje. Joje pir
miausia paminima Daukanto ži
nutė apie galimą lietuvių imi
graciją XVII š., pakalbama apie 
senuosius paskirus ateivius — 
Kurcijų. apie naujai į mūsų tau
tiečių ateivių istoriją įvestą ku
nigaikštį Dimitrijų Augustiną 
Galiciną (apie jį yra labai pa
garbiai parašyta D. Sargento 
monografija — “Mitri or the 
Story of Prince Demetrius Au
gustine Gallitzin” 1770 - 1840, 

1945), apie Tadą Kosciušką ir 
kitus, kurių lietuvybė galėtų 
kaikam atrodyti paraštinė.

Po to pradedama masinės 
imigracijos istorija nuo lietuvių 
kūrimosi Pensilvanijos anglių 
kasyklose, čia einama nuo vie
nos vietovės prie kitos ir rodo
ma, kaip pirmieji lietuviai kū
rėsi jose. Vaizdavimas išeina 
lyg ir stereotipiškas: visur lie
tuviai, kai jų atsirasdavo kiek 
didesnis skaičius, susijungdavo 
į draugiją (daugiausia pašaipū
nę, nors autorius to nepažymi) 
— vieni ar su lenkais. Vėliau 
steigė parapiją ir dažnu atveju 
statėsi šventovę.

Būtų buvę pravartu autoriui 
paaiškinti, kodėl lietuviai daž
nai dėjosi su lenkais ir tam nu
rodyti dvi priežastis. Pirma, 
pirmieji lietuviai buvo kilę dau
giausia iš vad. Suvalkijos, tada 
priklausiusios dar vis “Lenkijos 
karalystei”. (Net ir rusai oficia
liuose raštuose vadino “Polskoe 
korolevstva”). Todėl nevienas 
lietuvis ateivis pasisakydavo 
esąs kilęs “iš Palščiaus” Kaiku- 
rie jų buvo mokęsi mokyklose 
lenkų kalbos, kuri ten nebuvo 
draudžiama, ar jos namie išmo
ko. Juos traukdavo lenkiškos 
šventovės, kur rasdavo sukalba
mus kunigus ir jiems supranta
mus pamokslus. Antra, anais 
priešaušriniais laikais Lietuva 
dar buvo smarkiai lenkybės už
gožta. Lenkai kultūriškai vyra
vo Lietuvoje ypačiai dėl lietu
viškos spaudos draudimo. Jie 
turėjo persvarą visuomeniniuo
se bei ekonominiuose santy
kiuose.

Lietuvoje per šimtmečius su
sidarę santykiai tarp lenkų ir 
lietuvių nepasikeitė ir pirmai
siais dešimtmečiais Amerikoje. 
Čia šventovėse, kur lietuviai ar
timai susidurdavo su lenkais, 
pasijusdavo pažeminti ir steng
davosi atsiskirti nuo jų. Jie stei
gė savas parapijas, draugijas, 
statė šventoves.

Dr. A. Kučas savo istorijoje 
pavaizduoja, kaip įvairiose vie
tovėse nuo rytinių pakraščių 
slinko lietuvių kolonijos į va
karus iki Čikagos ir St. Louis su 
savomis šventovėmis ir draugi
jomis. Siame istoriniame vyks
me autorius paryškina vaidme
nį ir vieno asmens — pranciš
kono Augustino Zaico, kuris, 
pagal jį, buvo pirmas lietuvy
bės žadintojas.

Pagal savo polinkį dėstyti pir
moje eilėje parapijų steigimą 
ir šventovių statybą įvairiose 
vietovėse vaizduoja jis ir pirmų
jų lietuvių kūrimąsi Niujorke. 
Šiuo atveju jis paliečia ir J. 
Šliūpo pradinę veiklą Ameriko
je po jo atvykimo (1884 m. bir
želio mėn.). Pasak A. Kučo (46 
p.), Niujorko lietuviai 1884 m. 
organizavo draugiją Šventos 
Trejybės parapijai steigti. Iš 
tikrųjų savos parapijos steigi
mu pirma susirūpino šv. Kazi
miero draugija, kurios nariai 
priklausė lenkiškai parapijai. 
Jie 1884 m. sudarė komitetą pa
rapijai steigti ir jo sekretorium 
išsirinko J. Šliūpą (nors jis ir 
nebuvo draugijos narys). Šliū
pas ir vedė parapijos steigimo 
akciją. Jis, o ne Niujorko arki
vyskupas, kaip rašo A. Kučas, 
pakvietė kun. A. Varnagirį iš 
Independence būti steigiamos 
parapijos klebonu. Abu lankėsi 
pas arkivyskupą ir gavo leidimą 
steigti parapiją, nepriklausomą 
nuo lenkų.

J. Šliūpas buvo nuoširdžiai 
atsidėjęs parapijos steigimui ir 
savo sužadėtinei L. Malinaus
kaitei rašė tada (1885. IV. 20) į 
Mintaują: “Mano taisomą para
piją mūsų lietuvininkai giria. 
Pamatysi, Liudyte mieloji, kad 
dar ant galo šių metų bus pas 
mus lietuviškas kunigėlis ir lie
tuviška bažnyčia. Lietuviai gie
dos “pulkim ant kelių” Niujor
ke, kaip ir Lietuvoje ... aš dar 
turiu ištaisyti parapijai konsti
tuciją” (Literatūra ir kalba, V, 
1971, 470 p.). Laiške minėtą 
konstituciją J. Šliūpas iš tikrų
jų ir surašė. Pagal ją, šventovė 
turėjo būti užrašyta komitetui 
kaip savininkui. Klebonas turė
jo gauti algą ir būti tarsi jo 
samdiniu. Jo konstitucija nega
vo parapijiečių pritarimo ir to
dėl “trenkęs knygas” pasitrau
kė iš komiteto.

Su J. Šliūpo pastangomis 
steigti parapiją, rodos, neside
rintų jam A. Kučo priskiriami 
žodžiai, kuriais išreiškė turėtą 
parapijos steigimo tikslą: “to 
bring enlightenement and lib
eration from religious slavery”. 
Ar nebus tie žodžiai jo idėjinių 
priešų vėliau jam į burną įdėti?

Lietuvių kūrimosi istorija iki 

1900 m. baigiama keliais 
straipsniais, kur apžvelgiama 
bendruomenės kultūrinė ir vi
suomeninė veikla. Apžvalga pra
dedama straipsneliu, pavadintu 
“Ideological fragmentation”. Ja
me kalbama apie tris seniausius 
lietuviškus laikraščius: “Lietu
višką Balsą” (nuo 1885), “Vie
nybę Lietuvininkų” (nuo 1886) 
ir “Saulę” (nuo 1888). Praleista 
“Gazeta Lietuviška”, kurią au
torius anksčiau buvo paminėjęs. 
Užmiršta paminėti “Unija” 
(nuo 1884), leista M. Tvarausko 
su J. Šliūpu iki 1885 m. balan
džio mėn. Ji buvo J. Šliūpo pri
rašoma ir jo faktinai redaguo
jama. “Unija” neturėjo būti ty
lomis aplenkta, nes ji buvo pir
mas tautinis laikraštis Ameriko
je, tikras “Aušros” pakaitas.

Kalba apie bendro lietuvių 
susivienijimo pradžią turėjo bū
ti siejama su J. Šliūpo “Lietu
višku Balsu" ir jam leisti įsteig
ta Tėvynės Mylėtojų Draugija 
(1885). Juk toje draugijoje 1886 
m. pradžioje kilo sumanymas 
steigti bendrą Amerikos Lietu
vių Susivienijimą ir parinkta 
data — 1886. VIII. 15. Dėl pra
sidėjusios “ideologinės frag- 
mentacijos” (kalbant A. Kučo 
žodžiais) įsisteigė du susivieniji
mai dviejų mėnesių laikotarpy
je. Kadangi susivienijimus su
darė organizacijos, o jos buvo 
daugiausia parapijinės, tai lai
mėjo katalikiškasis susivieniji
mas, o laisvamaniškasis Šliūpo 
žlugo.

Ypatingas skyrelis baigiamo
je apžvalgoje pavadintas “An 
uneasy truce”. Antraštė atitin
ka autoriaus lietuviškoje istori
joje duotąją “Paliaubos vardan 
lietuvybės”. Skyrelis pateiktas 
J. Šliūpo ir kun. A. Burbos san
tykiams pavaizduoti. Jo pavadi
nimas paliaubomis netinkamas, 
nes jie anksčiau nebuvo susiki
virčiję ir po to susitaikę, kad 
vėl pradėtų kivirčytis. Iš tikrų
jų kun. A. Burba nuo pat atvy
kimo Į Ameriką J. Šliūpo kvie
timu (A. Kručas kvietimo nepri
pažįsta, ignoruodamas patiki
miausius šaltinius) nevengė 
draugystės su juo. Abu darniai 
bendradarbiavo. A. Burba kuni
gų, ypač Baltimorės klebono Si
mono Pautieniaus, skatinamas, 
pradėjo priekaištauti J. Šliūpui 
bedievybę, ir jų santykiai nu
trūko.

Kai A. Kučas mini septynis 
mėnesius tarp jų sutarto pakto 
1889-90 metų sąvartoje ir jų su
sipykimo, kai Burba rašė J. 
Šliūpui “kartaus nusivylimo” 
(bitter disapointment) laiškus, 
tai jis klaidingai datuoja 1891. 
VIII. 2 ir 5 laiškus. Jis kartoja 
įsisenėjusią klaidą, kur tie laiš
kai datuojami 1890 m. Tais me
tais dar vyravo tarp jų tikra 
santaika. Jie abu taikingai bend
ravo iki 1891 m. antros pusės, 
kai A. Burba parašė J. Šliūpui 
minėtus laiškus. Bet tie laiškai 
tegali būti laikomi laikiniu kun. 
A. Burbos pykčio išsiliejimu, 
galutinai nesugadinę jų abiejų 
santykių. Kad taip buvo, rodo J. 
Šliūpo dalyvavimas 1891 m. šeš
tame Susivienijimo seime, ku
riam pirmininkavo kun. A. Bur
ba. Jie abu galutinai išsiskyrė 
1892 m. pradžioje. Nuo tada 
prasidėję kivirčai tarp kun. A. 
Burbos ir dvasiškijos aplamai 
rado atgarsį ir Europos lietu
viuose. A. Kučo minimas Pieta
rio laiškas bei Šliūpo atsakymas 
į jį buvo tų kivirčų atgarsis.

Suglaustu draugijų, spaudos 
pavaizdavimu pačioje XIX š. 
pabaigoje ir kiek platesniu ap
rašymu lietuvių dalyvavimo Pa
ryžiaus parodoje baigiama XIX 
š. istorija.

(Bus daugiau)

Dėkingi esame visiems bičiuliams už mums suruoštą pa- 
gerbimą-vaiŠes 25-rių metų ■ vedybinio gyvenimo sukakties 
proga, už sveikinimus, linkėjimus ir įteiktas gražias dovanas. 
Didelis ačiū mieliems šio vakaro rengėjams — A. D. Siminke- 
vičiams, J. V. Vingeliams, L. P. Butėnams, E. V. Baleišoms, R. 
V. Stabačinskams ir G. K. Budreckams, įdėjusiems tiek širdies 
ir darbo.

Dėkojame mus sveikinusiems: Tėvui Eugenijui — Prisi
kėlimo par. vardu, Stp. Varankai — vilniečių vardu, D. Ker
šienei — “Šatrijos” tunto ir Romuvos vardu, St. Valickiui — 
pabrolių vardu. Taipgi dėkojame ir šių iškilmių pravedėjai P. 
Butėnui.

Ačiū tariame už įteiktas gėles ir asmenines dovanas: ma
mai P. Siminkevičienci, V. Rutkauskui, V. P. Gurneliams, 
krikšto dukrai — A. Siminkevičiūtei, S. Zenkevičiūtei, M. A. B. 
Kušlikiams, R. V. Vingelytėms, A. Senkevičiūtei, mūsų sūnums 
— Linui, Ramūnui ir Alvydui už jų tartus žodžius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėju
sioms prie mūsų Šventės iškilmingumo. Tai: B. M. Abromai
čiai, R. V. Akelaičiai, J. E. Butkai, N. J. Budriai, L. Dargienė, 
V. P. Dunderai, B. B. Dirsės, J. Empakerienė, A. A. Jagėlos, 
J. A. Gačioniai, L. Gvildienė, A. V. Grybai, M. W. Gužauskai- 
Gordon, J. Grinsky, St. Kuzmickas, D. A. Keršiai, O. T. Kra
sauskai, J. A. Kaziliai, B. VI. Končiai, A. Kilinskas, B. V. Kar- 
nelavičiai, V. F. Kupitis, B. C. Joniai, B. J. Mažeikos, N. P. 
Puidokai, J. A. Rinkūnai, A. V. Ramanauskai, V. Siminkevičius, 
G. P. Stauskai, L. C. Senkevičiai, J. V. Skrebutėnai, L. A. 
Stulginskai, L. H. Sukauskai, L. V. Sendžikai, L. W. Stachiu), 
L. O. Strazdas-Casey, A. P. Ščepavičiai, V. L. Stuikiai, N. K. 
Sapočkinai, J. J. Šarūnai, V. TimoŠenko, I. V. Turūtos, G. A. 
Tarvydai, R. S. Valickiai, J. S. Varankos, M. A. Vasiliauskai, 
J. M. Zubrickai, I. Al. Žemaičiai.

Dėkojame visiems už atsiųstus sveikinimus bei linkėjimus.
Jūsų parodytas nuoširdumas paliks mūsų bendrame gyve

nime ilgai atmintyje bei širdyse.
Dar kartą ačiū —
Prima ir Bronius Sapliai

A+A
Algirdui Čuplinskui

mirus, gilių užuojautų reiškiame jo seseriai 
skautininke! GRAŽINAI STRIPINIENEI ir 
šeimai —

Toronto skautininkių-skautininkų 
ramovės

A+A
Irenai Dimskienei (Mickevičiūtei) 

mirus, jos vyrų JUOZĄ DIMSKĮ, dukteris — KRIS
TINĄ, REGINĄ, sūnų ALGĮ, seserį ELENĄ ir jos 
vyrų JONĄ VAIČIUS bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Bronė ir Juozas
Šlajai

A+A
IRENAI DIMSKIENEI

mirus, jos vyrų JUOZĄ, sūnų ALGĮ, dukras — 
KRISTINĄ bei REGINĄ ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

Sofija ir Aleksas Kusinskiai 
Sudbury, Ont.

Brangiam tėveliui

JULIUI ZURLIUI
Lietuvoje mirus, jo žmonai, sūnui JUOZUI su 
žmona, Hamilton, Ont., dukterims, sūnums ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu 
liūdime —

L. K. Meškauskai 
A. J. Mikšiai

Mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus,

JUOZĄ ZURLĮ su šeima nuoširdžiai užjaučia —

O. J. Adomauskai A. Z. Pulianauskai

M. M. Chrolavičiai G. A. Repčiai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

HU. CMATtl lito Huronlarte K-

Tėvyne, tu už jūrų,
Mintyse taip arti — 
Iš mylimos gimtinės 
Man liūdėsi siunti

Brangiam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus,

sūnų JUOZĄ ZURLĮ su žmona ir PETRĄ ZURLĮ 
didžio skausmo valandų giliai užjaučiame —

Alfonsas, Albina ir Alfredas 
Keliačiai

Mūsų kredito unijos nariui 
a + a Klemui Kiaušui 

mirus, jo žmonai APOLONIJAI ir dukrai REGINAI 
Lietuvoje bei artimiesiems nuoširdžių užuojautų 
reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Litas" valdyba



Baltijos valstybių pašto ženklų parodoje Toronte. Iš kairės: latvių atstovas, V. Matulaitis, J. Jagėla, KLB pirm. J. 
R. Simanavičius, K. Kaminskas ir Ontario vyriausybės atstovė min. M. Birch Nuotr, St. Dabkaus

Vyskupo sukaktis Vokietijoje

Dabartiniai išeivijos rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ti, Dieve gink, pakeisti bent iu 
pobūdį. Tą patį galima pasaky
ti apie mūsų bendrines politi
nes pažiūras. Pvz. vyresniojoje 
kartoje dar iš prieškarinių me
tų tebeegzistuoja “partijų” bau
bas ten, kur jis yra, ir ten, kur 
jo nėra (žiūr. A. Rinkūno ve
damąjį “T2). Todėl mums ra
dikali reforma yra sunkiai pa
siekiama. Kita vertus, kiekvie
name krašte tos reformos klau
simas yra skirtingas. Iš šono 
žiūrint, man pvz. atrodo, kad 
Kanados ir JAV išeivijos prob
lemos politinėje srityje stipriai 
skiriasi. Amerikoje turime daug 
aktyvumo (paskutiniaisiais kele- 
riais metais daug jo nukreipto 
vienų prieš kitus) kaip tik dėl 
savo konservatyviškumo. Kai 
VLIKas steigė Lietuvių Bend
ruomenę, prel. M. Krupavičius, 
didelis Lietuvos patriotas, o ir 
nelabai mažesnis “partietis” 
(reikia p. Rinkūnui priminti) 
manė, kad Bendruomenė dirbs 
lietuvybės ir kultūros darbą, o 
VLIKas (ir ALTa) dalinsis poli
tikos uždaviniais. Tačiau tų ins
titucijų aukso amžius- praėjo, 
kaip tai gyvenime paprastai yra. 
VLIKas iš to pasidarė išvadas, 
ir nors jo reformos nepatenki
na kaikurių mūsų politikos vei
kėjų, kaip pvz. dr. Nemicko, 
visdėlto VLIKas yra radęs nau
ją vaidmenį, kurio ėmėsi pagal 
savo išgales, kooperuodamas su 
JAV Lietuvių Bendruomene, ta 
nauja jėga, kurios “aukso” am
žius prasidėjo jau prieš kurį lai
ką, bet dar nerodo baigimosi 
ženklų. Tai pati stiprioji JAV 
lietuvių išeivijos visuomeninė 
institucija. Amerikos Lietuvių 
Taryba bandė save stiprinti nau
jų organizacijų pridėjimu, bet 
tai nepadėjo grąžinti ankstyvo
jo Šimučio - Grigaičio-Vaidylos 
“aukso amžiaus” pajėgumo ir 
augštumų, kuriose taryba atli
ko žymius ir istoriškai išliksian
čius uždavinius. Dėl vienų ar ki
tų priežasčių tačiau taryba nu
sprendė tęsti savo politinę veik
lą, tarytum gyvenimas nebūtų 
pasikeitęs, tarytum visuomenė
je atsirandančios politinio dar
bo tuštumos užpildyti nebūtų 
atėjusi L. Bendruomenė. Ka
dangi gyvenimo sustabdyti ne
galima, kadangi senos, kad ir la
bai garbingos, institucijos turi 
naujai orientuotis naujose ap
linkybėse, — prasidėjo nesuti
kimai tarp ALT ir LB, nes ta
ryba nusprendė nepasiduoti gy
venimo tėkmei, nusprendė žūt 
būt neperformuluoti savo insti
tucinių funkcijų, šitoje pažiū
roje, man iš šalies atrodo, rei
kia jieškoti JAV išeivijos poli
tinių ir bendruomeninių nesuti
kimų rakto. Kol egzistuoja toks 
klaidingai suprastas institucinis 
tradiciškumas ir lojalumas, tol 
Amerikoje politinio darbo re
formos nebus ir tol nesutiki
mai tęsis. Tačiau esu optimis
tas ir manau, jog laikas išspręs 
šį konfliktą su gyvenimu einan
čiųjų linkme, šalia to, neuž
mirškime, pozityvus darbas vyk
ta ir dabar; ypač jaunesnioji in
teligentija yra radus ir naujų 
priemonių, ir naujų būdų. Ji 
yra susispietusi apie JAV Lie
tuvių Bendruomenę.

Šis “institucinis” JAV lietu
vių “karas” betgi iškelia aikš
tėn lietuviškųjų nuomonių pasi
dalinimą atolydžio, Helsinkio 
susitarimo ir pan. klausimais. 
Tai labai svarbūs klausimai, lie- 
čią Lietuvos likimą, ir reikia la
bai apgailėti, kad jais nėra su
siderinimo. Institucijų gali būti 

kelios, bet jų pažiūros neturėtų 
kryžiuotis valdžios įstaigose.

— Skelbiama, kad rašote nau
ją veikalą anglų kalba apie Lie
tuvą ryšium su tarptautiniu eu
charistiniu kongresu Filadelfijo- 
joje. Kokio pobūdžio bus tas 
veikalas ir kada pasieks viešu
mą?

— Rašomoji knyga bus išsa
mi Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vaidmens ir situacijos analizė 
sovietinio režimo sąlygose. Ak
centuojamas paskutinysis de
šimtmetis, jo įvykiai, kovos, 
problemos. Knyga bus ilgoka, 
mokslinio pobūdžio, bet inteli
gentui prieinamo skaitymo sti
liaus. Turi būti baigta kongre
sui. Knygos iniciatorius yra lie
tuviškasis eucharistinio kongre
so komitetas.

— Svarstydami įvairias išeivi
jos problemas, žvelgiame į atei
tį ir kartu į lietuvių jaunimą. 
Ar dabartinis išeivijos jauni
mas, perėjęs per vakarietinę 
švietimo sistemą, yra pasiruošęs 
lietuviškosios ateities uždavi
niams?

"Kaip ahkščHTū TnThėjatf, 
esu optimistas. Kultūriškai jau
nimas bus gerokai skirtingas 
nuo tos kartos, kuri mokslus 
baigė ir dirbo Lietuvoje, ar net 
tos, kuri augštuosius mokslus 
pradėjo Lietuvoje ar tuoj po 
karo išeivijoje, tačiau principi
niais nusistatymais, man rodos, 
susipratusieji jaunosios kartos 
vadovai išlieka lietuviškosios 
“estafetės nešėjai”. Mūsų orga
nizacijos kreipia — ir teisingai 
— didelį dėmesį į jaunimą, kar
tais jį net savotiškai lepina. To 
jau ašai neaprobuosiu. Taip pat 
manau, kad mūsuose baisiai ma
ža dėmesio skiriama tam jauni
mui, kuris dėl tėvų įsikūrimo 
aplinkybių gyvena atokiau nuo 
Didžiųjų ežerų — Toronto tri
kampio ir kelių didžiųjų Šiau
rės Amerikos miestų apylinkių. 
Iš JAV žiūrint, dažnai atrodo, 
kad mūsų organizacijoms ir va
dovams tie lietuviukai ir lietu- 
viukės, kurie gyvena už Čika
gos, Detroito ar Toronto, lietu
vių tautai nebepriklauso. Į juos 
nekreipiamas dėmesys, jų ne
bandoma integruoti ir t. t. Ma
nau, kad tai milžiniška klaida, 
kylanti iš savotiškos lietuviško 
getto atmosferos. Turėdamas 
tam tikros gyvenimiškos patir
ties, ašai turiu radikalios kri
tikos ir esu radikalaus nusista
tymo šio lietuviškojo provincia
lizmo, kartais beveik “klikizmo” 
klausimu. Jaunų žmonių minė
tame trikampyje per amžius ne
išlaikysite. Todėl reikia pažiū
rėti toliau bei plačiau ir atitin
kamai pritaikyti savo metodus, 
reikalavimus ir t. t. Aplamai, 
toliau nuo šio trikampio gyveną 
žmonės dažnai turi “brautis” į 
lietuvybę. Laikui bėgant, jie iš
leidžiami iš bendruomeninių ir 
kitokių sąrašų, užmirštami net 
pastoracijoje. Ar mes galime 
sau leisti tokią užmaršties pra
bangą? Tautybės esmė glūdi 
tautiniame bendravime. Todėl 
svarbi yra tautinė kalba, įvairi 
komunikacija su ja pačia, su 
jos atmintimi per jos literatū
rą, meną ir aplamai svarbus 
bendravimas lietuvybėje. Kiek
vieno lietuvio išsprūdimas iš šio 
bendravimo reiškia dalinę lietu
vybės mirtį. Mūsų vadovai paro
dė susirūpinimo P. Amerika. O 
kaip yra su pačia šiaurės Ame
rika?

— Tebėra aktualus santykių 
su pavergtos Lietuvos žmonė
mis klausimas. Ar yra pastebi

ma šioje srityje tam tikra evo
liucija?

— Man atrodo, kad šis klau
simas dabar svarstomas daug 
blaiviau. Iš vienos pusės, toji 
visuomenės dalis, kuri tikėjosi, 
jog su tomis kelionėmis prasi
dės tikra komunikacija tarp iš
eivijos ir Lietuvos Žmonių, pa
matė, kad tikra, t.y. abipusė ir 
plati, komunikacija yra negali
ma, bent tol, kol KGB vadas 
Andropovas interpretuoja so
vietinės demokratijos esmę. Iš 
antros pusės, tie, kurie buvo vi
siškai priešingi kelionėms, ki
tus smerkdami (pvz., kaikur 
Vid. Vakaruose), patys tenai 
nuvažiavo. Mes gi visi pamatė
me, kad sovietinėje Lietuvoje 
atsirado prieš išeivių vizitus 
opozicija, panaši į tą, kuri JAV 
ar Kanadoje tokias keliones 
draudė. Komunistų vadams išei
vijos kelionės į Lietuvą nepatin
ka; patinka tik išeivių doleriai. 
Gi Lietuvos žmonės išeivių vizi
tų labai laukia. Manau, kad ši
taip visiems iš patyrimo pasi
mokius, į šį klausimą bus žiūri
ma labiau balansuotai ir nebe- 
kraštutiniškai. Kraštutinišku- 
mas, kokios spalvos jis bebūtų, 
nepadeda gyvenimo augimui, 
bet jį tik trukdo.

— “Tėviškės Žiburiuose” iš
kilo Nijolės ir Kęstučio laiky
senos klausimas, kuriame atsi
spindi ir taktikos reikalas, ko
vojant už religinę laisvę paverg
toje Lietuvoje. Ką Jūs tuo klau
simu manote?

— Manau, kad Lietuvos ko
votojams išeivija neturi galimy
bės patarti taktikos kalusimu. 
Galutinė tokios taktikos ap- 
sprendimo atsakomybė priklau
so Lietuvos žmonėms, nes jie 
žino geriau sąlygas ir aplinky
bes, kuriose jų kova vyksta. Mū
sų nusistatymas tačiau paveikia 
Lietuvos nuomones, todėl išei
vijai svarbu išlikti principingai 
lietuviško nusistatymo ir tą nu
sistatymą paliudyti savo dar
bais. Kiek liečia viešnages Lie
tuvoje, pareiškimus laikraš
čiams ir t.t., prisiminkime, kad 
ne tai sutepa, kas į žmogaus 
burną įdedama, bet tai, kas iš 
jos išeina. Sapienti sat.

DAIVA STADYTC, Toronto Mairo
nio mokyklos mokinė, laimėjusi I 
vietą kaip šokėja jaunųjų talentų var
žybose Toronte

Nuotr. St. Dabkaus

K. BR. LIUBINAS
Taip jau atsitiko, kad vysk, 

dr. Antanas Deksnys sulaukė 
70 metų amžiaus, lankydamas 
lietuvius Kaiserslauterne. Jis 
yra gimęs 1906 m. gegužės 9 d. 
Rokiškio apskrityje, Juodupės 
valsčiuje, Būtėniškio viensėdy
je. Įšventintas Panevėžio vysku
pijos kunigu 1931, išvyko 1936 
m. studijuoti į Šveicariją ir, de
ja, nebegrįžo į tėvynę, nes pra
sidėjo okupacija, karas ir vėl 
okupacija. Baigęs studijas filo
sofijos daktaro laipsniu, jis iš
vyko į JAV-bes. Ten 1969 m. 
buvo paskirtas Europos lietuvių 
katalikų vyskupu ir apsigyveno 
dviejose vietose — Romoje ir 
Bad Woerishofene, Vokietijoje.

Sukakties proga buvo priėmi
mas pas JAV aviacijos pik. Įeit. 
Donatą Skučą, kuriame dalyva
vo pagrindiniai Vokietijos LB 
ir Vasario 16 gimnazijos dar
buotojai. Namų šeimininkei dr. 
Skučienei atnešus sukaktuvinį 
tortą, buvo sugiedota vyskupo 
garbei “Ilgiausių metų”, o pas
kui prasidėjo sveikinimo kal
bos bei įteikimas dovanėlių. 
Sveikino Vokietijos LB valdy
bos pirm. Jurgis Barasas, Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijos 
valdybos vicepirm. Justinas Lu
košius, 8591 LS kuopos vadas, 
o kartu ir Vokietijos LB tary
bos prezidiumo pirm. Jonas Va
liūnas, lietuvių kapelionas Main- 
zo, Freiburgo ir Fuldos vysku
pijose kun. Alfonsas Bernato
nis, VLB Kaiserslauterno apy
linkės pirm. Juozas Poškaitis ir 
Miesau apylinkės valdybos vice
pirm. Juozas Nevulis. Pabaigoj 
tarė žodį pats vyskupas. Jis pa
dėkojo visiems sveikinusiems, 
šeimininkams ir dalyviams, o 
vėliau savo ilgesniame žodyje 
suminėjo Lietuvos okupanto 
pastangas skaldyti užsienio lie
tuvius, skatindamas į vienybę ir 
gerą sugyvenimą. Priminė prieš 
ketverius metus įvykusį Romo 
Kalantos susideginimą, kurio 
pavyzdžiu pasekė visa eilė lie
tuvių ir kuris atnaujino Lietu
vos didvyrių dvasią bei nuotai
kas. Vyskupas skatino visus ro
dyti dvigubą gerumą — ir lietu
viams, ir gyvenamojo krašto 
žmonėms. * *

Lietuvių šventė Homburge — 
Saaro krašte įvyko gegužės 8 d. 
Joje dalyvavo tautiečiai iš Saa
ro ir Rheinland Pfalz kraštų. 
Organizatoriais buvo saarietis 
A. Palavinskas ir VLB Miesau 
apylinkės valdyba. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis evangeli
kams ir katalikams atskirai. 
Evangelikų pamaldas laikė jų 
kapelionas kun. dijakonas Fri- 
cas Skėrys, o katalikų — Eu
ropos lietuvių vyskupas dr. An
tanas Deksnys. Katalikų pamal
dose buvo paminėta 50 metų su
kaktis nuo Lietuvos Katalikų 
Bendrijos provincijos įsteigimo 
ir 25 metai nuo jos paaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai.

Kartu su vysk. Deksniu Mi
šias laikė kunigai — Vingaudas 
Damijonaitis ir Bronius Liubi-

Lietuvos vokiečiu “Rūta”
K. BARONAS

Kiekvieną metų ketvirtį Lie
tuvos Vokiečių S-ga V. Vokieti
joje (Landsmannschaft der 
Deutschen aus Litauen) išlei
džia kultūros ir žinių laikraštį 
“Die Raute”. Dėl kuklios išvaiz
dos ir gal stokos stipresnių 
bendradarbių negalime šio lei
dinio lyginti pvz. su mūsų “Ai
dais” ar kitais kultūriniais lie
tuvių išeivijos leidiniais. “Die 
Raute”, šalia rimtesnių straips
nių, spausdina giminių ir pažįs
tamų pajieškojimus, įvairią in
formaciją. Tačiau tenka džiaug
tis, kad leidinyje nėra pronaciš- 
kos dvasios bei neapykantos lie
tuviams ir Lietuvai.

Kadangi laikraštis (negalima 
jo pavadinti žurnalu) išleistas 
balandžio mėnesį, pirmas jo 
puslapis paskirtas Kristaus Pri
sikėlimo šventei, aprašomos Ve
lykų ryto nuotaikos Vilniuje, 
minimos mūsų sostinės meniš
kos šventovės, iškilmingos pa
maldos rytą ir procesijos. 
Straipsnį puošia Šv. Onos šven
tovė, kuri, kaip laikraštis rašo, 
yra “pėdsakai XVI š. vokiškos 
architektūros.”

Platus straipsnis skiriamas 
prof. J. Strauchui, kuriam š. 
m. gegužės 7 d. suėjo 90 m. Gi
męs Suomijoje, tačiau stipriai 
suaugęs su Lietuva. Į mūsų tė
vynę jis atvyko tuoj po bolševi
kų revoliucijos — į Vilnių ir 
kiek vėliau į žmonos gimtinę — 
Kauną. Čia prof. J. Strauch įsi
jungė į kultūrinį ir švietimo 
darbą: 1920 m. Kaune atidarius 

nas, o liturginius skaitymus at
liko A. Palavinskas, J. Nevulis, 
A. Banaitis ir dr. Skučienė. Sa
lėje atidaromąjį žodį tarė A. 
Palavinskas. Jis pasveikino vi
sus gausiai susirinkusiuosius, 
bet ypač atkreipė dėmesį į vysk. 
Deksnį ir jį pasveikino 70 metų 
amžiaus sukakties išvakarėse. 
Moterys įteikė iš Lietuvos ne
seniai atvežtą tautiniais moty
vais išaustą rankšluostį. Tada 
prasidėjo kalbos. Pirmąjį žo
dį tarė Saaro krašto vyriausybės 
atstovas W. Bohrinann, po jo 
kalbėjo pik. Įeit. Donatas Sku
čas, o galiausiai Ričardas Pala
vinskas. D. Skučas, pasidžiau
gęs gražiu ir gausiu šio vakaro 
lietuvių susibūrimu, nušvietė 
lietuviškųjų susibūrimų sveti
muose kraštuose istoriją, pradė
damas Tadu Kosciuška, eidamas 
per lietuvių susibūrimus Euro
poje ir Siaurės bei Pietų Aineri- 
kose. “Prisiderinimas prie nau
jo krašto, suderinimas Lietuvos 
ir naujo krašto vertybių yra 
pats didžiausias ir sunkiausias 
uždavinys lietuviams tremtyje. 
Būti naujam kraštui lojaliu, bet 
jaustis lietuviu — tai’yra tiks
las. Ne tik pačiam jaustis lie
tuviu, bet tą jausmą perduoti 
ir savo vaikams”. Ričardas Pala
vinskas kalbėjo apie Motinos 
Dieną, gražiai iškeldamas lietu
vės motinos nuopelnus. Jis yra 
Vasario 16 gimnazijos abitu
rientas, studijuojąs chemiją 
Bonnos universitete.

Vyskupas ANTANAS DEKSNYS, 
sulaukęs 70 metų amžiaus

Grožinę susirinkimo dalį atli
ko Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai. Jie pašoko keletą tauti
nių šokių, padeklamavo lietuviš
kų eilėraščių, o dr. Jonaitė kar
tu su dviem gimnazistėm padai
navo keliolika lietuviškų liau
dies dainų. Oficialioji dalis baig
ta Tautos himnu. Po to sekė 
laisvas pobūvis. Besikalbant, be
šokant ir besivaišinant greit at
ėjo vidurnaktis ir reikėjo skirs
tytis į namus. Visiems dalyva
vusiems šioji šventė paliko la
bai malonius prisiminimus.

pirmą vokišką progimnaziją, jis 
buvo paskirtas direktorium. Jo 
dėka Kauno vokiečių progimna
zija buvo praplėsta į pilną gim
naziją, kuri išleido 211 abitu
rientų.

Okupavus Lietuvą bolševi
kams, J. Strauch dėstė Kara
liaučiaus ir Allensteino gimnazi
jose. Pastarojoje ėjo ir direkto
riaus pareigas. Įsteigus Pabalti
jo un-tą Pinneberge, Vokietijo
je, prof. J. S. dėstė filosofiją. 
Nenutraukė jis ryšių su lietu
viais ir, uždarius un-tą, įsijungė 
į lietuvių-vokiečių dr-ją. Kaip 
straipsnio autorius prof. dr. E. 
Boetcher rašo, jis ir toliau sten
giasi suartinti lietuvių ir vokie
čių tautas. Šis straipsnis iliust
ruotas Kauno vokiečių gimnazi
jos rūmų ir prof. J. S. nuo
trauka. f

Kaip minėjome “Die Raute” 
turi platų mirimų ir pajieškoji- 
mų skyrių. Šalia grynai vokiš
kų ar suvokietintų pavardžių 
(pvz. Berta Veitkunat, Domei- 
ko, Augustai, Mikelait) randa
mos ir grynai lietuviškos — Iva
nauskas, Maškauskas, Karsokas 
ir t.t. Mirusieji yra daugiausia 
vyresnės kartos žmonės, persiri- 
tę per gražų amžiaus slenkstį.

Pagal Lietuvos vokiečių kar
toteką, 1941 m. į Vokietiją re
patrijavo 52,000 vokiečių. V. 
Vokietijoje 1976 m. gyveno 
20,596 Lietuvos vokiečiai, R. 
Vokietijoje — 5,270, užsienyje 
— 8,883, ištremti (greičiausia 
iš R. Vokietijos į Sov. S-gą, K. 
B.) 3,978, mirę — 11,087, ne-
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Kai jūs šalote Siaurės Amerikoje, mes stovyklavome Brazilijoje ir mokė
mės lietuvių kalbos Nuotrauka A. Saulaičio

PRANEŠIMAS IŠ KOLUMBIJOS

Lietuviu Dienos Medelline
Didesnės lietuvių grupės Ko

lumbijoje gyvena Bogotos ir 
Medellino miestuose, tačiau pa
vieniai išsisklaidžiusių šeimų 
yra dar ir kituose mažesniuose 
miestuose, kaip Cartagena, Cali, 
Buga ... Visų lietuvių susiarti
nimui ir tautinių-kultūrinių rei
kalų aptarimui karts nuo karto 
yra rengiamos Kolumbijos Lie
tuvių Dienos.

Šiais metais tokia lietuvių vie
nijimo šventė rengiama Medel
lino mieste birželio 25-29 d.d., 
aktyviai prisidedant ir ją mate
rialiai paremiant Bogotos lietu
vių kolonijai, kurioje yra nema
žas lietuvių skaičius labai ge
rai įsikūrusių, šių lietuvių die
nų proga bus sujungti visi Ko
lumbijoje gyveną lietuviai iš
renkant Kolumbijos Lietuvių 
B-nės krašto valdybą. Iš PLB 
valdybos gautas raštas, kuria
me pranešama, kad mus aplan
kys švietimo ir kultūros reika
lų vicepirm. Jonas Kavaliūnas.

Šventės reikalais rūpinasi šių 
metų naujai išrinkta KLB Me
dellino skyriaus valdyba su 
energingu pirm-ku dr. Vladu 
Gaurišu. Jiems talkina pagalbi
nė komisija. Kolumbijos Lietu
vių Dienų programa yra gana 
plati ir įdomi. Ji vyks Lietuvių 
Katalikų Centro patalpose.

Birželio 25, penktadienį. 7 v. 
v., susipažinimo vakaras su foto
grafijų ir lietuviški} pašto ženk
lų parodos atidarymu bei kok
teiliu. I šį vakarą bus pakvies
ti Medellino civilinės, karinės ir 
bažnytinės valdžios atstovai. Šia 
proga, Medellino miestui šven
čiant 300 metų įskiūrimo su
kaktį, bus lietuvių pagerbtas 
Medellino miesto burmistras, 
įteikiant jam dovanėlę kaip 
Kolumbijos lietuvių padėkos 
ženklą.

Foto parodoj bus fotografijo
mis pavaizduotas visas Kolum
bijos lietuvių kultūrinis ir tau
tinis gyvenimas nuo lietuvių ko
lonijų įsikūrimo iki dabar. Nuo
traukos daugiausia yra surink
tos kun. M. Tamošiūno, kuris 
per visus šiuos metus nešė visą 
lietuvišką kultūrinę veiklą ant 
savo pečių, nepagailėdamas nei 
laiko, nei pinigo, nei savo svei
katos.

Filatelijos paroda bus įdomi 
ir didelė. Joje bus parodyti 
gausūs lietuviškų pašto ženklų 
rinkiniai, priklausantys dr. Vy
tautui Stasiukynui ir stud. Sau
liui Gaurišui. Juose bus matyti 
visi Lietuvoje išleisti ženklai, 
pradedant 1919 m. ir baigiant 
pirmąja rusų okupacija. Į ją 
bus įjungti Vilniaus ir Klaipė

Pagerbė motinas Venecueloj
Gegužės 2 d. Caracas Lietuvių 

Bendruomenės ■ valdyba paminėjo 
Motinos Diena Iškilmingas pamal
das atlaikė Venecuelos lietuvių ka
pelionas kun. A. Perkumas. Giedojo 
Caracas lietuvių jaunimas, vargonais 
grojo dr. Vytautas Danibrava.

La Vegos seselių saleziečių koply
tėlė, kuri yra labai jauki, buvo pil
nutėlė lietuvių Pamaldos buvo lie
tuviškos. Jų dalyviai, giedodami ir 
atsakinėdami lietuviškai. gražino 
motinų atminimui skirtas pamaldas.

Anksčiau Caracas lietuviai turė
davo pamaldas La Vegos šventovėje 
bendrai su vietos tikinčiaisiais ispa
nų kalba. Bet atsiradus pageidau
jančių turėti lietuviškas pamaldas, 
kun. Antanas Perkumas išrūpino iš 
La Vegos seselių saleziečių koplytė
lę ir jau trejos pamaldos buvo lie
tuviškos

randami arba dingę be žinios — 
6,887. Evangelikų-liuteronų Lie
tuvoje dar esama 20,000.

Lietuvos Vokiečių Dr-jos sky
rius veikia ir Berlyne (Rytų ar 
Vakarų? — K.B.), kur valdybos 
posėdis buvo pas A. Andrulat, 
o bendras pobūvis — pas sky
riaus pirmininką. Čia kaikurios 
moterys dėvėjo lietuviškus tau
tinius drabužius. 

dos ženklai. Šią parodą atida
rys, susipažinimo vakarui vado
vaus ir burmistrą pagerbs dr. V. 
Gaurišas, lydimas lietuviško 
jaunimo, svečių ir vietos lietu
vių.

Birželio 26, šeštadienį, 3 v. 
p.p., Kolumbijos Lietuvių Die
nų atidarymas — posėdis su dr. 
S. Siručio paskaita. Po jos bus 
skaidrėse parodytas kultūrinis 
Kolumbijos lietuvių gyvenimas. 
Aiškins stud. Gina Gaurišaitė. 
8 vai. vakaro — lietuviška va
karienė “Dona Maria” resto
rane.

Birželio 27, sekmadienį, 11 
v.r., iškilmingos pamaldos lie
tuviškoj Šiluvos koplyčioj, kon- 
celebruojant kunigams — dr. 
Mankeliūnui, Vaičiūnui, Tamo
šiūnui ir Saldukui. Pamokslą 
pasakys kun. dr. V. Mankeliū- 
nas.

3 v.p.p. bus jaunimo sporto 
šventė jų surengtoje stovykloje 
netoli Medellino miesto — kal
nuose. Ta jų stovykla prasidės 
birželio 26 ir baigsis 29 d. Jau
nimas aktyviai dalyvaus visose 
programos dalyse.

Birželio 28, pirmadienį, 10 v. 
r., išvyka į jaunimo stovyklą. 
Tai vyresniųjų vizitas jaunimui 
ir jaunimo priėmimas vyresnių
jų. Jaunimas atliks lietuvišką 
programėlę (tautiniai šokiai, 
dainos ir eilėraščiai). Ten pat, 
stovykloje, bus bendri šeimy
niški lauko pietūs.

Birželio 29, antradienį, 11 v. 
r., Mišios su kun. N. Salduko 
pamokslu lietuviškoje koplyčio
je. Vakare, 9 v., Kolumbijos 
Lietuvių Dienų užbaigimas ban
ketu gražiose “Nutibaro” vieš
bučio patalpose. Banketo metu 
bus pagerbti I-jo Lietuvių Ka
talikų Komiteto nariai — to ko
miteto steigėjai: dr. S. Sirutis, 
kun. M. Tamošiūnas ir kun. N. 
Saldukas, įteikiant jiems simbo
linę, lietuvišką dovanėlę. Jie, 
pasibaigus II D. karui, įsteigė šį 
komitetą, kad pagelbėtų savo 
tautiečiams pabėgėliams, vargs
tantiems Vokietijos pabėgėlių 
stovyklose. Jis siuntė jiems 
maisto siuntinius, išgavo į Ko
lumbiją įvažiavimo vizas, rūpi
nosi jų priėmimu, globa ir įkur
dinimu.

Tikimės, kad šios Kolumbijos 
Lietuvių Dienos įkvėps čia gy
venantiems lietuviams naujo 
ryžto ir jėgų mūsų tautinėje- 
kultūrinėje veikloje, o jaunimą 
paskatins išlikti gerais lietu
viais, tikrais Lietuvos sūnumis 
bei dukromis ne tik savo šei
mose, bet ir šiame krašte.

Rengėjai

Antra minėjimo dalį Lietuvių 
Centro salėje Caracas Lietuvių 
B-nės vardu pradėjo mokytojas Sta
sys Jankauskas pasveikinimu moti
noms. Aleksandra Vaisiūnienė skai
tė paskaita "Lietuva — mūsų moti
na” Paskaitininkei buvo atsidėkota 
ilgais plojimais.

Meninę dalį suorganizavo Jūratė 
de Rosales ir Jonė Bružienė. Jūratė 
de Rosales paruošė modernų teatrinį 
pasirodymą, kuriame Caracas lietu
viška mokykla priminė lietuviškos 
knygos draudimą, aušrininkus, var
pininkus, Jurgį Sauerveiną ir atvedė 
žiūrovus iki dabartinio mūsų gyve
nimo. Jonė Bružienė išmokė mokyk
los mokinius dainuoti senąsias ir 
naująsias lietuviškas dainas. Kiek
viena daina buvo atlikta mažųjų dai
nininkų su džiaugsmu ir meile.

Padėka lietuviškos mokyklos artis
tams, dainininkams, Jonei Bružienei 
ir Jūratei de Rosales (mūsų Caracas 
Lietuvių B-nės Goldą Meir) buvo iš
reikšta ilgais, karštais plojimais.

Caracas jaunimas įteikė visoms 
salėje esančioms mamytėms po rau
donų rožių puokštę. Susirinkusieji 
mūsų gražiam jaunimui taip pat 
triukšmingai paplojo.

Trečioji šventės dalis buvo vaišės 
ir privatūs sveikinimai mamytėms, 
artistams, dainininkams ir mamyčių 
pagerbimo šventės organizatoriams.

Petras Kriščiūnas
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
VADOVŲ PASITARIMAS
Respublikinis ekskursijų vadovų 

pasitarimas įvyko Vilniuje gegužės 
11d. Pagrindinis dėmesys teko XXV- 
tojo sovietų kompartijos suvažiavi
mo nutarimams. Respublikinės prof
sąjungų tarybos pirm. K. Mackevi
čius džiaugusi, kad per penkmetį tu
ristų skaičius Lietuvoje pagausėjo 
2,3 karto, ekskursijų dalyvių — 2,7 
karto, šios organizacijos sekr. B. Lo
pata skaitė pranešimą apie ekskursi
jų vadovų uždavinius, iškeltus XXV- 
jame kompartijas suvažiavime, o 
“Inturisto” Lietuvos skyriaus valdy
tojas P. Likša — apie to sovietinės 
kompartijos suvažiavimo medžiagos 
propagavimą užsienio turistams. Tai
gi, jų dabar lauks dar įkyresni vado
vų pareiškimai apie Sovietų Sąjun
gos laimėjimus ir okupuotai Lietu
vai atneštą “rojų”. Pasitarime taipgi 
kalbėjo iš Maskvos atvykęs vyriau
siosios ekskursijų valdybos viršinin
kas S. Denotkinas, vilniškės kompar
tijos centro komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjo pavaduo
tojas C. Panavas.

EISMO SAUGUMAS
Vilniaus sporto rūmuose balan

džio 18 d. antrą kartą buvo sureng
tas “šviesoforo” žaidimas, propaguo
jantis eismo taisykles mažiesiems 
moksleiviams. Rūmai tą dieną pri
minė miestą su grindyse paženklin
tomis gatvėmis, jų sankryžomis, šali
gatviais, eismą reguliuojančiomis 
šviesomis. Baigminėse varžybose su
sitiko geriausios moksleivių koman
dos iš Vilniaus ir Kauno miestų, 
Biržų, Skuodo ir Kauno rajonų, at
rinktos vietinėse tokio pabūdžio žai
dynėse, kurios buvo surengtos viso
se Lietuvos mokyklose. Kiekvieną 
komandą sudaro 100 moksleivių. 
Eismo taisyklių žinias demonstravo 
pėstieji, pedalinių automobilių vai
ruotojai, dviratininkai, “mechani
kai" ir eismo reguliuotojai. Geriau
sia “pėstininke” buvo pripažinta vil
nietė R. Urbaitė, geriausiu “mecha
niku" — vilnietis Ž. Knezleris, ge- 
liausia vairuotoja — kulautuvietė A. 
Burnakytė, geriausiu dviratininku— 
kalnietis J. Bajorinas, geriausia eis
mo reguliuotoja — kaunietė 2. Zub- 
kaitė. Komandinėje įskaitoje I vieta 
teko Vilniui, II — Skuodo rajonui, 
III — Kaunui. “Šviesoforo” žaidimu 
mažuosius moksleivius stengiamasi 
supažindinti su eismo taisyklėmis ir 
sumažinti nelaimių skaičių miestų 
gatvėse.

BUTO PROBLEMA
Kulautuviškių Mikšių šeimos buto 

problemą “Komjaunimo Tiesos” 53 
nr. sprendžia šio laikraščio specia
lus korespondentas Stanislovas Bal
čiūnas. Pagalbos šauksmą redakcijai 
atsiuntė Kulautuvos vidurinės mo
kyklos abituriento Jono Mikšio kla
sė. Pasirodo, dėl ankšto buto, kurį 
tesudaro vienas kambarys su virtuve 
visai še'mai, mokyklą metė Jonas ir 
dvi jo sesutės — penktokė Milda, 
septintokė Laima. Pagrindinis jų ar
gumentas — nėra vietos pamokoms 
paruošti. Pažadėtą erdvesnį butą Ku
lautuvos valdytojai atidavė kitai šei
mai. S. Balčiūnas, aplankęs Mikšių 
šeimą pasakoja: "Mikšių kambary 
švietė neseniai ištrintos, iššveistos 
grindys. Vidury — staliukas. Iš vie

nos pusės prie jo priglausta sofa, iš 
kitos — lova. Spinta, televizorius, 
dar viena lova — kambariukas pilnu
tėlis ...” Ir visdėlto S. Balčiūnas da
ro keistoką išvadą: “Nedrįstu teigti, 
kad viename mažame, prigrūstame 
kambarėlyje ir virtuvėje būtų geros 
sąlygos šeimai, kurios trys nariai — 
moksleiviai. Tačiau tvirtinti, jog vai
kams pamokoms ruošti vietos visai 
stinga — nėra jokio pagrindo. Juk 
pernai keturi mokėsi ir tilpo. Šiemet 
vienas jau baigęs vidurinę ..To
kios S. Balčiūno išvados nepakeitė 
ir Albinos Mažeikienės pastaba: “Per
nai verandoj pamokas ruošė, šiemet 
žiemą šalta ..Nepadėjo nė jos aša
ros. Kulautuvos vykdomasis komite
tas A. Mikšienę už vaikų neleidimą 
mokyklon nubaudė pinigine bauda. 
"KT” redakcija pasitenkina sausa 
pastaba, kad dabar jau visi Mikšių 
vaikai lanko mokyklą. Taigi, buto 
problema taip ir liko neišspręsta: 
Mikšių šeima su keturiais vaikais 
tebeskursta viename kambaryje, ku
rį net ir pats S. Balčiūnas savo raši
nyje pavadino kambarėliu.

LENKO ATMINIMUI
Gegužės 9 d. Švenčionyse buvo ati

dengta memorialinė lenta lenkui Ja
nui Krasickiui, lankiusiam šio mies
to gimnaziją. Jis buvo lenkų kom
partijos organizatorius ir veikėjas, 
žuvęs Varšuvoje 1943 m. rudenį. 
Lenta prikalta prie namo, kuriame 
jam teko gyventi. Jos atidengimo 
proga apie Maskvai tarnavusių lie
tuvių, rusų ir lenkų revoliucininkų 
ryšius kalbėjo Švenčionių rajono 
kompartijos komiteto I sekr. V. Pur- 
vaneckaitė ir žuvusiojo brolis Ježis 
Krasickis, dirbantis Lenkijos atomi
nių tyrimų institute.

“SALDUVĖS” TRAUKINYS
Savaitgalio kelionėms į koncertus 

ir muzėjus šiauliečiai turi specialų 
"Salduvės” traukinį. Šiemet Juo jau 
yra atlikta 12 kelionių į Vilniaus 
operos ir baleto teatrą, Panevėžio 
dramos teatrą, Rygos bei kitų mies
tų koncertų sales ir muzėjus. Trau
kiniu naudojasi ne tik miestų gyven
tojai, bet ir apylinkės žemdirbiai.

VILNIAUS ATEITIS
"Valstiečių Laikraščio” 56 nr. pa

skelbtas pranešimas skaitytojus in
formuoja apie Vilniaus dabartį ir 
ateitį. Vilniaus teritorija, pastaraja
me dešimtmetyje beveik padvigubė- 
jusi, dabar jau apima 26.000 hekta
rų. Pagal generalinį planą, patvir
tintą 1964-80 metams, Vilniuje Iš
augo nauji gyvenamieji Lazdynų ir 
Karoiiniškių rajonai, statomos Vir- 
šuliškės. Gegužės 7 d. posėdyje buvo 
aptartas šio plano vykdymas ir nau
jo generalinio plano 2000-tiesiems 
metams techninis bei ekonominis 
pagrindimas. Pranešimą skaitė vyr. 
architektas G. Valiuškis, Lenino pre
mijos laureatas. Pasitarimą suren
gė Sovietų Sąjungos civilinės staty
bos ir architektūros komitetas, Lie
tuvos statybos reikalų komitetas ir 
vykdomasis Vilniaus miesto komite
tas. Dalyvių eilėse buvo iš Maskvos 
atvykęs sovietinio komiteto pirmi
ninko pavaduotojas N. Baranovas su 
grupe specialistų. Net ir Vilniaus 
ateities planus turi patvirtinti bei 
koreguoti Maskva. v. Kst.

Montrealio lietuvių tautinių instrumentų orkestras “Gintarėlis” dalyvauja 
mento rūmuose baltiečių vakare 1976. III. 10
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miltono apylinkės valdyba pirmame 
posėdyje pasiskirstė pareigomis: K. 
Deksnys — pirmininkas, M. Gudins- 
kas — vicepirmininkas, J. Bajoraitis 
— iždininkas, J. Jurgutytė — sekre
torė, A. Kaminskaitė — jaunimo va
dovė ir kultūros reikalų atstovė, K. 
Mikšys — parengimų vadovas. Sava
noriškai iš valdybos pasitraukė L. 
Skripkutė. P. A. Patamsis ir P. Lu
košius, kaip kandidatai, buvo pra
šomi įeiti j valdybą, bet atsisakė. 
Dar trūksta septinto valdybos nario.

Valdyba
SKAUTAI NUOŠIRDŽIAI dėkoja 

visiems, kurie prisidėjo prie mūsų 
Kaziuko mugės darbu ir aukom. Ypa
tingas ačiū prel. J. Tadarauskui, 
draugininkėms, “Šatrijos Raganos” 
narėms, p.p. Deksnienei, Sakams, 
Skaisčiams, A. šilinskui, Aimonui ir 
tėvų rėmėjų komitetui. Didžiosios lo
terijos laimėtojai: I premija (televi
zija) — p. Stanaitis, III (vynas) — 
Anita Pakalniškytė, IV (pietūs 
(Shakespeare restorane) — K. Gu- 
dinskas. Antrą premiją (paveikslą) 
laimėjo baltas bilietas nr. 500; V 
(plokštelę) — baltas bilietas nr. 497. 
Asmenys, turį šiuos bilietus, gali at
siimti premijas paskambinę 385- 
5681 po 6 v.v.

SKAUTAI RUOŠIA vasaros išky
lą birželio 5-6 d.d., į kurią kviečia 
Londono ir St. Catharines skautus. 
Taip pat kviečia tėvus ir kitus sve
čius atsilankyti į laužą šeštadienį, 
8.30 v.v. Sekmadienį tėvams ir sve
čiams tėvai rėmėjai ruošia ypatingą 
programą — varžybas, kurios prasi

dės 2 v.p.p. Dėl pilnesnės dienotvar
kės prašome kreiptis pas drauginin
kus.

ŠIŲ METŲ RUDENĮ pradės veik
ti naujas skaučių - skautų būrelis 
"Rūtelės — Dobilai”, kuris paruoš 
mažus vaikučius paukštyčių bei vil
kiukų veiklai. Priimsime visus vai
kučius nuo 3‘Ą - 6 metų amžiaus. 
Sueigos numatytos maždaug kas tris 
savaitės. Tėvai, norėdami supažin
dinti savo vaikus su šia programa, 
prašomi juos atsivežti į vasaros iš
kylą sekmadienį, kur naujam būre- 
liui taip pat bus pritaikyta progra
ma. Ji prasidės 2 v.p.p. Kviečiame iš 
anksto užregistruoti vaikučius pas 
sesę L. Bagdonaitę - Chiarelli, tel. 
389-5114.

ATEINANČIŲ METŲ veiklos da
tos; rugsėjo 12 — veiklos atidary
mas, iškyla; spalio 3 — bendra išky
la Camp Nemo; gruodžio 21 — Kū
čios 4 v.p.p.; vasario 21 — Nepri
klausomybės minėjimo sueiga 7 v.v.; 
kovo 6 — Kaziuko mugė; balandžio 
25 d., 1 v.p.p., šv. Jurgio minėjimo 
sueiga; birželio 18, 19 d.d. — vasa
ros iškyla.

Kviečiame tėvus ir svečius į visas 
iškilmingas sueigas bei iškylas. Be 
jūsų paramos skautai negali stipriai 
veikti.

VASAROS STOVYKLA Romuvo
je įvyks rugpjūčio 7-21 d.d. Ragina
me visus skautus-es dalyvauti. Jeigu 
yra moterų, norinčių šeimininkauti 
virtuvėje, prašome skambinti 385- 
5681 po 6 v.v.

Iki pasimatymo vasaros iškyloje! 
Budėkime! Tuntininkai

meninėje programoje Kanados parla- 
Nuotr. L. Giriūno

® LIETUVIAI PASAULYJE

Bail. Adomas Galdikas neužmirštamas ir okupuotoje Lietuvoje. Jo gim
tinėje — Giršinų kaime, Mosėdžio valsčiuje, pastatytas paminklas. Prie jo
— brolis su šeima, grįžęs iš Sibiro

BUFFALO, NEW YORK

OTTAWA,
BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI- 

MAS jau ketvirti metai rengiamas 
ekumeninių pamaldų ir religinio 
koncerto forma kartu su estais, lat
viais ir ukrainiečiais, šiemet įvyks 
birželio 9 d. St. Matthew’s angliko
nų šventovėje. Prie minėjimo taip 
pat prisidės gudų, čekoslovakų, len
kų ir vengrų bendruomenės Otavo
je. Pamokslą pasakys ukrainiečių ba
zilijonų vyresnysis Severin Yaky- 
myshyn, OSBM, tema “Genocidas 
šiandien pasaulyje”. Religinį kon
certą atliks V. Verikaitis, bosas-ba
ritonas, estas Jan Jarvcpp — čelis- 
tas, latvė Anita Rundans — vargonų 
muzikė ir ukrainiečių kataikų para
pijos choras. J. V. D.

MOKYKLOS ISTORIJOS BRUO
ŽAI. Prieš 25 metus, pirmininkau
jant A. Paškevičiui, dr. A. Ramūnie- 
nės iniciatyva pradėjo veikti šešta
dieninė mokykla 1951. V. 12 su 11 
mokinių. Mokytojais dar buvo N. 
Trečiokienė ir A. Paškevičienė. 1951. 
XII. 6 mokykla užsidarė, nes liko tik 
3 mokiniai.

Maždaug po 10 metų, 1960 m., vėl 
buvo suorganizuota mokykla su 15 
mokinių tuometinio pirm. J. Danio 
pastangomis. Dvejus mokslo metus, 
iki 1962 m. pavasario, ji veikė Da
nių namuose; mokė V. Balsevičius, 
B. Naras, R. Danytė ir J. Danys. 
1962-63 mokslo metais mokyklai va
dovavo savo namuose dr. M. Ramū- 
nienė. Likus tik 6 mokiniams, mo
kykla vėl nutraukė darbą, šiuos tre
jus metus mokytojai dirbo be atly
ginimo, taip pat ir patalpos ir prie
monės buvo neapmokamos.

1966 m. apylinkės valdyba surado 
mokytojus ir patalpas, bet neatsira-

ONTARIO
do pakankamai tėvų vežti savo vai
kus į mokyklą. 1969 m. mokykla vėl 
pradėjo veikti valdybos pirm. V. 
Priščepionkos iniciatyva Teachers 
College patalpose. Po 1972 m. Onta
rio provincijos daugiakultūrių rei
kalų konferencijos atsirado galimy
bė gauti nemokamas patalpas ir at
lyginimą mokytojams iš Otavos švie
timo vadybos. Tais metais nepasi
naudota, bet 1973 m. valdybos pirm. 
V. Priščepionkos ir tėvų komiteto 
pirm. V. Radžiaus pastangomis mo
kykla buvo įtraukta į švietimo vady
bos sistemą ir, užmokėjus vaikų re- 
gistracijos mokestį, galėjo nemoka
mai naudotis patalpomis dviem sky
riam ir gavo atlyginimą dviem mo
kytojam pagal bendras normas. Da
bar mokinių skaičiui sumažėjus iki 
12, švietimo vadyba atlygina tik vie
ną mokytoją.

Paskutiniais penkeriais metais 
mokytojais buvo V. Balsevičius (3 
metus), J. Paulionytė, A. Paškevi
čienė ( 3 m.), P. Ancevičienė (3 
m,), B. Vilčinskienė. Mokykla tvar
kosi visiškai nepriklausomai, vado
vaujant tėvų komitetui, kurio dabar
tinis pirmininkas yra prof. G. Pro- 
euta. Kaip istorija rodo, šeštadieni
nės mokyklos sėkmingas veikimas 
priklauso nuo vaikų tėvų.

J. V. Danys

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

“NEMUNAS” ATSTOVAVO LIE
TUVIAMS. Amerikos dviejų šimt
mečių sukakties proga vietos Tarp
tautinis Institutas surengė festivalį 
gegužės 14. 15 ir 16 dienomis. Buvo 
pademonstruota įvairių tautų dailė, 
muzika, šokiai ir valgiai. Iš viso per 
tas tris dienas festivalio programoje 
dalyvavo net 18 tautinių grupių.

Didžiausia Buffalo apylinkės tau
tinė grupė yra lenkai, toliau eina 
italai, vokiečiai, ukrainiečiai, veng
rai ir kt. Negalima pasakyti, kad di
džiųjų grupių pasirodymai buvo pra
našesni ar turtingesni. Pati mažiau
sioji Buffalo tautinė grupė yra lie
tuviai, kuriai šiame pasirodyme at
stovavo St. Catharines tautinių šo
kių grupė “Nemunas", vadovauja
mas p.p. Zubrickų.

Lietuviški šokiai ir šokėjų tauti
niai drabužiai atkreipė ypatingą pub
likos dėmesį. “Nemunas” buvo nuo
širdžiai publikos išlydėtas ir po kon

certo paprašytas pozuoti nuotrau
koms.

Tenka pabrėžti, kad “Nemunas” 
per pastarąjį pusmetį yra padaręs 
didelę pažangą visais atžvilgiais ir 
šiame koncerte tikrai puikiai pasi
rodė.

Gal ir netikslu būtų buffaliečiams 
jį vadinti St. Catharines grupe, nes 
ir Buffalo nuo pat pradžios jame tu
rėjo ir tebeturi nemažai “akcijų”. 
Ir šiuo metu "Nemunui” priklauso 
net penki Buffalo jaunuoliai.

Kaip ten bebūtų, Buffalo lietuviai 
"Nemuną” laiko savąja grupe ir 
nuoširdžiai jam dėkingi už jo pasi
rodymus bei atstovavimą Buffalo lie
tuviams tarptautiniuose pasirody
muose. Lietuvių klubo valdyba

• Metinė “T. Žiburių” prenume
rata — $10, rėmėjo — $15. Ar 
jau sumokėjote?

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje 9
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas i/ayy

830 Main Street East, telefonas 544-7125 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 9’/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas
nekiln. turto posk. 11 %

6% 
8'/z%

12%

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui ennincjer Ltd

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

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

KLB DELHI APYL. VALDYBA, 
padedant kitoms vietos organizaci
joms, birželio 13 d. rengia sibirinių 
trėmimų ir Lietuvos kankinių pami
nėjimą: 1 v. pamaldos šv. Kazimie
ro šventovėje Delhi, Ont., Trumpas 
susikaupimas prie kryžiaus.. Dalyvaus 
KLB krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius. Po to Šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje jaunimas parodys 
skaidres - paveikslus iš jaunimo kon
greso P. Amerikoje. Vietos jaunimas 
paruoš užkandžius visiems dalyvau
jantiems. Apylinkės lietuvius prašo
me gausiai atsilankyti.

Apylinkės valdyba
KLK MOTERŲ DR-JOS visuotinis 

susirinkimas, gausus dalyvėmis, įvy
ko balandžio 25 d. parapijos salėje. 
Pirmininkavo V. Garnelienė, sekre
toriavo O. Šiurnienė. Naujoji valdy
ba labai gražiai vadovauja skyriui 
ir jau pasireiškė dideliu darbštumu. 
Sutvarkė pagrindinai salę, nupirko 
staltieses, gėlių indelius, išklojo 
laiptus kilimu. Šios organizacijos na
rės rūpinasi šventovės puošimu gė
lėmis ir kitokia pagalba.

Naują valdybą sudaro: pirm. R. 
Augustinavičienė, V. Lapienienė, E. 
Rugienienė, E. Augustinavičienė, A. 
Lapėnienė, R. Beržinienė. Nauja na
re į'šią organizaciją įsirašė Regina 
Jauneikaitė - Stengell, gyvenanti Ot
terville apylinkėje.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
surengė KLK Moterų Dr-jos skyrius 
gegužės 2. Pavasario žiedais papuoš
ta salė visus viliojo į šią šventę. Mo
tinoms buvo prisegtos gėlės. Minėji
mą pradėjo Rožė Augustinavičienė, 
pakviesdama vietos jaunimą tęsti 
programą. Rasa Ratavičiūtė, šių me
tų abiturientė, įdomiai skaitė tai die
nai skirtą straipsnį. Po to jaunimas 
skaitė poeziją, parašytą Lietuvos ir 
išeivijos poetų, su muzikiniu paįvai
rinimu, atliktu akordeonu ir piani
nu. Jau kelinti metai iš eilės Moti
nos Dienos meninę dalį atlieka tie 
patys jaunieji nariai su dideliu nuo
širdumu: Dana Ceikutė, Rita Ame- 
Jotte, Rimas Norkus. Ramunė Narbu
taitė, Nijolė Vytaitė, Rimas Jakubic- 
kas, Ramunė Jauneikaitė, Audra 
Beržinytė, Algis Ratavičius ir Dana 
Vieraitytė (talentinga deklamatorė). 
Visus pradžiugino Janet Olekaitė, 
lankanti vietinę gimnaziją ir moky
tojaujanti Ontario konservatorijoje, 
su įkvėpimu pagrojusi akordeonu. 
Pabaigai mažasis “Palangos” an
samblis, vadovaujamas R. Ratvičiū- 
tės, pašoko vieną šokį.

Su šiuo minėjimu moterų dr-ja 
atideda savo veiklą iki rudens, kai 
bus pabaigti didieji ūkių darbai.

JUSTINO LAURECKO mirties 
metinės gegužės 15 d. paminėtos P. 
Laureckienės užprašytomis šv. Mi- 
šiomis, dalyvaujant dukrai ir žentui 
D. P. Vindašiams iš Otavos, gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems. Vė
liau visi pusryčiavo parapijos salėje.

VANDOS MAŽEIKIENĖS 10 me
tų mirties sukakties Mišios, užpra
šytos Stellos Mažeikienės. įvyko ge
gužės 23 d., dalyvaujant gausiam bū
riui parapijos žmonių. Pusryčiai bu
vo “Golden Leaf” restorane. Pamal
das laikė klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas.

MONIKA SIGITA OBELIENIŪ- 
TĖ ištekėjo už David Keith Leigh- 
field gegužės 22 d. Iškilmingos ves
tuvinės apeigos įvyko lietuvių Šv. 
Kazimiero šventovėje. Tillsonburg 
Community Center salėje surengta
me gražiame pokylyje dalyvavo per 
300 žmonių. Pranešėju buvo dviem 
kalbom laisvai kalbantis Kastytis 
Lukošius.

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS rengiamas birželio 13 d. šven
tovėje ir prie kryžiaus, dalyvaujant 
svečiui iš Toronto — KLB pirm. J. 
R. Simanavičiui. Salėje bus rodomos 
skaidrės iš jaunimo suvažiavimo. P.A.

St. Catharines, Ont.
IŠKILMINGOS PAMALDOS JAU- 

NIMUI įvyko gegužės 9, sekmadienį, 
į jas atsilankė visas Niagaros jauni- 
mas, apsirengęs tautiniais drabužiais. 
To jaunimo atstovai atliko liturginių 
apeigų jiems skirtą dalį. Su jauni
mu atvykusioms tėvams vaizdas at
rodė reto grožio, jaudinantis.

“NEMUNAS” gegužės 9 d. Buffa
lo mieste dalyvavo amerikiečių Folk 
Arts festivalio užbaigoje — pašoko 
tris tautinius šokius International 
Instituto salėje ir susilaukė iš pub
likos audringų plojimų. Viena ame-

(Nukelta j 7-tą psl.)

JA Valstybės
DIENRAŠČIO "THE NEW YORK 

TIMES" pranešimu gegužės 11 d.. 
Sovietų Sąjunga dešimties dienų 
viešnagei JAV atsiuntė devynių dva
sininkų delegaciją dvišimtmečio su
kakties proga. Delegatų eilėse buvo 
Latvijos Liuteronų Bendrijos arkiv. 
Janis Matulis, lietuviai kun. Vladas 
Rabašauskas, kun. Stasys Lidys, ra
binas Jakovas Fišmanas, ortodoksų 
metropolitas Juvenalis. Niujorko žy
dai skeptiškai sutiko rabiną J. Fiš- 
nianą, nes jis tarnauja kompartijai, 
puldamas iš Sovietų Sąjungos norin
čius išvažiuoti žydus. Iš jo nesitiki
ma jokios paramos religinei sovieti
nių žydų būklei pagerinti.

“ELTOS INFORMACIJOS” pa
skelbė VLIKo 1976 m. išlaidų sąma
tą, kuri buvo patvirtinta tarybos po
sėdyje balandžio 30 d. Išlaidoms nu
matyta $70.450 suma, kurios $11.900 
teks administracijai, $14.400 —
bendrinei veiklai ir $44.150 — infor
macijai. Į administracines $11.900 
išlaidas yra įtraukta patalpos nuo
ma, raštinės reikmenys, atlyginimas 
personlui, reprezentacija. Iš bendri
nei veiklai numatytų $14.400 jauni
mo seminarams teks $2.500, lietuvių 
politinių kalinių laisvinimui Sovietų 
Sąjungoje — $1.000, Lietuvos laisvi
nimo darbuotojams — $1.200, lietu
viams daromoms skriaudoms doku
mentuoti — $500, konferencijoms — 
$2.000, dr. V. Sruogienės knygai 
“Lietuvos Steigiamasis Seimas” iš
leisti — $3.600, P. A. Bražinskų by
los baigminėms išlaidoms — $3.600. 
VLIKo informacinės tarnybos $44.- 
150 išlaidas sudaro: techninės prie
monės, personalas, ryšiai — $11.500, 
ELTOS biuleteniai lietuvių, anglų, 
italų, ispanų, prancūzų kalbomis ir 
kiti periodiniai leidiniai — $17.000, 
knygos apie sovietinį genocidą baig
minis paruošimas — $2.000, prade
dama ruošti enciklopedinio pobūdžio 
knyga “Lietuva”, kuri bus išleista 
anglų, ispanų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis — $2.000, kita smulkesnė 
informacinė medžiaga — $1.150, ra
dijo programos Lietuvai iš Europos 
stočių — $6.300, ypatingos išlaidos, 
apimančios keliones, paramą "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
leidiniui — $4.200.

ILGOKĄ TELEFONINĮ PASITA
RIMĄ, liečiantį bendras tolimesnės 
veiklos gaires, turėjo VLIKo valdy
bos pirm. dr. K. J. Valiūnas ir AL- 
Tos pirm. dr. K. Bobelis. Numatyta 
sukviesti VLIKo ir ALTos valdybų 
pasitarimą.

MEMORANDUMĄ UŽSIENIO PO
LITIKOS KLAUSIMAIS prez. G. 
Fordui pasiuntė lig šiol jį atkakliai 
gynus ios ALTos valdybos pirm. dr. 
K. Bobelis, remdamasis vienbalsiu 
valdybos narių nutarimu. Memoran
dumu pareiškiamas nepasitikėjimas 
valstybės sekr. II. Kissingerio užsie
nio politikos linija dėl jos nepateisi
namų nuolaidų Sovietų Sąjungai. 
Esą, JAV užsienio politika turi atsi
sakyti nerealių iliuzijų bei prielaidų 
apie politinius ateities pasikeitimus 
Sovietų Sąjungoje ir derybose rem
tis augštu politiniu bei kariniu JAV 
pajėgumu. JAV turi vadovautis per 
daugelį metų išbandyta kryptimi — 
ryžtingai ginti tautų laisvę, piliečių 
laisvo apsisprendimo teise. Memo
randume taipgi pabrėžiama, kad 
JAV užsienio politikai turi vadovau
ti stipresnis tradicinės linijos politi
kas, atmetąs nepateisinamą nuolaidų 
kelią, ginantis žmonių teises, tautų 
laisvę ir pačios Amerikos būtinuo
sius reikalus. Šie žodžiai, be abejo
nės, yra taikomi dabartiniam valsty
bės sekr. II. Kissingeriui, bet jie tin
ka ir pačiam prez. G. Fordui.

METINIAME LIETUVIŲ ISTORI
JOS DRAUGIJOS susirinkime Čika
goje kun. dr. A. Juška skaitė paskai
tą "Dr. Jono Basanavičiaus nuopel
nai Lietuvai”, susilaukusią gyvų dis
kusijų. Draugijos veiklos praneši
mus padarė: pirm. dr. J. Jakštas, 
reikalų vedėja A. Rūgytė, administ
ratorius J. Litvinas ir sekr. J. Kau
nas. Per pastaruosius metus draugi
ja turėjo $3.315 pajamų ir $407 iš
laidų. Narių skaičius padidėjo 12 ir 
pasiekė 123. J. Dainauskas susirinki
mo dalyviams surengė istorinių vei
kalų parodėlę, apimančią leidinius 
lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, uk
rainiečių, prancūzų, anglų ir ispanų 
kalbomis, ir supažindino su jų turi
niu. J. Dainauskas taipgi kalbėjo 
apie savo redaguotą Lietuvos isto
riografijos leidinį, kurin yra įtrauk
ti 537-nių Lietuvos istoriją liečian
čių darbų pavadinimai. Lenkų kalba 
jų yra 310, rusų ir ukrainiečių — 97, 
anglų — 91, kitomis kalbomis — 29.

Brazilija
KUN. H. J. ŠULCAS, SDB, ke- 

liaudamas po JAV, Kanados ir Eu
ropos lietuvių kolonijas, Brazilijos 
lietuviams studentams surinko 30 
stipendijų po 500 amerikietiškų do
lerių. 1975 m. buvo paskirtos pen
kios stipendijos iš šio fondo ir vie
na, likusi iš 1974 in„ o šiemet sti
pendijas gavo devyni studentai. Kun. 
II. J. Šulco, SDB, pranešimu, stipen

dijų reikalingų studentų yra dau
giau, bet visų negalima paskirti, kad 
būtų užtikrintas jas jau gaunančių 
studentų rėmimo tęstinumas. 1975 
m. tebuvo gautas Detroito, Shenan
doah, Worcesterio lietuvių kolonijų 
ir Lietuvių Moterų Federacijos paža
das pasirūpinti suaukotų stipendijų 
tęstinumu. Neturtingiems Brazilijos 
lietuvių studentms reikia nuolatinių 
stipendijų, kurios padengtų visą

mokslo kursą, apimantį kelerius me
tus. Pinigus stipendijų fondui gali
ma siųsti kun. H. J. Šulcui, SDB, Cx. 
P. 4421, Sao Paulo, SP, Brazil. Jis ir 
studentai bus dėkingi už kiekvieną 
centą.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RO metiniame susirinkime pirmiau
sia buvo prisiminti ir pagerbti mi
rusieji nariai. Finansinį pranešimą 
padarė pirm. J. Mičiūdas. Pasirodo, 
1975 m. buvo užbaigti su 108.204,75 
pezų pelnu. 1975 m. veiklą nušvietė 
sekr. S. Tamošiūnaitė, išvardindama 
visus renginius, kurių sąraše pirmoji 
vieta teko koncertui jaunimo kongre
sui paremti ir jaunimo pavasario 
šventei. Susirinkimo dalyviai pri
ėmė rezoliuciją, dėkojančią visiems, 
prisidėjusioms prie jaunimo kongre
so, ypač PLB valdybos pirm. Br. 
Nainiui, vicepirm. R. Kasparui, Či
kagos lietuvaitei R. šoliūnaltei. Mė
nesinį nario mokestį suaugusiems 
nutarta padidinti iki 10 pezų, jauni
mui — iki 5 pezų. Kiekvienas narys 
metine 50 pezų auka prisideda prie 
narių laidotuvių išlaidų. Šiame susi
rinkime į AL Centrą buvo priimta 
15 naujų narių.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Argentinos Lietuvių Centras suren
gė gegužės 2 d. R. Rudžio ir S. Ta
mošiūnaitės vadovaujamą programą 
atliko vaikų ansamblis, paruoštas 
vadovės N. Zavickaitės. Sceną užpil
dė apie 50 mažųjų dainininkų, de
klamatorių, instrumentalistų. Moti
nos misiją lietuviškoje šeimoje iš
ryškino N. Zavickaitė. Minėjime da
lyvavusias motinas sveikino AL 
Centro pirm. J. Mičiūdas. Kasmet 
AL Centras pagerbia dvi pasižymė
jusias motinas, atstovaujančias vi
sai Buenos Aires lietuvių kolonijai. 
Šiemet pagerbimo susilaukė Ona Mi
siūnienė ir Delija Lukšienė. Joms 
įteikta po puokštę gėlių, sugiedota 
"Ilgiausių metų”. Pagerbimui visada 
parenkamos dvi motinos, nes viena 
jų atstovauja vyresniajai, o kita jau
nesniajai kartai.

Australija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMU 

Sydnėjuje pasirūpino skautai ir atei
tininkai. Mišias už motinas atnašavo 
kun. P. Butkus, giedant “Dainos” 
chorui su muz. Br. Kiverio vargoni- 
ne palyda. Meninė programa įvyko 
gretimoje parapijos salėje. Įvadinį 
žodį apie motinas tarė kun. P. But
kus, paskaitą skaitė jaunosios kartos 
atstovas dr. R. Zakarevičius. Skau
tų vardu kalbėjo E. Kiverytė. Pro
gramą, pranešinėjamą dešimtmečio 
R. Stasiūnaičio, atliko pianistė R. 
Lašaitytė, dainininkai V. Pužas, D. 
Stasiūnaitė, L. šarkauskaitė ir L. Sa
vickaitė. Jų amžius svyravo tarp 7 ir 
10 metų. Humoristinių eilėraščių py
nę buvo paruošę savaitgalio mokyk
los mokiniai, vadovaujami mokyto
jos I. Lašaitienės. Rengėjų vardu 
dalyviams ir programos atlikėjams 
padėkojo E. Lašaitis. Ypatingos pa
dėkos susilaukė jaunosios kartos mo
tinos, paruošusios vaišes vyresnio 
amžiaus motinoms.

Britanija
VIENINTELĖ LIETUVIŲ JAU

NIMO organizacija Mančesteryje yra 
skautai. Socialiniame Mančesterio 
lietuvių klube jiems rengiamos tra
dicinės savaitgalio stovyklėlės. Šie
metinėje pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas pasitobulinimui. Programa 
buvo atlikta šeštadienį, o sekmadienį 
klubo patalpose skautų kapelionas 
kun. V. Kamaitis atnašavo Mišias su 
šiai progai pritaikytu pamokslu. 

. Stovyklėlė užbaigta bendrais skau
tiškais pietumis, kuriuose dalyvavo 
kapelionas kun. V. Kamaitis, ev. liu
teronų kun. A. Putcė, būrelis kitų 
svečių. Pasitobulinimo stovyklėlei 
vadovavo s. A. Gerdžiūnas, s. A. Ja
kimavičius ir s. I. Gerdžiūnienė.

PAVASARIO BALIŲ Londono 
Lietuvių Namuose gegužės 8 d. su
rengė moterų sambūris “Dainava”. 
Programą atliko E. Šovos šeimos ir 
bradfordiečio D. Rusino akordeonis
tų grupė, įtraukusi dainon ir visus 
dalyvius.

Izraelis
LIETUVOS ŽYDŲ SĄJUNGOS 

IZRAELYJE biuletenis "Gachėlet” 
1976 m. balandžio mėn. numeryje 
rašo, kad pastaraisiais metais iš Lie
tuvos Izraeliu imigravo apie 10.000 
asmenų (galimas dalykas, jų tarpe 
yra ir lietuvių. Red.). Iš naujai at
vykusių esą patirta, kad Lietuvoje 
liko apie 5.000 žydų, kurių dauguma 
norėtų emigruoti. Minėtoji žydų są
junga teikia pagalbą naujakuriams. 
Per pastaruosius penkerius metus ji 
išmokėjusi tam tikslui 222.650 Izrae
lio svarų. Studentams ji davusi 356,- 
000 sv. pašalpų ir 2.850.000 paskolų. Į 
Lietuvą giminėms ji išsiuntusi per 
1060 siuntinių. Taipgi teikusi pagal
bą Baltijos Žydų Sąjungai Britani
joje. Lietuvos Žydų Sąjunga Izraely
je išleisdino dr. B. Bliuds knygą žy
dų kalba “žydų gydytojų likimas 
Lietuvoje' ir leidinį “Chaim YelUn 
— geto kovotojas ir rašytojas”. Iš 
biuletenio matyti, kad Lietuvos žydų 
organizacijos veikia Filadelfijoje, 
Londone, Niujorke, Montrealyje, Los 
Angeles, P. Afrikoje. Lietuvos žydų 
Sąjungos vicepirm. Aaron Fisher 
mirė 1975 m. gruodžio 29 d. Los An
geles, Kalifornijoje. Buvo kilęs Ii 
Ukmergės. Jo iniciatyva išleista kny
ga "Almanac of the Lithuanian Jews 
in Los Angeles”.



Šių metų pavasarį baigusios Augštesniuosius Lituanistinius Kursus studentės. Iš kairės: Daiva Sinkevičiūtė, Loreta 
Ulbaitė, Rima Bumbulytė, Pranė šarkutė, Nijolė Cižikaitė, Sandra Bakevičiūtė (Vytenio Danaičio nuotrauka įdė
ta atskirai) Nuotraukos St. Dabkaus

Pastabos apie Katiliškio‘Apsakymus”

Baigė lituanistinius kursus

ALFONSAS NAKAS
Užvertęs paskutini “Apsaky

mų” puslapi, dar kartą perskai
čiau šios knygos vertintojų 
užuominas: š. m. sausio 17 
“Draugo” antrojoj daly, be pa
rašo, tad redaktoriaus Kazio 
Bradūno, ir Š.m. "Laiškų Lie
tuviams” kovo numery Nijolės 
Jankutės. Pirmasis, pagyręs už 
sodrios kalbos neišsemiamus 
lobius, pasigenda šimtmečių su
formuotų žmonių, ankstesnėje 
Katiliškio kūryboje teikusių po
tekstinės gilumos; jų vietą esą 
užėmę išeiviai, “perpūsti šian
dieninių vėjų ir interesų”, o su 
jais tik "daugiau paviršiaus 
spragėjimo” bei baigiančio 
įgristi pikantiškumo. Antroji ir
gi giria sodrią, žodingą, spalvin
gą kalbą, bet iš visų dvylikos 
apsakymų išsirenka tik vieną 
“gerą", o kiti tesą buvusios Ka
tiliškio kūrybos atšvaitas. Pir
masis, prirašęs tik sprindžio su 
trupučiu skiltį, išsamiau pasisa
kyti palieka kritikam. Antroji 
irgi savo rašinio nedrįsta vadin
ti recenzija, po antrašte “Kodėl 
mylimas Katiliškis” dėdama po- 
antraštinę pastabą "ir šis tas 
apie naujus ‘Apsakymus’ ”.

Gaila, kad tik “šis tas” ir vie
no, ir kitos, kai abu yra litera
tai bei neeiliniai literatūros ver
tintojai. Mariaus Katiliškio "Ap
sakymų” ir abiejų literatūros 
vertintojų trikampyje man la
bai knieti irgi pareikšti keletą 
pastabų. Ne recenzento, nes ne
sijaučiu tokiam darbui pajėgus, 
o tik literatūros mėgėjo.

Visų pirma, ar Marius Kati
liškis tikrai nutolo nuo savo li
teratūrinio kelio, kuriuo ėjo 
“Paskendusių vasarų”, “Užuo
vėjos”, “Išėjusiems negrįžti”, 
“Miškais ateinančio rudens”, 
“Prasilenkimo valandos”, “šven
tadienio už miesto” laikais? Ar 
tikrai jo apsakymų herojai "Ap
sakymuose” beliko tik šešėliu 
žmonių, vaizduotų ankstesniuo
se romanuose ir apysakose? 
Man regis — ne. Katiliškio žmo
nės liko tikri ir gyvi, spalvingi 
ir įdomūs. Katiliškis vaizduoja 
gyvenimą, koks jis yra šiandien, 
jo aplinkoj. Jeigu jis ir dabar, 
Lemonte netoli Čikagos, imtų 
kurti naują grioviakasių-zimago- 
rų kartą, kai Lietuvoj nusausin
tos visos pelkės (netgi, sako, 
persistengta ir gamta išmušta iš 
balanso), tai jis labai meluotų. 
Jeigu jis dar vis maltųsi 1944- 
jų — 1945-jų karo pabaigos 
chaose Luftwaffes vyrų tarpe, 
tai jis būtų nostalgiškas ligo
nis, ir jo personažai tikrai da
rytųsi pusgyviai arba visai ne
gyvi.

Tiesa, pora personažų ir “Ap
sakymuose” dar padaro ekskur
sijas į prarastą tėvynę (Juoza
pas Sudeikis — “Paskutinioji 
Juozapo Suteikio" ir Juozapas 
Čeponis — “Senatvėje”), bet tik 
tam, kad juos, personažus, pil
nai atskleistų. Nei Sudeikio Lie

tuva caro laikais, nei Čeponio 
— vokiečių okupacijoj antro pa
saulinio karo metu skaitytojui 
išskirtino džiaugsmo jau netei
kia.

Dauguma “Apsakymų” veikė
jų, atrodo, yra Čikagos bei jos 
priemiesčių gyventojai. Kaikur 
vien lietuviai ir dypy (pvz. 
“Prieš vidunaktį”), kaikur nau
jieji ir senieji emigrantai, o gal 
ir čiagimiai ("Pirmadienis”), bet 
dažniausiai maišyti — visokio 
plauko, visų kartų lietuviai ir 
vietiniai amerikiečiai. Tik kny
goje nėra nė vieno apsakymo, 
kuriame lietuviai neegzistuotų, 
ir tai kaip pagrindiniai veikėjai.

Katiliškis nesistengia, kaip 
daugelis autorių, savo veikėjų 
idealizuoti, apkarstyti medaliais, 
visokių dorybių į krūtines ir 
galvas prikrėsti. Antai Reginos- 
Juliaus-Raimundo trikampis! Ką 
čia trikampis — Reginos meilu
žiams gal kampų nebeužtektų ir 
pasidarytų visai apvalus ratas, 
jeigu juos imtų skaičiuoti. Bet 
autorius pateikia tik Reginą ir 
du paskutiniuosius varžovus. 
Nieko sau Reginėlė! Bet ar to
kių lietuvaičių dabar nėra? Ve
žimais galėtum vežti. Arba “Na
melio saloje” Rimga švarlys, 
Rusnė ir Simas. Už pirmojo 
Rusnė greit ištekės, bet su ant
ruoju — vienkartinis pasimėga
vimas.

Visiškai tikri yra Čikagos prie
miesčių fabrikėliai su bėgančio
mis juostomis-konvejeriais' ir 
prie jų stovinčiais žmonėmis. 
Apie darbo monotoniją Katiliš
kis daug nekalba — užtenka tik 
vieno kito brūkštelėjimo, kad ją 
pajustume. Kalba apie žmones, 
kurie ateina ten pinigų užsi
dirbti ir nori kuo greičiau pa
bėgti (“Popietė”), bet pinigas 
kiekvieną savaitgalį nuteka 

Dail. VI. Vaitiekūno tapybos parodos atidaryme Toronto Lietuvių Namuose. 
Iš kairės: VI. Vaitiekūnas, p. Vaitiekūnienė, P. štuopis, l.N Moterų Būrelio 
pirm. A. Jankaitienė, vadovavusi parodos rengimo darbams

skystimais per gerklę arba nu
slysta į prostitučių sterblę, ir 
nuo bėgančios juostos niekaip 
pabėgti negalima .. . Taip, dau
gelis “Apsakymų” veikėjų gė- 
rioja, net labai smarkiai geria, 
bet ir tai yra tikras gyvenimas, 
kurį daugelis autorių bijo vaiz
duoti.

Ar tikrai Katiliškio “Apsaky
muose” perdaug pikantiškumo? 
Vienuolikoj apsakymų, jei ir 
buvo kur sodriau ta linkme pra
sitarta, tai niekur neradau sai
ko praradimo, ko nors papikti
nančio, įkyriai vulgaraus. Gal 
kiek persūdyta apsakyme “Kaip 
surandamos žmonos”, šiaip tas 
kūrinys labai linksmas, pagal 
žanrą beveik feljetonas. Nie
kaip nesuprantu, kodėl Nijolei 
Jankutei jis buvo pats geriau
sias?

Pastabas baigdamas, ir aš no
rėčiau išrinkti sau geriausią. 
Bet kurį? “Seržantas X”, jei
gu autorius turėtų porą metų 
laiko prie jo prisėsti, galėtų tap
ti puikiu romanu. Į romaną ga
lėtų išaugti ir “Gėlės žmonos 
gimtadieniui”. Tai, manding, 
dvi pilnakraujės novelės. Visa 
kita — puikiai pavaizduotos 
tikro gyvenimo iškarpos, frag
mentai. Užtat ir knygos pavadi
nimas nepretenzingas. Visdėlto 
tų iškarpų, tų fragmentų, galė
tų pavydėti nevienas mūsų no- 
velistas. žudosi kiti aprašinė
dami akis, plaukus, nosis, lūpas, 
ūgį ir dar gal iš enciklopedijų 
surinkę apkaišo savo veikėjus 
visokiais mokslų diplomais, o 
tie veikėjai išeina nei velnias, 
nei gegutė. Katiliškiui dažnai 
užtenka vieno kito sakinio, tik 
kelių žodžių, ir prieš tave stovi 
gyvas žmogus — jauti, kaip pla
ka jo širdis.

A. RINKŪNAS
Gegužės 18 d. mokslo metus 

baigė ir Augštesnieji Lituanisti
niai Kursai Toronte, šiemet bu
vo trys klasės: XI, XII-XIII, 
duodančios atitinkamų gimnazi
jos klasių užskaitas, ir lietuviš
kai nemokančių. Vienuoliktą 
klasę baigė 13 moksleivių, XII
— 15, XIII — 7 ir specialią, 
užskaitų neduodančią, klasę — 
10, iš viso 45. Dėstė lektoriai
— A. Rinkūnas, G. Paulionie- 
nė, V. Taseckas (kartu yra ir 
kursų administratorius) ir S. 
Bobelienė. Tryliktą klasę baigė: 
Sandra Bakevičiūtė, Rima Bum
bulytė, Nijolė čižikaitė, Vytenis 
Danaitis, Pranė Šarkutė, Daiva 
Sinkevičiūtė ir Loreta Ulbaitė. 
Jie šiemet baigia ir XIII ang
lų gimnazijos klasę. Tuo būdu 
jų pažymys, gautas lituanisti
niuose kursuose, yra įskaitomas 
į galutini pažymių vidurkį, gau
namą anglų gimnazijoje.

Žvelgiant į praėjusius metus, 
reikia pasakyti, kad kursų dar
bas labai trukdėsi dėl lietuviš
kųjų mokslo priemonių neturė
jimo. Kalbos mokymuisi trūko 
to lygio mokiniams pritaikyto 
darbų sąsiuvinio, kurio medžia
ga remtųsi lietuvių ir anglų kal
bos dalykų palyginimu. Dvylik- 
tos-tryliktos klasės mokiniams 
pagrindiniai anglų kalbos bei 
gramatikos dalykai yra žinomi, 
tad jų susiejimas su atitinka
mais lietuvių kalbos bei grama
tikos faktais žymiai palengvin
tų darbą ir duotų geresnius re
zultatus. Trūko ir tam pritaiky
tos lietuvių literatūros chresto
matijos, kurioje būtų ir sunkes
nių žodžių žodynas. Čikagoje 
išleisti lietuviški gimnazijų lite
ratūros vadovėliai yra pergrūs- 
ti, o, be to, ir visa jų metodolo
gija tebėra tokia, kokia buvo ne
priklausomoje Lietuvoje, labai 
skirtinga nuo šių laikų anglų 
gimnazijų metodologijos. Dėlto 
literatūros lektoriams teko pa
tiems multiplikuoti būtinus 
tekstus, o jų aiškinimą perduoti 
žodžiu ar raštu klasėje, šiuo 
metu tai laikoma pasenusiu me
todu: mokslo priemonės turi bū
ti tokios, kad mokiniai galėtų 
patys iš jų pasiruošti būsimoms 
diskusijoms bei išvadoms. Toks 
metodas būtų žymiai įdomes

Kūrybinis laimėj imas ar nesėkmė?
AL. GIMANTAS

Kai gražus būrys pažįstamų 
grįžo iš Čikagos po pirmųjų lie
tuviškosios operos spektaklių, 
Detroite pasklido žinia, kad ope
ros nėra vykusios, negražios, ne
įdomios, nepatrauklios. “Še tau, 
boba, ir Devintinės!”

Nejuokais sielojosi tie, kurie 
buvo pasiruošę vykti į paskuti
niuosius mūsiškės operos spek
taklius. Bilietai yra, nakvynė
mis pasirūpinta, bičiulių tarpe 
apsiskelbta . .. Tad ką daryti? 
Apsimoka ar ne tokia kelionė? 
Juk tvirtinimas apie nenusise
kusias operas jau gerokai palie
tė tautiečių galvoseną, beveik 
užkrečiančiai.

Nuvažiavome. Būdinga, kad ir 
čikagiečius lietuvius sutikus ne
sigirdėjo operų atžvilgiu dides
nio entuziazmo. Kas gi nutiko? 
Kur to viso nepasisekimo prie
žastis?

Gana skeptiškai nuteikti už
imame partery vietas ir laukia
me to vakaro dirigento A. Jur- 
gučio mosto. Trumpa, gal net 
uvertiūra negalima pavadinti 
muzikinė įžanga. Pakyla uždan
ga J. Kačinsko “Juodas laivas” 
pradžiai. Įdomus scenovaizdžio 
sprendimas. Muzika, tiesa, mo
derni, visas pastatymas daugiau 
statinis, gal daugiau oratoriją 
primenąs, bet jokiu būdu ne
nuobodus, nors ir žinai visą isto
riją ir būsimą pabaigą.

Antroji vakaro opera J. Gai
delio “Gintaro šaly” jau žymiai 
šviesesnė ir nuotaikingesnė. 
Scenoje daugiau erdvės, įdo
mios dekoracijos, apranga, ba
letas. Tiems mūsiškių, kurie 
muziką operoje tesupranta (ar 
mėgsta) Verdi, Bizet ar Puccini 
banguojančiais leitmotyvais, aiš
ku, nei Kačinskas, nei Gaidelis 
negalėjo žavėti. Jei abu mūsų 
kompozitoriai būtų gyvenę prieš 
šimtą metų ir kūrę praėjusio 
šimtmečio tradicijomis, išeivių 
daugumos ausims būtų kur kas 
daugiau priimtini ir supranta
mi. Tačiau muzika, kaip ir me
nas aplamai, nesustingsta savo 
formose ir kinta kartu su besi
keičiančiu gyvenimu. Gal kar
tais mes patys, klausovai, esa
me perdaug sustingę, užsikon
servavę? Neatviri laikui, jo dva
siai, naujesnėms dimensijoms?

Laikyti tas dvi operas menko
mis, nevykusiomis būtų tikras 
nesusipratimas. Jos išliks ir tu

nis, patrauktų ir daugiau mo
kinių.

Iš visų turimų vadovėlių ar
čiausias šių kursų darbui buvo 
St. Barzduko, bet jis pagrinde 
yra skirtas istorijai, geografijai 
ir visuomenės mokslui, litera
tūrinius dalykus paliečia tik pri
puolamai, o su kalbiniais da
lykais nukrypsta į temas, kurios 
šios rūšies kursuose nėra būti
nos.

Lietuviškai silpnai mokančių 
ar nemokančių klasė buvo skir
ta mišrių šeimų nelietuviams 
nariams. Didelėje Toronto lie
tuvių kolonijoje, kur beveik kas 
savaitę įvyksta kelios mišrios 
vedybos, dešimties studentų 
grupelė yra permaža. Tai rodo 
mūsų tautinį minkštumą, o gal 
ir mūsų vadovybių permažą su
sidomėjimą ta problema.

Ateinančiais metais kursai bus 
tęsiami toje pačioje vietoje, tuo 
pat laiku (antradieniais). Reikia 
tikėtis, kad jais daugiau susido
mės šių metų Toronto mokyklos 
abiturientai (buvo 45), kad į 
kursus ateis ne tik tie, kuriems 
gimnazijos užskaitų reikia, bet 
bus daugiau ir tų gerųjų moki
nių, kuriems dar vis yra svar
būs mūsų senos ir gražios kul
tūros lobiai, išreikšti rašytame 
žodyje.

VYTENIS DANAITIS, šį pavasarį 
baigęs Augštesniuosius Lituanistinius 
Kursus Toronte Nuotr. St. Dabkaus

rės savo atskirą, gal kiek ir sa
votišką, vietą lietuviškoje muzi
kinėje istorijoje. Jokiu būdu ne
galima sutikti su tais, kurie vi
sa tai norėtų vadinti bereikš
me kūryba. Ne!

Visai atskiru žodžiu reikia mi
nėti Vyt. Marijošiaus pirmąjį 
stambesnį operinį kūrinį “Prie
saika”. Tikėkite, tai tikrai iški
lus, įdomus ir eiliniam klauso- 
vui pilnai suprantamas muziki
nis veikalas. Jame rasi visas 
“grand opera” tradicines ir kla
sikines vertybes. Puikus libre
tas, intriga, žavios dekoracijos, 
vaizdinga apranga, iškilūs cho
rai, arijos teikė pilną pasigėrė
jimą. Jei kompozitorius ryžtųsi 
šį vieną veiksmą išplėsti į, saky
sime, pilną trijų veiksmų operą, 
galima būtų išdrįsti garsiai su
šukti, kad išeitų viena pačių iš
kiliausių betkada parašytų lie
tuviškų operų! Lietuvišku turi
niu, dvasia ir lietuviška muzika. 
Šauni mūsų istorijos iškarpa vy- 
tautine tematika operinėje for
moje turėjo žavėti net ir išle
pusį žiūrovą.

Po šimts pypkių! Iš kur ir ko
dėl liejosi visi tie neigiami atsi
liepimai apie šias tris naujas 
lietuviškas operas? Ignorancija 
ar dar kas kita?

Studiją savaitgalis
Siaurės Amerikos Lietuvių Stu

dentų Sąjunga birželio 26-27 dieno
mis Kent State universitete, Kent, 
Ohio, rengia studijų savaitgalį. Apie 
lietuvišką jaunimą ir jų organizaci
jas kalbės dr. Viktoras Stankus. Liu
das Sagys sutiko kalbėti apie tauti
nių šokių istoriją ir išsivystymą. In
grida Bublienė kalbės apie lietuvių 
moterų vaidmenį lietuviškame ir 
amerikietiškame gyvenime. Apie lie
tuvių emigraciją į JAV kalbės dr. 
Jonas Cadzow. Kun. G. Kijauskas 
gvildens klausimą, ar reikia naujų 
lietuviškų parapijų. Jonas P. Palu
kaitis kalbės apie lietuvių spaudą 
Vokietijoje ir JAV.

Į SALSS studijų savaitgalį yra 
kviečiami visi studentai ir tie, kurie 
norėtų atvažiuoti. Platesnių informa
cijų keipkitės į: SALSS, Milda Kup- 
cikeviėiūtė, 6935 S. Maplewood, 
Chicago, Hl. 60629, USA. Tel. (312) 
476-3875 arba: Dr. Jonas Cadzow, 
Ethnic Heritage Program, 119 Bow- 
nan Hall, Kent State University, 
Kent, Ohio. 44242, USA.
’^******'*^******^*^Z^*^*^#^*^#s*s#s#M

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės 
pastangas.
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m KULTI KMJI; VEIKLOJE
BOSTONO “LAISVĖS VARPO” 

radijo valandėlė, vadovaujama Pet
ro Viščinio, pasižymi koncertų ren
gimu. Per 22 metus surengti net 33 
koncertai. Paskutiniajame programą 
atliko mezzo-sopftinas Aldona Sve- 
dienė (Stempužienė) su akompania
torium kompoz. J. švedu. Pirmojoje 
dalyje skambėjo B. Dvariono, K. V. 
Banaičio operų arijos, B. Kutavi
čiaus dainos poetų O. Baliukonytės, 
V. Rudoko, S. Gedos žodžiais, R. 
Schumanno ciklas “Poeto meilė”, 
kurio teksto autorius yra H. Heine, 
arija iš G. Rossini retai tegirdimos 
operos "La Cenerentola”. Antrąją 
dalį beveik ištisai sudarė kompoz. J. 
švedo kūryba — trys posmai iš jo ir 
poeto K. Bradūno “Maro", pirmą 
kartą atlikta arija iŠ J. Švedo ope
ros “J. S. B.”, šie kūriniai buvo {ri
kiuoti tarp P. Čaikovskio “Orleano 
mergelės” arijos ir brazilietiškų H. 
V. Lobos melodijų.

KOMPOZ. JERONIMAS KAČINS
KAS, profesoriaujantis Bostono Ber- 
kely Muzikos kolegijoje, diri
gavo joje įvykusiam simfoniniam 
koncertui. Kolegijos rečitalių salėje 
J. Kačinsko “Sonatą smuikui ir for
tepijonui" atliko smuikininkas G. 
Mordis ir pianistė G. Green.

SOL. ROMA VILCINSKAITĖ - 
MASTIENĖ, mezzo-sopranas Čikago
je, ruošiasi kelionei į P. Ameriką. 
Birželio 13 d. jos koncertas, sujung
tas su tragiškojo birželio minėjimu, 
įvyks Argentinos sostinėje Buenos 
Aires, o birželio 20 d. ji koncertuos 
Urugvajaus lietuviams Montevideo 
mieste.

TRADICINI RELIGINĖS MUZI- 
KOS KONCERTĄ Adelaidėje, Aust
ralijoje, surengė šv. Kazimiero par. 
choras, vadovaujamas muz. Nemyros 
Masiulytės. Koncertu buvo paminė
ta rekolekcijų užbaiga ir naujų var
gonų įsigijimas Sv. Kazimiero kop
lyčioje. Mišrus choras atliko lietuvių 
kompozitorių — B. Budriūno, S. Sli
žio, T. Brazio, V. Šimkaus kūrinius, 
vyrų choras — dvi V. Gollerio, D. 
S. Moreno kompozicijas. Chorinė 
koncerto dalis užbaigta sena lietu- 
tuviška giesme “Labanaktis". Kon
certą L. Luizzi “Ave Maria" ir A. 

. Stradellos giesme "Viešpatie mano” 
papildė sol. G. Vasiliauskienė, sop
ranas, o vargonininkas — L John
son — dviem S. J. Bacho preliudi
jom ir J. Stanley kompozicija. Lite
ratūrinei daliai atstovavo Pr. Pūs- 
dešrio eilėraštis "Hosanna”, skaity
tas autoriaus. A. Jasmanto ir B. 
Brazdžionio eilėraščius deklamavo 
dr. V. Bardauskaitė, B. Rainys.

DVIEJŲ JONYNŲ — V. K. Jony
no ir L Griežės-Jonynienės akvare
lės, aliejinės tapybos, pastelės dar
bų parodą Bostono Piliečių Draugi
jos II augšto salėje surengė Bosto
no skaučių židinys, vadovaujamas D. 
Eikinienės, S. Subatienės. Žodį apie 
šių dailininkų kūrybą parodos atida
ryme tarė dail. V. Vizgirda. Iš paro
dai pateiktų 46 kūrinių lankytojai 
nupirko didesnę pusę — 24.

XXIII EUROPOS LIETUVIŠKŲ
JŲ STUDIJŲ SAVAITĖ šiemet ren
giama rugpjūčio 1-8 d.d. Prancūzi
joje, Chantilly, Les Fontaines, kul
tūros centre. Ji bus pradėta susipa
žinimo vakaru, kuriame programą 
atliks estrados sol. Violeta Rakaus- 
kaitė-Landienė. Į savaitės rėmus yra 
įtraukta daug dėmesio vertų paskai
tų: V. Bartusevičiaus — “Intelektu
alai tarp kairės ir dešinės”, pik. Itn. 
D. Skučo — “Atlanto Sąjungos prob
lemos”, dr. J. Griniaus — “Juozo 
Grušo ‘Barbora Radvilaitė’ ”, R. Bač- 
kio — “Komunistinis iššūkis V. Eu
ropoje”, dr. A. Geručio — “P. Kli
mo asmuo”, kun. A. Rubiko — “Baž
nyčia naujos epochos slenkstyje”, 
dr. K. Čeginsko — “Visuomeninės 
raidos bruožai nūdienėje Lietuvoje”, 
prof. A. Greimo — “Lietuviškoji mi
tologija struktūralizmo požiūriu”, V. 
Natkevičiaus — “A. Vaičiulaičio be
letristika”, L. Dambriūno — “Lietu
vos praeitis ir ateities perspekty
vos". Paskaitas papildys tradicinė 
“Tėvynės valandėlė”, kurios pagrin
diniu kalbėtoju bus Lietuvos diplo
matijos šefas St. Lozoraitis, filmas 
apie P. Klimą iš nepriklausomos Lie
tuvos laikų, sol. Vytauto Nako ir 
pianistės Ramintos Lampsatytės 
koncertas. Jiedu yra JAV lietuviai, 
gilinantys studijas V. Vokietijoje. 
Numatoma ir ekskursija į Paryžių. 
Savaitė bus užbaigta pamaldomis ir 
specialiu posėdžiu. Jos metu vyks 
Paryžiuje gyvenančių lietuvių daili
ninkų — P. Gailiaus, V. Kasiulio, S. 
Kondrotaitės, Ž. Mikšio, R. Motiejū
naitės ir A. Raudžio darbų paroda. 
Studijų savaitės moderatorium bus 
Vasario 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, kapelionu — Prancūzi
jos lietuvių katalikų sielovados va
dovas kun. J. Petrošius, šeimininkais 
— Ž. Klimienė ir kun. J. Petrošius. 
Chantilly pilyje rezervuotos 87 vie
tos jau yra užimtos, bet papildomi 
dalyviai galėtų apsigyventi Chantil
ly miestelio viešbučiuose, iki kurių 
tėra 20 minučių kelio pėsčiomis. 
Maitintis jie galėtų kartu su kitais 
dalyviais pilyje. Visais studijų sa
vaitės reikalais informacijas teikia: 
Mme Ž. Klimas, 24 rue Pierre Le- 
roux, F-75007 Paris, France.

SKAITYTOJUS NETRUKUS PA- 
SIEKS dr. Vandos Sruogienės vei
kalas “Lietuvos Steigiamasis Sei 
mas”, kurio leidėjas yra VLIKas 
Niujorke.

SOL VACYS DAUNORAS, Vii - 
niaus operos bosas, tarptautinio dai
nininkų konkurso laureatas, savo 
koncertą filharmonijos salėje pradė
jo trim R. žigaičio išplėstom ir har
monizuotam liaudies dainom, F. Schu- 
berto, M. Glinkos, J. Massenet, P. 
Čaikovskio, S. Rachmaninovo kom
pozicijom. Akompanavo M. K. Čiur
lionio pianistų konkurso laureatas 
R. Bekionis ir violončeliste S. Na- 
rūnaitė. Antrąją programos dalį su
darė kompoz. Algio Bražinsko ir po
eto Justino Marcinkevičiaus simfo
nija bosui ir kameriniam orkestrui 
“Homo sum" ("Esu žmogus"). Ją 
sol. V. Daunoras atliko su Lietuvos 
kameriniu orkestru, diriguojamu 
Sauliaus Sondeckio.

MARCELIJAUS MARTINAIČIO 
poezijos kompoziciją "Toli giedančio 
paukščio širdy" Kauno meno darbuo
tojų rūmuose atliko V. Kernagis, V. 
Grigonis, A. Kukaitis. Pluoštą savo 
naujų eilėraščių skaitė ir pats M. 
Martinaitis.

ETNOGRAFINIS ELEKTROGRA- 
FIJOS INSTITUTO ansamblis, vado
vaujamas K. Kalibato, surengė įdo
mų koncertą Vilniaus grąžtų gamyk
los klube. Pirmojoj daly skambėjo 
karo, istorinės, sukilimų dainos bei 
pasakojimai, antrojoje buvo atlikta 
augštaitiška pasilinksminimo insceni
zacija “Vakarėlis”, šokių, dainų, žai
dimų ir pasakojimų medžiagą jai su
rinko patys ansambliečiai Augštaiti- 
joje. Kelis žaidimus iš savo jaunys
tės prisiminimų atkūrė seniausia 
ansamblio dainininkė ir pasakotoja 
E. Kuzavienė, ansamblyje dalyvau
janti su dukra E. Meškuotiene, anū
kais Žilvinu ir Gėliūne. Si šeima 
koncerto programą papildė sutarti
nėmis. Vakaro vedliu buvo V. Šta
ras.

TRIJŲ MIESTŲ OPEROS TEAT
RŲ draugystės koncertas įvyko Er
furte, R. Vokietijoje. Jame buvo at
stovaujama Erfurto, Vilniaus ir Bul
garijos Rusės teatrams. Koncerte 
dalyvavo Vilniaus operos solistai V. 
Noreika, E. Saulevičiūtė, V. Kuprys, 
B. Almonaitytė ir vyr. dirgientas J. 
Aleksa.

RESPUBLIKINĮ LITUANISTŲ 
KONKURSĄ, įtrauktą į sąjunginę 
olimpiadą “Studentas ir mokslo bei 
technikos pažangą”, surengė Vil
niaus universitetas. Geriausia litua
niste vertintojų komisija pripažino 
Vilniaus konservatorijos Klaipėdos 
skyriaus studentę S. Bartkutę. Ant
roji vieta teko Vilniaus universiteto 
studentui H. Bakanui, trečioji peda
goginio instituto studentei D. Žu
kauskaitei. Komandinėje grupėje 
I vietą laimėjo Vilniaus universiteto 
lituanistai, II — Vilniaus pedagogi
nio instituto, III — Vilniaus konser
vatorijos Klaipėdos skyriaus.

S. KYMANTAITĖS-CIURLIONIE- 
NĖS 80-tąsias gimimo metines Ak
menės rajono Viekšnių kultūros na
mų dramos saviveiklininkai paminė
jo jos komedijos “Vilos puošmena” 
pastatymu. Su šios komedijos spek
takliais jie aplankys ir aplinkinių 
ūkių žiūrovus.

“LITERATŪRA IR MENAS” pa
skelbė ištrauką naujosios Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Mažvy
das”. šia proga autorius įvade pasa
koja: “Parašęs dramą “Mažvydas”, 
užbaigiau ir visą draminę trilogi
ją — savotišką nacionalinį epą ir 
mitą apie mūsų pradžią, apie tuos 
pagrindinius elementus, iš kurių iš
augo, nuo kurių prasidėjo tai, ką va
diname Lietuva: valstybės kūrimas 
(“Mindaugas”), rašto ir knygos kūri
mas (“Mažvydas”), gėrio ir grožio, 
dvasinių žmogaus idealų statyba 
(“Katedra"). Istorija man yra gy
vas, nesibaigiantis procesas, ir tai, 
kas buvo, įvyko, — neturi galutinės, 
užbaigtos prasmės, o tęsiasi ir vyks
ta mumyse. Žmogus yra viso istori
nio vyksmo priežastis ir tikslas. O 
ten, kur žmogus, — ten ir drama. 
Ieškodamas socialinių, visuomeni
nių, nacionalinių, moralinių, esteti
nių ir kitokių savo gyvenimo formų, 
jis be paliovos kuria dramatines si
tuacijas, kurių turinį sudaro vidinės 
ir išorinės tikrovės (kitaip sakant, 
idealo ir tikrovės) konfliktas, šį 
konfliktą drįsčiau laikyti visos mano 
trilogijos dramatizmo pagrindu. 
Žmogaus ir liaudies gyvybingumo 
pagrindu. Be jo viskas negyva. Juo 
norėčiau paaiškinti ir istorinių epo
chų bei istorinių asmenybių pasirin
kimą. Ir ne tik juo — norėjosi pa
rodyti, kad Lietuvą “darė” tos pir
mosios vargo pelės, pirmieji jos na
cionalinių gyvenimo formų (valsty
bingumo, raštijos, architektūros) kū
rėjai. Ne didingumo ieškojau isto
rijoje, o kūrybingumo. Pateikdamas 
skaitytojų dėmesiui ištrauką iš 
“Mažvydo”, noriu pabrėžti, kad dra
ma nėra istorija, kad išmonė, fanta
zija, intuicija kitą sykį gali būti 
istoriškesnė už istorinį faktą. "Kiek
vienas tragedijos asmuo priklauso 
ne istorijai, o poetui”, — tvirtino 
Belinskis. Negalima su juo nesutik
ti” (“LM" nr. 19).

SU LIETUVOS TEKSTILĖS 
MEISTRŲ KŪRYBA vengrus supa
žindins didelė gobelenų ir kilimų 
paroda jų sostinėje Budapešte. Rin
kinyje netrūksta ir eksperimentinio 
pobūdžio meninės tekstilės pavyz
džių. Rodiniai Budapeštan yra at
vežti iš užsibaigusios parodos Čeko
slovakijoje. Iš Vengrijos jie keliaus 
į Bulgariją. v. Kst.
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408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA '’ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

• VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. T ■ ron 'iAtytx
M6H 1A8 * 'e*‘

Toronto “Aušros" stovykloje N. Wasagoje mergaičių vadovės atsiima “pra
rastus” savo batukus 1975 m. Šiemet “Aušros" stovykla bus liepos 4-17 d.d.

E^SI’OlilAS

AKTYVAI — virš 9 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9'/z %
Antradieniais 10 - 3 Į pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta Į taupomąsias - savings s-tas 8% 
Ketvirtadieniais 10 - 7 | depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9Vz%

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

DAUGIAU LIETUVIŲ 
MONTREALIO OLIMPIADOJE?
Papildomai teko patirti, kad 

Montrealio olimpiadoje dalyvaus 
daugiau lietuvių kilmės sportininkų. 
Paaiškėjo, kad vienas geriausių Ka
nados plaukikų Vankuverio Stephen 
Pikeli yra lietuvių kilmės. Jo tėvas 
Bob Pikeli (Pikelis) žaidė krepšini 
Kanados olimpinėje komandoje 1952 
ir 1956 m. S. Pikeli yra pajėgus 
plaukikas — praėjusiais metais pa
saulyje buvo pirmame dešimtuke ir 
yra pralenkęs pirmoje vietoje buvu
sį amerikietį.

Dar teko patirti iš lietuviškos 
sportinės spaudos, kad Lietuvos 
sportininkų, pakviestų į olimpinę 
rinktinę, skaičius iš 14 pakilo iki 18. 
Tuo tarpu žinoma, kad į Sov. Sąjun
gos rankinio olimpines rinktines dar 
yra pakviesti kauniečiai Aldona Če- 
saitytė ir Albertas Maziliauskas. Pa
starasis su rinktine buvo išvykęs į 
V. Vokietiją ir Ispaniją.

Praėjusiais metais Veronika Pet
rulytė - Meškauskienė pagerino Lie
tuvos 100 m. bėgimo rekordą’ iki

11,4. Tai puiki pasekmė ir atrodo, 
kad ji priklauso geriausių pasaulio 
bėgikių dešimtukui. Kaip einasi jai 
šiais metais ir ar jai yra vietos Sov. 
Sąjungos olimpinėje rinktinėje, nė
ra žinoma.

Montrealio olimpiadoje turėsime 
ir Toronto lietuvį. Ne kaip dalyvį, 
bet kaip teisėją, Toronto Vyčio And
rius Klimas gerai atliko visus pasi
ruošimus ir pakviestas teisėjauti ru
tulio stūmimo varžyboms. Ne trišuo- 
liui, kaip anksčiau buvo manoma.

Galbūt iki olimpiados atidarymo 
atsiras ir daugiau lietuvių kilmės 
dalyvių. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaras Aušros golfo turnyras, tu

rėjęs įvykti gegužės 16 d., dėl lietaus 
neįvyko. Sekantis turnyras įvyks 
Georgetown aikštėje birželio 27 d., 
11.15 v.r. Pradėjimo laiką galima už
sisakyti iš anksto pas golfo sekcijos 
pirm. Algį Simanavičių tel 279-3252. 
Atviras turnyras įvyks Royal Downs 
aikštėje (Utopia) liepos 31 d.

Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $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 sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Kanados įvykiai

FQE||K||O “ONTARIO TRUST REAL ESTATE’
■ vE»HV*UQ įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

Autorite Šates SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai,
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 
Verslo bei pramones pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
> pajamų mokesčių atskaitas
> pensijų planus

RRSP — registruotą 
pensijų planą

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

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

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

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
■ū rezidenciniai

Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

komerciniai 
i investacijos 

mortgičiai 
įkainojimas 
namų drauda

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kui, pasitraukusiam iš nelaimės 
vietos. J. Marchand įvažiavo į 
kitą automobilį, jo savininkui 
padarydamas $1.500 nuostolio. 
Pasipiktinimą parlamente ir 
spaudoje sukėlė vairuotojo lei
dimo sugrąžinimas J. Marchan- 
dui, dabar einančiam aplinkos 
ministerio pareigas, po šešių su 
puse mėnesių, šį sprendimą ko
vo 15 d. padarė valstybinė baus
mių dovanojimo taryba, esanti 
tiesioginėje kalėjimų ir RCMP 
policijos ministerio W. Allman- 
do žinioje. Jis prisipažino krei
pęsis į tarybą J. Marchando 
reikalu, bet teigia, kad tas krei
pimasis buvo grynai informaci
nio pobūdžio. Su tokiu pasiaiš
kinimu nenori sutikti spauda. 
Laikraščių vedamieji pabrėžia, 
kad vairuotojo teisės J. Mar- 
chandui buvo grąžintos kaip tik 
prieš minėtos tarybos užsidary
mą. Jos funkcijas dabar jau yra 
perėmusios provincijos. Per 
pastaruosius metus į bausmių 
dovanojimo komisiją kreipėsi 
654 vairuotojo teises praradę 
kanadiečiai, bet tik 262-viem 
buvo grąžinti leidimai. Pasak 
laikraščių vedamųjų, ministe- 
riui J. Marchandui vairuotojo 
teisių suspendavimas neturėjo 
būti atšauktas, nes pasitrauki
mas iš nelaimės vietos esąs rim
tas nusikaltimas. Ministeriams 
turi būti taikomos tokios pačios 
taisyklės, kaip eiliniams kana
diečiams.

Ontario teisingumo ministeris 
R. McMurtry, paskelbęs kovą 
muštynes arenose mėgstantiems 
profesinių ledo ritulio koman
dų žaidėjams, savo dėmesį at
kreipė į pornografinius žurnalus 
Toronto bei kitų miestų krautu
vėse, kur jie yra laisvai priei
nami vaikams. Šį kartą jis čiu
po jautį už ragų, teisminėn at
sakomybėn patraukdamas To
ronto Maclean-Hunter leidyklos 
prezidentą D. G. Campell ir ki
tus vadovus, nes šios leidyklos 
žinioje yra Metro Toronto News 
bendrovė, pristantanti porno
grafinius žurnalus parduotu
vėms Ontario provincijoje. Jie 
daugiausia yra įvežami iš JAV, 
kur su jų leidyba tamprius ry
šius turi organizuoti nusikaltė
liai. Maclean-Hunter leidykla 
lyg šiol turėjo rimtą vardą ir 
netgi siūlėsi savo žurnalu “Mac
lean’s” pakeisti užsidariusią ka- 
nadišką “Time” žurnalo laidą. 
Jos reputaciją dabar sumenkino 
įsivėlimas į pornografinių žur
nalų platinimą. Teisminėn atsa
komybėn patraukti leidyklos va
dovai policijos nuovadai turėjo 
duoti savo pirštų nuospaudas 
pagal standartinę kiekvienos 
kriminalinės bylos procedūrą. 
Jų veidų nuotraukos papuošė 
laikraščių puslapius. Jeigu

jiems ir pavyks laimėti bylą, 
prestižo kritimas yra neišven
giamas, nes juk rimta leidykla 
neturėtų įsivelti į pornografinių 
žurnalų platinimą.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris A. MacEachen lankėsi 
Norvegijoje, V. Vokietijoje ir 
Austrijoje, stengdamasis suma
žinti Kanados' ekonominę pri
klausomybę nuo JAV. Kanada 
nori pasirašyti palankią 
prekybos sutartį su Bendrosios 
Rinkos kraštais. Tačiau šiai or
ganizacijai priklausančios Euro
pos valstybės reikalauja dides
nio Kanados Įnašo Į Atlanto Są
jungą. Dėl jų reikalavimų fede
racinė vyriausybė buvo nutaru
si iš amerikiečių Lockheed lėk
tuvų gamyklos pirkti 18 žvalgy
binių “Orion” tipo lėktuvų, ap
rūpintų moderniausiais įtaisais 
povandeniniams laivams sekti. 
Ši operacija būtų pareikalavu
si bilijono dolerių, kurių dalis 
būtų išleista Kanados aviacijos 
bendrovėms, prisidedančioms 
prie lėktuvų gamybos. Lock
heed lėktuvų gamykla, pateku
sį Į finansinius sunkumus ir sa
vo prestižą pažeidusi kyšiais už
sieniečiams, neįstengė sudaryti 
pradinio kapitalo Kanados užsa
kymui išpildyti. Kanadai taip 
pat trūksta ir naujų tankų, šią 
problemą dabar, atrodo, išspren
dė užsienio reikalų ministeris 
A. MacEachen, viešėdamas Bon- 
noje. V. Vokietijoje bus nupirk
ti 128 vokiečių gamybos “Leo
pardo” tankai. Su atsarginėmis 
dalimis bei pagalbine sistema 
jie kainuos beveik $160 milijo
nų. Tikimasi, kad dalį šios su
mos V. Vokietija išleis užsaky
mams Kanadoje. Vienoje pada
rytame pareiškime A. MacEa
chen pasisakė prieš komunizmo 
plitimą, bet pabrėžė, kad Kana
da nežada sekti JAV pavyzdžiu 
ir mokyti kitas valstybes. Pasak 
A. MacEacheno, Kanada pilnai 
sutaria su JAV, kad atolydis tu
ri būti tęsiamas remiantis Vaka
rų pasaulio jėga.

Kvebeko CBC radijo ir tele
vizijos užsakytas viešosios nuo
monės tyrimas pranašauja dide
lį politinį pasikeitimą šioje pro
vincijoje. Net 32% apklaustųjų 
pasisakė už separatistinę kvebe- 
kiečių partiją sekančiuose pro
vincinio parlamento rinkimuo
se. Premjero R. Bourassos libe
ralai gavo 22% balsų, neseniai 
įsteigta populiarioji tautinė par
tija — 10%, tautinė unija — 
8% ir kreditistai — 7%. Neap- 
sisprendusiųjų skaičius yra nu
kritęs iki 22%. Partijų vadų 
grupėje taip pat pirmauja kve- 
bekiečių partijos vadas R. Le
vesque su 24%, o liberalų R. 
Rourassa yra antroje vietoje su 
18%.

Ateitinininkų žinios
Stovyklai Wasagoje, kuri vyks nuo 

liepos 18 iki 31 d., jau galutinai su
daryta vadovybė ir programa. Sto
vyklautojų amžius — nuo 7 iki 18 
metų. Taip pat jau pradėta stovyk
los registracija. Registracijos blan
kai gaunami Prisikėlimo par. rašti
nėje ir Anapilyje pas kun. J. Staš
kevičių. Norintieji gauti registraci
jos blankų taip pat gali kreiptis pas 
dr. O. Gustainienę, 179 Cassandra 
Blvd., Don Mills, Ont., tel. 445-4521. 
Stovyklos mokestis: 1 stovyklauto
jui už 2 sav. — $85, dviem už 2 sav. 
— $160, 3 stovyklautojams iš vienos 
šeimos — $220.

Sekminės ateitininkams turėtų bū
ti reikšminga šventė. Prof Eretas 
rašo apie St. Šalkauskį: “Religija 
jam nebuvo iškaba; ja niekad nesi- 
afišavo, o gyveno joje kaip jam skir
tame pasaulyje .. . Mėgo pats su
kurti maldas, ypač į šventąją Dva
sią, kuri iš Dievo asmenybių jam 
buvo artimiausia. Dėlto ir Sekminės 
jam buvo reikšmingiausia šventė, ir 
jis džiaugėsi, kad šatrijiečiai — ne 
be jo poveikio — savo šventę dary
davo Sekminių pirmą dieną” (J. 
Eretas, Stasys Šalkauskis psl. 211).

Ateitininkų moksleivių ir jaunučių 
stovyklai blankus galima gauti pas 
L. Underienę 536-8388.

Skautų veikla
• LS brolijos vyriausias skautinin

kas s. fil. S. Miknaitis Kanados ra
jono vadeivos pareigoms pakvietė s. 
L. Kalinauską nuo š.m. birželio 1 d. 
Sveikiname brolį Leoną ir linkime 
skautiškos sėkmės!

• Kaikurie LSS vadovybės narių 
adresai: tarybos pirmijos pirminin
kė v.s. L. Milukienė, 111 Grohmans 
Lane, Plainview, New York 11803, 
USA; LSS R. katalikų dv. vadas kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 1011 
College St., Toronto, Ont.; LSS evan
gelikų dv. vadas v.s. kun. A. Trakis, 
6620 So. St. Louis Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA; LSS seserijos vy
riausia skautininke v.s. I. Kerelienė, 
8710 West 123rd St., Palos Park, Ill. 
60464; LS brolijos vyriausias skauti
ninkas s. fil. S. Miknaitis, 233 Coe 
Rd., Clarendon Hills, Ill. 60514; LSS 
akademikų pirm. v.s. fil. V. Statkus, 
2245 Burr Oak Ave. No., Riverside, 
Ill. 60546, USA.

• Mindaugo dr-vės rašinio kon
kursą tema “Žiemos iškyla Romu
voje” laimėjo: I v. Algis Balsys, II 
v. Ed. Grybas, III v. pasidalino S. 
Namikas ir A. Saplys. Gegužės 17 
d. sueigoje įteiktos laimėtojams pi
niginės premijos.

• J III patyrimo laipsnį Mindau
go dr-vėje egzaminus išlaikė A. Sap
lys, S. Namikas, P. Karosas, R. Got- 
ceitas; į II pat. 1. — A. Morkūnas. 
Metinės draugovės šventė Romuvoje 
bus birželio 12-13 d.d. Jos metu įžo
dį duos egzaminus išlaikę kandida
tai. C. S.

• Birželio 2 d., 1 v.p.p., Wilket 
Creek Parke (Eglinton ir Leslie) ka
nadiečiai skautai kviečia vilkiukus 
į “cuboree”. Ryšium su olimpiniais 
žaidimais Kanadoje bus pravedami 
sportiniai žaidimai, pritaikyti vaikam 
iki 11 metų. Kiekvienas dalyvis gaus 
ženklą už dalyvavimą. Visi važiuo
jantys renkasi prie Prisikėlimo 
šventovės 12 v. tą dieną. Iš ten vyk
sime visi kartu. Grįžti numatoma į 
tą patį kiemą apie 5 v.p.p.

• Tariame nuoširdų skautišką ačiū 
PS. Tėvui Augustinui už leidimą nau
dotis Parodų sale sueigoms žiemos 
metu. Tikimės, kad ir sekantį sezo
ną bus galima naudotis šiom pato
giom patalpom. O. B.

LYDIJA RADZEVIČIŪTĖ pranešinė
ja meninę programos dalį Motinos 
Dienos ir Maironio mokyklos mokslo 
metų užbaigtuvių šventėje Toronte 

Nuotr. St. Dabkaus

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

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Alfonsas A. Garbenis

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

■■■■ GARBĘNS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

12 KAMBARIŲ, plius užbaigtas rūsys, 4 virtuvės, platus įvažiavimas 
su garažu; pajamos — $150.00 į savaitę; yra savininko butas; reikia 
greitai parduoti, savininkas išvažiuoja iš Toronto. Kaina sumažnta.
19 KAMBARIŲ didelis gražus namas, legaliai pakeistas į 5 butus, 
plius rūsys, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, 2 mūriniai garažai; 
palikimas; prieinama kaina.
14 KAMBARIŲ legalus tributis, plius atskiras sklypas su garažais, 
arti Bloor gatvės požeminio; gera investacija ateičiai.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK"RAJONE

MISSISSAUGA, vienaaugštis (back split),4 miegamųjų, beveik nau
jas namas, akmeninis priekis; savininkas jau išvažiavęs į Arizoną; 
reikia greitai parduoti; prašoma kaina nužeminta; greitas užėmimas.

KINGSWAY, gražus 2-jų miegamųjų vienaaugštis, gydytojo namas, 
vandeniu šildomas, du židiniai, dvi prausyklos, pilnai įrengtas rūsys, 
privatus įvažiavimas, prijungtas garažas; savininkas yra užpirkęs 
kitą namą; prašoma kaina — $74.000.00.
CLENDENAN gatvė atskiras plytų namas, legaliai pakeistas į 6 bu
tus; visi butai moderniai įrengti; nuomojamas su baldais; pajamos — 
$14.400.00 į metus; prašo $120.000.00.
JANE -— ANNETTE, 6 kambarių plytinis namas; nauja šildymo sis
tema; įvažiavimas ir garažas; mažas jmokėjimas, 10% mortgičius. 
BABY POINT — JANE, prabangus 7 kambarių namas, pilnai sumo
dernintas; nauji elektros laidai, kanalizacijos vamzdžiai, pilnai už
baigtas rūsys; visur kilimai; naujas šildymas (vandeniu); savininkui 
atsiėjo per $16.000.00 sumoderninimas; gilus sklypas ir garažas; 914% 
mortgičius; įmokėti apie $20.000.00.
BLOOR — BARTLETT, įmokėti tik $4.900.00; 6 kambarių plytinis 
namas; tikrai geras pirkinys jaunai porai; geras finansavimas, žema 
kaina.
ANNETTE — RUNNYMEDE 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės 
ir 3 prausyklos; gražiai dekoruotas; geros pajamos ir geras butas sa- 
vininkui; prašo tik $63.900.00; įmokėti $10.000.00.
STAYNER, ONT., 14 akrų ūkis su dviem trobesiais, tvartas ir dar
žinė, ūkis yra miesto ribose; palikimas; tikrai geras pirkinys; galima 
padalinti sklypais.
WASAGA, ONT., savininko statytas vienaaugštis (back split), 8 
kambariai, gražių plytų; prijungtas garažas dviem mašinom; gražus 
vaizdas prie upės, 2 prausyklos ir židinys.
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo; kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 4B M JB J|j| JB
TORONTO LIETUVIŲ KAIKaI/VIaI
KREDITO KOOPERATYVE —--------------------------------- -

MOKA:
93A% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
814% už pensiją ir namą planą
814% už spec, taupymo sąsk.
714% už taupymo s-tas

6% už čekią s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 12 n

IMA:

914% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — 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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

cHOLKnn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras 2-jų miegamųjų vienos šei
mos namas; garažas su privačiu įvažiavimu; prie pat Bloor gatvės.
BLOOR — JANE, atskiras 6 kambarių namas; kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis kiemas, gražus viduje.
SHAVER — BLOOR, puikus 4 miegmųjų vienaaugštis; 3 prausyklos, 
pilnai užbaigtas rūsys su baru ir atviru iš akmens židiniu, dideli kam
bariai; garažas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE—BLOOR, ll kambarių per 2 augštus gražus atskiras 
namas; 3 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; prašoma kiną $80.500; netoli Bloor.
PRINCE EDWARD DR. — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugš- 
tis; užbaigtas rūsys su baru ir atviru židiniu; didžiulis kiemas su 
maudymosi baseinu; garažas su privačiu įvažiavimu.
ETOBICOKE, 10 butų apartamentas, maždaug 13 metų senumo; visi 
butai bangolo dydžio su balkonais; gauna apie $28.000 pajamų.

Pranas-Frank Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

Trident Real Estate Ltd.
21 50 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S 4V7
Sąžiningas patarnavimas perkant ar parduodant 
nuosavybę Toronto ir Mississaugos apylinkėje

Vyt. V. Girdauskas

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075
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Čikagos lietuviu horizonte
OPEROS ŠVENTEI PRAĖJUS

Gegužės 15 priešpiet?, kai Jauni
mo Centro rūmuose vyko visuotinis 
Lietuvių Fondo narių suvažiavimas, 
kavinėje matėm sėdinčius Čikagos 
Lietuvių Operos valdybos pirminin
ką ir vicepirmininką bei dalinančius 
bilietus į operos spektaklius lituanis
tinių mokyklų mokiniams. Tai buvo 
pirmas atvejis, kai bilietus nemoka
mai gavo lituanistinių mokyklų mo
kiniai. Gavo todėl, kad publika šiais 
metais toli gražu keturiuose operos 
spektakliuose neužpildė visų vietų, 
nors buvo minima Čikagos Lietuvių 
Operos 20 m. ir JAV nepriklausomy
bės 200 m. sukaktis, nors keitėsi ir 
dirigentai (tris spektaklius diriga
vo Vyt. Marijošius, o vieną A. Jur
gutis).

šiemet taip susidėjo reikalai, kad 
teko pamatyti ne Vyt. Marijošiaus 
diriguojamą spektaklį, bet A. Jurgu- 
čio. šeštadienio vakarą, nors buvo 
nemažai svečių ir iš kitų miestų, sa
lėje liko apie 400-500 tuščių kėdžių. 
Žinant, kad kiekvienas neparduotas 
bilietas, kiekviena salėje likusi tuščia 
kėdė jau reiškė operos valdybai nuo
stolį, — tą vakarą tikrai graudu buvo 
žiūrėti į eiles tuščių kėdžių. Atėjęs į 
auditorija, kiekvienas į rankas gavo
me vieną gražiausių Čikagos Lietu
vių Operos programų jos egzistavi
mo laikotarpyje: juodam fone bėga 
trys juostos — geltona, žalia, rau
dona — o virš jų įrašai — “Gaidelio 
“Gintaro šaly”, Marijošiaus “Priesai
ka”, Kačinsko “Juodas laivas”. Vie
noje viršelio pusėje įrašai lietuviški, 
kitoje — angliški. Ir vienoje, ir kito, 
je viršelio pusėje plieskia viliojan
čios ir visiems lietuviams brangios 
mūsų trispalvės spalvos. Tai augštai 
pas amerikiečius iškilusio V. Luko 
darbas. Tos spalvos, regis, turi visus 
lietuvius jungti. Deja, šiemet gal pir
mą kartą mūsų operos istorijoje 
prieš operą buvo paleista įvairių 
kalbų; esą prasti kūriniai, neverta 
eiti ir t.t. Tai jūsų korespondentui 
su skaudančia širdimi po pirmųjų 
dviejų spektaklių pasakojo N. Vaz- 
nelienė, nes Vaznelių prekyboje bu
vo sudėti visi operos bilietai ir čia 
žmonės ėjo jų pirkti bei reikšti savo 
nuomonių.

MENAS IR IŠGYVENIMAI
Kai turtingame, žaviai dail. A. Va

leikos ir šviesų meistro K. Cijūnėlio 
sukurtame scenovaizdyje atsivėrė J. 
Kačinsko “Juodas laivas”, kai čia 
motinos jūros prieglobstyje atsirado 
dvi jėgos — juodieji ir baltieji jūri
ninkai su priešingais' požiūriais į 
laisvės ir kitas idėjas, kai buvo try
piamas žmogus, daręs šuolį į laisvę, 
— galėjai išgyventi ir mūsų dabarti
nės laisvosios išeivijos nesantaikas, 
vienas' kito niekinimą ir pan. ŠI ope
ra trečiajame spektaklyje, diriguoja
ma muz. A. Jurgučio, bent man, pa
darė giliausią įspūdį. Nors ji gal 
buvo perdaug statiškai perteikta, bet 
kūrinio idėja, jo muzika kėlė pačius 
giliausius išgyvenimus, šioje opero
je, šalia savųjų D. Stankaitytės, N. 
.Linkevičiūtės ir A. Brazio, gražiai 
pasirodė ir du lenkų tautos atsto

vai — C. Kogut ir S. Wicik.
J. Gaidelio "Gintaro šaly” — jau 

daugiau montažas, {domus, spalvin
gas, su puikiu choro dainavimu, su 
solistais S. Wicik (J. Gaidelio muzi
koje ir A. Kairio tekste jo lietuviš
ki žodžiai daug aiškiau suprantami, 
negu J. Kačinsko ir A. Landsbergio 
“Juodajam laive”), J. Vaznelių, M. 
Momkiene, A. Braziu ir R. Mastiene, 
su solo šokėjais V. Karosaite ir J. 
Puodžiūnu ir su J. Puodžiūno studi
jos šokėjomis, šios operos nuotaika 
labai pavasariška, dail. A. Valeškos 
scenovaizdis tiesiog trykšta gyvybe, 
estetinio grožio viršūnė ypač pasie
kiama M. Momkienės ir S. Wiciko 
gražiajame duete.

Po pavasariškos operos, po kelio
likos minučių pertraukos sugrįžta
me į Lietuvos istoriją, į tas dienas, 
kai Vytautas Didysis guli karste, kai 
vargonams gaudžiant skamba vie
nuolių giedamas “Requiem”. Tai 
Vyt. Marijošiaus “Priesaikos” vaiz
das. šioje operoje po ilgesnio tylė
jimo visa savo kūrybine jėga išky
la Švitrigaila — St. Baras, taip pat 
puikiai pasirodo D. Stankaitytė, J. 
Vaznelis, J. Savrimas, V. Liorentas, 
B. Jančys, M. Momkienė ir, žinoma, 
chorai. Kūrinio turinyje nemažai 
raudų, liūdnos nuotaikos, net intri
gų. Bet šiame kūrinyje, ypač pakilio
se Švitrigailos arijose, iškyla ir lie
tuvio drąsa bei didybė. Pvz. kad ir 
šiame Švitrigailos kreipimesi:

Ko tylite, sustingę, kaip belaisviai? 
Karalius mirė? Ne! Karalius gyvas! 
Iš erdvių sosto pergalę jis skelbia! 
Iškelkite deglus ir vėliavas!
Ir vainikus ištieskite vieškeliu 

plačiu:
Karalius veda mus į Vilnių — 
Sostan Gedimino!”
Tokiomis drąsiomis ir didingomis 

nuotaikomis visiems lietuviams, ku
rias išreiškė Švitrigaila, ir baigiasi 
V. Marijošiaus opera. Kurie matė 
pirmuosius du spektaklius, visi iki 
vieno teigė, kad “Priesaika” iš visų 
trijų yra įspūdingiausia. Bet man 
šeštadienio pastatyme ji nepralenkė 
“Juodo laivo”. Kai tą savo nuotaiką 
pareiškiau priešais sėdėjusiam muzi
kos kritikui prof. VI. Jakubėnui, jis 
atsakė maždaug šiais žodžiais: A. 
Jurgutis “Juodą laivą” pravedė pui
kiai, tikrai gerai pasiruošęs. Bet 
“Priesaika” jo dirigavime liko be 
kraujo. Visai kas kita, kai diriguoja 
pats Vyt. Marijošius ... Beje, man 
Marijošiaus diriguotos “Priesaikos” 
ir kitų dviejų operų nebeteko ma
tyti.

Aplamai, šiemetinė operos šventė 
buvo tikrai didelis ir kūrybingas įvy
kis. Jis atmintyje pasiliks dar ilgai. 
Visos piktų liežuvių paleistos prieš- 
operlnės paskalos neužtemdė ir nie
kad neužtemdys šio didelio muziki
nio įvykio vertės ir svarbos. Ateičiai 
pasilieka tik viena problema: kaip 
išlyginti susidariusį nemažą nuostolį, 
kad šis profesinį lygį pasiekęs viene
tas galėtų ir toliau gyvuoti. Nuošir- 
dieji operos rėmėjai trims naujoms 
lietuviškoms operoms pastatyti buvo 
sudėję apie $20,000 aukų.

žuvautojas
Petras neatėjo į darbą.
— Kas jam nutiko? — teirau

jasi bendradarbiai.
— Išsinarino ranką iš peties.
__?
— Vakar norėjo parodyti, ko

kią žuvį sugavo.

S YPSENOS
PRIEŠINGI NORAI

“Pabėgau, nes norėjau gyven
ti laisvas, kaip menininkas ir 
kaip žmogus”.

Muz. Aloyzas Jurgutis, 
pabėgęs iš okup. Lietu
vos, dabartinis “Daina
vos” vadovas.

“Stebėdamas Dainų dieną, pa
vydėjau Lietuvos choristams ir 
muzikantams sąlygų, kurios čia 
jiems sudarytos valstybės glo
bos ir dėmesio”.

Muz. P. Armonas, 
buvęs “Dainavos" 
ansamblio vado
vas.

Kadangi pavydėjęs kapitalis
tinės vergijos A. Jurgutis jau 
Amerikoj, tai pavydintis tarybi
nio rojaus P. Armonas galėtų 
užimti ten buvusią Jurgučio 
vietą.

“Spygliai ir dygliai”

Nauja galerija Niujorke
Gegužės 9 d. Kultūros Židiny

je Niujorke buvo tikra meno 
šventė — Lietuvių pranciškonų 
Adomo Galdiko vardo galerijos 
atidarymas, sujungtas su litera
tūros popiete ir koncertu.

Kaip pažymėta atidarymo ak
te, šiuo žygiu “norima pagerbti 
lietuvi dailininką, kuris, ir sve
tur gyvendamas, paliko darbš
tus ir kūrybingas”. Akte reiš
kiamas troškimas, kad galerija 
“išeivijoje gyvenančiam lietu
viui, ypač jaunajai kartai, at
skleistų mūsų kultūrinius lo
bius, stiprintų jų tautinę sąmo
nę ir žadintų pasididžiavimą sa
vo lietuviškąja kilme”. Pagaliau 
akte pabrėžiamas tvirtas steigė
jų noras, kad galerija “plėstų- 
si skaičiumi, augtų talentais, o 
Lietuvai atgavus laisvę, būtų 
perkelta į gimtąjį mūsų kraš
tą”.

Aktą pasirašė lietuvių pran
ciškonų provincijolas kun. Jur
gis Gailiušis, dail. Viktoras Viz
girda, generalinis Lietuvos kon
sulas Anicetas Simutis, Kultū
ros Židinio administratorius 
kun. Paulius Baltakis, kompoz. 
Julius Gaidelis ir poetas kun. 
Leonardas Andriekus, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirminin
kas.
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TUVI S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviam* daroma' 

NUOLAIDA

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažų.
• Sųžiningoi atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

IS I DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

WEST END AUTO BODY
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas.
Darbas garantuotas. Savininkas lietuvis JONAS JURĖNAS

87 Shorneliffe Rd. • East of Hwy. 27 Telefonas
South of Dundas St. West
Toronto, Ont. M8Z 5K5 231-6710

Tėviškės Žiburiai » 1976. VI, 3 — Nr. 23 (1374) • 7 psl.

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE &
335 Roncesvolles Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

įvairūs siuntiniai ir A 
r j Lietuvę, Latviję, Estiją,

M 7T Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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.

Generalinis konsulas A. Si
mutis tarė sveikinimo žodį, o V. 
Vizgirda apžvelgė lietuvių dailę 
išeivijoje, ta proga priminda
mas, kad šie metai lietuvių me
no istorijoje yra sukaktuviniai 
— septyniasdešimt metų nuo 
Vilniaus parodos atidarymo.

Prabildamas nuo scenos, ku
rioje iŠ šonų kabojo Adomo Gal
diko paveikslai, o viduryje bu
vo skulptoriaus V. Košubos “Rū
pintojėlis”, provincijolas kun. 
J. Gailiušis priminė, kad, atvy
kę į šį kraštą, lietuviai pranciš
konai labai domėjosi ir išeivijo
je gyvenančių lietuvių dailinin
kų kūriniais. “Šiuo laiku, — sa
kė jisai, —■ mūsų dailės rinki
nyje yra apie du šimtus lietuvių 
dailininkų darbų. Daugiausia jų 
yra Kennebunkporte, Toronte, 
Brooklyne, Ročesteryje ir net 
tolimoje Floridoje”. Jis pasvei
kino Magdaleną Galdikienę, į 
savo vyro vardu pavadintos ga
lerijos atidarymą atvykusią iš 
Putnamo, kur ji dabar gyvena, 
besirūpindama ten jos įkurtu 
Adomo Galdiko muzėjumi. “Ga
liu pasidžiaugti, — sakė kun.
J. Gailiušis, — jog- mūsų dai
lės rinkinyje yra tiek Adomo 
Galdiko darbų, kad jais galėtu
me visą galeriją užpildyti.” Sa
vo kalboje jis paminėjo ir dr. 
Antaną Starkų, kuris prieš mir
tį galerijai perleido vertingų pa
veikslų, o jos įrengimą parėmė 
stambia auka.

Iš viso Adomo Galdiko gale
rijai jau sutelkta apie 100 dai
lės kūrinių, šiuo metu pačioje 
galerijoje, kurios sutvarkymu 
rūpinosi dail. V. Vizgirda, tel
pa per 70 darbų. Jie sutelkti 
kun. J. Gailiušio ir kun. L. And- 
riekaus rūpesčiu. Didžiausią ga
lerijos dalį užima paveikslai. 
Skulptūros čia mažiau, nes pran
ciškonai ją nukreipė į savo šven
toves.

Seniausias paveikslas yra 
Adomo Varno. Tai daktaro Vla
do Venciaus dovana. Jame regi
me patį dailininką iš anų — 
1905 metų. Tokią datą matome 
šio mūsų meno veterano darbe. 
Iš senesniųjų dailininkų galeri
joje yra dvi K. šklėriaus akva
relės, po vieną Miko Šileikio ir 
M. Dobužinskio darbą. Paskum 
gėrimės Adomo Galdiko, P. 
Kiaulėno, P. Puzino, V. Vizgir
dos, J. Rimšos, T. Valiaus, V.
K. Jonyno, V. Kasiulio, V. Igno, 
V. Petravičiaus, A. Valeškos, K. 
Žoromskio ir kitų darbais.

Pats Įspūdingiausias yra galu
tinis kambarys. Į jį įžengęs, pa
sijunti lyg kokioje meno šven
tovėje. Pirmiausia čia matome 
du P. Kiaulėno paveikslus, to
liau — V. K. Jonyno, gi po jo — 
A. Galdiko kūriniai, iš viso sep
tyni. Tarp jų yra ir “Ruduo”, 
vienas paties Galdiko mėgsta
miausių darbų. Toliau turime 
Alf. Dargio du paveikslus ir tris 
Vyt. Kasiulio. Viduryje stovi A. 
Mončio medžio skulptūra “Dia
logas”. Tas kūrinys Mončio pa
rodose keliavo po V. Europą ir 
į šią galeriją pateko bene iš Bel
gijos sostinės Briuselio.

Literatūros popietėje savo kū
rybą skaitė Danguolė Sadūnai- 
tė, Antanas Vaičiulaitis ir Leo
nardas Andriekus, ką tik išlei
dęs naują savo lyrikos rinkinį 
“Už vasaros vartų”.

Iškilmės baigtos koncertu. 
Dainavo iš Kanados atvykusi 
sol. G. Capkauskienė, žavėdama 
klausytojus tokiomis dainomis, 
kaip Banaičio “Oi nėra niekur”, 
Klovos “Močiutės dvarely”, Gai- 
levičiaus “Klajūnui” ir Gaide
lio “Su tavim”. Solistei talkino 
pianistė Elena Kepalaitė. Ji ir 
pradėjo visas šias iškilmes, 
skambindama V. Jakubėno “Iš 
pasakų krašto” ir “Legendą”.

šios šventės programos pra
nešėju buvo rašytojas Paulius 
Jurkus, netrukus išleidžiąs nau
ją savo knygą-poemą “Juodvar
niai”. A. R.

Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

[EX Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

SKAITYTO! PASISAKO
BEVEIK 30 METŲ

Rodos, vakar liūdnos ilgesio dai
nos, nerūpestingas jaunimo juokas, 
skambėjo išvietintojų stovykloje. Ro
dos, aiškiai tebegirdžiu naujagimio 
verksmą, gedulingų pamaldų gies
mes ... Rodos, dar tik vakar, o jau 
beveik 30 metų.

Išvietintojų stovykla man pri
minė valstybę valstybėje, valsčių su 
seniūnijomis, miestą su savivaldy
be... Rinkome “seimą" (stovyklos 
komitetą), prezidentą (stovyklos ko
mendantą), revizijos komisiją (vals
tybės kontrolę), garbės teismą, rin
kome aibes komisijų komisijoms tik
rinti. Rinktieji organai buvo atsa
kingi prieš stovyklos gyventojus, pa
teikdavo apyskaitas apie gautojo 
maisto ar kitokių gėrybių paskirsty
mą ir pan. šalpa išvietintųjų stovyk
loms ateidavo iš tarptautinės organi
zacijos UNRRA, vėliau IRO ir pan. 
Tiesą sakant, pabėgėliai gaudavo tik 
nepilną pusę to, kas buvo skirta. Li
kusioji dalis iškeliaudavo paslaptin
gais keliais į juodąją rinką. Pvz. iš 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
siuntinėlių turėjome išimti amerikie
tiškas cigaretes ir jas grąžinti UNR 
ROS pareigūnams. Jų vieton gauda
vome vokiškas karo meto šiaudines 
cigaretes. Buvo ir daugiau panašių 
dalykų, kurių tuo metu nežinojome 
ar, tikriau pasakius, dėjomės nežiną. 
Kai žmogus gyveni iš kieno nors ma
lonės, neklausi kiek tau priklauso.

Buvo futbolo ir krepšinio koman
dos, mišrūs chorai, tautinių šokių 
grupės, solistai ir aktoriai, parengi
mai, koncertai, vaidinimai. Dažnai 
mus aplankydavo žymesnieji mūsų 
menininkai, keliaudavę iš stovyklos 
į stovyklą.

Jaunimas nebuvo paliktas be moks
lo. Savi, neapmokami lietuviai mo
kytojai ir mokytojos, fizinio auklė
jimo instruktoriai turėjo pilną dar
botvarkę lietuviškoje pradžios mo
kykloje ir gimnazijoje. Turbūt dar ir 
šiandien daugelis, tapę gydytojais, 
inžinieriais ir pan., atsimena gautą
ją pradžią išvietintųjų stovyklos mo
kykloje.

Gyvenimas išvietintųjų stovykloje 
buvo margas kaip ir stovyklos gyven
tojai. Gyvenamųjų namų seniūnai, 
tvarkomi viršaičio, pranešdavo gy
ventojams žinias iš “valdžios". Turė
jome ir “dienraštį”, pradžioje sieni
nį, vėliau vieno rašomojo popieriaus 
lapo dydžio. Galime pasididžiuoti, 
kad vienos stovyklos “dienraštis” 
net anglų okupacinės valdžios įsaky
mu buvo konfiskuotas.

Buvome ir šiurpių dienų liudinin
kai. Tai komunistinių agentų intri
gos. įvairiausi gandai temdė gyven
tojų nuotaikas. įvairiausių rūšių

> spaustuvė
College St.,

VBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.,
Toronto, Ontario mčr 1x3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

“skryningai”, tikrinimai, paveikdavo 
lietuviškąjį sugyvenimą.

Šiandien, beveik trisdešimtmetį 
prisimenant, aš pasigendu tos lietu
viškos dvasios ne vien tik atskiroje 
šeimoje, bet ir bendrame lietuviška
me gyvenime. Šiandien riebaus gy
venimo aplinkoj tas išvietinto as
mens pergyvenimas nesudaro nieko 
pažymėtino. Kažin ar nors vienas tė
vas savo vaikui papasakojo ką nors 
apie “dypuko” pergyventas linksmas 
ir šiurpias akimirkas ten, Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj ar kitur.

Praeitin nuriedės ir džiaugsmo 
ašaros, ir skausmo valandos. Ateinan- 
čioj kartoj gal nebegirdėsim žodžių 
"išvietintas žmogus”. Ad. Ilmonis 
LEIDINYS APIE M. K. ČIURLIONĮ

Algirdas Gustaitis, “TŽ” 15 nr. ra
šydamas apie iš okupuotos Lietuvos 
gautą M. K. Čiurlionio reprodukcijų 
leidinį, sako, kad reprodukcijos at
spausdintos gerai, gerame popieriu
je. Spalvotos reprodukcijos atspaus
dintos geriau nei anais metais ap
tartame leidinyje. Popierius švarus, 
darbas geras, tarsi būtų spausdinta 
ne Kaune, o Paryžiuje.

Ir aš gavau tokį M. K. Čiurlionio 
reprodukcijų leidinį. Juo džiaugiau
si ir pagalvojau, jog ir rusų okupuo
toje Lietuvoje jie jau sugeba išleisti 
puikių leidinių. Tik vėl susimąsčiau, 
kai gavau siuntėjo laišką, kuriame 
rašo, kad iš tikrųjų reprodukcijų lei
dinys spausdintas Prancūzijoje. Tik 
jis nesuprantąs, kodėl tai slepiama 
ir rašoma, kad išleido “Vaga” Vil
niuje 1976 m. G. L Rimutis

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

rikietė lietuvius uoliai fotografavo. 
Pasirodo, ji yra iš Aliaskos, palydo
vė to krašto gražuolės, atvykusios į 
Buffalo Amerikos gražuolės rinki
mus. (Išrinkta Barbara Elaine Pe
terson, "Miss Minnesota”).

Ta aliaskietė žavėjosi lietuvių šo
kiais ir drabužiais, sakėsi tokių dar 
nemačiusi, žadėjo sugrįžusi parody
ti savo miesto — Fairbanks gyvento
jams. Kor.

Pajieškojimai
Neseniai Amerikoje miręs Jonas 

Dirsa, taipgi žinomas kaip John Dir- 
sen, 1971 metais surašytu testamen
tu savo turtą yra užrašęs brolio 
Steve Dirsen vaikams, kurių pavar
dės testamente pažymėtos sekančiai: 
Vincas Dirsen, Paul Dirsen ir Regi
na Dirsen. Jų gyvenamosios vietos 
nenurodytos, bet iš testamento tu
rinio atrodo, kad įpėdiniai gyvena 
okupuotoj Lietuvoj.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York, N.Y. 10024, USA.

97 J
Toronto 4, Ontario

LIETUVIAI SAVININKAI

jvoirūs spaudos <
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei

Telefonas. feklomlniol 
533-4363 Spoudinioi

* * e * <

ik IH /I Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

FRANK BARAUSKAS, F.R.L, R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIA1, DAUGIABUČIAI (condominiums) 

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty 
Raštinės telefonas 305/844-5500, namų: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

D
T> INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS agency
—--------------------------------------------------------- LTD.

Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

Tel. įstaigos: 233-3334 ir 231-2661, namų 233-4446
3828 Bloor Street W., Islington, Ontario M9B 1K8

(Prie Kipling ir Six Points Plaza)
Žinotina apie namų drauda:

Dauguma draudos bendrovių reikalauja apdrausti namą 80% iki 
100% atstatymo kainos. Kitaip, įvykus ir mažam nuostoliui, bendrovė 
nėra įpareigota pilnai padengti nuostolį

Jeigu turite klausimų apie betkokią draudą, kreipkitės — 
paaiškinsime. Valteris Drešeris

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandai 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvolles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namu — Gyvybės
/ Automobilių
< troffer VV * Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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TORONTO"
Anapilio žinios
Telefonas: 277 1270

— Sį sekmadienį, 11 v.r., pamal
dos Wasagoje. Jos ten bus laikomos 
sekmadieniais visą vasarą.

— Nuo šio sekmadienio pamaldų 
metu bus naudojamos naujos Mišių 
knygutės. Jos bus visam laikui tos 
pačios.

— Gegužės 29 d. staiga mirė a.a. 
Petras Simutis. Velionis palaidotas 
birželio 1 d. iš šios parapijos Sv. Jo
no lietuvių kapinėse.

— Dėkojame Jonui ir Agnei Arš- 
tikaičiams už gėles kapinių šventės 
proga koplyčios' altoriui papuošti.

— Mažojoje Anapilio salėje įves
tas vėsinimas. Ji bus naudojama 
įvairiems parengimams — vestu
vėms, priešvedybiniams pobūviams, 
polaidotuviniams pietums ir pan.

— KLB Toronto apylinkės valdy
bos nariai kiekvieną sekmadienį 
Anapilyje platina Karavano pasus. 
Skatiname juos įsigyti. Kas juos įsi- 
gys iki birželio 12 d., vienas doleris 
teks L. Bendruomenei.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a Barborą Rudvalienę. 11 
v.r., už a.a. Teresę Rudienę ir Valę 
Saugėnienę, J. V. Jasinevičių miru
sius tėvus; Wasagoje — už a.a. Mar
celę Korsakienę.

— Susituokė: Vidas J. Prasauskas 
ir Violeta O. Pilipavičiūtė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį, birželio 6 d., 11 

vai. ryto, įvyks Sekminių ir Konfir
macijos pamaldos. (Pamaldų laikas 
pakeistas tik šiam sekmadieniui). 
Bus konfirmuoti 8 jaunuoliai (7 
mergaitės ir 1 berniukas), giedos 
parapijos choras. Bus teikiama šv. 
Komunija.

— Antradienį, 7.30 v.v., repetuo
ja choras. Trečiadienį. 8 v.v., renka
si finansų komitetas. Ketvirtadienį 
parapijos valdyba 8 v.v. kartu su si
nodo prezidentu Įžvelgs į bendrą pa
rapijos 9 mėnesių veiklą.

— Penktadienį, 7 v.v., paskutinė 
konfirmandų pamoka.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo per 200 asmenų. Gana nemažas 
svečių skaičius buvo iš JAV. Svečių 
kyngoje pasirašė: S. Liaksas iš Ade
laidės, Australija. V. Kutkevičius su 
ponia, Birutė ir Albinas Apanavi- 
čiai iš Ročesterio, Jurgis Joga iš 
Kont. Rimvydas Čepulis iš Cincinnati 
ir dr. Vyt. Digrys su ponia iš Ohio, 
Regis Gilbertas ir Jonas Jackevičius 
iš Čikagos, Vitas Plečkaitis, Juozas 
Plečkaitis, Petras Nekrošis su ponia, 
ir Eduardas Kuliavas iš Racine, Wis
consin, Julija Majauskas ir Antanas 
Gelažius iš Paterson, N.J., Juozas ir 
Marija Majauskai iš Filadelfijos, Vi
das Vapsva su ponia ir Adelė Vaps- 
vienė iš Montrealio. Vai. Kutkevi- 
čienė, gimusi Ročesteryje, apžiūrėjo 
LN ir padovanojo $10.

— LN Pensininkų Klubas nutarė 
iki rudens ketvirtadieniais ir sekma
dieniais užkandėlių ir kavos ne
ruošti.

— Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje ir jūrų šaulių kuopa sutarė š.m. 
spalio 9 d. LN ruošti pobūvį su šo
kiais.

— Pasinaudodami vasara, LN pra
dėjo vykdyti mažus remontus. Jau 
sutvarkyti Mindaugo menės sienų 
sužalojimai. Iki kėdžių augščio sie
nos iškaltos kilimu ir tame augštyje 
užbaigtos mfedžiu. Dabar bus sun
kiau sienas sužaloti.

— S.m. spalio 23 d. LN minės 25 
metų sukakti. Ta proga ruošiamas 
spausdintas leidinėlis. Lietuviai, ku
rie turi įdomius prisiminimus ir nuo
traukų. surištų su LN, prašomi pri
siųsti Pr. Basčiui į Lietuvių Namus.

— Praėjusią savaitę LN nario įna
šą $200 sumokėjo Albertas Sukšta.

WASAGOJE, arti Prisikėlimo parapi
jos stovyklavietės, išnuomojamas sa
vaitėmis apartamentas: vienas mie
gamasis, salonas, virtuvė, prausykla; 
yra šiltas ir šaltas vanduo. Skambinti 
tel. 705-729-3577.

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

OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ METU iš- 
nuomoju kambarius Montrealyje. 
Rašyti: Mrs. J. Linkūnienė, 210-2nd 
Avenue, LaSalle, Quebec

GERA PROGA 
MISSISSAUGOJE, netoli Anapilio, 
parduodamas 1 miegamojo "condo
minium” butas už $29.700. Į prašo
mą kainą įeina oro vėdintuvas, plyta, 
šaldytuvas, balkono ir dalis kitų bal- 
dų. (Savininkas išvažiuoja iš Missis- 
saugos). Skambinti: 275-1669.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.____________________
GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simln- 
keviėienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Jeronimą ir Ireną 

Birštonus, paminėjusius gegužės 30 
d. 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

— Giliai užjaučiame: Justiną Ur
boną, Lietuvoje mirus jo broliui Pet
rui; G. Mockienę ir M. Svelnienę, mi
rus Lietuvoje jų seseriai Veronikai 
Ašmonienei.

— Sis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi susitarus.

— Kapinių lankymo dieną Anapi
lyje iš mūsų parapijos šv. Mišiose 
koncelebravo kun. A. Simanavičius 
ir kun. J. Bacevičius.

— Tretininkų Mišios — šį sekma
dienį 10.45 v.r.

— Sį sekmadienį — antroji rink
liava skoloms mažinti.

— Parapijos biblioteka veiks pas
kutinį kartą prieš atostogų sezoną šį 
sekmadieni. Spaudos kioskas jau ne
veikia. Reikalui esant galima kreip
tis pas P. Misevičių į namus, 32 
Hendrick Ave.

— Susituokė: Laimutė-Joana Ga- 
taveckaitė ir James Lindsay; Vytau
tas Žulys ir Helen Lisowski. Santuo
kai rengiasi: Gina Zakarevičiūtė ir 
Mario Turco; Kęstutis Tamošiūnas ir 
Liucija Vasiliauskaitė; Linas Saplys 
ir Asta Senkevičiūtė.

— Neužilgo bus pradėti šoninio 
šventovės įėjimo darbai. Naujo įėji
mo piešinys padėtas prieangyje.

— Mišios šeštadienį, 8 v.r. — už 
Pranciškų Tamošiūną, užpr. M. J. 
Tamošiūnų; 8.30 v. — už Antaną Sa- 
pijonį, užpr. B. Sapijonienės; 9 v. — 
už Ireną Gurevičienę, užpr. A. B. 
Arūnų; už Julių Račkauską, užpr. A. 
B. Arūnų; 9.20 v. — už Emiliją Ra- 
šymienę, užpr. K. Rašymo; sekmad., 
8 v. — už Norvaišų š. mirusius, užpr. 
L. Norvaišos: 9 v. — už Edvardą 
Stankaitį, užpr. J. B. Stankaičių; 10 
v. — už Liudą Racevičių, užpr. N. 
Kacevičienės; 11.30 v. — už Mykolą 
Dervinį, užpr. S. Dervinienės; 7 v.v. 
— už parapiją.

— Praėjusį penktadienį parapijos 
choras užbaigė savo veiklos sezoną 
tradicinėmis vaišėmis. Kalbėjo par. 
klebonas, choro seniūnas p. Melny- 
kas, choro vedėjas muz. E. Krikščiū
nas. Dalyvavo dauguma choristų, so
listai V. Verikaitis ir S. Žiemelytė.

Dail. Stasės Vaitiekaitytės- 
Smalinskienės tapybos darbų 
parodą mažojoj Anapilio salėj 
gegužės 29-30 d.d. surengė Ana
pilio Moterų Būrelis. Parodos 
atidaryme įvadinį žodį rengėjų 
vardu tarė S. Aušrotienė, meno 
problemas gvildeno kun. J. Staš- 
kus ir skulptorius J. Dagys. 
Viešnia iš Detroito pirmuosius 
žingsnius šiame žemyne yra pra
dėjusi Toronte, kur dabar įvyko 
ir jos pirmoji individuali paro
da, pabrėžianti ryšius su šiuo 
jaunystės dienų miestu. Paroda 
sutapo su lietuviškųjų kapinių 
lankymo diena, kai Anapilį ap
lanko daugybė tautiečių, bet 
lankytojų netrūko ir šeštadienį, 
nes didžiojoje Anapilio salėje tą 
vakarą buvo lietuviškų vestuvių 
puota. Todėl netenka stebėtis 
tikrai didele šios parodos sėk
me — beveik visi paveikslai bu
vo parduoti. Liko tik keli, ku
riuos dailininkė buvo atsivežusi 
ne parduoti, o tik parodyti to- 
rontiečiams. Jų tarpe — sūnui 
Kęstučiui padovanota istorinė 
Dainavos stovyklavietės darži
nė, kurią dar turbūt atsimena 
ankstyvesnieji Dainavos stovyk
lautojai. Parodoje vyravo gam
tovaizdžiai, kaikurie su dailinin
kės fatazijos ataudais, papildyti 
subtiliais natiurmortais. Prie 
parodos pasisekimo prisidėjo ir 
palyginti žemos paveikslų kai
nos.

“Encyclopedia Lituanica” pla
tintojas L. Tamošauskas prane
ša, kad vienas šios enciklopedi
jos tomas, užsisakant per jį, kai
nuoja $20. Jo telefonas; 531- 
4469.

Kun. St. šantaras iš Melrose 
Park, Ill., savo giminaitės ves
tuvių proga lankėsi Toronte ir 
susipažino su įvairiomis lietuvių 
institucijomis, įskaitant ir “T. 
Žiburius”.
MIKOLAI NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
FLORIDOJE, West Palm mieste, 
parduodamas pilnai apstatytas 2-jų 
miegamųjų bendrabutinis butas (con
dominium) už $35.000. Sezono metu 
galima gauti $4,000 nuomos už 6 
mėnesius. Labai gražaus stiliaus pa
statas, vos 800 pėdų nuo vandenyno. 
Skambinti Pr. Barauskui 743-0100 
Toronte.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Onf. (priei Lietuvių 
Namui) *Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Augštesniųju Lituanistikos Kursų studentų dalis XI klasėje su lektoriumi
A. Rinktinu Nuotr. St. Dabkaus

ONĄ ir STASj BANELIUS, sūnų VYTAUTĄ, 
jo brolius bei artimuosius,

Vytauto žmonai
tragiškai mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —
Springhurst, Ont., kaimynai:

E. J. G i pa i Z. A. Stančikai
E. S. Pusvaškiai E. P. Šernai
M. P. Skučai E. T. Šiurnos

TAUTOS FONDO TORONTO apylinkės atstovybės narys Petras Morkūnas 
(viduryje) buvo pagerbtas specialiu pobūviu kaip dirbąs Tautos Fonde jau 
10 metų. Dešinėje — apylinkės atstovybės pirm. A. Firavičius, įteikęs 
atitinkamą pažymėjimą Nuotr. S. Dabkaus

Pavasarinis kapinių lankymas 
įvyko gegužės 30 d. Numatytos 
koncelebracinės Mišios kapinių 
aikštėje dėl lietaus negalėjo 
įvykti — jos buvo atnašautos 
Anapilio salėje. Koncelebravo: 
kun. P. Ažubalis, kun. A. Sima
navičius, kun. J. Bacevičius. Pa
mokslą pasakė kun. P. Ažuba
lis. Giedojo visi pamaldų daly
viai ir sol. V. Verikaitis. Po pa
maldų buvo šventinami kapinė
se nauji paminklai, kurių pasta
ruoju metu pastatyta per 40. 
Nuo lietuvių kapinių įsteigimo 
1960 m. iki šiol palaidota 770 
tautiečių. Po pamaldų Anapilio 
Moterų Būrelis dalyvius pavai
šino kava bei užkandžiais. To
ronto šauliai aplankė mirusių 
narių kapus ir juos atžymėjo 
tautinėmis vėliavėlėmis. Kapi
nių lankymo dalyviai ir šį kartą, 
nežiūrint lietaus, buvo labai 
gausūs.

Toronto arkivyskupijos nau
jųjų kanadiečių sielovadai 
įšventintas vyskupu slovėnas 
Aloyzas Ambrozic. Labai iškil
mingos šventinimo apeigos įvy
ko gegužės 27 d., 4 v.p.p., To
ronto katalikų katedroje. Daly
vavo per 20 vyskupų, pronunci- 
jus ir keli šimtai kunigų bei vie
nuolių. Konsekratoriais buvo — 
Toronto arkiv. Ph. F. Pocock, 
vysk. F. Allen, F. P. McHugh. 
Pamokslą pasakė Kanados kata
likų vyskupų konferencijos pirm. 
G. E. Carter. Baigiant apeigas, 
žodį tarė ir naujasis vyskupas 
A. Ambrozic. Apeigų metu gie
dojo katedros berniukų choras 
(jame yra ir lietuvių), slovėnų 
par. choras su protarpine var
gonų ir orkestro palyda. Apei
gose dalyvavo ir naujojo vysku
po 83 metų motina bei kiti ar
timieji. Pokylis buvo surengtas 
“Four Seasons Sheraton” vieš
bučio salėje. Iškilmėje iš lietu
vių dalyvavo kunigai: Ažubalis, 
Gaida, Jurgutis, Simanavičius, 
Staškus.

Federacinė Kanados vyriau
sybė paskyrė $90.000 pašalpą 
naujai įsteigtai prancūzų orga
nizacijai “Federation des fran
cophones hors Quebec”. Ji nu
mato tas lėšas panaudoti infor
maciniam bei koordinaciniam 
biurui, susirinkimams ir pana
šiems veiklos reikalams. Si pa
šalpa duota per valstybės sekre
toriatą, kuriame veikia “The Of
ficial Language Minority 
Groups Branch”.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbai sąžiningai ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Kanados Daugiakultūrės Ta
rybos jungtiniai Ontario ir Kve
beko regijonų posėdžiai vyko 
gegužės 29-30 dienomis Kvebe
ko (Levis) mieste. Iš Ontario 
provincijos dalyvavo 38, iš Kve- 
ko — 8 nariai. Vietoje buvo su
sipažinta su prancūzų ir indė
nų problemomis. Indėnams at
stovavo Hurono kilties šefas 
Max Gros Louis. Jo vadovauja
mi daugiakultūrės tarybos na
riai aplankė indėnų rezervatą. 
Apie prancūzų problemas kalbė
jo profesorė Drouin. Vietinė 
spauda, televizija bei radijas do
mėjosi posėdžiais ir gana pla
čiai informavo apie juos. Po po
sėdžių buvo sukviesta spaudos 
konferencija, kurioje daugia
kultūrės tarybos vadovai turė
jo progą plačiai paaiškinti dau
giakultūrės politikos siekimus. 
Posėdžiuose dalyvavo įvairių 
tautybių asmenys, minėtos tary
bos nariai. Iš lietuvių dalyvavo 
kun. Pr. Gaida. Daugiakultūrė- 
je Kvebeko regijono taryboje 
nėra nė vieno lietuvio.
SPRINGHURST BEACH parduoda
mas pilnai apstatytas ir gerai izo
liuotas ant dvigubo sklypo (100’ x 
150’) vasarnamis: 4 kambariai ir vir
tuvė su visais patogumais, elektros- 
aiyvos šildymąs ir židinys. Tinkamas 
naudoti vasarą ir žiemą. Skambinti 
tel. 759-8118 Toronte.

Naujai išrinktai iškiliajai Toronto lietuvaitei Ramonai Siminkevičiūtei per- 
duoda kaspiną su įrašu “Miss Vilnių s” buvusi tose pareigose Kristina 
Imbrasaitė Nuotr. St. Dabkaus

Baltic Exporting Co. praneša, 
kad paskutinė diena siuntiniams 
pagal seną muitą yra birželio 7. 
Po šios datos Sov. Sąjunga gero
kai padidins muitus, kurie pa- 
bangins ir taip jau labai dide
lius muitus. Norintieji užsakyti 
siuntinius į Lietuvą prašomi pa
skubėti.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas 
šaukiamas birželio 8, antradie
ni, 7 v.v., “T. Žiburių” patalpo
se Anapilyje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Sibirinių trėmimų minėjimas, 
rengiamas Kanados Baltiečių 
Federacijos, įvyks birželio 15, 
antradienį, 8 v.v., Toronto Lie
tuvių Namuose. Pagrindinę kal
bą pasakys senatorius C. W. 
Carter. Meninę dalį atliks estų, 
latvių ir lietuvių menininkai. 
Lietuviams atstovaus jungtinis 
“Varpo” ir Prisikėlimo par. 
choras. Programa bus užbaigta 
estų, latvių ir lietuvių himnais. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti.

Kanados ir JAV vilniečių są
skrydis rengiamas birželio 26 d., 
2 v.p.p., p. česnulių sodyboje 
(70 Main St., Paris, Ont., 7 my
lios nuo Brantfordo).' Bus trum
pa oficiali darbotvarkė, po to
— privatūs pasikalbėjimai, dis
kusijos ir užkandžiai. Sąskrydį 
organizuoja VKLS Kanados 
krašto valdyba.

Trečiasis daugiakultūris Ka
nados teatrų festivalis įvyks š. 
m. liepos 12-31 d.d. Winnipege. 
Pirmasis įvyko 1974 m. Otavo
je, antrasis — Kvebeke. Šių me
tų festivaliui yra atrinktos še
šios grupės iš visos Kanados. 
Jas atrinko festivalio rengėjas
— Kanados Daugiakultūrio 
Teatro Draugija. Spektakliai 
vyks Manitoba Theatre Centre 
kiekvieną dieną, išskyrus sekma
dienius. Prie bendrosios pro
gramos jungiamas vaidinimas 
vaikams, kuris bus atliekamas 
parkuose, ligoninėse ir pan. 
Festivalį globoja valstybės sek
retoriatas daugiakultūrių ren
ginių rėmuose. Kurių tautybių 
teatrai jame dalyvaus, dar ne
skelbiama.

Kanados Lietuvių Diena šiais 
metais rengiama Montrealyje 
Padėkos Dienos savaitgalyje, 
spalio 10-11. KLB krašto tary
bos suvažiavimas taip pat įvyks 
Montrealyje spalio 9, šeštadie
nį. Sekančiais metais KLD bu
vo numatyta Vankuveryje, bet 
jo lietuviams atsisakius, ją reng
ti sutiko Londono, Ont. lietu
vių apylinkė.

Lietuviškos vestuvės. Gegu
žės 29 d. Lietuvos Kankinių pa
rapijoje susituokė Vidas Pra
sauskas iš Ročesterio su toron- 
tiete Violeta Pilipavičiūtė. San
tuoką palaimino jų giminaitis 
kun. S. Šantaras iš Čikagos. Ves
tuvių puota įvyko Anapily. Da
lyvavo per 300 svečių, kurių 
gausus būrys buvo iš Ročeste
rio. Violeta Toronte yra aktyvi 
skautė ir “Gintaro” ansamblio 
narė. Jaunoji šeima apsigyvens 
Toronte.

Sol. J. R. Vaškevičius su žmo
na, taipgi soliste, ilgesniam lai
kui išvyksta V. Vokietijon. Jis 
protarpiais grįš į Torontą dai
nuoti keliose operose. Su vieti
ne operos bendrove yra pasira
šęs atitinkamą sutartį.

B MONTREAL

Jo Eminencija kardinolas P. E. Lčger, lydimas kunigų, jaunimo ir parapijos 
atstovų, išeina iš Montrealio Aušros Vartų šventovės po iškilmių, kuriose 
buvo atšvęsta parapijos 25 metų įsteigimo sukaktis

Sibirinių trėmimų minėjimas įvyks 
birželio 14, pirmadienį. Programa: 
7 v.v. Dominion Square vainiko pa
dėjimas, 8 v.v. Estonian St. John 
šventovėje (4345 Marcel Ave.) reli
ginis koncertas, kurį atliks estų, lat
vių meniniai vienetai ir sol. G. Cap- 
kauskienė. Minėjimą rengia Kana
dos Baltiečių Federacijos Montrealio 
skyrius. Šiais metais vadovauja es
tai. Visi Montrealio lietuviai prašo
mi dalyvauti.

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Gegužės 23, sekmadienį, po 4 

savaičių atostogų, mūsų klebonas vėl 
laikė 11 v. pamaldas.

— Nepamirškime, jog parapijos 
gegužinė - piknikas įvyks birželio 20 
d. p. Skruibio ūkyje — vasarvietėje. 
Ten pamaldų nebus. Patartina tą pa
reigą atlikti šeštadienio vakare.

— St. ir J. Laimikiai savo 4 sa
vaičių atostogas praleido bevažinėda
mi po Ameriką, Meksika, ir kitus 
kraštus.

— Mirė Ant. Jurgutis; palaidotas 
gegužės 26 d. K. A.

Aušros Vartų parapijos 25 metų 
sukakties iškilmės buvo didingos ir 
gerai suorganizuotos. Jos prasidėjo 
procesija iš klebonijos į šventovę, 
kur įvyko sukaktuvinės pamaldos. 
Jas laikė pats parapijos steigėjas, 
pirmasis ir dabartinis klebonas kun. 
J. Kubilius, koncelebruojant kun. J. 
Aranauskui ir kun. J. Langlois. Įspū
dingą žodį tarė kun. J. Kubilius, kar
dinolas P. E. Lėger ir generalinis 
jėzuitų asistentas Schasching. Pui
kiai giedojo parapijos choras ir sol. 
G. Capkauskienė. Sukaktuvinis po
kylis buvo suruoštas parapijos salė
je. Dalyvavo daug žymių svečių ir 
parapijiečių. Apie šias išiklmes ra

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6,0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 9.5 % Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

9.75%
10.0%

Investacines nuo ..........  11%

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

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Sere 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 savoitgolius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vokoro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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■ (Canadian dirt dffemeriais£fč. ;
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 visų meniiką darbų pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529
■

■
v v v t -s.***.*.**.***., e, 4

“The New Perspective” yra 
Hamiltono Daugiakultūrio Cent
ro mėnraštis, kurį gauna ir 
“TŽ” redakcija. Gegužės mėn. 
numeryje pranešama, kad į mi
nėto Daugiakultūrio Centro va
dovybę išrinkti ir du lietuviai

šė ir vietinė anglų bei prancūzų 
spauda. “Montreal Star’’ šventės iš
vakarėse išspausdino ilgą straipsnį 
su didele antrašte “Bold-looking 
church holds jubilee Mass”. Jo au
torius Walter Poronovich trumpai 
paminėjo parapijos praeitį, jos Įsi- 
steigimą, įjungdamas ir truputį Lie
tuvos istorijos. Jame sakoma, kad 
prieš 25 metus AV parapija turėjo 
800 šeimų, bet dabar dėl parapijie
čių išvykimo, mišrių santuokų ir 
mirčių esą mažiau, būtent, 500 šei
mų.

Išsamus mūsų korespondento pa
ruoštas iškilmių aprašymas bus iš
spausdintas sekančiame "Tž” nu
meryje.

Montrealio tautiečiai tebeliūdi a.a. 
Marijos Arlauskaitės, kuri, širdies 
smūgio ištikta, mirė savo namuose 
balandžio 27 d. P. Juškevičienės 
priežiūroje. Tai buvo reta asmenybė, 
kuri visą savo gyvenimą pašventė 
kitiems. Ji išleido į mokslus kun. 
Šimkų, kun. J. Gaudzę ir giminaitį 
Juozą Benių. Ji buvo giliai tikinti. 
Priklausė katalikiškoms organizaci
joms. Didelė visuomenės veikėja, 
“Nepriklausomos Lietuvos” admi
nistratorė ir redaktorė. Iš širdies rū
pinosi lietuviškais reikalais. Po II D. 
karo sudarė dokumentus atvykti 
daugeliui mūsų tautiečių į Kanadą, 
parūpindama jiems buto ir darbo 
garantijas. Jos namai buvo visiems 
atidaryti. Tai buvo kilni, rami ir 
darbšti asmenybė. A. A.

Knygelė “No Greater Love”, ku
rioje yra išspausdinta Nijolės Sa- 
dūnaitės kalba, pasakyta sovietinia
me teisme Vilniuje, randa kelius į 
anglų ir prancūzų visuomenę. Daug 
jos išplatino E. Narbutaitė. Kaikurie 
egzemplioriai pasiekė net Japoniją.

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

— Balys Kronas ir Liucija 
Skripkutė. Mėnraščio redakcijos 
narių eilėje įrašyti: Rūta Ber
žaitis, Vida Stanevičienė, Liu
cija Skripkutė. Gegužės mėn. 
numeryje rašo R. Beržaitis apie 
įvairių tautų muziką.


