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Daug ištremtų lietuvių mirė Sibiro plotuose. Tik dalis jų buvo palaidota atskirose kapinėse, kurių vaizdą 
tome šioje nuotraukoje. Kitų mirusių tautiečių kapų neliko nė pėdsakų

Pavergti, bet nenugalėti — U V W W M W V—V—

Pasaulio įvykiai
T ▼ £

SIRIJOS PREZ. H. ASSADAS PASIUNTĖ SAVO KARIUOMENĖS DALI
NIUS į Libaną, kur pilietiniame kare per pastaruosius 14 mėnesių 
jau žuvo apie 25.000 libaniečių. Taikos, atrodo, nenori kairieji 
mahometonai ir juos remiantys palestiniečiai partizanai su šios 
grupės vadu K. Jumblattu, nes jiems pavyko gerokai sutvirtinti 
savo pozicijas. Sirijos įsikišimui pilnai pritaria buvęs prez. S. 
Franjiehas, falangistai ir dešinieji krikščionys, susilaukę vis gau
sesnių pralaimėjimų. Sirijos kariuomenė ir jos žinioje esantys pa
lestiniečiai partizanai be kovos užėmė šiaurinę ir rytinę Libano 
dalį, išlaisvindami krikščionių miestelius, apsuptus mahometonų. 
Nuo sostinės Beiruto juos skiria tik 20 mylių, bet paplentės kal
nuose ten yra įsitvirtinę maho-«---------------------------------------- -

Kai ateina birželis, atgyja baisieji praeities įvykiai Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje. Tai sibirinių trėmimų dienos, kurios taip įsirė
žė Baltijos tautų atmintin, kad ir po 35-rių metų tebėra baisios. 
Juk tai buvo sovietinio milžino užmojis masiškai deportuoti baltie- 
čius, padaryti daugiau laisvos erdvės rusams, besiveržiantiems į 
vakarus. Tai jų “Drang nach Westen” politikos siekis, atsikertąs 
tokiam pat vokiečių užmojui “Drang nach Osten”. Ir vokiečiai, 
ir rusai tiesė rankas į tą viliojančią Baltijos erdvę. Daug darbo 
žmonių deportavo į Reichą vokiečiai, bet nepalyginti daugiau išga
beno rusai. Vien iš Lietuvos buvo numatyta ištremti 700.000 gy
ventojų. 1941 m. birželio 13-15 dienomis išgabeno apie 35.000. 
Šis skaičius žymiai padidėjo per antrąją sovietų okupaciją. Dabar, 
po daugelio metų, tebekyla klausimas: kodėl komunistinis milžinas 
ėmėsi tokių priemonių? Ar vien dėlto, kad padarytų vietos rusams 
prie Baltijos? Kad rusai tos erdvės siekė, nėra pagrindo abejoti. 
Jiems rūpėjo “Mare Balticum” padaryti “Mare Sovieticum”, t. y. 
įsigalėti Baltijos erdvėje. Tai grynai imperialistinis siekimas. Nors 
rusai, besiverždami Baltijos kraštuosna, skelbėsi einą “gelbėti” jų 
nuo vokiečių kėslų, bet iš tikrųjų nešė sovietinį imperializmą, ku
riam rūpi ne Baltijos tautų, bet rusų gerovė ir galybė.

★ ★ ★

Lietuviškoji tikrovė vokiečio akimis

Antras sovietinės Rusijos invazijos motyvas buvo ir tebėra 
baimė. Kremlius, siųsdamas savo karines pajėgas į Baltijos kraš
tus, žinojo, kad jų tautos, nors ir negausios, tačiau kultūriškai 
augščiau pakilusios ir tautiškai sąmoningos. Jis taip pat žinojo, 
kad komunizmo idėjos baltiečiams yra svetimos ir kad jomis ne
galės suvilioti. Dėlto jis ir nusprendė sutelkti patį sąmoningiausią 
baltiečių elementą-inteligentiją, išgabenti ją ir tuo būdu sunaikin
ti. Tai atlikęs, Kremlius manė, jog saugumas Baltijos kraštuo
se užtikirntas, ir keliai komunizmo bei sovietinio imperializmo 
kėslams paruošti. Bet šio kriminalinio užmojo vadai apsiriko: bal
tiečių tautos pasirodė sąmoningesnės nei tikėjosi. Lietuvos parti
zanų pasipriešinimas, pareikalavęs didelių karinių Maskvos pajė
gų, buvo stipriausias sąmoningojo tautos balso pasireiškimas. Kai- 
kas dabar bando teisti tuos partizanus, bandžiusius kovoti su ne
proporcingai stipresniu priešu. Jie betgi užmiršta, kad tie parti
zanai turėjo pasirinkimą tik tarp dviejų mirčių — Sibire arba 
savoje tėvynėje. Jie pasirinko pastarąją alternatyvą, išreiškusią 
tautos sąmoningumą ginklu ir krauju. Milžiniško priešo jie neįvei
kė, krito įielygjajc kovoje, bet ir sovietinis milžinai. j. ’ .■.•-’nugalėjo 
moraline prasme: laisvės kovotojai žuvo, bet savo tautos neišdavė 
ir vergijai nepasidavė. Jų mirtis yra kruvinas tautos protestas 
prieš vergiją, kuri užsimojo ginklu bei imperialistine prievarta.

★ ★ ★
Visa tauta negali prabilti ginklu. Be to, tai ne vienintelis 

tautinio sąmoningumo pasireiškimas. Yra visa eilė kitų būdų. Po 
partizaninio laikotarpio atsivėrė naujos galimybės bei nauji fron
tai religinėje ir kultūrinėje srityje, šiandieną visa tai gana ryškiai 
matyti, žvelgdami į sibirinius trėmimus, į partizanines kovas ir 
tylų tautos žengsmą, galime sakyti, kad mūsų Lietuva yra 
pavergta, bet nenugalėta. Pavergti tautai fiziškai užtenka milita- 
rinės jėgos ir policinio teroro, bet jai nugalėti reikia augštesnės 
dvasinės galios. Sovietiniai rusai šiandieną laiko surakinę Baltijos 
tautas fizine-karine jėga, neleidžia jokio laisvesnio pajudėjimo, 
turi savo kontrolėje visą išorinį gyvenimą, bet nepajėgia įsibrauti 
tautos sielon. Maskvos propaguojamas sovietinis žmogus yra ateis
tinio marksizmo, prievartinės socialinės sistemos ir rusiškos kul
tūros nešėjas, kurio propaganda galinga, bet dvasinė kultūra men
ka. O vidaus pasaulis yra toks, kurio niekas negali diktuoti. Tai 
sritis, kurios negali pasiekti joks diktatorius, turįs net ir didžiau
sią karinę bei policinę jėgą. Dėlto ir maža tauta gali turėti laisvą 
vidinį pasaulį net ir didelėje išorinėje priespaudoje, šiame fron
te laimi tas, kuris yra stipresnis savo viduje. Baltiečiai gali didžiuo
tis, kad šiame fronte jie nėra nugalėti, nors ilgainiui ir čia gali 
atsirasti pavojai. Dėlto svarbu šiandieną kovoti ne miškuose, o 
dvasiniame bei kultūriniame fronte, kuriame lemia ne kariniai 
ginklai, bet kūrybinės mūzos. Čia maža Lietuva gali būti didesnė 
už plačiąją Rusiją.

Baltiečių ir ukrainiečių atstovės neša vainiką pagerbti sibirinių trėmimų 
aukoms. Jungtinė iškilmė buvo surengta 1975 m. Otavoje šv. Mato angli
konų šventovėje Nuotr. B. čeponkaus

Vokiečių žurnalistas Johannes 
S. Brehm, Koelno arkivyskupi
jos katalikų laikraštyje “Kir- 
chenzeitung” š.m. 16-17 nume
ryje plačiai nagrinėja Katalikų 
Bendrijos padėtį sovietų valdo
moje Lietuvoje.

“Tezės, — rašo vokiečių žur
nalistas, — kad Lietuvoje yra 
vedama nenumaldoma kova 
prieš Katalikų Bendriją, nesii
ma remti administracinėmis 
bausmėmis, kad ir gausiomis, 
kurios komunistų naudojamos 
prieš Katalikų Bendriją ir jos 
kunigus. Kremliaus ideologų 
tikslas yra aiškus: visai sunai
kinti Katalikų Bendriją kaip 
buržuazinės pasaulėžiūros pali
kimą ir ją pakeisti marksistine 
ideologija. Tuo niekas negali 
abejoti. Apie tai liudija visa 
mokslinė literatūra, tai atsispin
di visose jų kalbose ir progra
mose. Gali būti keičiama takti
ka, kaip tai aiškiai matyt 50- 
ties metų sovietų istorijoje, bet 
tikslas lieka tas pats — nutrauk
ti ryšius su praeitimi, sunaikin
ti Bendriją ir sukurti “naują 
žmogų”.

Ar Sovietų Sąjungoje egzis
tuoja dvi konkuruojančios siste
mos? — klausia žurnalistas 
Brehm. Taip! Čia pirmenybę tu
ri valdžios remiamas ateizmas. 
Maskvos strategai tam naudoja 
įvairią taktiką, bet jų metodai 
nepasiekia tikslo. Ideologinėje 
srityje Katalikų Bendrija Lietu
voje susiduria su tikrai silpnu 
priešu. Lenkijos turistai, ku
riem tenka lankytis Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, visi pripa
žįsta, kad ateistinė propaganda 
yra labai primityvi. Šv. Kazi
miero šventovėje įrengtas ateis
tinis muzėjus Katalikų Bendri
jos istorijai pavaizduoti labai 
primena Vokietijoje nacių lai
kais Streicherio leidžiamo 
“Stuermer” žurnalo propagandą 
prieš žydus. K. Bendrija muzė- 
juje vaizduojama kaip liaudies 
išnaudotoja, kaip “buožių” įran
kis žmonėm mulkinti. .. Tokia 
propaganda nedaro jokio įspū
džio nei besilankantiem moks
leiviam, nei darbininkam, nei 
ūkininkam, nekalbant jau apie 
inteligentus. Turistai iš Lenki
jos pažymi, kad kunigai esą pa
tenkinti tokia propaganda. Ji 
esanti tiek priešinga dabartinei 
būklėj Lietuvoje, kad nė kiek 
neveikia ipųzėjaus lankytojų.

Sovietinė Lietuvos respubli
ka, — rašo toliau straipsnio 
autorius, — nuo 1918 iki 1940 
m. buvusį nepriklausoma vals
tybė, 1940 m. Stalino įjungta 
į Sovietų Sąjungą, 1941 m. vėl 
sovietų “išlaisvinta”, — šiuo 
metu turi apie du milijonus ka
talikų. Lietuvai esant arčiau
sias! Vakarų, gyvenimas čia vi
sai kitaip atsispindi, negu So
vietuos gilumoje. Reikia stebė
tis, kiek daug žinių iš Lietuvos 
pasiekia Vakarus ir priešingai. 

Ypač tarp Lenkijos ir Lietuvos 
vyksta plati kontrabanda ne tik 
rusiškais laikrodžiais bei len
kiškais marškiniais, bet ir idė
jomis, kurios atsispindi ir Hel
sinkio saugumo konferencijos 
nutarimuose. * * *

Vakarų radijo stotys Lietuvo
je yra mažai trukdomos, todėl 
gerai mokėd^i Europos kal
bas, lietuviai tiek kaimuose, tiek 
miestuose yra gerai informuo
ti apie gyvenimą Vakaruose. 
Daug čia padeda ir Vatikano 
radijas, kuris Lietuvoje yra ga
na gerai girdimas. Be to, Lietu
vos ūkis yra vienas pažangiau
sių. Tai duoda progos lietuviam 
palaikyti glaudesnius ryšius su 
COMECON kraštais ūkinėje sri
tyje bei turizmo keliu užmegzti 
santykius su Vakarų krikščioni
mis. Tačiau reikia pažymėti, 
kad religinio pobūdžio turizmas 
— apsilankymas pas kunigus ar 
aukų atvežimas — Lietuvoje 
dažnai gali būti pavojingas ir 
pražūtingas. Kodėl? Dėlto, kad 
Katalikų Bendrija Lietuvoje yra 
iš visų COMECON kraštų la
biausiai sekama ir spaudžiama. 
Sekimas yra grynai sovietinio- 
caristinio tipo. Ji ypač šnipinė
jama išorėje, bet ir viduje. Tai 
dar pavojingiau ir veiksmin
giau. Apsilankęs pas kurį kuni
gą, šio būsi perspėtas vengti 
kaimyninėj vietovėj gyvenančio 
kunigo. Tik nedaugelis kunigų 
pasitiki vienas kitu. Niekas ne
gali tikrai žinoti, ar jo bendra
kalbis legaliomis ar nelegalio
mis priemonėmis nėra privers
tas pranešinėti ir šnipinėti.

Krašte, kuris nuo 1940 iki 
1948 m. išgyveno tris okupaci
jas (sovietų, vokiečių ir vėl so
vietų) ir kuriame iki 1950 m. 
dar veikė partizanų — laisvės 
kovotojų grupės, heroizmui yra 
daug galimybių. Tačiau ir silp
numas gali pasireikšti — net 
kunigų tarpe!

Gal tik Lenkija ir Rytų Vo
kietija (DDR) yra vieninteliai 
kraštai Rytų bloke, kuriuose ti
kinčiųjų Bendrijos vadovybė 
dar nepriklauso pilnai nuo Sau
gumo policijos. Gandai, kad Lie
tuvos vyskupai, vykdami į Ro
mą, yra lydimi KGB agento, nė
ra vien amerikiečių ČIA sugal
voti. Kaikurie vyskupai iš kitų 
Rytų Europos kraštų net pačia
me Vatikane nedrįsta atvirai 
kalbėtis su savo kolegomis. Lie
tuvos atveju, — rašo vokiečių 
žurnalistas, — reikia pažymėti, 
kad dauguma Lietuvos vyskupi
jų neturi savo vyskupų, o esan
tys yra jau nebejauni. Blogiau
sia yra tai, kad tų vyskupų ran
kos yra surištos. Viską tvarko 
religinių kultų įgaliotinis, kuris 
daro visus sprendimus. Kiti 
sprendimai gaunami iš Mask
vos ...

Kai tarp kunigų ir vyskupų 
nėra pasitikėjimo, labai nuken

čia tikybinė vienybė ir sielo
vados darnumas. Panaši nuotai
ka pastebima ir pasauliečių tar
pe, ypač labiau kontroliuoja
muose miestuose.

Apie Lietuvos Katalikų Bend
rijos gyvenimą platesnių infor
macijų pateikė Berlyno arkivys
kupo kardinolo Bengsch apsi
lankymas šiame krašte. Išsamų 
straipsnį ta proga išspausdino 
Berlyno katalikų laikraštis 
“Hedwigsblatt”. Jo straipsnį 
persispausdino ir kiti Vokieti
jos katalikų laikraščiai, primin
dami Lietuvos problemas. Ypa
tingo dėmesio susilaukė greitas 
Lietuvos katalikų susižinojimas 
parapijose. Kur tik pasirodyda
vo kardinolas Bengsch, būdavo 
sutinkamas gausios tikinčiųjų 
minios ir visur sveikinamas kaip 
Šventojo Tėvo atstovas. Daug 
kur apie kardinolo apsilankymą 
patirdavo tik prieš porą valan
dų, tačiau šventovės visad bū
davo perpildytos.

“Hedwigsblatt” pranešimas, 
aišku, nepateikia smulkmenų 
apie kardinolo lankymąsi ir ne
daro išvadų. Svarbu buvo tik 
tai, kad Katalikų Bendrijos kar
dinolas iš Vakarų (lietuviai Ry
tų Vokietiją jau laiko Vakarų 
kraštu) gavo leidimą apsilanky
ti Lietuvoje. Tai ypač pabrėžti
na dar dėlto, kad Maskva iš 
ankstesnių santykių su kardino
lu Bengsch jau žinojo, jog jo 
negalima lengvai panaudoti pro
pagandai.

* * *
Vakarų spaudoje pasirodžius 

pranešimams apie kardinolo 
Bengsch kelionę į Lietuvą, iški
lo Kauno kunigų seminarijos 
rektoriaus prof. dr. Viktoro 
Butkaus pavardė. Vokiečių žur
nalistas pažymi, kad prof. But
kus priklauso taip pat Rytų Vo
kietijos taikos konferencijos 
prezidiumui, kurį remia Rytų 
Vokietijos vyriausybė. Kardino
las Bengsch nors nėra palankus 
šiai institucijai, tačiau Butkaus 
asmenyje įžiūri ypatingą Lietu
vos katalikų padėtį. Tai žino ir 
Vatikanas, kuris paskutiniais 
metais (popiežius Paulius VI po
kalbyje su Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeriu A. 
Gromyko) bandė išgauti kaiku- 
rių palengvinimų Lietuvos Ka
talikų Bendrijai. Aišku, nieko 
gero nelaimėjo. Koelno “Kir- 
chenzeitung” korespondentas 
prof. Butkų laiko inteligentiš
ku ir teologiškai atviru, bet kar
tu atsargiu ir sumaniu Lietuvos 
Katalikų Bendrijos atstovu. Ne
veltui vokiečių Pax-Christi sek
cija paskutiniais metais buvo 
pakvietusi prof. Butkų apsilan
kyti Vokietijoje, ir Maskva da
vė savo sutikimą. Be to, Butkus 
Rytų Vokietijos vyskupų buvo 
reguliariai kviečiamas į Rytų 
Vokietijos K. Bendrijos sinodo 
posėdžius, žurnalistas S. Brehm

(Nukelta i 2-rą psl.) 

metonai. Damasko radijo prane
šimu, pagrindinis invazijos tiks
las — pilietinio karo užbaigi
mas. Su tokia mintimi nenori 
sutikti kairiųjų mahometonų 
vadas K. Jumblattas ir palesti
niečių PLO organizacijos vadas 
Y. Arafatas. Beirute buvo pa
skelbtas visuotinis streikas, 
smerkiantis Sirijos invaziją. Pa
lestiniečiai nuogąstauja, kad 
juos gali ištikti toks pat likimas, 
kaip ir jų kolegas Jordanijoje, 
kur jie buvo nuginkluoti ir pra
rado savo galią. Pagrindine jų 
baze nevaržomai veiklai tada ta
po Libanas. Sirijos kariuomenė 
Libanan įsiveržė kaip tik prieš 
Sovietų Sąjungos premjero A. 
Kosygino vizitą, pastatydama jį 
prieš įvykusį faktą.

DIPLOMATINĖ REAKCIJA
Sirijos įsiveržimas Libanan 

gali sudaryti naują grėsmę Izra
eliui, bet Izraelio vadai šiuo me
tu tokio pavojaus dar nejaučia, 
nes invazijoje dalyvauja tik ke 
Ii tūkstančiai karių. Be to, jie 
nepažeidė raudonosois linijos, 
kuria yra laikoma Litanio upė, 
20 mylių nuo Izraelio pasienio. 
Diplomatinis susikirtimas jau 
įvyko tarp Sirijos ir Egipto. Kai 
pastarojo ambasadon Damaske 
įsiveržė Sirijos studentai, Egip
to prez. A. Sadatas uždarė Siri
jos ambasadą Kaire ir įsakė per
sonalui išvažiuoti per 24 valan
das. JAV valstybės sekr. H. Kis
singeris prisipažino, kad Sirija 
jo nepainformavo apie savo žy
gį. H. Kissingeris betgi nereika
lauja Sirijos kariuomenės ati
traukimo iš Libano. Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris J. 
Sauvagnargues Paryžiuje susiti
ko su Sirijos užsienio reikalų 
ministeriu H. Chaddamu. čia 
svečiui iš Damasko vėl buvo pa
kartotas prez. V. G. d’Estaingo 
pasiūlymas taikos priežiūrai Li
bane pasiųsti prancūzų kariuo
menės dalinius. Pasiūlymą buvo 
atmetę kairieji mahometonai su 
savo vadu K. Jumblattu, kuris 
dabar jau šaukiasi pojitinės ir 
diplomatinės užsienio pagalbos 
Libano nepriklausomybei išsau
goti.

BADAS ANGOLOJE?
Pilietinį Angolos karą laimė

jo prez. A. Neto marksistai, re
miami Sovietų Sąjungos ir ku
biečių karių. Jungtines Tautas 
dabar pasiekia liūdni praneši
mai apie bado šmėklą Angolo
je. Pilietinis karas sunaikino 
daug pasėlių ir sutrukdė sėją. 
Atrodo, Angolai reikės skubios 
užsienio pagalbos, bet su tokia 
parama Sovietų Sąjunga nėra 
linkusi skubėti, nes jai ir pačiai 
tenka pirkti kviečius JAV bei 
Kanadoje. Amerikos pagalbos 
sunku besitikėti, kol Angoloje 
tebėra 18.000 Kubos karių. Kai 
valstybės sekr. H. Kissingeris 
lankėsi Švedijoje, premjeras O. 
Palme jam parodė prieš ši vizi
tą gautą Kubos diktatoriaus F. 
Castro laišką, žadantį kas savai
tę išsivežti po 200 karių. Taigi, 
sekančiais metais Angoloje jų 
dar bus likę apie 10.000. Lėtas 
karių išvežimas turi aiškų tiks
lą sustiprinti prosovietinį ir pro- 
kubietišką prez. A. Neto režimą.

NUTILDĖ KRITIKĄ
Sovietų Mokslų Akademijos 

narys Igoris Melčukas, tarptau
tinio garso kalbininkas, š.m. 
sausio 25 d. “New York Times” 
dienraštyje paskelbė savo laiš
ką, ginantį Nobelio premijos 

laureatą dr. A. Sacharovą, kurą 
kompartija buvo apšaukusi im
perializmo propaguotoju. I. Mel
čukas pasmerkė tokią akciją ir 
jon įsijungusias Mokslo Akade
mijos marionetes, kuriom vado
vauja “augštai išvystytos, bet 
širdies neturinčios smegenys”. 
Mokslų Akademijos taryba ne
oficialų teismą L Melčukui su
rengė kovo 25 d. Vakarų pasau
lį dabar pasiekė to posėdžio 
slaptas magnetofoninis įrašas. 
Jame I. Melčuko kritikai pasisa
ko už mokslinių klaidų atleidi
mą, o ideologines laiko didžiau
siu nusikaltimu ir reikalauja 
griežto atpildo. L Melčukas po 
šio posėdžio buvo atleistas iš 
Lingvistikos Instituto be teisės 
dirbti mokslinį darbą. Iš biblio
tekų jau išimti jo veikalai, o tos 
knygos, kurios rėmėsi jo minčių 
išnašomis, dabar perredaguoja
mos. KGB saugumiečiai praėju
sią savaitę sulaikė apie 50 daili
ninkų, kurie Leningrade norėjo 
surengti moderniaus meno pa
rodą, pagerbdami studijos gais
re žuvusį tapytoją J. Ruchiną. 
Visi sulaikytieji vėliau buvo pa
leisti. žydų aktyvistas Vitalis 
Rubinas, senosios kiniečių filo
sofijos specialistas, pagaliau ga
vo vizą išvažiuoti Izraelin. Vizos 
prašymai jam buvo atmetami 
ištisus ketverius metus.

SMERKIA SOVIETUS
Naujasis Australijos premje

ras M. Fraseris parlamente pa
darė pirmą išsamią užsienio po
litikos apžvalgą, karčių žodžių 
nepašykštėdamas Sovietų Są
jungai. Pasak jo, Kremliaus va
dai tęsia pasaulinę politinę 
ofenzyvą, paremtą jėga ir pro
paganda. Sovietų Sąjunga, tie
sa, stengiasi išvengti atominio 
karo, bet ji vis dar nori išplėsti 
savo įtaką pasaulyje. Per pasku
tinį dešimtmetį sovietų ginkluo
tosios pajėgos buvo padidintos 
milijonu vyrų, gerokai padidėjo 
ir karo laivynas, kai tuo tarpu 
JAV savo laivyną sumažino. M. 
Fraseris ragino Kremliaus va
dus atolydžio politikos nuošir
dumą įrodyti karinės jėgos su
mažinimu. Premjero M. Frase- 
rio koalicinė vyriausybė savo 
užsienio politikoje žada remtis 
tampriais ryšiais su JAV. Juos 
buvo gerokai atšaldęs darbiečių 
premjeras G. Whitlamas savo 
pataikavimu Maskvai. Premjero 
M. Fraserio nuomone, JAV įsi
pareigojimams užsienyje labai 
kenkia tarp Baltųjų Rūmų ir 
kongreso kylantys nesutarimai.

TEISIA L PERONIENĘ
Specialus prokuroras S. C. 

Massue Argentinos prez. J. Vi- 
delai įteikė 41 puslapio prane
šimą, teigiantį, kad buvusi prez. 
I. Peronienė kraštą vedė į visiš
ką moralinį ir materialinį bank
rotą. Federacinis teismas jau 
yra pradėjęs uždarus posėdžius, 
kuriuose L Peronienė kaltina
ma valstybinių lėšų piktnaudo- 
jimu. Karinis Argentinos reži
mas uždarė 48 peronistų ir kai
riojo sparno organizacijas, vei
kusias prez. I. Peronienės val
dymo metu. Uždarytų organiza
cijų tarpe yra peronistų jauni
mo grupė ir socialistų darbinin
kų partija, turėjusi ryšius su 
Revoliucine Liaudies Armija, 
marksistine partizanų grupe. 
Policija rado nušautą buvusį 
Bolivijos prez. gen. J. J. Tore- 
zą, kuriam Argentinoje buvo su
teikta politinė globa.
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® RELIGINIAME GYVENIME

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

* NAUJŲ DUOMENŲ apie Vati
kano ir Lenkijos episkopato santy
kius pateikė šveicarų dienraštis 
“Zuercher Zeitung”. Juo remdama
sis, lenkų laikraštis “Zwiąckowiec” 

.1976. V. 28 paskelbė informaciją, 
kad santykiai tarp Pauliaus VI ir 
Lenkijos kardinolo Wyszynskio at
vėso dėl peršvelnios Vatikano laiky
senos. Kai š.m. vasario mėn. Varšu
voje lankėsi Vatikano atstovas arki v. 
L. Poggi UNESCO konferencijos 
proga, susitiko su Lenkijos valdžios 
pareigūnais be kardinolo Wyszyns
kio žinios. Pastarasis išreiškė savo 
nepasitenkinimą tokia taktika ir Va
tikano pasiuntinio nepriėmė. Vati- 
tikanas, norėdamas išlyginti santy
kius, šį pavasarį pasiuntė Varšuvon 
delegaciją — arkiv. L. Poggi, kun. 
S. Faustino ir kun. dr. J. Paetz, len
ką, vyskupų sinodo sekretoriato tar-

— nautoją. Minėtos spaudos žiniomis, 
vadinamoji Vatikano “Rytų politi
ka” Romos sluogsniuose peržiūrima. 
Kardinolas Wyszynski savo laikyse
ną remia tos politikos pasikeitimo 
galimybe ir Italijos vidaus politikos 
būkle, kuri turėsianti Įtakos ir į Eu
ropos rytų padėti. Be to, esą susida
ro įspūdis kad kard. Wyszynski nu
mato netolimą Pauliaus VI popiežia
vimo pabaigą — dėl amžiaus ir ne
sveikatos popiežius pasitrauksiąs, 
kaip yra anksčiau žadėjęs (kai su
lauks 80 metų).

Dėlto Lenkijos kardinolas rūpina
si, kad šiuo metu Vatikanas nepada
rytų kokio nors nepalankaus spren
dimo Lenkijos atžvilgiu, kurį sunku 
būtų vėliau bepakeisti. Mandagiai, 
bet tvirtai kard. Wyszynski esą sten
giasi eliminuoti Vatikano užmojus 
Lenkijos vyskupų reikaluose.

* VATIKANO DIENRAŠTIS “L’- 
Osservatore Romano” gegužės 6 d. 
paskelbė popiežiaus Pauliaus VI 
sveikinimą Kauno arkivyskupijos 
apaštaliniam administratoriui vysk. 
J.- Matulaičiui - Labukui Lietuvos 
bažnytinės provincijos penkiasde
šimtmečio proga. Sveikinime jis pa
brėžia istorinę lietuvių tautos ištiki
mybę tikėjimui ir Apaštalų Sostui. 
Prisipažįsta su tėvišku rūpesčiu se
kąs Lietuvos tikinčiųjų gyvenimą ir 
jų dabartines kančias, juos dažnai 
prisimenąs savo maldose. Kadangi 
lietuviai ypač garbina Mariją, kaip 
liudija jos šventovės Vilniuje ir Ši
luvoje, Paulius VI prašo Dievo Moti
ną saugoti kilnios lietuvių tautos 
vaikus, remti juos kovoje už tikėji
mą ir stiprinti jų pasitikėjimą Kris
tumi. Sveikinimas baigiamas apašta
liškuoju palaiminimu Lietuvos vys
kupams, kunigams ir visiems tikin
tiesiems.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Broliui ALGIRDUI
Niujorke staiga mirus, sesę GRAŽINĄ STRIPINIENĘ 

ir artimuosius giliai užjaučiame bei kartu liūdime —

Kunig. Birutės draugovė

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Antanui Jurgučiui
mirus, jo žmonai MARIJAI, sūnums DONALDUI ir 
RIČARDUI bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Ų-U'//X 
^urniture£t6.

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

PILNAS
NAMUv

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.

* KANADOS ANGLIKONŲ PRI
MAS vysk. E. W. Scott pasiuntė Sv. 
Sąjungos ambasadoriui Otavoje raš
tą, kuriame išreiškė susirūpinimą re
ligijos laisvės stoka Sov. Sąjungoje. 
Tas klausimas esą buvo iškeltas ir 
pasaulio Bendrijų suvažiavime Nai
robi mieste 1975 m. Kaip religijos 
persekiojimo faktus vysk. Scott nu
rodė valdžios įsakytą pašalinimą iš 
pareigų ortodoksų kunigų G. Jaku- 
nino ir D. Dudko, baptistų vado J. 
Vins kalinimą. Rašto pabaigoje vysk. 
Scott sako: “Pagaliau norėčiau iš
reikšti susirūpinimą pagrindinėmis 
teisėmis Baltijos valstybėse — Lat
vijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Kaiku- 
rie tų sričių asmenys, dabar gyveną 
Kanadoje, reiškia gilią baimę dėl tų 
teisių nepaisymo ir valdžios pareigū
nų ignoravimo. Čia buvo išgarsintas 
Nijolės Sadūnaitės Lietuvoje atvejis, 
rodąs, kad jos teismas 1974 m. buvo 
įsikišimas į religijos laisvę.” Vysku
pas prašo sovietinę vyriausybę at
kreipti dėmesį į minėtus atvejus, re
miantis Helsinkio 7 paragrafu.

* NUVERTŲ KRYŽIŲ. “LKB Kro
nika” 20 nr. išspausdino Igno Klima
vičiaus skundą kompartijos vadovy
bei dėl nugriauto kryžiaus Buckūnų 
k., Žagariu apyl., Lazdijų rajone. 
Štai skundo-pareiškimo tekstas. 
“1974 vasarą aš pastačiau savo sody
boje prie gyvenamojo namo medinį 
kryžių — Išganytojo pergalės prieš 
nuodėmę ir mirtį simbolį. Š.m. lie
pos 27 Lazdijų raj. vykdomasis ko
mitetas atsiuntė du asmenis, kurie 
nuvertė kryžių, š. m. liepos 30 aš 
kreipiausi į Lietuvos prokuratūrą, 
prašydamas nubausti nusikaltėlius, 
nes visos civilizuotos tautos kryžiaus 
išniekinimą laiko sunkiu nusikalti
mu. Lietuvos prokuratūros vardu at
sakė Lazdijų raj. prokuroras Pigė- 
nas: “Lazdijų raj. vykdomojo komi
teto nutarimas ir asmenų, įvykdžiu
sių rajono vykdomojo komiteto nu
tarimą, elgesys įstatymiškai teisus, o 
leidimą statyti įvairius statinius sa
vo kieme išduoda rajono architek
tas”. š. m. liepos 30 aš kreipiausi į 
religijų reikalų tarybą Vilniuje, bet 
ji nieko neatsakė. 1975 rugpjūčio 17 
kreipiausi į Lazdijų rajono architek
tą, prašydamas leisti man prie gyve
namojo namo pasistatyti kryžių, bet 
jis nesiteikė atsakyti. Susidarė įspū
dis, kad respublikinės įstaigos netu
ri teisės duoti leidimą pasistatyti 
kryžių. Todėl prašau jus, Gen. Sek
retoriau, duoti nurodymą atitinka
moms Lietuvos įstaigoms, kad jos iš
duotų leidimą atstatyti išniekintą 
kryžių.”

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
XX š. istorija yra istorinė or

ganizacijų apžvalga, pavadinta 
“Organization complex”. Orga
nizacijų istorija atsekama iki 
1915 m. ir apžvelgiama 14 orga
nizacijų veikla. Kielę plačiau ir 
išsamiau aprašomos autoriui ar
timesnės katalikiškos organiza
cijos, kurių gera dalis gyvuoja 
iki šių dienų. Bendroje Ameri
kos lietuvių istorijoje panašiu 
būdu turėjo būti paminėtos ir 
kitos, sakysim, liberalinės, so
cialistinės, net ir komunistinės 
organizacijos. Ypač reikėjo pla
čiau išdėstyti socialistinį Ame
rikos lietuvių sąjūdį, kad ir pa
sinaudojant mirusio Ambroses 
rašiniu. Įdomi organizacijos pra
džia ryšium su Lattimere strei
kuojančių angliakasių susidūri
mu su policija 1897 m. Tada J. 
Šliūpas to įvykio poveikyje įstei
gė pirmą lietuvių socialistų 
kuopą Scrantone. Po to steigė 
kitas kuopas įvairiose vietose, 
važinėdamas su prakalbomis. 
Jis iškėlė mintį steigti bendrą 
Amerikos socialistų partiją. Tai 
įvyko 1905 m. A. kučas tinka
mai pavaizdavo tos partijos 
įsteigimą ir greitą J. Šliūpo pa
sitraukimą iš jos dėl Įvykusių 
kivirčų jos vadovybėje, skirs
tant surinktas lėšas 1905 m. re
voliucijai Lietuvoje remti.

Nereikėjo aplenkti ir dabar 
veikiančių vadinamų “progresy
vių” organizacijų, kaip Lietuvių 
Darbininkų Draugijos (LDD), 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
(LLD). Nors jos ir prokomunis
tinės, tačiau jų lietuviškumo ne
galima neigti. Amerikos lietu
vių istorijos pilnumo dėlei joms 
irgi turėjo būti parodytas nors 
šioks toks dėmesys.

Parama besikuriančiai 
Lietuvai

šiame skyriuje dėstoma dau
giau politinė Amerikos lietuvių 
veikla, remianti nepriklauso
mos Lietuvos kūrimąsi ir kartu 
materialinės paramos organiza
vimą jai. Pradedama nuo dviejų 
“visuotinių” susirinkimų 1915 
m. — vieno Čikagoje, kito Niu
jorke, sušauktų tais pačiais tiks
lais. Du susirinkimai parodė 
mūsų visuomenės skilimą, koks 
iškilo jau ir 1886 m. Autoriui 
reikėjo giliau ir bešališkiau pa
grįsti tą skilimą, o nesitenkinti 
trumpa pastabėle, kad “iš Šliū
po ir visos kairiosios spaudos 
pusės pakilo opozicija svarbiau
sia dėl katalikų dominavimo 
baimės” (143 p.).

Lietuvos reikalas dėl pradi
nio skilimo nenukentėjo. A. 
Kučas rodo, kaip dešinieji ir 
kairieji su savais fondais veikė 
Amerikoje ir Europoje. Gražiai 
ir nuosekliai pavaizduota paties 
Wilsono paskelbta Lietuvių Die
na, kun. Bartuškos ir Bielskio 
kelionės į Lietuvą bei Europą 
(1916), didelis lietuvių susirin
kimas Madison Square Garden, 
ekzekutyvinio komiteto įsteigi
mas Vašingtone ir jo propagan
da (samdymas amerikiečio By- 
oir).

Daugiau dėmesio vertas sky
rius apie Paryžiaus konferenci
ją (Lithuanians at the Peace 
Conference). Autorius apmeta 
trumpu žvilgsniu Lietuvos pa
dėtį 1919 m. pačioje pradžioje 
ir didžiųjų valstybių (sąjungi
ninkų) pažiūras į Pabaltijo kraš
tus. Šioje vietoje padaryta pa
stabėlė apie Mickevičiaus-Kap
suko vadovaujamų bolševikų 
okupaciją, kurioje sakoma: “Gy
ventojai buvo bejėgiai prieš už
plūdusias kraštą barbariškas or
das, plėšikavusias, žudžiusias, 
rekvizavusias javus ir gyvulius 
sauvališkai”. Jei panašios išpūs
tos frazės kartais naudojamos 
propagandos reikalui (morališ
kai jos ir nepateisinamos), tai 
istoriniam rašiniui jos dažniau
siai netinka. Dėlto netinka ta 
propagandinė frazė ir bolševi
kinei Lietuvos okupacijai 1919 
m. žymėti. Per trumpą Lietuvos 
dalies okupaciją bolševikai ne
suskubo įvesti tvirtesnės savo 
administracijos, neperdaugiau- 
sia jie turėjo ir savo kariuome
nės; gyventojai mažai juto jų 
buvimą krašte.

Apie amerikiečių lietuvių 
veiklą pačioje Paryžiaus konfe
rencijoje mažai kalbama. Tam 
jo turėta pagrindo. Mat, čia pir
mavo iš Lietuvos atvykę dele
gatai su prof. A. Voldemaru 
priešakyje. Jie vykdė diploma
tinę ir propagadinę akciją ne
priklausomybės reikalu. Ameri
kos lietuviai prisidėjo prie kpn- 
ferencijos delegacijos palaiky
mo daugiau savo subsidijomis. 
Kaip A. Kučas nurodo, tautinis 
(katalikų) fondas išleido Pary
žiaus taikos konferencijai $90.- 
000.

Skyrius baigiamas paminėji
mu Versalio taikos sutarties 
433 paragrafo, kuriuo vokiečiai 
įpareigojami pasitraukti iš Pa
baltijo ir Lietuvos, “kai sąjun
gininkai pripažins atėjus tam 
tinkamą laiką” (bet ne “kiek ga
lint ankstyvesnių laiku”, kaip 
autorius interpretuoja). Kad są
jungininkai tuo taikos sutarties 
punktu leisdami Pabaltijo vals
tybėms organizuotis ir vokie
čiams drausdami trukdyti būtų 
ėmęsi Rusijos skaidymo jau 
1919 m. pradžioje, reikia labai 
abejoti. Jiems greičiausiai jau 
tada rūpėjo neprileisti bolševi
kų prie Baltijos jūros ir patiems 
remti Baltijos kraštų savigyną.

Kalbant apie Amerikos lietu
vių vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi metu, netu
rėjo būti praleista ir Šliūpo 
veikla. Juk jis (su dukra Aldo
na) tautiškojo, pradžioje vadina
mo autonomijos, fondo siunčia
mas 1917 m. balandžio mėn. vy
ko į Rusiją ir lankė pabėgėlių 
kolonijas. Rudenį nuvažiavo į 
Stockholmą, kur dalyvavo lietu
vių konferencijoje. Stockholme 
gyveno iki 1918 m. gegužės 
mėn. ir parašė dvi knygutes 
apie Lietuvą — vieną anglišką, 
kitą lietuvišką. Sugrįžęs į Ame
riką, tapo Vašingtone įsteigto 
egzekutyvinio komiteto vicepir
mininku (pirmininku buvo No- 
rus-Naruševičius). 1919 m. va
sario pradžioje su tuo pačiu No- 
rumi važiavo į Europą. Norus 
tautiško fondo buvo siunčiamas 
į Paryžiaus konferenciją, o Šliū
pas — į Londoną, “kviečiamas 
Foreign Office”, kaip pats ra
šė. Londone jis išbuvo pirmu, 
kad ir neoficialiu, Lietuvos at
stovu iki gegužės mėn., kai at
važiavo jau iš Lietuvos skirtas 
atstovas prof. V. Čepinskis su 
padėjėju K. Bizausku. Šliūpas 
nuvyko į Paryžių ir prisijungė 
prie lietuvių delegacijos taikos 
konferencijoje.

Kaip matome, Šliūpas dau
giau nei kiti amerikiečiai lietu
viai prisidėjo prie nepriklauso
mybės kūrimo ir todėl jo aplen
kimas visame šiame skyriuje 
nepateisinamas.

Naujas dalykas A. Kučo isto
rijoje yra ypatingas paminėji
mas Noraus-Žiliaus brošiūros 
“Lithuania’s case for indepen
dence”. Tiesa, brošiūra minėta 
ir kitų autorių, bet mūsų auto
rius atrado naują aspektą, bū
tent, kad Mašačiusets senato
rius Henry Cabot Lodge kalbė
jo senate apie Lietuvos pripaži
nimą ir pasiūlė tą brošiūrą 
įtraukti į “Congressional Re
cord”. Pasiūlymas priimtas ir 
60 p. brošiūra įterpta į senato 
dokumentus 305 nr.

Jeigu jau paminėtas anos bro
šiūros įtraukimas į senato doku
mentus, tai, rodos, būtų praver- 
tę autoriui neaplenkti ir Šliūpo 
per tą patį senatorių įtraukto 
memorandumo į “Congressional 
Record” 1918. VII. 29. Šliūpas, 
grįžęs iš Europos, įteikė ir pa
čiam Wilsonui memorandumą 
apie Rusiją ir Lietuvos reikalą.

Tai vis vertingi įnašai, sie
kiant nepriklausomos Lietuvos, 
ir neturėjo būti užmiršti šiame 
skyriuje, kur kalbama apie 
Amerikos lietuvių pastangas,
siekiančias Lietuvos laisvės. (Bus daugiau) Q

Lietuviškoji tikrovė vokiečio akimis "
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mano, kad, tarp kita ko, dr. But
kaus sumanumo dėka Kauno ku
nigų seminarija, skirta visom 
Lietuvos vyskupijom, dabar tu
ri 53 seminaristus. Tai tikrai la
bai kuklus skaičius, ypač ži
nant, kad dauguma Lietuvos ku
nigų yra jau vyresnio amžiaus 
ir kasmet nemažas jų skaičius 
miršta.

* * *
Liturginės reformos Lietuvo

je buvo daromos gana lėtai 
(kliudė ypač stoka liturginių 
tekstų). Paskutiniu metu tačiau 
liturginėse pamaldose visur jau 
įvesta vietinė kalba ir žymiai 
pagerėjo santykiai su kitomis 
krikščioniškomis konfesijomis.

Prieštaraujantys pranešimai 
gaunami tik apie jaunimo kate- 
chizaciją. Iš vienos pusės Vaka
rus pasiekia žinios apie kunigų 
baudimus už vaikų mokymą re
ligijos. Iš kitos pusės (ypač iš 
Lenkijos turistų) patiriama, kad 
ir dabar dar apie 80% vaikų 
priima sakramentus. Faktas lie
ka faktu, kad vaikai ir jaunimas 
negali būti mokomi religijos 
šventovėse. Tai plačiai paliudi
ja “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”. Visi vienuolynai 
Lietuvoje yra uždaryti. Tačiau 
pogrindyje egzistuoja nemaža

Itin originaliai parašytas po
skyris “Freedom Fighters”, kur
trumpai įžangoje užsimenama 
apie bermontininkų pergalę, 
lenkų įsibrovimą ir jų Vilniaus 
okupaciją 1919. IV. 19. Kalbant 
apie kovas su lenkais, autoriui 
išsprūsta sakinys, kuris vertas 
pažodžiui pacituoti: “Allied Su
preme Council ordered the re
turn of Vilnius to the rightful 
owners and the Polish invaders 
were confronted in Vilnius by 
Lithuanian forces” (176 p.). Is
toriškai galvojančiam skaityto
jui čia kyla klausimas, kokį 
augščiausios sąjungininkų tary
bos nutarimą dėl Vilniaus auto
rius turėjo galvoje. Iš sekančio 
sakinio, kalbančio apie Suval
kuose pasirašytas paliaubas 
1920. X. 7, galima spėlioti, kad 
autoriaus turėta galvoje Spa 
konferencija, kur lenkai šaukė
si sąjungininkų pagalbos gintis 
nuo užplūstančių bolševikų. Pa
gal nuodugniai išstudijavusio 
lietuvių-lenkų santykius tuo me
tu p. Lossowskio tvirtinimą, 
lenkai Spa konferencijoje (1920. 
VII. 13) priėmė sąjungininkų 
sprendimą sąlyginai perleisti 
lietuviams Vilnių, paliekant jo 
tolimesnį likimą spręsti sąjungi
ninkams. (P. Lossowski, Stosun- 
ki Polsko-Litewskie w latach 
1918-1920, 1966, 210 p.). Tad 
autoriaus tvirtinimas, kad są
jungininkai “įsakė lenkams grą
žinti Vilnių jo teisėtiems šeimi
ninkams” istoriškai nepagrįstas.

Nevykusi ir Suvalkų sutarties 
interpretacija, sakanti, kad len
kai pripažino Vilnių teisėtai pri
klausantį Lietuvai. Iš tikrųjų 
Suvalkuose buvo sutartos pa
liaubos ir išvesta tarp kariau
jančiųjų pusių demarkacijos li
nija. Vilniaus vardas joje nemi
nėtas ir tik pagal išvestą demar
kacijos liniją jis paliktas lietu
vių pusėje. Vilniaus ir, aplamai, 
teritoriniai klausimai palikti 
spręsti vėliau. “Sukilėlio” Želi- 
gowskio Vilniaus okupacija reiš
kė Suvalkų paliaubų sulaužymą.

Pagrindinė poskyrio tema — 
amerikiečių lietuvių brigados 
organizavimas ir bandymas siųs
ti ją į Lietuvą kovoti su bolše
vikais sistemingai išdėstyta. 
Prie A. Kučo vaizdelio galima 
dabar pridėti prof. A. E. Senno 
paskelbtą dr. J. Bielskio liudi
jimą (“Lituanus” 21, nr. 3, 
1975). A. Kučas pasakoja, kaip 
prieita prie brigados organiza
vimo, o J. Bielskis atskleidžia 
jos nepasisekimo priežastį: už
sienio reikalų ministerio A. Vol
demaro pasipriešinimą laikyti 
brigadą savarankiška Lietuvos 
kariuomenės dalimi. Jis reikala
vo išskirstyti jos narius po at
skiras kariuomenės dalis. J. 
Bielskis samprotauja, kad A. 
Voldemaro reikalavimas ameri
kiečiams buvo nepriimtinas ir 
dėlto, rodos, galutinis brigados 
sudarymo planas žlugo. Nepa
vykęs brigados organizavimas 
atsiėjo, pagal A. Kučą, egzeku- 
tyviniam komitetui $9.900.

Skyrius baigiamas gana išsa
miu ir nuosekliu dėstymu, kaip 
JAV pagaliau ryžosi, lietuvių 
visokiais būdais skatinamos, 
pripažinti Lietuvą, kaip ir kitas 
dvi Pabaltijo valstybes, de jure.

Dėkojame visiems
EISKIAME gilią padėką už mums suruoštą puikų išleistu

vių pobūvi. Ypatingą padėka tenka šio vakaro iniciatoriams' už 
taip gražiai ir sklandžiai paruoštą balių, kun. P. Ažubaliui už 
leidimą pasinaudoti sale. Dėkojame už jaudinančius atsisvei
kinimo žodžius: kun. P. Ažubaliui, muz. St. Gailevičiui, V. Bal
čiūnaitei, A. Kalūzai, K. Rusinui, A. Vitkienei už šia proga 
sukurtus eilėraščius, Lietuvos Kankinių parapijos choro vardu 
Įteiktą adresą, P. Bražukui už vakaro pravedimą. Nuoširdi, mū
sų padėka už tokias brangias ir vertingas dovanas. Labai ap
gailestaujame, kad nevisi galėjo dalyvauti šio gražaus vakaro 
pobūvyje. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie dovanų ir 
linkėjimų.

Nuoširdi mūsų padėka: kun. P. Ažubaliui, kun. P. Gaidai, 
kun. J. Staškevičiui, K. JI. Andruškevičiams, A. P. Augaičiams, 
S. V. Aušrotoms, P. N. Balčiūnams, V. Balčiūnaitei, T. A. Bar
tas, R. P. Bražukams, A. Bražukui, L. Bražukui, R. Bražukai- 
tei, D. T. Chornamazams, L R. Cox, O. J. Dementavičiams, O. 
Derliūniėnei, B. Dicevičienei, M. A. Elijošiams, J. A. Gačio- 
niatns, S. H. Gailevičiams, P. V. Gudaičiams, S. J. Jagėloms, St. 
Jagėlai, S. F. Janavičiams, P. V. Jankaičiams, J. K. Kaknevi- 
čiams, L. Kaknevičiui, S. A. Kalūzoms, M. Z. Kalvaičiams, A. 
V. Kazlauskams, D. Kazlauskaitei, G. S. Kuzmoms, A. A. Lu- 
košiams, A. J. Lukošiūnams, B. Mackevičiui, O. V. Marcinke
vičiams, S. B. Marijošiams, E. E. Miliauskams, M. A. Misiū
nams, A. L. Montviloms, V. Paliuliui, S. A. Petraičiams, A. V. 
Petruliams, I. E. Punkriams, S. Pusvaškiui, G. J. Račiams, A. 
V. Ramanauskams, St. Ramanauskui, V. Ramanauskaitei, A. A. 
Ramoškoms, P. Renyi, K. J. Rugiams, J. J. Rukšoms, A. K. Ru- 

< sinams, Z. K. Simanavičiams, O. Ž. Spudams, A. Stadienei, A. 
R. Tumosoms, F. V. Urbonams, L. Valiukui, J. A. Vanagams, 
A. Vanagui, A. B. Vitkams, A. Vitkui, V. Vitkui, D.Vitkutei, S. 
P. Vyskupaičiams, S. B. Yokubynams, R. J. Ziūraičiams.

Nors susidėjusios gyvenimo aplinkybės išskiria mus iš jū
sų tarpo, bet mintyse jūs visada būsite su mumis, ir jūsų paro
dytas mums nuoširdumas niekados nebus užmirštas.

Birutė ir Antanas Matidaičiai

PADĖKA

Siu metų gegužės 29 d. Toronte mirė

a. a. Petras Šimutis
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

lankiusiems velionį laidotuvių namuose, dalyvavusiems 
pamaldose ir laidotuvėse. Dėkojame visiems, užprašiu
siems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles bei pareiškusiems 
mums užuojautą žodžiu ar raštu.

Ypatingą padėką reiškiame: Lietuvos Kankinių pa
rapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui; 
karsto nešėjams — Stasiui Dočkui, Albinui Radžiūnui, 
Alfonsui Pundziui, Jurgiui Danisevičiui, Juozui Kve
darui, Alfonsui Mackevičiui. Taip pat nuoširdi padėka 
už visokeriopą pagalbą Birgiolų šeimai.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —

Leonardo Šimučio šeima
Konstantino Šimučio šeima

A.A. ANTANAS STRIMAITIS 
mirė 1976 m. balandžio 8 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie mus užjautė liūdesio valandoje, 
lankė mūsų mylimą tėvelį ir vyrą laidotuvių namuose, 
užprašė už jo vėlę šv. Mišias ir palydėjo jį į jo amžino 
poilsio vietą.

Gili padėka dr. Antanui Pacevičiui už ilgametę 
priežiūrą namuose ir ligoninėje.

Didelis ačiū Prisikėlimo parapijos klebonui, kuni
gams ir chorui už taip gražiai atliktas apeigas švento
vėje.

Jūsų nuoširdumas liks visados mūsų atmintyje.

Nuliūdę: žmona Ona Strimaitienė 
sūnus Vytautas su šeima 
dukterys Danguolė ir Rita 
su šeimomis

seselių vienuolių. Jos dirba ci
vilinėse tarnybose ir gyvena 
mažose bendruomenėse. Daug 
sunkumų sudaro naujų kandi
dačių parengimas. Visdėlto pa
stebimas naujų pašaukimų gau
sėjimas. Tėvų prašomos sese
rys daug kur parengia vaikus 
sakramentam. Jos yra didelė 
parama Lietuvos Katalikų Bend
rijai.

Baigdamas straipsnį, autorius 
paliečia Lietuvos Katalikų 
Bendrijos materialines sąlygas. 
Cituodamas “Actą Balti ca”(Koe- 
nigstein/Ts) pažymi, kad nepra
eina savaitė, kurioje vienas ar 
kitas kunigas nebūtų nubaustas 
kelių šimtų rublių pinigine bau
da. Tai didelės sumos, kurios 
viršija kunigo pajamas. Bet kai 
apie tai sužino parapijiečiai, rei
kiamos sumos visada suaukoja- 
mos. Iš tradicijos katalikiškame 
krašte dvasininkai yra pilnai 
aprūpinami tikinčiųjų. Ir vie
nintelė kunigų seminarija yra 
išlaikoma parapijų. Nors Lietu
vos Katalikų Bendrija yra įvai
riai varžoma, — pažymi vokie
čių korespondentas, — tačiau ji 
nėra pasidariusi Tylos - Kata
kombų Bendrija. Sumani Vati
kano politika galėtų tą padėtį 
dar net žymiai pagerinti...

Parengė M. K. Razminas

PADĖKA
Šių metų gegužės 15 d. Viešpats pasišaukė

a.a. Irenę Dimskienę, 
sulaukusią 52 m. amžiaus.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
lankiusiems ją ligoninėje, o mirus — laidotuvių namuo
se. Taip pat dėkojame gausiai dalyvavusiems pamaldose 
ir laidotuvėse. Nuoširdus ačiū visiems, užprašiusiems šv. 
Mišias, atsiuntusiems gėles ir pareiškusiems užuojautą.

Dėkojame Tėvams pranciškonams už dvasinį patar
navimą, maldas, kun. klebonui P. Ažubaliui už pagalbą.

Dėkingi — vyras ir vaikai

Buvusiam bendro darbo kolegai 

a+a
Augustinui Jasiūnui

mirus, jo žmoną VIKTORIJĄ, dukteris, žentus ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia —

Aleksas Žulys

Mirus
a+a Algirdui Čuplinskui, 

skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame 
motinai VALERIJAI, žmonai LIUDAI, broliui EU
GENIJUI, seseriai GRAŽINAI ir jų šeimoms —

Aldona, Juozas Kručai ir šeima 
Sudbury, Ontario



Popiežiaus atstovas Kanadoje pronuncijus Angelo Palmas laiko pamaldas Otavos lietuviams M. K. Čiurlionio fes
tivalio metu. Koncelebruoja lietuvių kapelionas kun. dr. V. Skilandžiūnas ir kun. M. Peterskin, domininkonų vie
nuolyno vyresnysis, dalyvavęs lietuvių iškilmėse Kanados sostinėje Nuotr. L. Giriūno
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Lenkų ir lietuvių diskusijos spaudoje
STEPAS VARANKA

Lenkų žurnale “Kultūra” 4 
(343) nr. yra labai įdomus sky
rius, “Trudny dialog polsko - li- 
tewski” — sunkus lenkų - lietu
vių dialogas. Tame skyriuje yra 
keturių autorių straipsniai - pa
sisakymai dėl tilpusių “Tėviš
kės Žiburiuose” ir lenkų “Kul
tūroje” keleto straipsnių, lie
čiančių lenkų - lietuvių praeitį.

Pirmas pasisakymas yra J. 
Dainausko, “Zgrzytliwe echo 
.przeszlošci” (įkyrūs paeities at
garsiai). J. Dainauskas yra tei
sininkas, istorikas, Lietuvoje 
tarnavo vidaus reikalų ministe
rijoje, vėliau dirbo privačiai 
kaip teisininkas. Po karo gyve
no Lenkijoje ir Prancūzijoje, 
studijavo Paryžiuje istoriją. Da
bar gyvena Amerikoje ir plačiai 
reiškiasi istorinėje lietuvių 
spaudoje.

Antras straipsnis yra lenko 
Czeslaw Milosz, pavadintas 
“Dziwna polemika” (keista po
lemika). Tai atsakymas į J. Dai
nausko laiško kopiją, kuri jam 
buvo pasiųsta. Czeslaw Milosz 
yra lenkų poetas bei rašytojas. 
Jis yra gimęs 1911 m. Lietuvo
je, prie Kėdainių; baigęs Vilniu
je karaliaus Zigmanto Augusto 
gimnaziją ir Stepono Batoro 
universiteto teisės fakultetą. 
1930 m. debiutavo kaipo poetas 
“Alma Mater Vilnensis” leidi
nyje. Yra parašęs daug straips
nių, eilėraščių ir knygų, paruo
šęs vertimų iš prancūzų ir ang
lų kalbų. Studijuodamas Vil
niuje draugavo su Pranu Ance- 
vičium ir versdavo kaikurių lie
tuvių poetų kūrinius į lenkų 
kalbą. Milosz dabar profesoriau
ja Kalifornijoje, Berkeley uni
versitete. Paskutiniu metu išlei
do anglų kalba “Post-war Po
lish Poetry”.

Trečias straipsnis yra žurna
lo “Kultūra” bendradarbio len
ko Kazimierz Okulicz “Ostatnie 
slowo oskaržonego” (paskutinis 
kaltintojo žodis). Jis yra auto
rius straipsnio “Zgrzytliwe echo 
przeszlosci”, kuris buvo pa
skelbtas žurnale “Kultūra” nr. 
1 (337) 75. Kazimierz Okulicz 
yra gimęs buv. Kauno guberni
joje 1890 m. Mokėsi Latvijoje 
ir Vilniuje. Publicistinį darbą 
pradėjo laikraštyje “Kurjer Li- 
tewski” Vilniuje 1908 m. Vė
liau (1928 m.) buvo seimo na
rys. 1939-1940 m. gyveno Lietu
voje, vokiečių okupacijos me
tais — Lenkijoje, vėliau Italijo
je (priklausė II gen. Anderso 
korpusui) ir Anglijoje. 1943 m. 
Varšuvoje slaptai išleido bro
šiūrą “Žieme wschodnie Rzeczy- 
pospolitej” (Žečpospolitos ryti
nės žemės). Yra parašęs daug 
straipsnių ir studijų iš D. L. Ku
nigaikštystės laikų.

Ketvirtas pasisakymas yra 
lietuvės — dr. Vandos Daugir
daitės - Sruogienės (laiškas žur
nalo “Kultūra” redaktoriui). Dr. 
Sruogienė yra istorikė, studija
vusi Rusijoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje. Filosofijos doktara- 
tą gavo “DP” laikais 1948 m. 
Vokietijoje. Lietuvoje buvo 
gimnazijos mokytoja. Atgavus 
Lietuvai Vilnių, buvo paskirta 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktore vietoje Mar
celino šikšnio. Ji yra parašiusi 
“Lietuvos istoriją” ir nemažai 
kitų veikalų.

Toji keturių intelektualų po
lemika žurnale “Kultūra” ap
ima daugiau kaip 20 puslapių. 
J. Dainausko rašinyje yra pa
naudotas žodis “opcija” (lenkai 
iš “opcijos” — pasirinkimo). Pa
gal anglų žodyną, “option” — 
power, right wish of choice. 
Žurnalo bendradarbiams tas 
terminas nepatiko. Jie sako, jis 
esąs įžeidžiantis. Milosz rašo, 

net Lietuvių Enciklopedija ne
sako “lenkas iš pasirinkimo”, 
bet sulenkėjęs lietuvis. Esą 
daug žymių žmonių, kurie save 
laikė “gente lituanus, natione 
poionus”.

Polemika yra labai įdomi. Jo
je liečiama yra ir Petro Česnu- 
lio knyga “Nužmogintieji”. Tik 
nemalonus yra dr. V. Sruogie
nės laiškas.

Būtų buvę daug geriau, jei 
daktarės laiškas nebūtų pasie
kęs žurnalo “Kultūra” redakto
riaus. Kad skaitytojai patys pa
sidarytų išvadą, ar jis yra tei
singas, ar ne, pateikiu minėto 
jos laiško vertimą.

Didžiai Gerbiamas Pone Redakto
riau! Su tikru nustebimu ir skaus
mu perskaičiau “Kultūroje”, nr. 10 
/337, 120-121 psl., straipsni “Zgrzyt
liwe echo przeszlosci”, kurį pasira
šė “Redakcija”. Po giliai humanišku 
Juliusz Mieroszewskio žodžių “Kul
tūra” puslapiuose tas atsiliepimas 
atnaujina senas jau gyjančias lenkų- 
lietuvių santykių žaizdas ir yra grį
žimas į buvusį šovinizmą.

Keista, kad ponas Žagiell nuolat 
polemizuoja su mažai skaitomu laik
raščiu “Tėviškės žiburiai”, kuriame 
kartas nuo karto yra spausdinamos 
korespondencijos apie mūsų visuo
meninį gyvenimą niekuo nepasižy
minčių provincinių autorių. Sunku 
pamiršti skriaudas, kurias patyrė lie
tuviai vilniečiai nuo tuometinės 
lenkų administracinės valdžios.

Dr. Zenonas Ivinskis nebuvo vie
nintelis, kuris reiškė nuomonę, jog 
laikas abiem pusėm nebeišmetinėti 
ir nebepriminti senų skriaudų. Dau
guma inteligentijos krašte ir išeivi
joje yra tokios nuomonės.

Būtų geriau, kad ponas Žagiell 
sektų rimtesnę lietuvišką spaudą, 
kaip “Metmenys”, “Aidai”, “Sėja” ir 
net populiarų dienraštį “Draugas”. 
Joje nėra antilenkiškų išpuolių. Tie
sa, jaunosios mūsų emigracijos at
stovai nemoka lenkų kalbos ir jų 
spaudos neskaito. Juo labiau ji ne
jaučia lenkams neapykantos, kokia 
buvo nepriklausomybės laikais. Iš 
kitos pusės, nuolat lenkų spaudoje 
skaitome rašinius apie uniją ir apie 
“Polskich kresach wschodnich Rzecz- 
pospolitej”, parašytus J. Mekarskiej 
(Londonas 1966 m.). Į tai net mūsų 
spauda nereagavo, nes suprantame, 
kad tik vienybėje rusų pavergtos 
tautos galės atsispirti baisiam oku
pantui.

Kariai, kurie nebegrįžo
Prieš 36 metus (1940 m. bir

želio 15 d.) Sov. Sąjungos ka
riuomenė peržengė rytinę Lie
tuvos sieną ir užėmė kraštą. 
Tuojau prasidėjo politinis tero
ras, suėmimai. Okupantas pui
kiai žinojo, kad lietuvių tautai 
jo primesta politinė santvarka 
ir ekonominis chaosas bus ne
priimtini. Dėlto pirmoje eilėje 
ėmė naikinti inteligentiją, vi
suomenininkus, mokytojus, or
ganizacijas, policiją ir pan.

Tuo laiku dar veikė didžiau
sia ir stipriausia organizacija 
— Lietuvos kariuomenė. Kai vi
si kampai ir kampeliai jau buvo 
prigrūsti sovietinių karių, NK 
VD agentų, įvairių seklių ir 
pan., tai Lietuvos kariuomenę 
be jokio vargo buvo galima de
mobilizuoti. Bet okupantas su
prato, kad paleisti iš savo kont
rolės tokią masę žmonių būtų 
pavojinga. Dėlto nusprendė vi
sų pirma izoliuoti vadus - kari
ninkus, žemesnį kadrą ir akty
viau besireiškiančius kareivius.

Visa Lietuvos kariuomenė bu
vo suglaudinta — sujungti du 
pėstininkų pulkai į vieną, raite
lių pulkai, aviacija ir specialūs 
padaliniai visai panaikinti. Be
veik visa Lietuvos. kariuomenė 
buvo išskirstyta rytinėje Lietu
voje — Vilniaus krašte. Kad bū
tų išvengta ginkluoto pasiprie
šinimo, viena divizija buvo iš
siųsta į Pažeimenės rajoną, apie

Turiu viltį, kad toks rimtas lei
dinys kaip “Kultūra” atsižvelgs į 
padėtį ir nespausdins daugiau tokių 
straipsnių, kurie kenkia bendram 
mūsų reikalui.

Prašau priimti tikros pagarbos 
žodžius.

DR. VANDA DAUGIRDAITĖ - 
SRUOGIENĖ, Chicago, Ill., 15.12.75.

Mano nuomone, dr. V. Sruo
gienė, prisistatydama kitos tau
tybės spaudos žmonėms, netei
singai apibūdino savaitraštį 
“Tėviškės Žiburiai”, sakydama 
“mažai skaitomas”. Tai nepa- 
nepagrįstas tvirtinimas. Be to, 
ji siūlo sekti “rimtesnę” lietu
višką spaudą, kuri niekada ne
pasisako lietuvių - lenkų santy
kių klausimu, tarytum “TŽ” ne
būtų rimtas laikraštis. Tuo bū
du ji suniekina kitoje valstybė
je leidžiamą lietuvišką spaudą. 
Tokie vieši priekaištai yra ne
teisingi ir skaudūs Kanados lie
tuviams. Kad taip skelbtų Lie
tuvos priešai, būtų suprantama. 
Tikiu, kad tai buvo padaryta be 
blogos valios. Dialogai ir disku
sijos gyvenime yra būtini. Ne- 
visada tyla reiškia gerą bylą.

Red. prierašas. Kad dr. V. 
Sruogienė turi savo nuomonę 
apie periodinę spaudą, tai jos 
teisė. Apgailėtina yra tai, kad 
ji kitus klaidina. Tvirtinimas, 
kad “TŽ” yra “mažai skaitomas 
laikraštis” prasilenkia su fak
tais. Išeivijos mastu “TŽ” yra 
vienas plačiausiai skaitomų 
laikraščių. Vadinimas provinci
ne spauda tos, kuri yra leidžia
ma ne Čikagoje ar aplamai 
JAV-se, laikymas jos bereikš
me, yra ne faktinės tiesos, o 
putlumo reikalas. Kiekvienas 
laikraštis išeivijoje atlieka tam 
tikrą misiją ir neužsitarnauja 
menkinančio žvilgsnio, ypač ki
tataučių akyse. Taip pat apgai
lėtinas spaudos bendradarbių 
rūšiavimas į bereikšmius pro
vincinius ir neprovincinius. 
Kuo gi geresni tie, kurie-gyve
na didesniuose centruose? Da
lyvaujantieji diskusijose opiais 
klausimais turėtų neužmiršti ir 
takto. Apie pastaruoju metu iš
kilusias diskusijas lietuvių-len
kų klausimu iš esmės teks pasi
sakyti atskirai.

8 km į rytus nuo Pabradės, o 
kita — į Vabalninku rajoną. 
Prieš 1941 m. birželio mėn. trė
mimus Liet, kariuomenės įgu
los jau buvo apsuptos sovietinių 
dalinių. Lietuviams kariams ne
buvo leidžiama niekur iš sto
vyklos ribų išeiti, laiškai buvo 
cenzūruojami. Taip jie nuo sa
vo tautiečių buvo visai izoliuoti 
ir beveik jokių žinių neturėjo 
apie tai, kas dėjosi krašte. Dar 
1940 m. spalio mėn. pradžioje į 
Lietuvos kariuomenės dalinius 
atvyko rusai politrukai, o 1941 
m. balandžio - gegužės mėn. po 
2-3 rusus karininkus bei 8-12 
raudonarmiečių. Taip lietuviai 
kariai buvo sekami iš visų pu
sių.

Lietuvių karių stovyklose nei 
kareiviai, nei karininkai neturė
jo ramybės, nes, be įvairių lau
ko pratimų, jie gan dažnai buvo 
šaukiami į stovyklos štabą gau
ti įvairių instrukcijų.

Birželio 14 d. popietėje pada
linių budėtojai bei politrukai 
pradėjo šaukti lietuvius karinin
kus prie stovyklos štabo palapi
nės Pažeimenėje. Vieni jų sku
bėjo smėlio takeliu, nešini že
mėlapinėmis ir ginkluoti, kiti 
gi be jų. Visiems susirinkus bu
vo pranešta, kad vyks į greti
mai esantį raud. armijos įgulos 
štabą aptarti bendrų manevrų 
eigos. Kai ten nuvyko, lietuviai

(Nukelta į 7-tą

Anapilis
Apie Anapilį paskaitydavau 

“T. žiburiuose”. Man patiko 
pats vardas, bet kas po juo sly
pi, vaizdo susidaryti negalėjau. 
Tad aną savaitgalį, kai mes su 
žmona viešėjome pas mūsų la
bai artimus draugus ir giminai
čius — visuomenės veikėją 
Aleksandrą ir Adą Jucius, savo 
žygį po lietuvišką Torontą, 
jiems vadovaujant, pradėjome 
nuo Anapilio. Tai lietuvių kul
tūros centras, įsteigtas kun. Pet
ro Ažubalio iniciatyva, prie
miestyje. Jis užima milžinišką 
žemės plotą. Yra pastatydintas 
pagrindinis pastatas — didžiu
lė salė su modernia scena, bal
konais ir mažąja sale bei patal
pa bankeliui. Čia vyksta ir pa
maldos, kol bus pastatyta šven
tovė. Per pamaldas balkone gie
dojo choras, o solo, nusimetęs 
švarką, labai įspūdingai giedojo 
sol. V. Verikaitis.

Po pamaldų čia pat balkone 
mes susitikom su “Tėviškės Ži
burių” redaktoriumi dr. P. Gai
da, kuris malonėjo mums apro
dyti čia įsikūrusią savaitraščio 
redakciją. Apie “TŽ” redakcijos 
ir spaustuvės patalpas galėčiau 
tik tiek pasakyti, kad, mūsų są
lygose ir gal ne tik mūsų, laik
raštis taip įsikūręs, kad nieko 
daugiau ir negalėtum norėti: re
dakcijos ir administracijos kam
bariai erdvūs, moderniai įreng
ti, o ir pati spaustuvė pakanka
mai erdvi ir švari.

Padėkoję ir atsisveikinę su 
redaktoriumi, nuėjome aplan
kyti Anapilio kapinių. Čia vėl 
staigmenos!

Matyt, kapinės netaip seniai 
pradėtos, nes į jas patenki siau
ru, išvažinėtu, dar necementuo
tu keliuku. Lankytojus pasitin
ka savotiškas paminklas: pa- 
augštintoje vietoje iškyla lyg 
ir du bokšteliai — iš tikrųjų 
cementinės sienos, tarp jų žiojė
ja plati, panaši į sprausminio 
lėktuvo, skylė, o prieš ją kybo 
pritvirtinti trys metaliniai vabz
džiai — lyg musės, lyg bitės, ku
rie, rodos, skrenda į tą skylę, 
bet negali įskristi. Vėjo papūsti 
vabzdžiai žvanga. Be abejonės, 
tai turėtų ką nors reikšti: gal tai 
kažkokie simboliai, bet lanky
tojui lieka neįspėjama mįslė . . .

Už tos originalios ir neįspė
jamos skulptūros yra įrengtas 
amfiteatras su sėdimom vie
tom, o prieš jį, kalnelyje, įmū
ryta scenelė, čia būna pamal
dos vasaros metu.

Kapinės man padarė irgi sa
votišką įspūdį. Tokių lietuviškų 
kapinių dar niekur nebuvau ma
tęs. Pirmiausia krinta akysna 
paminklų puošnumas ir, žino
ma, brangumas. Paminklai su

Štai ką daro Ontario^"^- 
turistams sudominti... ir kuo jūs 

galite prisidėti
Prašykite raštu nemokamo rinkinėlio 

“Get to Know Ontario", kurin įeina keliaujančių 
enciklopedija "Coming Events" ir provincijos kelių 
žemėlapis.

Rašykite:
Ontario Travel
Department 3
Ministry of Industry & Tourism 
Queen s Park
Toronto, Ontario

Turizmo plėtimas Ontario provincijoje daug prisideda prie mūsų 
ekonomijos. Jis parūpina darbus 150.000 asmenų, duoda $2,6 
bilijono pajamų ir pakelia mūsų prestižą visame pasaulyje.
Lėšos, kurias išleidžia turistai, padeda apmokėti savus poreikius.

Jūsų Ontario vyriausybė kreipia didelį dėmesį į turizmo 
stiprinimą, pagelbėdama plėsti turistinius įrengimus, išlaikyda
ma kelionių informacijos biurus, skelbdama Ontario įdomybes, 
iškeldama savo provinciją kaip atostogų ir suvažiavimų centrą.

Bet tai tik dalis darbo. Jūs taip pat galite prisidėti.
Juk geriausia kiekvienos kelionės dalis yra žmonės, kuriuos 
tenka sutikti. Ir kai lankytojai atvyksta čia, jūs esate tie 
žmonės, kuriuos jie sutinka. Taigi galite padėti Ontario 
provincijai, o netiesiogiai ir sau, savo draUgiškumu turistams 

|||1 bei sudarydami jiems jaukią nuotaiką. Tuo būdu jūs būsite 
turizmo skleidėjai, Ontario atstovai ir padėsite mums visiems.

Žinoma, juo daugiau jūs patys žinosite apie Ontario, juo 
naudingesni būsite pokalbiuose su kitais. Tad pajudėkite ir 
apsidairykite. Praleiskite savo atostogas Ontario provincijoje. 
Tai įdomi provincija keliauti net ir tuo atveju, jeigu joje 
gyvenate. Rasite vietovių, apie kurias daug girdėjote per visą 
savo gyvenimą, bet galbūt dar niekad nematėte.

statyti eilėmis, ir vienas puoš
nesnis už kitą. Lankytoją ma
loniai nuteikia visur taisyklin
ga lietuvių kalba iškalti užrašai. 
Tarp eilių kapų kauburių nėra: 
žemė kone visur sulyginta. Ta
čiau tam puikiam paveikslui rė
mai duoti nekokie: menkai pri
žiūrima žolė, pilna pienių. Į 
tuos puikius marmurinius ir ak
meninius paminklus yra sudėti 
šimtai tūkstančių dolerių, žino
ma, kas gali kritikuoti giminių 
norą savo mirusius artimuosius 
įamžinti, bet amžino nieko nėra: 
išmirs ir artimieji, ir tas užkas
tas i žemę kapitalas dings. Gai
la!

Kita kapinių dalis yra “pro
letarų” —- viskas daug kukliau.

Lietuvių Namai
Lietuvių Namai Toronte man 

padarė didelį įspūdį ne tik savo 
didumu bei išpuošimu, bet ir 
tuo, kad čia lietuviai įsikūrė bu
vusioje protestantų šventykloje, 
atseit, iš tikybinio židinio pa
darė lietuvybės židinį...

Mes, detroitiečįai, seniai skai
tome spaudoje, kad tuose na
muose esančios trys karališkais 
vardais pakrikštytos menės, bū
tent, karaliaus Mindaugo, Vy
tauto, Gedimino ir dar viena 
mažesnė — karalienės Mortos 
saliukė. Bet vienas dalykas 
skaityti spaudoje, kitas — pa
matyti savo akimis. Mačiau lie
tuvių židinius Čikagoje, Kleve- 
lande, Bostone ir Detroite, bet 
nė viename nemačiau tokių di
delių ir taip prašmatniai išdeko- 
ruotų menių, kaip Lietuvių Na
muose Toronte. Karaliaus Min
daugo menė yra didžiausia: ji 
kyla per tris augštus, puikaus 
stiliaus, gražiai išdekoruota, tu
ri sceną su raudono aksomo už
danga ir, žinoma, su rūtele kam
pe. Pagal torontiečių apskaičia
vimą, su plačiais balkonais me
nėje yra 800 sėdimų vietų.

Lietuvių Namų valdybos pirm. 
Jurgis Strazdas, kuris malonė
jo mums aprodyti visą namą, 
užvedė į Mindaugo menės bal
koną, iš kur kaip ant delno ga
lėjai matyti visą salę, papasa
kojo tokį atsitikimą. Toronto 
vengrai, kurie čia turi didelę 
koloniją, išnuomojo menę kaž
kokiam savo dideliam žymūnui 
iškilmingai priimti. Vengrų pir
mininkas taip išsitaręs:

— Į šią salę mes, vengrai, 
turėjome ateiti vilkėdami fra
kais. Lietuviai liliputai sugebė
jo įsigyti tokius namus, o mes, 
vengrai, būdami daug gausin- 
gesni, tokio centro neturime. 
Gėda mums!

Galime tik įsivaizduoti, kokie 
šaunūs būna Naujų Metų sutiki
mai tokioje puikioje menėje!

Turizmas duoda darbu

Žemutinė menė turi 400 vie
tų, irgi gražiai įrengta. Toron
to lietuviai įsivedė jau prigi
jusią pasigėrėtiną tradiciją: 
sekmadieniais po pamaldų jie 
čia suvažiuoja pietauti.

Pati viršutinė Gedimino pi
lies menė yra mažiausia ir, to
rontiečių nuomone, gražiausia. 
Tikrai, ji įrengta skoningai ir 
labai jauki, bet visdėlto man la
biausiai patiko didžioji Mindau
go menė. Gedimino pilies menė
je vyksta mažesnio pobūdžio 
pobūviai. Mums lankantis, čia 
buvo pilna ponių, susirinkusių 
kažkurios nuotakos mergvaka
riui atšvęsti.

Visoms toms menėms aš pasi
gedau vieno dalyko, būtent, ka
ralių portretų! Sakysime, Min
daugo menę labai puoštų dide- 
dis su karūna ir karališka man
tija valdovo paveikslas arba di
delė skulptūra. Panašūs atvaiz
dai yra tiesiog būtini visoms me
nėms. Toronte gausu lietuvių 
dailininkų: argi jie nesusigun
dytų savo židinį papuošti Lietu
vos valdovų atvaizdais arba 
skulptūrom?

Lietuvių Namai man priminė 
avilį, kur visose ląstelėse kas 
nors vyksta: susirinkimai, po
būviai, posėdžiai, čia turi pa
talpas sueigoms skautai, šau
liai, studentai, sportininkai, šo
kėjai, choristai, teatralai ir kt. 
Yra lietuviškų knygų bibliote
kėlė, gražiai išdekoruotas erd
vus “Lokio” baras. Namų prie
state yra įsikūręs kredito koo
peratyvas “Parama” su maž
daug 12 mil. dolerių kapitalo.

Atskirai reikia paminėti jau
kų, skoningai išdekoruotą pen
sininkų kambarį, kur mes ra
dome pilną šventadienio popie
tę praleidžiančių Toronto lietu
vių senjorų. Įėjus į kambarį, 
krinta akysna dail. J. Dagio 
švelniom spalvom nutapyta vie
noje sienoje p a d a i r a, vaiz
duojanti Lietuvos ūkininko so
dybą. Vaizdas duoda plačią per
spektyvą į gimtinės laukus ...

Apie Lietuvių Namų apimtį 
ir įrengimą galima susidaryti 
aiškesnį vaizdą iš šių skaitme
nų: šventyklą lietuviai pirko už 
140.000 dol., o į remontą įdėjo 
800.000 dol.!

J. Strazdas aprodinėjo mums 
namą su dideliu dėmesiu, saky
čiau, su meile, tartum jis būtų 
vedžiojęs po savo paties rezi
denciją, pastebėdamas, jog na
mams jau trūksta vietos ir kad 
iniciatoriai jau pradeda galvoti 
apie jų praplėtimą. Paklaustas 
kam dar tos vietos trūksta, atsa
kė, kad Toronto lietuviams ki
lusi mintis steigti lietuvišką mu
šėjų . . .

Ministry of Industry 
& Tourism 
Claude Bennett, 
Minister

Dail. J. Dagys
Nors dail. Jokūbas Dagys yra 

įsikūręs nuošalioje, ramioje gat
vėje, bet jo nedidelį namelį mū
sų vairuotoja Ada surado be di
delių klaidžiojimų, nes, mat, ži
nojo, kad jį saugoja “balvonai”. 
Ir iš tikrųjų, prie namo kampų 
stovi prirakintos (kad nepavog
tų) didelės iki pastogės labai 
tragiškais veidais metalinės sta
tulos. Vien tik pažiūrėjus, jų 
žiauri išraiška gali vagis atbai
dyti, nors šeimininkas sako, 
kad vistiek jis buvęs nekartą ap
vogtas — pavogė jo kūrinius!

Aš niekad ir niekur nesu ma
tęs tiek vienoje vietoje sutelktos 
individualinės kūrybos, kiek 
Dagio namelyje! Tik pravėręs 
duris patenki į prieangį, ligi lu
bų pristatytą skulptūrų. Visų 
kambarių sienos apkabinėtos 
paveikslais, lentynos ir aplamai 
visi kampai tiesiog prikimšti kū
rinių, ant pastolių sustatyti 
bronzos darbai. Dailininko dirb
tuvėlę, svetainėlę, virtuvę ir rū
sį užplūdo kūrybos tvanas. Rū
sio vienas galas taip pristatytas 
figūrų, kad, rodos, ten susispie
tė maldininkai, kaip per atlai
dus šventovėje. Įsižiūrėjus į jų 
veidus, atrodo, statulos dūsta 
požemyje ir šaukte šaukiasi 
erdvės. Skulptorius man sako, 
kad esąs susirūpinęs vietos sto
ka — nebežinąs kur kūrimus 
dėti. Teisybė, nuo perkrovimo 
darosi sunkoka alsuoti. .. Mūsų 
draugai Juciai sako, kad daili
ninkas turįs Wasagoje mažą na
melį, kuris taip pat plyštąs nuo 
“prieauglio”...

Kiek gausi Dagio kūryba, tiek 
plati jo tematika. Menininkas 
klajoja po Lietuvos ir visuotinę 
istoriją, Bibliją, literatūrą, vi
suomeninį lietuvių gyvenimą, 
meilės išgyvenimus, tautosaką 
ir t.t. Teisingai pastebėjo meno 
kritikas Otto Scheid savo įžan
giniame žodyje, kurį jis parašė 
dailininko reprodukcijų knygai 
“Dagys”, kad kai kitiems daili
ninkams reikia temų jieškoti, 
tai Dagiui, atrodo, sunku nuo jų 
apsiginti. ..

J. Dagys yra judesio ir iš
raiškos meistras, kuris puose
lėja ne tik formą, bet ir kūrinio 
idėją. Jo darbai vis ką nors sa
ko. Sakysime, jo labai vykusi 
kompozicija (bronza) Don Ki
chotas ir Sančo Pansa (skulpto
rius ją pavadino “Mus laukia 
garbė”) labai nutolsta nuo rea
lybės formos požiūriu, bet itin 
išryškėja idėja.'

Dar reikia pastebėti, kad dail. 
J. Dagys yra tiek išsiplėtęs savo 
kūryba ir įaugęs į kultūrinį bei 
visuomeninį lietuvių gyvenimą, 
kad jį tam tikru požiūriu būtų 

(Nukelta į 7-tą psl.)

William Davis, 
Premier
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SUŠAUDĖ S. JANAUSKĄ
‘Tiesa” 114 nr. paskelbė praneši

mą iš teisino salės “Žudikui — pel-, 
nyta bausmė’’. Tas žudikas yra Jū
žintų medicinos felčeris Stasys Ja- 
nauskas. Medžiokliniu šautuvu jis 
nušovė giminaitį J., Čeponį, sunkiai 
sužeidė savo dukrą Julę, apysunkiai 
— žmoną Valę, lengvai — žentą P. 
Venclovą. Incidento šaknys siekia 
dukros Julės vedybas su vilniečiu 
elektrotechnikų P. Venclova. Joms 
pritarė V. Janauskienė, bet prieš jas 
griežtai buvo nusistatęs S. Janaus- 
kas. Norėdamas išlyginti santykius, 
žentas P. Venclova su žmona atvyko 
pas uošvį į Jūžintus. Pastebėję, kad 
S. Janauskas yra ginkluotas rusišku 
naganu, žentas P. Vnclova ir gimi
naitis J. Čeponis jį atėmė iš jo. S. 
Janauskas tada atsinešė medžiokli
nį šautuvą ir pradėjo šaudyti. Šūviai 
buvo paleisti ir Į kaimyną M. Kiliu
lį, bet nepataikė. Mirties bausmę už 
žmogaus nužudymą ir kėsinimąsi nu
žudyti keturis kitus asmenis paskyrė 
augščiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų kolegija. Nuosprendis jau įvyk
dytas. Pranešime iš teismo salės tei
giama, kad. S. Janauskas vokiečių 
okupacijos metais priklausė antiso- 
vietinių baudėjų būriui ir už šią 
veiklą buvo nubaustas, kai Lietuvą 
vėl okupavo Sovietų Sąjunga.

GINTARO MUZĖJUS
Palangoje veikiantis gintaro mu

rėjus pernai susilaukė beveik 300.- 
000 lankytojų. Sezono metu kartais 
per vieną dieną jį aplankydavo apie 
5.000 vasarotojų ir svečių, šiuo me
tu muzėjuje yra maždaug 15.000 
įvairių gintaro rodinių, kasmet papil
domų naujais radiniais iš jūros ir 
sausumos. Gintaro dirbinių palieka 
ir muzėjuje rengiamos gintaro 
meistrų K. Simanonio, P. Balčiaus, 
Irenos ir Felikso Pakutinskų paro
dos. Muzėjaus darbuotojai dabar 
ruošia specialią kartoteką, kurioje 
kiekvienas gintaro gabalėlis turės 
atskirą kortelę. Joje bus pažymėta to 
rodinio radimo vieta, laikas, savy
bės. Nuolatinė gintaro paroda atei
tyje užims ir antrąjį pastato augštą.

NUBAUSTI PANEVĖŽIEČIAI
Augščiausiasis teismas už dviejų 

nepilnamečių mergaičių išprievarta
vimą nubaudė tris Panevėžio paaug
lius: Česlovą Okuličių — aštuone- 
riais metais sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijoje, Rimantą 

xMantušką ir Zenoną Kairį — šeše- 
riais metais. Vandos Bogušienės 
“Tiesos” 100 nr. pateiktais duome
nimis, jie tas meragites susirado Pa
nevėžio autobusų stotyje, laukian
čias iš Vilniaus atvažiuojančio bro
lio. Pastarajam neatvykus, pasikvie
tė į svečius pasiklausyti gitaros mu
zikos. Jos buvo prievarta įstumtos į 
sandėliuką, iš kurio vienai jų po 
kiek laiko pavyko pabėgti ir už- 
aliarmuoti kaimynus. V. Bogušienė 
tris nusikaltėlius piešia juodomis 
spalvomis. C. Okuličius, baigęs sep
tynias klases, dirbo Lietuvos gamy
binės statybos remonto valdybos Pa
nevėžio skyriuje, pažeidinėdavo dar
bo drausmę. R. Mantuška — Pane
vėžio autoįmonės šaltkalvis, mokslą 
metęs po šešių klasių. Z. Kairys — 
moksleivis, pabėgęs iš Veliučionių 
profesinės technikos mokyklos. Abu 
šiuos paauglius jau tris kartus svars
tė nepilnamečių reikalų ir jaunimo 
įdarbinimo komisija dėl valkatavi
mo.

ABITURIENTU TRADICIJA
Viena vidurinė mokykla Anykš

čiuose yra pavadinta rašytojo Jono 
Biliūno vardu. Jos muzėjuje — ne
mažai medžiagos apie šį žymųjį 
anykštėną. Moksleiviai mokslo me
tus pradeda ir užbaigia Liūdiškių pi
liakalnyje, J. Biliūno “Laimės žibu
rio’’ papėdėje. Abiturientai, gavę 
brandos atestatus, čia visada palie
ka gėlių puokštes.

Šių metų St. Catharines miesto tautybių festivalio parade žygiuoja lietuvių 
grupė su savo “Miss Lithuanian Community” Vaidilute šetikaite

LONDON,
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ SUKAK- 

TIS. Birželio 13 d. Londono lietuviai 
ir latviai pagerbs išvežtuosius į Si
birą. 11 v.r. Šiluvos parapijos salėje 
šia intencija bus laikomos šv. Mišios. 
Po jų prašome visus vykti į Viktori
jos parką prie savanorių paminklo. 
Čia bus padėtas vainikas baltiečių 
tautų kankiniams pagerbti. Iškilmės 
prasidės 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMAS. Gegužės 30 d. 
įvyko KLB Londono apylinkės susi
rinkimas. Buvo apsvarstyta visa eilė 
mūsų kolonijai svarbių reikalų. Nau
jos valdybos nepavyko sudaryti, to
dėl buvusi valdyba savo kadenciją 
pratęsė iki sekančių rinkimų.

JĖZUITŲ GIMNAZIJA
“Vagos” leidykla ruošiasi išleisti 

buvusių vienuolių atsiminimų knygą' 
“Vienuolyne”, šia proga “Tiesa” 
106 ir 107 numeriuose paskelbė Br. 
Jauniškio paruoštus K. Urbono atsi
minimus “Dešimt metų jėzuitų vie
nuolyne”. Juose jis kalba ne tik apie 
vienuolyną, bet ir Kauno jėzuitų 
berniukų gimnaziją, ypač jos ilga
metį rektorių kun. Joną Kipą. Išna
šoje apie šį vienuolį rašoma: “J. Ki- 
pas — vokietis. Misionierius Indijo
je, paskui kaizerinės kariuomenės 
karininkas. Už uolumą tarnyboje ir 
drąsą kare adovanotas kaizerio ir 
Maltos ordino Krūtinės kryžiumi. 
Buržuazinėje Lietuvoje svarbiausias 
jėzuitų ordino organizatorius ir vė
liau, ypač fašistinės okupacijos me
tu, vienuolis — gestapo agentas”. 
Gestapininku vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje kun. J. Kipas nebuvo ir 
negalėjo būti, nes pirmaisiais sovie
tinės okupacijos metais repatrija
vo Vokietijon ir Lietuvon negrįžo. 
Sovietus bene labiausiai erzino bu
vusiems mokiniams kun. J. Kipo at
sisveikinant dalinami religiniai pa
veikslėliai su įrašu: "Tikiu į prisikė
limą”. Šiuo atveju jis turėjo galvoje 
ne Kristų, bet sovietų okupuotą Lie
tuvą. Kitoje išnašoje skelbiama: 
“Sustiprėjus Lietuvoje antivokiškom 
tendencijom. 1936 m. provincijolu 
tapo B. Andriuška, tačiau ir toliau 
vienuolyne viešpatavo J. Kipas, 
gimnazijai vadovavo K. Fulstas — 
aršus vokietininkas”. Iš tikrųjų kun. 
K. Fulstas, talentingas kalbininkas, 
ėjo tik klasės auklėtojo pareigas, 
dėstė lotynų ir graikų kalbas. Pa
grindiniu vokiečių kalbos dėstytoju 
buvo Kauno universiteto prof. G. 
Studerus, vadovėlių autorius. Pirmo
sios sovietinės okupacijos metais 
kompartija Kauno kunigų seminari
ją nutarė paversti sovietinės armi
jos kareivinėmis, šiam sumanymui 
didele rakštim buvo kun. K. Fulsto, 
Vokietijos piliečio, apsigyvenimas 
seminarijos rūmuose. Jis buvo iš
kraustytas tik tada, kai atėjo laikas 
repatrijuoti, bet vėl grįžo Lietuvon 
ir čia praleido vokiečių okupacijos 
metus. Jo dėka iš gestapo nagų buvo 
išgelbėta daug buvusių mokinių. Jis 
tain pat išgelbėjo ir žydų kilmės me
dicinos felčerį Portnojų, savo buvu
sio mokinio tėvą, pasikviesdamas jį 
talkinti spaudai ruošiamam lietuvių - 
vokiečių kalbų žodynui ir paslėpda
mas vienuolyne. K. Urbono bandy
mas suniekinti kun. J. Kipą ir kun. 
K. Fulstą, apšaukiant juos gestapi
ninkais ir vokietininkais, liudija ap
gailėtiną šio eksjėzuito tendencin
gumą. .f.

ZOOLOGIJOS SODAS
Kaunas yra pagarsėjęs savo zo

ologijos sodu, kuriam vadovauja A. 
Andriuškevičius su pavaduotoja O. 
Trimoniene. Šį sezoną atidaromas 
naujas akvariumas, kuriame lanky
tojų lauks krokodilai, didieji vėžliai, 
varliagyviai, Vidurinės Azijos ir ki
tų kraštų gyvatės, driežai. Sode ge
rai aklimatizavosi australiški “din
go” šunys — jų šeimynėlė per me
tus pagausėja du kartus, nors gam
tos sąlygose šie šunys veisiasi tik 
kartą per metus. Pastovus prieauglis 
gaunamas ir iš zoologijos sode išau
gintų Tolimųjų Rytų kiaunių, vadi
namų charzomis. Tokiu prieaugliu 
iš visų zoologijos sodų pasaulyje te
gali pasigirti vienas kauniškis. Snie
giniai leopardai veisiasi tik devy
niuose zoologijos soduose. Vienas jų 
— Kauno sodas. Paukščių sekcijai 
prie Girstupio vadovauja A. Gocen- 
tas. čia žiemą eketėse plaukioja gul
bės, sodo išaugintos antys ir apie 
300 laukinių, žiemoja ir sodan užsu
kantis vienas gandras, savo kojas 
mėgstantis šildyti ant elektros laidų 
stulpo. Jis pastebėjo, kad tą stulpą 
sušildo deganti elektros lempa, ir 
dabar naudojasi jo paslauga. Maiti
nasi zoologijos sode, bet vengia už
sukti į jo patalpas. V. Kst.

ONTARIO
KULTŪRINĖ OLIMPIADA. Birže

lio 19-24 d.d. Londone įvyks kultū
rinė olimpiada. Londono “Baltija” 
yra pakviestą atlikti dalį programos 
per didįjį atidarymo balių birželio 
19 d. 8 v .v., Centennial salėje. M. Ch.

Grafton, Ontario
PADĖKA

Dėkoju rengėjoms už įdėtą darbą, 
ruošiant man mergvakarį. Taip pat 
nuoširdus ačiū visom viešniom už 
prisidėjimą ir atsilankymą į šį prieš- 
vestuvinį pobūvį. Jūsų sukrautas 
kraitis liks man niekad neužmiršta
mas.

Genutė Kartavičiūtė

Jaunieji ateitininkai pas veteraną dr. Elizėjų Draugelį Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje Nuotr. Ramučio Idiko

fl HAMILTON
ŠAULIŲ KUOPA rengia tradici

nes Jonines birželio 20 d. medžioto
jų ir žūklautojų klubo šaudykloje. 
Pradžia — 12 v. Bus šaudymas (22 
kalibro ir lėkščių),laužas,muzika, šo
kiai, gerų laimikių loterija. Linksmą 
programą prie laužo atliks aukurie- 
čiai. Bus pagerbti Jonai, Antanai ir 
kt., tuo laiku švenčia savo vardines. 
Vaišes ruošia šaulių moterų vadovė 
Stasė Petkevičienė. Kviečiame visus 
pasidžiaugti grynu oru ir linksmai 
atšvęsti Jonines. Ad.

ŠIAIS METAIS Birutes draugovė 
turėjo 28 sueigas ir keletą išvykų. 
1975 m. spalio 7 d. visa draugovė 
aplankė Tamošaičių parodą Daugia- 
kultūriame centre. Spalio 18 d. Ra
munių skiltis aplankė senelius “Bea
con Hill Lodge”. Skiltis savo kep
tais pyragaičiais vaišino senelius, 
parodė jiems lietuviško gintaro ir 
audinių. Skautės atliko trumpą pro
gramą. Lapkričio 2 d. visa draugovė 
aplankė Hamiltono Meno Galeriją. 
Vėl aplankė senelius ir jų bazarą 
lapkričio 8 d. Gruodžio 16 d. skautės 
pasveikino savo motinas Kalėdų pro
ga. Visos motinos buvo pakviestos į 
sueigą. Atsilankė ir Kalėdų senelis, 
kuris mamom išdalino skaučių išsiu
vinėtus takelius. Į tą sueigą atsilan
kė mūsų tuntininkė ps. A. Baltakie
nė ir draugovės globėja s. R. Bag
donienė. Per iškilmingą draugovės 
sueigą Sabina Kontenytė davė įžodį. 
Gruodžio 22 d. visa draugovė nuvy
ko į “Hamilton Place” pamatyti vai
dinimo “Aladin”. Gruodžio 29 d. tu
rėjom čiuožimo pobūvį. Visos. tru
putį sušalo, pavargo ii’ ledas buvo 
nekoks, bet parapijos salėje užbai- 
gėm dieną užkandžiais ir karšta ka
kava.

Lapkričio 15-16 d.d. “Širvintos” ir 
“Nemuno” tuntai atšventė 25 m. su
kaktį.

Per šį sezoną davė įžodį: Cipary-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje §
jsikūręs nuosavuose namuose — b

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas _ __

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

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

ST. CATHARINES, ONTARIO
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 

įvyks birželio 13, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, kurios paprastai prasi
deda 10 v. ryto. Pamaldos bus iškil
mingos, todėl organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavom. Paskaitą 
skaitys svečias iš Toronto — visuo
menininkas Augustinas Kuolas. Nia
garos pusiasalio lietuviai maloniai 
prašomi šiame svarbiame mūsų tau
tai minėjime gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba
KANADOS VYRIAUSYBĖS DO

VANA LIETUVIAMS. Federacinio 
parlamento narys Gilbert Parent lie
tuvių vakaro — “open house” proga 
įteikė lietuvių bendruomenei Kana
dos valdžios vardu dovaną — kana- 
dišką vėliavą. Tai retas dalykas, ro
dąs dėmesį lietuviams šiame gausių 
tautybių mieste.

Neseniai lietuviams buvo įteiktas 
kitas žymuo už geriausiai išvystytą 
kultūrinę veiklą. Tas žymuo gražiai 
įrėmintas po stiklu, pakabintas mū
sų veiklos centre — vienuolyno ma
žojoje salėje — skaitykloje. Dabar 
reiktų ten pastatyti ir šią vėliavą su 
atitinkamu įrašu. Juk tai reikšmin
ga simbolinė dovana.

Lietuvių “open house”, kaip ir bu
vo tikėtasi, praėjo labai sėkmingai. 
Nauja didelė salė per visas 4 valan
das buvo pilna kitataučių, kurie kei

tė Ramona, Kontenytė Sabina, Ruk- 
šėnaitė Elytė, Pietrantonio Lisa, 
Trumpickaitė Loreta. Į paskiltinin- 
kės laipsnį pakelta Renata Povilaus- 
kaitė. Linkiu savo ir visos draugovės 
vardu gero skautavimo Renatai, ku
ri birželio mėn. pereina pas prity
rusias skautes.

Kas savaitę skautės atsinešdavo po 
25 et. į sueigą. Tuos pinigus jos rin
ko geram darbeliui. “Ramunių” skil
tis paaukojo $13,88 širdies ligų 
draugijai, “Rožių” skiltis — vėžio 
ligų draugijai.

Nuoširdžiausia padėka tėveliams, 
kurie taip rūpestingai vežiojo duk
reles į sueigas. Ypatinga padėka L. 
Ciparienei, G. Juodelienei, p. Ruk- 
šėnienei ir p. Gelažinienei už nuošir
dumą, ruošiantis Kaziuko mugei.

Lialė,
Birutės draugovės draugininke

SKAUČIŲ VEIKLA. Vasara artė
ja, ir laikas galvoti apie stovyklą. 
Šiais metais stovykla bus rugpjūčio 
7-21 d.d. Kaina: 1 asmeniui S45 sa
vaitė, S70 dvi savaitės, 2 asmenim 
$80 savaitė, $140 dvi savaitės, 3 ar 
daugiau $110 savaitė, $180 dvi sa
vaitės. Registruotis pas draugininkę. 
Motinos, kurios nori važiuoti į sto
vyklą šeimininkauti, prašomos skam
binti Lialei 389-5114.

VYSK. M. VALANČIAUS LITU
ANISTINĖS MOKYKLOS mokiniai 
mokslo metų užbaigimo proga gegu
žės 8 d. išleido laikraštėlį “Mokyk
los atgarsiai” 25 puslapių. Jame yra 
visų skyrių mokinių rašinėliai, gal
vosūkiai, eilėraščiai. Laikraštėlis 
gražiai ir gausiai iliustruotas. Re
dakcijos kolektyvą sudarė: Marijus 
Gudinskas, Dana Lukavičiūtė ir Da
lia Pajarskaitė. Šio laikraštėlio pa
vadinimas sugalvotas D. Juodgalvy- 
tės. Laikraštėlis buvo platinamas 
mokslo metų užbaigimo ir Motinos 
Dienos minėjimo proga. D-vė.

MOKAME UŽ: X
depozitus (P.C.A.) ... 6% S 
santaupas .............. 8!/2% X
term, depozitus 1 m. 914 %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% X 
nekiln. turto pask.

'ennme^er Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, § 
BURLINGTON — 639-0510 0
LLOYD D. JACKSON SQUARE, Q 
HAMILTON — 525-9641

tėsi kelis kartus. Gausybė prigamin
tų valgių išnyko per porą valandų. 
Dailiai pašoko jaunesniųjų nemunie- 
čių grupė, puikiai pasirodė Hamil
tono “Gyvataro” šokėjai. Buvo gir
dėti sakant: beautiful, terrific, fas
cinating!”. Neperdedant tai buvo 
triumfo valanda. Viena anglė šiam 
korespondentui pareiškė: “I think 
this Lithuanian dancing group is 
best in all North America”. Paklau
sus ją kodėl, ji atsakė mačiusi visas 
grupes, žavėjosi kitų tautybių akro
batiniais šokiais, bet tokio šokių 
grožio, kokį parodė ši lietuvių grupė, 
ji dar nebuvo mačiusi. “Gyvataro” 
tautinių šokių metu salėje buvo ša
lia minėto G. Parent dar keli žy
mūs kanadiečiai. Kor.

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-

Winnipeg, Manitoba
VEDYBINĖ SUKAKTIS. Kovo 27 

d. Alfonsas - Vytautas ir Eugenija 
Galinaičiai atšventė 25-rių metų ve
dybinę sukaktį. Iškilmės buvo pra
dėtos pamaldomis lietuvių Šv. Kazi
miero šventovėje. Galinaičių sūnus 
ir dukra gražioje “Windorian Motor 
Hotel” salėje surengė iškilmes, ku
riose dalyvavo per 100 svečių bei 
pažįstamų.

Prie garbės stalo matėsi sukaktu
vininkai, lietuvių parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius ir giminės. Kun. J. 
Bertašius pradėjo iškilmes, pasaky
damas gražią kalbą. Daugybę gautų 
sveikinimų perskaitė dukra, kuri ta
rė ir gražų lietuvišką žodį tėveliams. 
Vakarienės metu buvo parodyta dau
gybė gautų dovanų su įvairiausiais 
linkėjimais.

G. ir V. Galinaičiai ilgą laiką gy
veno Winnipege gražiai įrengtuose 
nuosavuose namuose. V. Galinaitis 
pasižymi kaip geras dailidė, todėl 
daug yra prisidėjęs prie lietuvių 
šventovės statybos bei naujų per
tvarkymų. Už tai parapijos klebonas 
kun. J. Bertašius yra labai dėkingas.

Galinaičiai priklauso lietuvių pa
rapijos komitetui ir daug pašvenčia 
laiko įvairiems parapijos parengi
mams. Jie priklauso ir KL Bendruo
menei.

Dabartiniu metu Galinaičiai gyve^. 
na apie 40 mylių nuo Winnipego St. 
Ambrose kaimelyje,. kur šalia savo 
vasarnamio įsirengė gražią gyvenvie-
tę. Pas juos dažnai rengiamos Win
nipego apylinkės gegužinės bei įvai
rūs kiti pobūviai.

Sūnus, baigęs Manitobos universi
tetą, mokytojauja, o ištekėjusi dukra 
augina gražią šeimą, kurios vyras 
dirba geležinkelių valdyboje. Daug 
laimės!

PAGERBTOS MOTINOS. Gegužės 
9 d. lietuvių Šv. Kazimiero šventovė
je įvyko pamaldos motinų garbei. 
Parapijos klebonas kun. J. Bertašius 
pasakė gražų pamokslą, skirtą spe
cialiai motinoms. Po pamaldų daly
viai persikėlė į parapijos salę, kur 
vyko programa, paruošta motinų gar
bei. Minėjimą pradėjo KLB Winni
pego apyl. valdybos pirm. Br. Vai
čaitis. Po to tarė žodį Ev. Fedaras, 
kuris savo pagrindinę kalbą iliustra
vo sava praeities gyvenimo patirti
mi. Kartu keliais žodžiais išreiškė 
užuojautą savo motinai, kuri nusi
laužusi koją dabartiniu metu gulinti 
ligoninėje. Kvietė publiką atsistoti ir 
tylos minute pagerbti mirusias mo
tinas. Priminė, kaip iš kalėjimo iš- 
gelbėjusi Vytautą D. jam nešusi 
maistą Gražina. (Kiek teko skaityti, 
atrodo, kad Vytautą iš kalėjimo iš
vedė ne Gražina, bet Mirga, K.S.).

Baigęs Manitobos universitetą 
Bruno Mališauskas motinos meilę sa
vo kūdikiui išsamiai nušvietė anglų 
kalba, nors svetimtaučių minėjime 
nė vieno nesimatė. Tenka pabrėžti, 
kad p.p. Mališauskai sudaro mišrią 
šeimą. Ji užaugino du sūnus. Tėvai 
abiem atskirai yra užsakę “Encyclo
pedia Lituanica” anglų kalba. Tai di
delė garbė tėveliams.

Pasibaigus kalboms, prasidėjo me-
ninė dalis. Stasio ir Julijos Raman- 
čiauskų dukrelė Renata (dar tik 8- 
rių metų) pašoko baletą. Jai buvo
gausiai plota. Baleto ji mokosi pas 
specialistę mokytoją. Linkėtina jai 
tapti tos srities žvaigžde. Aloyzo ir 
Hildos Šarauskų Tomas ir Rokas pa
sakė po kelis eilėraščius. Jie publi
kai labiausiai patiko, o ypač seneliui 
Mečiui Šarauskui. Winnipego jauni
mo atstovas Marius Timmermanas 
padeklamavo eilėraštį: “Be motinos” 
—Ados Karvelytės. Jo žodžiai labai 

sujaudino publiką. Štai jo ištrauka.
Nežinau kur eiti, kur Tavęs jieškoti, 
Ar žieduos gegužio, ar juodam sapne. 
Taip šiandieną trokščiau Tau rankas 

bučiuoti,
Ir pasidalyti ta baisia kančia. 
Pamenu nekartą susimąsčius tyliai, 
Tu mane gyventi žemėj mokinai, 
Tavo akys geros, Tavo mintys gilios, 
Motin, Tavo vardas šventas amžinai.

Be to, lūpų armonikėle pagrojo 
keletą letuviškų melodijų.

Pirm. Br. Vaičaitis padėkojo pro
gramos dalyviams ir publikai už gau
sų atsilankymą. Užbaigai svečiai vai
šinosi kava ir gardžiais pyragaičiais, 
kuriuos paruošė pačios mamos.

SUNKIAI SUŽEISTAS VACYS 
ŠERKŠNYS. Prieš porą savaičių au
tomobilio sužeistas V. Šerkšnys ir 
paguldytas General Hospital ligoni
nės III augšte. Įvyko taip. V. Šerkš
niui besikalbant and bulvaro, viena 
moteris, neatsargiai vairuodama au
tomobilį, užvažiavo ant V. Šerkšnio 
ir stipriai jį sutrenkė. Suskilo vie
nos kojos kaulas ir kiek lengviau su
žeista kita koja. Nelaimingasis be są
monės buvo nuvežtas į ligoninę, bet 
sveikata gerėja. Paskutiniu metu jis 
dirbo “Winnipeg Free Press” spaus
tuvėje.

ATSILIEPIMAS Į PAJIEŠKOJL 
MĄ K. EIMANTO. “TŽ” 13 nr. buvo 
jieškomas Winnipege gyvenęs Kos
tas Eimantas. Pas mus apie jį žinios 
yra tokios: jis prieš 10 metų gyveno 
Winnipege. Priklausė “Kanados Lie
tuvių Klubui Manitoboje” ir komu
nistinei Lietuvių Literatūros Draugi
jai, kurią savo laiku buvo įsteigęs 
Kazys Beniušis. Pastarojoje jis 3 me
tus išbuvo sekretoriumi. Kurį laiką 
iš Winnipego buvo dingęs. Buvo viso
kių spėliojimų. Grįžęs kiek pagyve
no ir išsikraustė į JAV. Smulkesnių 
žinių apie jieškomąjį nėra. K. Str.

greso P. Amerikoje. Vietos jaunimas 
paruoš užkandžius visiems dalyvau
jantiems. Apylinkės lietuvius prašo
me gausiai atsilankyti.

Apylinkės valdyba

■ ■ ■■

JA Valstybės
LIETIMAI PASAULYJE
ybės <J jant lietuvišką parapiją, žaidė kr

METINIAME JAV LIETUVIŲ 
FONDO SUVAŽIAVIME, kuris bu
vo jau XIII, Čikagos Jaunimo Cent
re dalyvavo 119 atstovų su 3.348 bal
sais. Suvažiavimo dieną, gegužės 15, 
LF turėjo 4.092 narius, o 1975 m. 
užbaigti su pagrindiniu $1.111.291 
kapitalu. Nuo LF įsteigimo pelno tu
rėta S487.189, kurių $354.612 pa
skirstyta lietuviškiems reikalams, o 
$132.338 teko administracinėms iš
laidoms. Spaudai šiuo metu ruošia
mas leidinys “Lietuvių Fondas” — 
narių vardynas su trumpomis jų bio
grafijomis. Juo rūpinasi vyr. red. J. 
Puzinas, red. A. Rėklaitis ir redak
cinis kolektyvas. Kadencijai pasibai
gus, iš LF tarybos pasitraukė jos na
riai dr. G. Balukas, dr. A. Razma, 
V. Kutkus, dr. J. Valaitis, J. Kučė- 
nas ir A. Vakselis. Balsų dauguma 
tarybon išrinkti: dr. A. Razma, dr. 
G. Balukas, V. Kutkus, dr. J. Valai
tis, J. Račkauskas, J. Kučėnas. Pa
grindinius pranešimus suvažiavime 
padarė LF valdybos pirm. dr. A. 
Razma, investavimo komisijos pirm. 
P. Kilius, pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis ir revizijos
komisijos pirm. K. Grina.
( JAV LB VIII TARYBOS RINKI- 
(MUOSE balandžio 26-27 d.d. dalyva
vo 7.428 nariai. Negaliojančiomis pri-
pažinta 450 balsavimo kortelių. Jo
mis atiduodami balsai neužskaityti 
kandidatams. 1973 m. tarybos rinki
muose dalyvavo 10.439 LB nariai. 
Šiemetinis dalyvių skaičius yra ma
žesnis, matyt, dėl įvykusio skilimo 
ir vadinamųjų reorganizatorių vestos 
propagandos boikotuoti rinkimus.
Abiejų rinkimų duomenys betgi liu
dija, kad tie reorganizatoriai bei jų 
lėmėjai buvo ir tebėra mažuma. 
Naujojon tarybon pagal balsų dau
gumą išrinkta 60 atstovų. “Drauge” 
pateiktais duomenimis, pirmuosiuo
se tarybos rinkimuose 1955 m. daly
vavo 6.916 rinkėjų, 1958 m. — 4.137, 
1961 m. — 4.648, 1964 m. — 7.566, 
1970 m. — 8.474, 1973 m. — 10.439, 

•^.976 m. — 7.428.
\ JAV SENATAS gegužės 4-5 d.d. 
„priėmė rezoliuciją nr. 406, kuri yra 
panaši į atstovų rūmų rezoliuciją nr. 
319. šiomis rezoliucijomis pabrėžia
ma, kad Helsinkyje pasirašytos Eu
ropos saugumo konferencijos gairės 
nėra pakeitusios JAV politikos ne
pripažinti Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos priverstinio įjungimo Sovietų 
Sąjungon ir kad šio principo sovie
tinės okupacijos atžvilgiu bus laiko
masi ir toliau.

A.a. ZENONAS NOMEIKA, var
gonų virtuozas, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Ročesteryje gegužės 22 
d., sulaukęs 65 mėtų amžiaus. Velio
nis buvo kėdainiškis, vargonus ir 
fortepijoną studijavęs 1925-29 m. 
Kauno konservatorijoje. Pasinaudo
damas švietimo ministerijos stipen
dija, vargonavimo studijas gilino Pa
ryžiuje 1929-36 m. pas žymųjį prof. 
M. Duprė. Lietuvoje dirbo dėstytoju
Klaipėdos ir Šiaulių muzikos mokyk
lose, Vilniaus konservatorijoje, kon
certavo Kauno, Panevėžio, Šiaulių,
Vilniaus šventovėse, pokaryje — DP 
stovyklose. JAV dirbo vargonininku 
Ročesteryje ir taip pat reiškėsi kon
certais. Paliko dukterį Kristiną ir 
žmoną Janiną, dideliu pasišventimu 
jį globojusią paralyžiaus metu.

SESELĖ ONA MIKA1LAITĖ, N. 
Pr. Marijos vienuolijos narė, Provi
dence kolegijoje gavo teologijos ma
gistrės laipsnį. Jos diplominis dar
bas — “Atsivertimas krikščioniška- 
me gyvenime”.

JUOZE AUGAITYTŲ, buvusią 
Lietuvos operos solistę, amžiaus sep
tyniasdešimtmečio proga pagerbė Fi
ladelfijos lietuviai šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Su jos gyvenimu 
bei muzikine veikla dalyvius supa
žindino dr. E. ilrmanienė, viešnia iš 
Baltimorės. Koncertinę programą at
liko keturios J. Augaitytės mokinės
— G. Ugianskienė, O. šalčiūnienė, 
O. Pliuškonienė, italė A. Del Borrel- 
lo. Daug sveikinimų laiškais bei te
legramomis gauta iš lietuvių muzi
kų. Sukaktuvininkė taipgi reiškia
si ir visuomeninėje veikloje, jau 10 
metų vadovaudama Filadelfijos lie
tuvių moterų klubui.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 

savo 45 metų veiklos sukaktį pami
nėjo kun. J. Petraičio atnašautomis 
Mišiomis ir šiai progai skirtu pa
mokslu. Po pamaldų visi susirinko 
draugijos salėje, kur jų laukė bend
ri pietūs. Įvadinį žodį tarė draugijos 
pirm. Z. Mikelaitienė. Sukakties pro
ga buvo pagerbti nusipelnę veikėjai
— J. Bukauskas, p. Martinkus, J. 
Stočkūnienė, J. S. Sislauskai. Min- 
daugiečius sveikino AI.OS Tarybos 
pirm. A. Mičiūnas, Argentinos Lie
tuvių Centro vicepirm. E. Rudytė, 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. J. Petraitis, “Laiko” administ
ratorius P. Gudelevičius, Lietuvai 
Išlaisvinti Centro pirm. Z. Juknevi
čius, “Nemuno” draugijos pirm. J. 
Survila, Senelių židinio ižd. J. šiušis 
ir J. Sislauskas pensininkų vardu. 
Visi dalyviai Mindaugo draugijai su
giedojo “Ilgiausių metų”.

Australija
A.a. JONAS BAŠKYS, 51 metų 

amžiaus, gegužės 7 d. staiga mirė 
savo darbovietėje Melburne. Velio
nis buvo šiaulietis, lankęs šio miesto 
berniukų gimnaziją. Pokario metais 
gyveno Seeligenstadto stovykloje ir 
iš jos atvyko Australijon. Melburne 
jis buvo pirmojo bažnytinio komite
to nariu, kun. P. Vaseriui organizuo- 

krep
šinį Varpo sporto klubo komandoje. 
Su velioniu laidotuvių koplyčioje at
sisveikino: V. čižauskas — bičiulių
vardu, L. Baltrūnas — sportininkų. 
Po koncelebracinių kun. P. Vaserio 
ir kun. P. Dauknio Mišių Šv. Jono 
šventovėje gegužės 11 d. palaidotas 
Springvale kapinėse. Giliame liūde
syje liko žmona Halina, mažametės 
dukrelės Kristina ir Anita, kurias 
velionis kiekvieną savaitglį veždavo 
į lietuvišką mokyklą.

Kenija
JUNGTINIŲ TAUTŲ globojamoj 

tarptautinėj konferencijoj prekybos 
ir ūkinės pažangos klausimais Nairo
byje, Kenijos sostinėje, dalyvavo ir 
vienas lietuvis — Vatikano nuncia
tūros patarėjas prel. Jonas Bulaitis, 
įjungtas į Vatikano delegacijos su
dėtį.
Britanija

NOTTINGHAM© LIETUVIŲ 
KLUBAS surengė vardinių pobūvį 
visiems šios kolonijos Stasiams bei 
Stasėms ir pagerbė amžiaus šešias
dešimtmetį švenčiančią veikėją Ele
ną Vainorienę. Jausdama menininkų 
trūkumą, ji organizavo įvairius me
no būrelius, įsteigė ir šiandien tebe- 
dainuojantį moterų kvartetą. Jos 
dukros kartu su motina sudaro me
ninį vienetą, šokantį baletą, tauti
nius šokius, dainuojantį lietuviškas 
dainas. Dainomis bei deklamacijo
mis gražiai reiškiasi ir anūkai, išmo
kyti močiutės E. Vainorienės. Ji 
taipgi yra vienintelė lietuvė kankli
ninkė Britanijoje, kankles atsivežusi 
iš Lietuvos. Pobūvio dalyviai sukak
tuvininkę apdovanojo gėlėmis, su
giedojo jai “Ilgiausių metų”.

Vokietija
JAUNIMO IR MENO DARBUO

TOJŲ SUVAŽIAVIMĄ balandžio 30 
— gegužės 2 d.d. Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje, surengė Baltiečių 
Krikščionių Studentų Sąjungos lie
tuvių skyrius. Programa buvo pradė
ta estrados sol. V. Rakauskaitės-Lan- 
dienės pranešimu apie muzikos, dai
nos ir giesmės evoliuciją sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Paskaitą apie 
poetų V. Mykolaičio - Putino, B. 
Sruogos ir J. Aisčio santykius su 
krikščioniškąja religija skaitė dr. J. 
Grinius. V. Bubnio knygą “Po vasa
ros dangum” analizavo biblioteki
ninkas A. Hermanas, ev. kun. J. Ur- 
dzė ir mok. B. Lapšienė. Dail. A. 
Krivickas dalyvius supažindino su, 
kultūrinį gyvenimą atskleidžiančiais 
muzėjais okupuotoje Lietuvoje, su
rengdamas ir atitinkamą parodėlę. 
Koncertuose klasikinę programą at
liko sol. Evelyn Glower, violončelis
tas T. Leedbartraud, abu iš V. Ber
lyno, fleitistas P. Odinis ir pianistė 
R. Lampsatytė, Čikagos letuvaitė, 
gilinanti studijas V. Berlyne, estra
dinę ir liaudies dainij programą — 
sol. B. Gailiūtė - Spies iš Belgijos, 
sol. V. Rakauskaitė - Landienė iš
Muencheno ir berlynietė E. Glower, 
dainavusi lietuviškai. Tautinius šo
kius šoko Ž. Vilčinskaitės vadovau- 
jama grupė. Lietuvos bažnytinės 
provincijos penkiasdešimtmetis bu
vo paminėtas prel. P. Celiešiaus is
torine apžvalga, padaryta po sekma
dienio Mišių, kurias laikė prel. P. 
Celiešius ir ev. kun. J. Urdzė.

NIKODEMAS JURŠĖNAS, atvy
kęs studijuoti iš okupuotos Lietuvos, 
Bonnos universitete ruošia filosofi
jos doktoratą.

LIETUVOS VOKIEČIŲ GLOBA
pasižymėjęs Sauerlando srities mies
telis Neheim-Huesten vieną savo 
gatvę yra pavadinęs Lietuvos Žiedo 
gatve (Litauenring Strasse), šį pa
vadinimą jai iškovojo miestelyje gy
venantis Albertas JUngeūs, “Die 
Raute” (“Rūtos”) redaktorius, nuo
širdus lietuvių bičiulis. Jo pastango
mis miestelyje yra įsteigtas ir lietu
vių muzėjus su didele biblioteka.
Lenkija

STANISLOVO SUCHACKIO me
džio drožiniai puošia Vroclavo lietu
vių seklyčią. Šis nagingas lietuvis, 
gimęs 1906 m. Jurgiškių kaime, Ma
rijampolės apskr., seklyčios vadovų 
dėmesį atkreipė dviejų skirtingų 
klumpių suvienodinimu, šiandien jis 
jau yra sukūręs apie 200 drožinių, 
kuriais susidomėjo lenkų spauda, 
tautodailės muzėjai, meninių dirbi
nių parduotuvės. S. Suchackis iš 
Vroclavo persikėlė kaiman pas sūnų, 
nes ten jis lengviau suranda žalia
vos savo kūriniams. Lankydamasis 
Vroclave, visada atveža savo naują 
kūrinį lietuvių seklyčiai.

PUNSKO LIETUVIAI šimtąsias 
M. K. Čiurlionio gimimo metines pa
minėjo dviem koncertais kultūros 
namuose ir gimnazijos salėje pernai 
rudenį, spalio 11-12 d.d. Su šio ge
nialaus dailininko ir kompozitoriaus 
gyveniniu bei kūryba dalyvius supa
žindino punskietis mokytojas Jonas 
Stoseliūnas, o jo kūrinius atliko pia
nistė Aldona Dvarionaitė. Koncerto 
metu buvo rodomos M. K. Čiurlionio 
tapybos darbų skaidrės, kurių 
įjungimas koncertan dalyviams lei
do pajusti spalvos, formos ir garso 
harmoniją M. K. Čiurlionio kūrybo
je. šia proga Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos centro valdyba 
Punsko kultūros namuose surengė 
M. K. Čiurlionio darbų reprodukcijų 
parodą, kuri buvo uždaryta tik lap
kričio 8 d. Uždarymo dieną specialią 
programą atliko LVKD Punsko gim
nazijos ratelio nariai, vadovaujami 
mokytojos D. Pečiulienės. Didžiausio 
dėmesio susilaukė filmas apie M. K. 
Čiurlionį.



The Ccmadianization of Tony Adams
Televizinis vaidinimas apie Kanados lietuvius

jos neteisingą elgesį su Lietu
va ir kartais jį išreiškia nepa
lankiais žodžiais lenkų adresu, 
tai tiesa. Tačiau čekams lietu
viai jokios neapykantos nėra tu
rėję ir išsireiškimas jų adresu 
nuskamba nerealiai. Antras pa
stebėtinas dalykas yra tas, kad

Tai veikalas, parašytas televi
zijai apie Antaną Adomaitį, ku
ris turi televizijos priimtuvų 
pardavimo - taisymo krautuvę. 
Pas jį dirba jo geras draugas 
Jonas Šimkus ir dar vienas ka
nadietis. Ant krautuvės lango 
aiškiai užrašyta jo suanglintoji
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ARVYDAS LEONAS ZNOTINAS iš 
Guelph, Ont., baigęs š.m. gegužės 22 
d. inžinerijos fakultetą Waterloo 
universitete bakalauro laipsniu. Dir
ba Edwards bendrovėje Owen Sound, 
Ont., kaip “digital designer”.

NORIA MARIJA ZNOTINAITĖ iš 
Guelph, Ont., baigusi š.m. gegužės 
22^d. inžinerijos fakultetą Waterloo 
universitete bakalauro laipsniu. Tę
sia studijas savo srityje magistro 
laipsniui gauti.

Jos kūrybos kelias — gamtovaizdis
Dail. Stasė Smalinskienė ir malonūs įspūdžiai jos parodoje

DAIL. DAGYS

Žmonės yra labai Įvairūs. 
Vieni, lyg būtų labai pavargę, 
yra linkę snūduriuoti, lyg ilsė
tis, kiti — vis žvalgytis, ilgėtis, 
lyg kažko laukti iš dangaus nu- 
krintant, o treti yra visada už
siėmę, nuolat ką nors veikia ir 
vis skuba. Atrodo, jie niekada 
nepavargsta ir nelaukia jokių 
gėrybių iš kažkur nukrintant. 
Pastarosiomis būdo savybėmis 
yra apdovanota dailininkė Stasė 
Smalinskienė. šalia namų tvar
kymo bei vadovavimo šeimai, 
šalia visuomeninio veikimo bei 
mokytojavimo, ji surado laiko 
bei energijos lankyti tapybos 
pamokas, o paskiau tapyti, stu
dijuoti pasirinktąjį gamtos mo
tyvą.

Taip uoliai darbuodamasi ir 
nuoširdžiai gilindamasi Į savo 
tapybai pasirinktus vaizdus, St. 
Smalinskienė sugebėjo su savo 
darbais Įeiti į dailininkų tarpą 
t.y. dalyvauti su jais meno pa
rodose.

š.m. gegužės pabaigoje buvo 
surengta asmeninė jos paroda 
mažojoje Anapilio salėje. Su jos 
darbais galėjo susipažinti To
ronto ir apylinkės lietuviai. Pa
rodoje buvo aliejinės (kiek se
nesni) ir akrilinės (naujesni) ta
pybos darbai. Dirbdama pirmą
ja medžiaga, ji buvo santūres
nė, tikrovei ištikimesnė, o su 
antrąja parodė daugiau laisvės 
ir kūrybinės nuotaikos. Ir vie
naip, ir kitaip dirbdama, St.

Smalinskienė sugeba savo pa
veikslus sutvarkyti taip, kad jie 
žiūrovams teiktų malonų įspū
dį. Taip alsavo beveik visi jos 
gamtovaizdžiai. Bandymas savo 
jausmus išreikšti žmogiška fi
gūra parodė, kad šios formos 
jai dar neįveikiamos.

Tikrasis dail. St. Smalinskie- 
nės kūrybos kelias yra gamto
vaizdis. Juo ji sėkmingai eina. 
Jungdama gamtos grožį su savo 
širdies meile, ji sukuria kūrinį, 
kuris pagauna žiūrovą. Jai yra 
svetima žiūrovus gąsdinanti lau
kinė fovistų ar ekspresionistų 
dvasia su jų rėkiančiomis spal
vomis, grubia, sportine bejaus
me technika, kuri kartais pasi
baigia murzinumu. šių nuotai
kų sužavėti yra ir kaikurie mū
sų tapytojai.

Minėtosios srovės prieš maž
daug 80 metų atsirado Europo
je. Tada buvo reiškiama mintis, 
kad bjaurus daiktas mene tam
pa dailiu, o dailus — nieko ne
sakančiu, todėl ėmė tapyti bjau
rius paveikslus. Bet jie nesuvo
kė, kad daiktas nėra paveikslas. 
Pvz. seni, apdaužyti batai duos 
įdomesnį paveikslą nei žvilgan
čios lakierkos, kai pereis per 
gero dailininko kūrybos prizmę. 
Tada jie taps naujais daiktais. 
Panašios- galimybės ir lūžiai kū
rybinėse prizmėse suklaidina 
nevieną dialininką bei dailės 
mėgėją. Todėl kaikas ir .dailius 
objektus pradėjo bjauriais vaiz
duoti. Malonu, kad St. Smalins
kienė nepasuko šia kryptimi.

VYTAUTAS AIDAS

Sibir iniai posmai
Mačiau

Gyvenime mačiau tik vargą — juodą vargą. 
Juo ėjo žmogaus pasmerktas žmogus.
Lyg kirminas jis knaisė žemę margą, 
Jis graužė uolą — kasė sau kapus.

Jis grūmės su kalnais — į slėnius vilko kaulus, 
Jis klupo žvelgdavus mirčiai Į akis.
Jį gniaužė aplinka,- speigai ir šalnos, 
Jį spaudė dienos ir tamsi naktis.

Jis trupino uolas ir rinko velnio grūdus, 
Teisėjams statė spindinčius namus.
Pats alkanas, nuplyšęs ir nuliūdęs, 
Taip nešė kryžių kalinys žmogus.

Jam ašara gaili mirkino kąsnį duonos 
Ir badas iš jo šaipėsi viešai —
Jis valkata, jis prastas slenkstis pono, 
Jo duonos kąsnis — kruvini delnai.

Štai vėjas tarp kalnų niūniuoja liūdną dainą 
Ir vergui skausmą šluosto nuo veidų.
Suplyšusiais kalnais prislėgti žmonės eina 
Palinkę žemėn nuo dienos vargų.
1956 m.

Pro žiūronus
Tu pro skaidrius mirties žiūronus 
Pažvelk į praeitį tautos.
Virš miško salvių milijonai, 
Skausmai sulaužytos ribos.

Žagrelė įsmeigta dirvone,
Lyg ženklas skubesio kraupaus.
Gale vagos dėmė raudona,
Ir ant jos antspaudas žmogaus.

Kraujuota šliuže išdarkyta 
Skiautelė vėliavos šventos.
Ašarom kraujo nubarstyta, 
Ir kryžius prisegtas prie jos.

Pašvaisčių klampiosios pakrantės
Šnara paminklais atminties,
Berželių žievėje išpjautais:
Miriau, Tėvyne, dėl Tavęs!

Vidurnakčiais tamsiais mauroja
Du pakrauti garvežiai:
Likučiai Tėviškės važiuoja,
Sugrūsti tarsi gyvuliai.

Kas juos priglaus, kuri padangė?
Nežinomybės paslaptis.
Tik nuojauta ... Tėvynę brangią

© Bepamatys tiktai mintis.
£ 1965 m. jį
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s Ir lydimos verksmų paguodos, 
Ir abejotinos vilties, 
Riedėjo vagonų kolonos 
Į kraštą vargo ir mirties.

Spygliuotais tinklais apraizgytų 
Būreliai daržinių šalti 
Juos priglaudė klastos išvytus, 
Juos priglaudė diena kaiti.

Nakties juodumo bado mintys 
Kas dieną vaikščioja su jais. 
Nuo šalčio kaulų kojos linko, 
Širdis plazdėjo vis rečiau.

Išgėrus pabaigai kartybių, 
Vėlėms nuskambinus varpais, 
Uždengę šiurkštų drobės šydą 
Į daubą išlydi slaptai.

Kaulų rūdim grioviai apskretę 
Ir susikraipę kupstynei 
Tau pasakys: jie viską matė, 
Kur dingo motinų vaikai.

Kam Apvaizda šviesos, gyvybės 
Neleido šiandien dar gesint, 2
Tą dar pašauks tiesos didybė s
Sunkaus buvimo atrakini.

3

pavardė “Tony Adams”, nes 
taip geriau verslui.

Veiksmas prasideda Jono Šim
kaus name. Trys šeimos penk
tadienio vakarą puotauja. Namo 
šeimininkas, pasišaukęs Antaną 
į virtuvę, praneša jo visą gyve
nimą iš vėžių išmušančią nau
jieną: jo pirmoji žmona gyva! 
Karo metu jis savo akimis matė, 
kai kitoje pusėje upės buvo su
sprogdintas sunkvežimis, kuriuo 
ji su kitais važiavo. Ją dabar 
Vokietijoje mačiusi Jono pusse
serė. Ji turinti ir mergaitę Al
doną, kuri dar nebuvo gimusi, 
kai jiedu karo buvo išskirti. An
tanas dabar yra vedęs kanadie
tę Carol ir turi sūnų Mark 7 
metų.

Antanas savo antrajai žmonai 
apie tai nieko nesako, bet po 
ilgų svarstymų nutaria su pir
mąja, kurios vardas Elena, su
sirašinėti. Tam jis naudoja Jo
no Šimkaus adresą. Carol iš 
keistos Antano laikysenos pa
junta, kad kažkas netvarkoj ir 
išgauna paslaptį. Ji pasiūlo An
tanui pasikviest savo pirmąją 
žmoną su dukrele Kanadon į 
svečius. Antanas sutinka. Už 
kiek laiko Antanas su Carol ir 
Mark bei su visais savo draugais 
pasitinka viešnias iš Vokietijos 
Toronto aerodrome ir apgyven
dina Jono Šimkaus name. Grei
tu laiku jis pradeda su savo pir
mąja žmona bei dukrele susiti
kinėti ir išvažinėti darbo metu, 
slėpdamas tuos veiksmus nuo 
savo kanadietės žmonos Carol. 
Prieina prie to, kad vieną sek
madienį, užuot vykęs į pamaldas 
su savo Kanadoj sukurta šeima, 
išsiunčia žmoną Carol su sū
num į pamaldas, o pats pasiima 
pirmąją žmoną Eleną ir nuvyks
ta į High Parką. Vėliau išsinuo
moja motelyje kambarėlį ir ten 
praleidžia visą vakarą iki po 
vidurnakčio. Toks elegesys, ži
noma, užpykina jo antrąją žmo
ną ir prasideda įtampa. Galų ga
le viskas išsisprendžia tuo, kad 
Elena atsisako betkokių teisių į 
Antaną ir su dukrele Aldona iš
vyksta Vokietijon.

Yra pora dalykų, kurie užkliū
va beskaitant šio veikalo rank
raštį. Pirmasis, tai pokalbis vei
kalo pradžioje, kuriame vaišių 
dalyviai kalba apie reikalą kurį 
nors parką pavadint “Park Li
thuania” vardu ir vartoja išsi
reiškimus “bloody Pollacks”, 
“crazy Czeks”. Kad daugelis lie
tuvių turi kartėlį Lenkijai už

Lituanistinės 
studijos jaunimui
Lituanistika besidominčiam 

jaunimui ir vėl yra puiki proga 
pagilinti žinias PLJS Ryšių 
Centro rengiamoje Lituanisti
nių Studijų Savaitėje. Tai jau 
trečioji tokia stovykla, šiais me
tais įvyksianti rugpjūčio 15-27 
dienomis Loyola of the Lakes 
vietovėje, prie Akron, Ohio, 
JAV.

Stovyklos lituanistikos pro
gramoje bus dėstomas linksnių 
bei kirčių mokslas, žodžių dary
ba, rašyba, poezija, apysaka bei 
šių laikų Lietuvos istorija. Dės
tytojai — St. Barzdukas, prof. 
A. Klimas, kun. red. J. Vaišnys, 
prof. R. Šilbajoris, dr. I. Gražy
tė - Maziliauskienė ir prof. B. 
Mačiuika. Vakarais bus rodomi 
lietuviški filmai ir atliekami 
specialūs užsiėmimai. Stovyklo
je, kaip nuo pradžios įprasta, 
kalbama tiktai lietuviškai, kad 
išmoktus dalykus būtų galima 
panaudoti praktiškai. Gilesniam 
lituanistikos įsisavinimui yra 
sukuriama atitinkama aplinku
ma. Stovyklavietė, gražios gam
tos gaubiama, nepaprastai tinka 
mokslui ir poilsiui. Dalyviai bus 
apgyvendinti patogiose patalpo
se su aptarnavimu, o mokestis 
už dvi savaites tik $100.

Norintieji daylvauti Kent 
State universiteto užskaitų pro
gramoje primoka $69 ir gauna 
3 valandų užskaitas (credits) už 
lietuvių kalbą, o primokėjusieji 
$137 gali gauti 6 vai. užskaitas 
(quarters). Užsiregistravusiems 
iš anksto (PLJS Ryšių Centras, 
2422 West Marquette Rd., Chi
cago, Ill. 60629, USA) bus at
siųsta pasiruošiamoji medžiaga. 
Dalyvaujantieji užskaitų pro
gramoje gali pasirinkti vieną 
sekančių sričių: lietuvių kalbą, 
literatūrą, Lietuvos istoriją.

Romas Kasparas

iš Vokietijos atvykusios Elenos 
dukrelė Aldona nemoka lietu
viškai. Ji kalba tik vokiškai ir 
truputį angliškai. Jeigu mergai
tė, dabar 12 metų amžiaus, nuo 
mažens yra augusi pas lietuvę 
motiną, kuri pati vokiškai pra
džioje tikriausiai nemokėjo, tai 
visai nesuprantama, kodėl mer
gaitė lietuviškai nemoka.

Veikale matome lietuvius, ku
rie greit nenutausta. Išimtis yra 
Antanas, nes jis yra vedęs nelie- 
tuvę. Tačiau lietuviai parodomi 
kaip mėgstantys gert ir išgėrę 
“patriotiškai” politikuot. Toks

įspūdis susidaro perskaičius vei/į 
kalo rankraštį. Kaip jis atrodyv\_X 
televizijoje po režisūrinių ope
racijų, pamatysime turbūt ru
deniop.

Jei dar įmanoma, reikėtų pa
keisti veikalo pavadinimą. Vie
na, jis nesklandus, primena tam
tikrą tendenciją, būtent asimi
liaciją, kuri nesiderina su dau- 
giakultūre Kanados politika.

Pradinis minimo veikalo au
torius yra Petras Jurkšaitis, 27 
m. amžiaus lietuvis. Jo pateik
tasis veikalas televizijos dramos 
skyriui buvo betgi tiek pakeis
tas, kad autorius pasirinko pa
siūlymą — parduoti rankraštį 
ir atsisakyti autoriaus teisių. 
Dabartinės formos veikalas yra 
gerokai reformuotas Ann Rei
ser ir girdėti, kad bus perduo
tas be pirminio autoriaus pavar
dės. J. S.

Televiziniame vaidinime “The Canadianization of Tony Adams”, kurį rodys 
CBC tinklas, vaidmenis atlieka (iš kairės): latvis Obelio, Albert Sammi 
(Tony Adams), Aldona Dargyte-Byszkiewicz (Mrs. Shimkus) ir kiti

Kotryna Grigaitytė

Tremiamojo 
žodis
Liūdnai susižvalgo beržai. 
Žegnojasi gluosnis prie kelio.
Ne giesmė ... ne Sekminių varpai, 
Ne maldai su durtuvais kelia.
O, birželi rūsčiųjų dienų . . . 
Istorijos lapuos pražydęs — 
Nusinešęs raudas m tylimų 
Ir kruvinus ženklus mūs žygio. 
Retežiai rankas tegu spaudžia, 
Nepalaužti jiems dvasią lietuvio, 
Kai pakelės žydinčios rauda 
Kvepėjimu pievų pasruvę. 
Teskamba retežiai teskamba 
Tautos himno galingu ritmui. 
Kaip duoną, kaip saulę, kaip 

maldą,
Aš tėvynę su savim imu.
Teskamba retežiai, teskamba 
Tautos himno galingu ritmu.

Atsiųsta paminėti
Leonardas Andriekus, Už VASA

ROS VARTŲ. Lyrika. Iliustravo Te
lesforas Valius. Niujorkas 1976 m., 
80 psl.

DEVINTOJI PRADALGĖ. Litera 
tūros metraštis. Knygos formato, 
390 psl. “Nidos” Knygų Klubo 1976 
m. leidinys nr. 96. Kaina: amerikie
tiški $7.50 arba 3 svarai, nariams — 
$6 arba 2.50 sv. Kietais viršeliais — 
$1 arba 0.50 sv. brangiau. Leidėjo 
adresas: Nida Press, 1 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT, Brtiain.

RITA LAPIENYTĖ, šį pavasari bai
gusi Guelph universitete gamtos 
mokslų fakultetą bakalauro laipsniu. 
Ji specializavosi zoologijos srityje. 
Gyvendama Delhi, Ont., apylinkėje, 
aktyviai reiškėsi lietuvių veikloje. 
Baigė lietuvišką mokyklą, priklausė 
skaučių draugovei, šoko lietuvių tau
tinius šokius, dalyvavo visur, kur tik 
lietuviškas jaunimas pasireikšdavo. 
Šiuo metu dirba Guelph universiteto 
entomologijos skyriuje. Ritos tėvai 
— Petras ir Vanda Lapieniai turi 
stambų tabako ūki Delhi, Ont., apy
linkėje. Yra nuoširdūs lietuvių bend
ruomenės ir parapijos nariai. Jau
nesnė dukra Dalia studijuoja mikro
biologiją Guelph universitete. Sū
nus Renius yra optometrijos studen
tas Waterloo universitete.

d ti lITIJKBII JI: VEIKLOJE
PAVASARINĮ KONCERTĄ BOS

TONE surengė kaimyninio Brockto- 
no Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas kompoz. Juliaus Gai
delio. Jame taipgi dalyvavo ir Bosto
no lietuvių vyrų sekstetas, kurio va
dovas taip pat yra J. Gaidelis. Kon-

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ KŪ
RINIŲ koncertai rengiami Vilniaus 
konservatorijoje. Trečiasis buvo 
skirtas kompozitoriams Jurgiui Juo- 
zapaičiui ir Antanui Rekašiui. Pir
mojoje dalyje skambėjo J. Juoza- 
paičio kūriniai. Jo “Kvintetą pučia-

certe skambėjo paties J. Gaidelio ir 
kitų lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Didžiausio dėmesio betgi susilaukė 
kompoz. J. Gaidelio ir poeto Bernar
do Brazdžionio “Kantata lietuviškam 
žodžiui”. Chorui talkino solistai D. 
Mongirdaitė - Richardson, N. Linge- 
raitis ir St. Liepas. Kantata pirmą 
kartą buvo atlikta Brocktone 1975 
m. lapkričio 9 d. Jos pakartojimo 
proga jautrų sveikinimą chorui ir jo 
vadovui J. Gaideliui atsiuntė teksto 
autorius B. Brazdžionis. Šiuo kon
certu buvo paminėta su Bostonu bei 
jo apylinkėmis susieta J. Gaidelio 
chorinės veiklos 25 metų sukaktis. 
Jos pagrindinius metmenis atsklei
dė St. Santvaras.

MĖNRAŠTIS “NORTHERN MO
SAIC”, leidžiamas Kanadoje, Onta
rio provincijoje, Thunder Bay mies
to etninių grupių tarybos, gegužės 
mėnesio laidoje visą' puslapį pasky
rė medžio drožinėtojui Jonui Moc
kui. Su juo skaitytojus supažindina 
Lynne McClain straipsnis “Wood 
carver Jonas Mockus”. Iš pateikia
mų duomenų sužinome, kad jis yra 
gimęs 1918 m. Lietuvoje, ūkininko 
šeimoje, ir drožimui skiria savo lais
valaikius nuo pat vaikystės. Šiuo 
metu J. Mockus gyvena Thunder 
Bay mieste, dirba Abitibi bendrovė
je. Jo drožiniai jam yra laimėję pre
mijas CNE parodoje Toronte ir vie
tinėse gyvenamojo miesto parodose. 
J. Mockus yra sukūręs dekoratyvinę 
lėkštę su W. Churchillio atvaizdu, 
Kanados provincijų puodukus, pa
puoštus jų ženklais. Didžioji jo dro
žinių dalis betgi atspindi lietuviškas 
temas. Straipsnis, kuriam medžiagą 
parūpino dr. E. Jasevičiūtė, iliust
ruotas penkių J. Mockaus drožinių 
ir paties pasidarytų darbo įrankių 
nuotraukom. Jų tarpe yra Lietuvos 
Vytis, verpianti motina, už kurios 
nuo caro žandarų lietuvišką knygą 
slepia skaityti besimokanti maža 
mergaitė. Visi šie drožiniai, išskyrus 
vieną vazą, yra bareljefinio pobų.-. 
džio.

ČIKAGIETIS GINTAUTAS VĖ
ŽYS turi sutelkęs gausų lietuviškų 
knygženklių rinkinį, kurio paroda 
neseniai buvo surengta Čikagoje. 
Gegužės 3-21 d.d. rinkinys buvo išsta
tytas Kolorado universiteto Dailiojo 
Meno Centre, Denverio mieste.

AKTORIUS VITALIS ŽUKAUS
KAS, svečias iš Niujorko, Los Ange
les lietuvius linksmino pavasarinia
me Lietuvių Radijo Valandėlės Klu
bo baliuje Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Šį kartą jis buvo atsisakęs 
jam būdingo vieno žmogaus teatro, 
kuriame tenka atlikti kelių veikėjų 
vaidmenis, pasitenkindamas įvairių 
linksmų istorijų skaitymu.

SUSIPAŽINIMAS SU LEONO BA
RAUSKO, velionies aktoriaus, plokš
tele įvyko Čikagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Dalyvius pasvei
kino paties L. Barausko balsas iš 
“Lokio” uvertiūros įrašo plokštelė
je. Plokštelės gimimo procesą apibū
dino kompoz. D. Lapinskas, velioniui 
L. Barauskui leisdamas prabilti “Že
maičių dainos” garsais, pasakojimu 
apie vienišą beržą. Sol. D. Kučėnie- 
nė atliko dvi naujas kompoz. D. La
pinsko kompozicijas — dainą “Ber
neli svajūnėli” ir raudą “Karvelėli”. 
Jai fortepijonu akompanavo pats D. 
Lapinskas, dūdelėmis — R. Pemku- 
tė ir D. Karužaitė. Aktorė L. Raste- 
nytė-Lapinskienė programą papildė 
A. Škėmos “Giesmės” ištrauka.

TERESE IR- JONAS BOGUTOS, 
Čikagos lietuviai, kuria video filmus, 
panaudodami vaizdines televizijos 
juosteles. Aplankę Shenandoah vie
tovę Pensilvanijos valstijoje, jiedu 
Čikagon parsivežė video filmą apie 
senųjų ateivių gyvenimą. Jis bus ro
domas T. J. Bogutų vadovaujamame 
teatre “Lithuanian Video Theater”.

DR. ALGIRDAS RAMONAS 63-jų 
nuotraukų parodą surengė Čikagos 
Lawn bibliotekoje. Jo nuotraukos 
pasižymi geru kompoziciniu sprendi
mu, ne tik vaizdo, bet ir psichologi
nės nuotaikos pagavimu. Žmonių 
grupes, gamtos vaizdus papildė to
kie paprasti objektai, kaip surūdiju
si spyna, pūvančios virvės, ledo var
vekliai, drugelio sparnai.

-J JAPONAS IKUO MURATA, To
kijo ekonomikos kolegijos humanita
rinių mokslų profesorius, jau baigė 
K. Donelaičio “Pavasario linksmy
bių” vertimą į japonų kalbą ir jį pa
skelbė kolegijos žurnale, pridėdamas 
ir originalo tekstą. Kartu su vertimu 
pateikiamas ir 21 psl. straipsnis apie 
K. Donelaitį, lietuvių raštijos bruo
žus. Prof. I. Murata, talentingas kal
bininkas, lietuvių ir latvių kalbas 
studijavo Ohio universiteto kursuo
se. Lietuviškai jis susirašinėja su 
vilniečiu akademiku K. Korsaku, fi
lologijos dr. A? Sabaliausku. 1974 m. 
vasarą viešėjo Vilniuje. Prof. I. Mu
rata yra pasiryžęs japonams pateikti 
pilną K. Donelaičio “Metų” vertimą. 
Pernai jis išvertė ir paskelbė vysk. 
A. Baranausko “Anykščių šilelį”. 
Vertimai atliekami labai kruopščiai, 
naudojantis net tarminiais tekstais, 
į juosteles įrašytomis deklamacijo
mis. Tačiau jų poetiškumo neįmano
ma patikrinti, nes nėra lietuvio, mo
kančio japonų kalbą.

miesiems” atliko filharmonijos ats
tovai A. Vizgirda, J; Rimas, A. Bud
rys, J. Slankauskas ir A. Račkaus
kas, “Sonatą smuikui solo” — P. 
Kunca, vokalinį ciklą S. Nėries žo
džiais “Diemedžiu žydėsiu” — ope
ros sol. R. Tumalevičiūtė ir pianistė 
L. Juozapaitienė, “Muziką fleitai, 
mušamiesiems, fortepijonui, altui ir 
violončelei” — A. Vizgirda, L. Di- 
keris, J. Juozapaitis, K. Apanavičius 
ir V. Vasiliauskas. Kompoz. A. Re
kašiaus kūrybai atstovavo penkios 
dainelės iš ciklo “Girių giesmės” L. 
Gutausko žodžiais, “Capriccio flei
tai ir obojui”, studijų metais sukur
ta ir perredaguota “Epitafija” - po
ema kameriniam orkestrui”, “Diafo- 
nija violončelei ir kameriniam or
kestrui’”. šios koncerto dalies atli
kėjai — Vilniaus B. Dvariono vai
kų muzikos mokyklos choras, vado
vaujamas ž. Barauskienės, fleitis- 
tas A. Vizgirda, obojistas J. Rimas, 
violončelistas I. Kučinskas ir filhar
monijos simfoninio orkestro kame
rinė grupė, diriguojama J. Domarko.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
sezoną užbaigė premjera, kuriai bu
vo pasiririkta Juozo Grušo dviejų da
lių paradoksinė tragikomedija “Cir
kas”’. Spektaklį paruošė vyr. rež. H. 
Vcncevičius, scenografiją sukūrė 
dail. V. Idzelytė, muziką kompoz. 
O. Balakauskas, pagrindinius vaid
menis — aktoriai A. Rosenas, V. 
Mainelytė, E. Gabrėnaitė, J. Kisie
lius.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUO
SE. jaunųjų literatų kūrybos vakarą 
surengė aktorė Joana Valančienė, 
pavadinimui pasirinkusi Dainos 
Pranckietytės eilėraščio žodžius: 
“Noriu būti balta spalva...” J. Va
lančienė programon buvo įtraukusi 
poetų A. Jonyno, R. Dambrauskai
tės, N. Blaževičiūtės, R. Graibaus, A. 
Karosaitės, L. Degėsio, V. Jasukai- 
tytės, V. Marcinkevičiaus, V. Vait
kevičiaus ir A. Šimkaus eilėraščius, 
V. Brazausko, B. Bušmos, R. Klimo, 
S. Kondroto apsakymus.

DIDĮJĮ “ŽEMAIČIO” PRIZĄ sa
viveiklinių Žemaitijos dramos gru
pių konkurse laimėjo Rietavo kultū
ros namų atstovai. Konkursas kas 
dveji metai rengiamas Raseiniuose, 
kur susitinka zoninių varžybų laimė
tojai.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
ROMUOSE įvyko latvių vidurinio
sios kartos dailininkės Džemos Skul- 
mės tapybos darbų paroda. Vilnie
čiams ji yra jau pažįstama iš Vil
niuje rengtų Pabaltijo tapybos pa
rodų.

RESPUBLIKINIŲ LITERATŪROS 
IR MENO PREMIJŲ KANDIDATAI. 
Rašytojų sąjunga 1976 m. premijų 
kandidatais pasiūlė: Juozą Grušą — 
už dramos veikalus “Barbora Radvi
laitė”, “Pijus nebuvo protingas”, 
“Švitrigaila”; Vytautą Rimkevičių
— už apsakymų knygas “Kaimo kro
nikos”, “Girėnai”, “27 išpažintys”; 
Martyną Vainilaitį — už eilėraščių 
rinkinį vaikams “Mano volungėlė”; 
Albiną Žukauską — už eilėraščių 
knygą “Atabradai”. Kompozitorių są
junga kandidatais paskelbė tris savo 
narius — Feliksą Bajorą (“Sakmių 
siuita” balsui ir fortepijonui, “Ant
rasis styginis kvartetas”), Vytautą 
Jurgutį (oratorija “Donelaitis”), 
Bronislava V. Kutavičių (“Simfoni
ja” ir “Dzūkiškos variacijos”). Lie
tuvos Teatro Draugijos kandidatai
— aktorius Vytautas Kybartas, pasi
žymėjęs literatūrinių programų cik
lais bei koncertine veikla, rež. Au
relija Ragauskaitė, Šiaulių dramos 
teatre pastačiusi V. Mykolaičio-Puti
no “Valdovą”, N. Jasinsko paruoštą 
S. Nėries poezijos spektaklį “Kaip 
žydėjimas vyšnios” ir B. Sruogos 
“Pajūrio kurortą”. Kinematografijos 
komitetas kandidatais pasirinko do
kumentinių filmų “Maratonas bal
ne”, “Sveika, Tanzanija”, “Skridi
mas naktin” kūrėjus Viktorą Staro- 
šą ir Rimtautą Šilinį. Vienintelis Dai
lininkų sąjungos kandidatas yra ta
pytojas Vladas Karatajus, premijuo
ti pasiūlytas už portretus, figūrinę 
kompoziciją “žemė ir žmonės”. Kan
didatų sąrašą užbaigia skulptorius 
Vladas Vildžiūnas ir architektas Ri
mantas P. Dičius, sukūrę Druskinin
kuose pastatytą paminklą M. K. Čiur
lioniui. Juos pasiūlė Dailininkų są
junga ir Komunalinio Ūkio Projek
tavimo Institutas.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
veiklos dešimtmetį paminėjo prem
jeriniu Sauliaus Šaltenio pjesės 
“škac, mirtie, visados škac” spek
takliu, pastaytu vyr. rež. Dalios Ta
mulevičiūtės. Scenografiją sukūrė 
dail. G. Kličius. Jaunimo teatras dar
bą yra pradėjęs 1966 m. gegužės 27 
d. V. Šekspyro tragedija “Romeo ir 
Džiuljeta”, režisuota Aurelijos Ra
gauskaitės. Teatro scenoje išaugo 
plataus pripažinimo susilaukę akto
riai — E. Pleškytė, A. Šurna, E. 
žebertavičiūtė, R. Karvelis, N. Gel- 
žinytė, G. Girdvainis, V. Bagdonas, 
R. Jakšys, V. Marčinskaitė, J. Jure
vičius. Jie šiandien vaidina ne tik 
teatruose, bet ir filmuose, televizijo
je. Sukakties proga džiaugiamasi, 
kad apie 80% teatro lankytojų su
daro jaunimas. y.
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1072 Bloor St. W. nekilnojamą nuosavybę
Tel. 534-9286 visada Jums

sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT,

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°Ae89e St' Toron,°- Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term. indėlius 1 metų 9!4%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8%
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines ............... 9)4%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 914%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį 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.

FQFNKIIC //ONTARI° TRUST REAL ESTATE'
s dERIlUw įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

A uteri te Stries SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ,?96 nBr?ck rVu’ » a 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Jungtinių Tautų konferenciją 
žmonijos apgyvendinimo klausi
mu Vankuveryje atidarė šios 
tarptautinės organizacijos gen. 
sekr. K. Waldheimas. Konfe
rencijoje dalyvauja apie 2.500 
atstovų ir stebėtojų. K. Wald
heimas juos ragino imtis prie
monių žmonijos gyvenimui pa
gerinti. Šiuo metu pasaulyje 
jau yra šimtai milijonų žmonių, 
turinčių tik minimalų pragyve
nimą, priartėjusių prie badavi
mo, o valstybių vyriausybės 
daugiau pinigo išleidžia gink
lams, negu sveikatos ir švietimo 
reikalams. Žodi tarė ir Kanados 
premjeras P. E. Trudeau, pa
brėždamas žmogaus meilę žmo
gui pasauliniu mastu. Tik jos 
dėka žmogus galės išlikti gyvas 
savo avilyje, kai per sekančius 
30 metų žemės gyventojų skai
čius padvigubės ir pasieks 8 bi
lijonus. Spaudos konferencijoje 
premjeras P. E. Trudeau prita
rė palestiniečių klausimo iškė
limui. Jis betgi Įspėjo palesti
niečių PLO organizacijos atsto
vus netrukdyti Jungtinių Tautų 
konferencijos darbo, nes tokiu 
atveju jų laukia pašalinimas. 
Vankuveryje taip pat vyksta ir 
antroji konferencija “Habitat 
Forum”, kurios nevyriausybinių 
organizacijų atstovai stengiasi 
daryti Įtakos Jungtinių Tautų 
konferencijai.

Lankydamasis Britų Kolum
bijoje, premjeras P. E. Trudeau 
turėjo progą paplaukioti naikin
toju “Restigouche”, kurio Įgu
la prižiūri, kad visi laivai laiky
tųsi žvejybos taisyklių. Šia pro
ga jis susilaukė daug skundų iš 
naikintojo Įgulos dėl jūrininkų 
trūkumo. “Restigouche” įgulą 
normaliai turi sudaryti 211 kari
ninkų ir jūrininkų, o šiuo metu 
jų tėra 173. Keletą karo laivų 
dėl jūrininkų stokos teko išimti 
iš apyvartos. Visiems iki gyvo 
kaulo yra įgrisusi žvejybos kont
rolė. Pasak vieno jūrininko, lai- 
vynan dažniausiai įstojama dėl
to, kad tikimasi pamatyti pasau
lį. Į šį skundą premjeras P. E. 
Trudeau atrėžė: “Mes neketina
me išleisti kasmet $3 bilijonus 
jūsų kelionėms. Kas nori pama
tyti Japoniją, tenusiperka lėk
tuvo bilietą. Mes nesame pasau
lio galybė ir neturime laivų sep
tyniose jūrose . . .”

Tarptautinės amnestijos “Am
nesty International” parlamen
tiniam Kanados komitetui vado
vauja ukrainiečių kilmės sena
torius Paul Yuzyk. Kai Mask
voje buvo ruošiamasi teisti šios 
organizacijos sovietinio skyriaus 
sekr. A. Tverdochlebovą, sena
torius P. Yuzyk paprašė prem
jerą P. E. Trudeau kreiptis į 
kompartijos vadą L. Brežnevą 
ir reikalauti viešo teismo su už
sieniečiu advokatu teisiamajam 
ginti. Premjeras P. E. Trudeau 
nesutiko imtis tokio žingsnio. 
Pasak jo, sovietai jį laikytų kiši
musi į jų vidaus reikalus. To
dėl toks žingsnis greičiausiai bū
tų tik žalingas A. Tverdochlebo- 
vui. Premjeras P. E. Trudeau

betgi pažadėjo, kad ateityje jis 
galbūt žmogaus teisių pažeidi
mus iškels savo pokalbiuose su 
sovietų premjeru A. Kosyginu. 
Senatorius P. Yuzyk tokį P. E. 
Trudeau atsakymą laiko diplo
matiniu išsisukinėjimu, turinčiu 
tikslą nepakenkti prekybinėm 
Kanados sutartim su Sovietų Są
junga. A. Tverdochlebovas už
darame teisme gavo 5 metus Si
biro tremties už Sovietų Sąjun
gos tariamą šmeižimą.

Skautų veikla
• Gegužės 30 d. Mindaugo dr-vės 

iškyloj dalyvavo 22 skautai, kurių di
desnė pusė į iškylavietę prie Orange
ville, Ont., nuvažiavo dviračiais, pa
darydami 40 mylių kelionę. “Good
year Memorial” iškylavietė labai 
Įdomi kalnais, takais, aikštelėmis ir 
visa paruoša stovyklavimui. Tokioje 
pritaikytoje vietoje skautams buvo 
Įdomu atlikti keletą miško žaidimų. 
Ačiū tėvams už talką: J. Karpiui, 
Br. Sapliui, V. Sendžikui. Draugovės 
iškyla į Romuvą birželio 12-13 d.d.

• Gegužės 30 d. s. H. Antanaitis 
iš Australijos lankėsi Toronte ir tu
rėjo pasitarimą VI tautinės stovyk
los reikalais. Tautinės skautų sto
vyklos rengiamos kas 10 metų. LSS 
tarybos sprendimu šį kartą tautinė 
stovykla rengiama Australijoje 1978 
m. Australijos rajone s. H. Antanai
tis yra išrinktas rengėjų komiteto 
pirmininku. Šiuo metu jis, keliauda
mas po Š. Ameriką, stovyklos reika
lais tariasi su vadovais, Kanados ra
jono vado v.s. K. Batūros sušaukta
me posėdyje svečio informaciją ir 
planus išgirdo rajono vadeivos, tun- 
tininkai, ramovių pirmininkai. Aust- 
raliečiai laukia bent 100 skautų-čių 
iš JAV ir Kanados. Ačiū sesei D. Ba- 
tūrienei už vaišes.

• Užjaučiame sesę Gr. Stripinie- 
nę, mirus jos broliui A. Čuplinskui.

• Vyr. skaučių sąskrydyje Kleve- 
lande gegužės 27-30 d.d. dalyvavo 
šios “Šatrijos” tunto skautės: D. 
Draugelytė, R. Draugelytė ir V. Tu- 
rūtaitė.

• Gegužės 30 d. jūrų skaučių 
“Vandenės” laivo sesės buriavo On
tario ežere prityrusio buriuotojo 
jūr. v.s. B. Stundžios jachta. Buriuo
tojos dėkoja p. Stundžienei už vaišes.

• XIV Romuvos stovyklos, įvyk
siančios rugpjūčio 7-21 d.d., kaino
raštis: vienai savaitei 1 asm. — $45, 
dviem savaitėm 1 a. — $80, vienai 
sav. 2 a. — $80, dviem sav. 2 asm. 
— $140, vienai 3 a. ar daugiau — 
$110, dviem sav. 3 a. ar daugiau — 
$180. Registracijos mokestis $5 įskai
tomas į stovyklapinigius. Registruo- 
jamasi iki liepos 15 d. pas sesę V. 
Grybienę tel. 532-7284.

• Š.m. LK Mokslo Akademijos 
žurnalistikos premiją laimėjęs 
“Draugo” red. v.s. fil. Br. Kviklys 
pusę jos — $500 paaukojo skautiš
kai spaudai, kitą pusę — “Drau
gui”. Gražus pavyzdys, kaip praktiš
kai gali būti vykdomas skautų įsa
kymas: “Tebūnie tavo pirmoji min
tis apie kitus, o tik antroji apie sa
ve”. Č. S.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

VYČIO ŽINIOS
Kanados sporto apygardos golfo 

turnyras buvo labai sėkmingas vy- 
tiečiams. Pirmąją vietą tik po per- 
žaidimo 'aimėjo A. Siminkevičius su 
82 smūgiais. Peržaidime dalyvavo 
dar 3 žaidėjai, kurie Gormley Green 
aikštyną taip pat užbaigė 82 smū
giais — S. Podsadeckis, A. Stauskas 
ir E. Sudeikis. A. Siminkevičiui bu
vo įteikta pereinamoji taurė, skirta, 
inž. K. Simanavičiaus atminimui. 
Pirmąją vietą su išlyginamaisiais 
smūgiais taip pat laimėjo vytietis J. 
Išganaitis 68. Kitų vytiečių pasek
mės: V. Balsys (B), J. Išganaitis ir 
J. Žukas po 87; M. Ignatavičius ir P. 
Stauskas po 89. Vytiečiai taip pat 
tiksliai užmesdavo sviedinukus ant 
žaliosios. Dovanas laimėjo už arčiau
siai vėliavėlės primestus sviedinu
kus vienu smūgiu: III žaliosios — 
A. Stauskas; ant VIII — V. Siminke
vičius, ant XI — J. Žukas, ant XIV
— S. Rukša ir ant XVII — P. Staus
kas. Turnyre iš viso dalyvavo 21 vy
tietis iš 30 dalyvių.

Tarpusavio golfo turnyre sužaista, 
keletas rungtynių. J. Žukas nugalė
jo R. Vaitkevičių; R. Kymantas — 
A. Klimą; S. Krašauskas — V. Pul- 
kį. Antrame rate P. Stauskas nuga
lėjo V. Balsį (I); E. Kuchalskis —
5. Krašauską.

Atviras golfo turnyras įvyks bir
želio 13 d., 11.30 v.r. Hornby Towers 
aikštyne.

Šaudymo sezono užbaigimo rung
tynėse I v. teko L. Žukauskaitei su 
41 tašku, II — Vikt. Ražanauskui su 
47 t. (panaudojo daugiau šūvių), III
— Vai. Ražanauskui su 40 t., IV — 
R. Budriui, šaudymo pratybų iki se
kančio pranešimo nebebus.

Stalo tenisininkai užbaigė B gru
pės pirmenybes. Laimėtojai išsiri
kiavo sekančiai: 1. R. Karpis 9-1, 2. 
A. Slapšys 9-1, 3. L. Žukauskaitė 8-2, 
4. L. Ažubalis 7-3, 5. D. Govėdas 7-3,
6. R. Marcinkevičius 5-5, 7. P. Kar
pis 4-6, 8. A. Bilkytė 4-6, 9. M. Slap
šys 2-8, 10. R. Stanulis 1-9, 11 E. 
Stanulis 0-10.

Uždarose Kanados stalo teniso pir
menybėse V. Nešukaitytė baigminia
me žaidime 2:3 pralaimėjo Rupai 
Banerjee. Tai buvo 12-tos V. Nešu- 
kaitytės pirmenybės. Pirmą kartą 
Kanados meistere V. Nešukaitytė 
tapo būdama 14 metų. Per 12 metų 
ji yra buvusi Kanados meistere 10 
kartų. Pirmą kartą prarado meiste- 
rystę kitai vytietei E. Sabaliauskai
tei 1968 m. ir šiais metais — R. Ba
nerjee. Moterų dvejete V. ir G. Ne- 
šukaitytės nelauktai pusbaigmyje 
pralaimėjo R. Banerjee - G. Hsu.

Laima Janušauskaitė išlaikė egza
minus stalo teniso sidabriniam ženk
liukui.

Mūsų rėmėjams dr. S. Pacevičiui 
ir Algm. Baneliui nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Birželio 15 d., 7 v. vakaro, prade

damos lengvosios atletikos treniruo
tės visų amžių grupių (berniukų ir 
mergaičių). Treniruotės vyks West 
Park Vocational mokykloje Dundas 
ir Bloor gatvių sankryžoje kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį. Treneriai
— vadovai yra A. Nakrošius ir A. Gri
gonis. Visi laukiami treniruotėse.

V. M.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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.

GARBENS
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 įmokėjimas, 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 būtas 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 Į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame gįj JR M jb J|J| JI 
TORONTO LIETUVIŲ FAKAiViA 
KRFDITO KOOPFRATYVF ----- ----------------------- —-------

MOKA:
934% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
814% už pensijų ir namų planą
8Į4% už spec, taupymo sąsk.
7’/2% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9!4% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• 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

E Alį RA D I O AND TV
lit 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.
* rezidenciniai

©
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

* komerciniai
* investacijos
* mortgičiai

'<■ įkainojimas
- namų drauda

‘the helpful bank’ 
taupymui

Geras panaudojimas pinigų reiškia, kad jie uoliai dirba jums.

"Royal Bank of Canada" turi taupymo programą, kuria gali 

pasinaudoti kiekvienas. Ji vadinama "Bonus Savings Account" 

ir moka geras palūkanas, taip kad jūsų santaupos gali padidinti 

pajamas.

Jūs galite atidaryti "Bonus Savings Account" kiekviename Royal 

Bank skyriuje, kur jūs taip pat galite sužinoti apie visas kitas mūsų 

turimas bankines paslaugas.

Kadėl tad nenueiti j artimiausią Royal Bank skyrių dar šiandieną?

Ten rasite paslaugius bei draugiškus tarnautojus, pasiruošusius 

padėti jums pasirinkti tinkamiausias Royal Bank paslaugas ir patarti, 

kaip geriausiai tvarkyti jūsų pinigus.

Kai ateisite, pamatysite, kodėl Royal Bank yra žinomas kaip 

"the helpful bank".

JU ROYAL BANK
the helpful bank

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais — 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

GHOLKnn
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, 11 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 S28.000 pajamų.

Pranas-Frank Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

Trident Real Estate Ltd.
2150 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



NAUJAS GYVENIMO ZYGIS 
IŠGANYMAS«GYDYMAS«STEBUKLAI 

IŠGIRSKITE TARPTAUTINIAME GYVENIME ŽINOMA DIEVO MEILĖS IR GALYBĖS SKLEIDĖJA 

ALEX W NESS

Rev. Alex Ness

Daugybė žmonių klausėsi jo vakaras po vakaro 
dideliuose užjūrių sąskrydžiuose. Stiprus jo išga
nymo skelbimas, dieviškasis gydymas ir stebuklai 
pagarsėjo daugelyje kraštų.

“AKLIEJI PRAREGI, LUOŠIEJI IMA VAIKŠČIOTI...
KURTIEJI GIRDĖTI” Luko 7, 22

Guayaquil, Ekvadore — 50.000 . . . Aba, Nigerijoje 
— 200.000 ... Taegu, Korea Stadium — 30.000__
Eluru, Indijoje — 100.000 . . . Dar es Salaam, 
Tanzanijoje — 50.000 . . . Septyniasdešimtyje 
pasaulio šalių žmonių masės buvo išganytos, pa
laimintos ir pagydytos.
ATVESKITE AKLUS, KURČIUS, LUOŠUS IR KI
TOKIUS NUSKRIAUSTUOSIUS! REV. NESS 
MELSIS UŽ JUS.
(Pastaba. Rev. Ness tiki j medicinos mokslą ir 
gydytojus, tačiau taip pat jis tiki, kad didžiausia 
pasaulio jėga yra TIKĖJIMO I DIEVA ir JO 
ŽODŽIO GALIA).

VARSITY ARENA
BLOOR STREET WEST prie ST. GEORGE STOTIES TORONTE

birželio 14-18 7.30 v.v.
Tik penkios dienos. Visų tikybų žmonėms

Įėjimas nemokamas. Laukiamos visos tautybės 661-6770 
Sekite televizinę programą "Contact" 79 kanalu sekmadieniais 6 v.v., 

11 kanalu - sekmadieniais 8 v.r., 22-6 kanalais - sekmadieniais 3 v.p.p.
Nuimamos kojų sąvaržosGLOBĖJAI — “CHRISTIAN CENTRE” IR VISI SUINTERESUOTI KRIKŠČIONYS

Ateitininkų 
stovyklos Dainavoje

Kasmet Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos centro valdyba 
Dainavoje rengia dvi stovyklas. 
Pirmoji — moksleivių šiemet 
prasidės birželio 20 d. ir baig
sis liepos 4 d. Jaunučių stovyk
la bus nuo liepos 4 iki liepos 
18 d. Į moksleivių stovyklą bus 
priimami mokiniai, kurie rude
nį eis į devintą, dešimtą, vie
nuoliktą bei dvyliktą skyrių ar 
bus pirmų metų studentai uni
versitete. Jaunučių stovykloje 
laukiami nuo pirmo iki aštunto 
skyriaus mokiniai. Nors šias dvi 
stovyklas organizuoja ateitinin
kų sąjunga, tačiau stovyklauti 
nuoširdžiai kviečiame visus jau
nuolius — ateitininkus ir ne- 
ateitininkus.

Dainava yra puiki vieta jau
nimui pasimaudyti, pasportuoti, 
surasti naujų draugų, susipažin
ti su gamta ir bendrai prasila
vinti. šių metų stovyklų tema: 
“Nelauk, ką pasaulis iš tavęs 
padarys — žiūrėk, ką tu iš pa
saulio padarysi!” Stovykloje su
žinosime, kas yra 6 milijonų do
lerių “bionic” ateitininkas ir pa
svarstysime, ką mums, lietu
viams, reiškia JAV 200 metų su
kaktis.

Anksčiau buvo skelbta, kad 
stovyklos prasidės sekmadienį 
ir baigsis šeštadienį. Kadangi 
tokia darbotvarkė sudarytų per
daug finansinių sunkumų čika- 
giškiams, kurie Dainavon at
vyks autobusu, tai buvo nu
spręsta grįžti į buvusią tvarką: 
stovyklos prasideda sekmadienį 
ir baigiasi sekmadienį. Centro 
valdyba praneša, kad mokslei
vių stovykla liepos 4 d. baigiasi 
11 v.r., o jaunučių prasideda 1 
v.p.p. Prašome, kad tėvai atsi
imtų savo moksleivius vaikus 
prieš dvyliktą valandą. To pa
geidaudami, norime sumažinti 
chaosą, kurį vadovams padary
tų besimaišantys ir jaunučiai, 
ir moksleiviai.
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ji Čikagos lietuvių horizonte įI RAMOJUS

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Savaitgalis...

International Jhc.
b 2501 W 71 St STREET, čia gausite lietuviškų knygų,

O CHICAGO, ILL. 60629 plokštelių, odos, medžio dirbinių
h Telefonas 471-1424 Ypač didelis gintaro
Q ------------------------------------------- išdirbinių pasirinkimas.

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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., T-l CdCJ Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e1’ NUOLAIDA

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
galima apibūdinti kaip atskirą 
instituciją, juo labiau, kad jis 
nevengia raštu ir gyvu žodžiu 
viešai pasisakyti aktualiais lie
tuvių kultūriniais bei visuome
niniais klausimais.

Savaitgalis, praleistas Toron
te su draugais ir pažįstamais, 
buvo įdomus, įspūdingas. Buvo 
malonu aplankyti draugus, susi
pažinti su naujais žmonėmis ir 
atnaujinti senas pažintis. Apla
mai, smalsu patirti ką daro ir 
kaip gyvena kaimynai. Toronte 
man susidarė labai aiškus įspū
dis, kad čia tautiečiai darbuoja
si sklandžiai ir nesismulkina ma
žais projektais: jeigu jau moja, 
tai užsimoja drąsiai, plačiai ir, 
svarbiausia, padaro, ką norėjo. 
Lietuviai čia turi energingų, 
turtingų, gerų patriotų, su ini
ciatyva žmonių, kurie dirba 
taip, kaip turėtų būti dirbamas 
lietuviškas darbas visur. Plačio
ji visuomenė gerus projektus 
vieningai remia.

Negalėjau nepasigėrėti toron
tiškiais lietuviais ir tuo požiū
riu, kad jie čia nesiterlioja jo

kiom “reorganizacinėm” bend
ruomenėm, kaip kad tokiais 
liūdnais žygdarbiais pasižymėjo 
mūsų sostinė Čikaga .. .

Red. pastaba. Kad netorontie- 
čiams “TŽ” skaitytojams nesu
sidarytų nepilnas įspūdis apie 
Toronto lietuvius, pažymėtina, 
kad šalia čia autoriaus minėtų 
centrų yra ir kiti, būtent: Prisi
kėlimo parapija su dideliais pa
statais ir stovyklaviete, Išgany
tojo parapija, Liet. Vaikų Na
mai, Prisikėlimo bankelis ir kt. 
Jiems aprašyti reikėtų dar vie
no ar daugiau savaitgalių. Auto
rius tiek centrų aplankė, kiek 
galėjo.

KARIAI, KURIE...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

karininkai buvo apsupti NKVD 
dalinių, nuginkluoti, nuvežti Į 
Pažeimenės geležinkelio stotį ir 
išvežti nežinoma kryptimi. Nuo 
to laiko nė vienas iš jų nepasi
rodė gyvųjų tarpe.

Jau čia pat tų tragiškų Įvykių 
dienos. Ar tai nėra šventa mū
sų pareiga tą skaudžią tragedi
ją nuolat priminti apkurtusiam 
pasauliui? A. L.

oaasjaa
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

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

-d.itit 
spaustuvė 

Telefonas:
533-4363 s pa u J j n i a i

I 97/ College St., 
” Toronto 4, Ontario

LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos < 
darbai: leidiniai, , 
programos, ’ 
visi v e r-š I o bei , 
reklaminiai '

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mI/kET
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas 535~1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

įvairūs siuntiniai ir
►

&anaėian dirt <JKemorials£t&
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

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

dovanos j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/ž svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patornoujome.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098

482 Ronccsvolles Ave., 
Toronto 3, Ontario

Savininkai S. ir F. Janavičiai

!ė '• ME IMI
MM FHU L£ T

Platesnė informacija apie 
moksleivių ir jaunučių stovyk
las yra randama registracijos 
anketose. Anketas galima įsigy
ti pas sekančius asmenis: Rytų 
apygardoj — Jūratė Krokytė, 
69 Fern Castle Dr., Rochester, 
NY 14622 (716-544-4368); Ka
nadoje — Laima Underienė, 
229 Rusholme Rd., Toronto, 
Ont. (416-536-8388); Klevelan- 
de — Andrius Razgaitis, 6755 
Parkgate Oval, Seven Hills, Ohio 
44131 (216-524-2357); Čikagoje
— Agnė Kižienė, 7118 So. 
Troy St., Chicago, Ill. 60629 
(312-PR8-2709); Kalifornijoje
— Dalilė Polikaitienė, 3111 
Ettrick St., Los Angeles, CA 
90027 (213-666-2568); Detroite 
ir kitur — MAS cv, 4225 Gun
ther Dr., Sterling Hts, MI 
48077 (313-979-8257). Registra
cijos blankai moksleivių stovyk
lai turi būti grąžinti MAS cv-bai 
iki birželio 12 d.; jaunučių sto
vyklai — iki birželio 19 d.

Viktoras Nakas 
B MONTREAL 

(Atkelta iš 8-to psl.)
kalbas. Ji gražiai atstovavo mū
sų parapijos jaunimui.

Vaišių metu A V choras pa
dainavo tradicinę dainą “Kur 
giria žaliuoja”. Visi susirinku
sieji kun. J. Kubiliui sugiedojo 
“Ilgiausių, sveikiausių ir dar
bingiausių metų”.

“Montreal Star” ir Voix Po- 
pulaire”, šventei rengti komite
to pirm. Antano Vaupšo rūpes
čiu, įdėjo ilgus AV parapijos 
aprašymus ir šventovės nuo
traukas. A. A.

PATIKSLINIMAS. “TŽ” 21 nr. 
Montrealio kronikoje, aprašant žve- 
jotojų - medžiotojų klubo “Nida” de
šimtmečio paminėjimą išspausdintas 
sekantis sakinys: “Nidos” klubo 10 
metų veiklos apžvalgą padarė jo stei
gėjas ir nuolatinis valdybos narys 
Steponas Kęsgailą”, šis sakinys tu
rėtų būti toks: “Nidos” klubo 10 me
tų veiklos apžvalgą padarė vienas iš 
jo steigėjų ir pirmosios valdybos na
rys Steponas Kęsgailą”.

VASARAI PRASIDEDANT
Jau tyla garsai mokyklose, jauni

mo organizacijose, įvairiose repeti
cijose bei vakaronėse. Vasarai ištuš
tėja mūsų jaunimo ir lietuvių kul
tūriniai židiniai, pastatyti gyvosiose 
lietuvių kolonijose JAV, Kanadoje ir 
kitur. Greitai gyvenimas prasidės 
jaunimo stovyklose, įvairiose išvy
kose ir t.t. Bet ši vasara bus kiek 
skirtinga. Visame laisvajame pasau
lyje apie 2,000 lietuvių jaunuolių iš 
56 ansamblių ar šokių vienetų ruo
šis penktajai tautinių šokių šventei, 
įvyksiančiai Čikagoje rugsėjo 5 d.

Visam tam gražiam jaunimui teks 
šios vasaros karščiuose smarkiai pa
repetuoti šventės repertuarą, nes be
veik tikras dalykas, šioje šventėje 
jaunimo atliekamus taut, šokius, ša
lia masės lietuvių ir kitų svečių, ste
bės JAV prezidentas G. Fordas ar jo 
žmona. Tokios žinios paskutiniu me
tu gaunamos iš Baltųjų Rūmų, šia 
proga dar kartą prisiminkime, kad 
šventėje dalyvaus ne tik Kana
dos, JAV, bet ir Britanijos, Vene- 
cuelos, Brazilijos šokėjai.

RENGĖJAI PLUŠA
Penktosios taut, šokių šventės ren

gėjų komitete ir įvairiose komisijo
se dirba per 70 žmonių. Komitetui 
vadovauja šio krašto mokyklų peda
gogas, aktyvus skautų veikėjas ir 
spaudos bendradarbis Br. Juodelis. 
Maždaug prieš metus užsukęs centri
nio komiteto ir jam priklausančių 
komisijų darbą, šventės rengėjų k-to 
pirmininkas reikalus tvarko tiksliai 
ir dalykiškai, taip kad iki šiol visi 
parengiamieji šventės darbai rieda 
puikiai.

Viena svarbiausių problemų yra 
pinigai, šventės išlaidų sąmata sie
kia apie $98,000. Trys ketvirtadaliai 
šios sumos reikalingi šokėjų kelio
nės išlaidoms padengti. Pinigų telki
mas pavestas specialiai komisijai, va
dovaujamai dr. D. Giedraičio. Komi
sijai priklauso kelios veiklios ponios, 
keli lietuviai gydytojai ir JAV gi
męs laidotuvių direktorius J. Evans. 
Ši komisija ankstyvą pavasarį su
ruošė banketą taut, šokių šventei 
paremti. įėjimas į banketą asmeniui 
kainavo $50. Atsilankė arti 250 as
menų ir šventei paliko S8.500 gry
no pelno.

Gegužės 19 d. vakare puikiame 
Šarkos restorane buvo sušaukta spie
čiai! spaudos konferencija. Dalyvavo 
taut, šokių šventės lėšų telkimo ko
misijos nariai L. Lapienė, N. Veng
rienė, dr. G. Batukas, dr. A. Razma, 
dr. F. Kaunas, J. Evans ir visų lietu
viškų laikraščių, radijo valandėlių ir 
televizijos atstovai. Konferencijoje, 
kuriai pirmininkavo Br. Juodelis, L. 
Lapienė oficialiai paskelbė naują da
lyką: šventei paremti bus telkiamos 
aukos ir laimėjimų keliu, šios inicia
tyvos ėmėsi J. Evans. Jis gerokai 
papiginta kaina nupirko naujutėlį 
“Buick” automobilį, gavo dar visą 
eilę tikrai vertingų laimėjimų ir vi
sos tos dovanos bus paskirstytos rė
mėjams po šventės įvyksiančiame di
džiuliame bankete McCormick Place.

Toliau gyvenantieji gal klaus, kaip 
tas dovanas bus galima laimėti? Rei

kia įsigyti aukotojo bilietą, kainuo
jantį $10. Bilietus greitu laiku pla
tins jaunimas, dalyvausiantis šokių 
šventėje. Tad pvz. Kanados lietuviai 
turi kreiptis į tų grupių šokėjus, ku
rie ruošiasi šventėje dalyvauti. Kai 
ši žinia apie stambius laimėjimus 
buvo pranešta spaudos konferenci
joje, didelis lietuviškų užmojų rė
mėjas dr. F. Kaunas vietoje išrašė 
$1,000 čekį už 100 bilietų.

Kadangi toks laimėjimų būdas po
puliarus JAV ir Kanadoje, tikimasi, 
kad tos dovanos, bilietus gerai išpla- 
tinus, gali šventei duoti iki $50,000 
pajamų. Tokiu atveju šventės biu
džetas būtų tikrai gerai subalansuo
tas. Tokią idėją sugalvojo ir su 
darbščia lėšų telkimo komisija jau 
pradėjo vykdyti Lietuvos niekad ne
matęs JAV lietuvis J. Evans-Eva- 
nauskas, vienas populiariausių Čika
gos lietuvių laidotuvių direktorių. 
Jam ir talkininkams spaudos kon
ferencijoje buvo sukeltos nuošir
džios ovacijos.

PASIKEITIMAI
Ilgesnį pranešimą apie šventės 

rengimo eigą padarė rengėjų k-to 
pirm. Br. Juodelis. Įdomi buvo žinia, 
liečianti chorą ir liaudies instrumen
tų muziką. Jungtinis choras, diri
guojamas muz. A. Jurgučio, daino
mis palydės 4 šokius. Jungtiniame 
chore dalyvaus dainininkai iš “Dai
navos” ansamblio, Operos, Vyčių, 
“Audros”, “Pirmyn” ir “Tėviškės” 
parapijų chorų. Jungtinis choras 
taip pat giedos ir himnus, šokių mu
ziką atliks jungtinis liaudies instru
mentų ansamblis. Pradžioje tam bu
vo numatytas Z. Lapino ansamblis iš 
Montrealio. Kadangi šventės rengė
jų k-tas negalėjo įvykdyti vis jo są
lygų, ypač dėl jo Įsipareigojimų ry
šium su Montrealyje vyksiančiais 
olimpiniais žaidimais, liaudies inst
rumentų ansambliui diriguos A. Mi
kulskis. Ansamblį sudarys Čiurlio
nio, Toronto, Detroito ir Čikagos 
liaudies instrumentų muzikantai, iš 
viso per 70 asmenų, šokiams gros ir 
amerikiečių profesijonalų orkestras, 
kuriam vadovaus šokių muzikos spe
cialistas A. Modestas.

J. Karvelis pažadėjo savo lėšomis 
išleisti šios šventės muzikos plokšte
lę. Taip pat daroma viskas, kad šven
tė būtų nufilmuota.

Spaudos konferencijoje dalyvavę 
visų mūsų laikraščių atstovai nuo 
kairės iki dešinės pažadėjo šventę 
remti, nors “Naujienų” red. M. Gu
deliui kaikas prikišo, kad iki šiol 
“Naujienos” nedėjusios net apmoka
mų pranešimų. M. Gudelis atsakė, 
kad “Naujienos” visus didžiuosius 
įvykius rėmė ir rems, nors, jo žo
džiais, kartais gera ir pasibadyti, nes 
tada pasakoma teisybė.

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

lęšiai (contact lenses).

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

| Visais kelionių

V. EAC E NAS reikalais betkur 
4 u et nr i \ pasaulyje skambintiAll Seasons Travel, B.!). ~------- ----------

2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario M6R 1x3 n v. r iki 7 v. v.

743-0100
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

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

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

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

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

DTT 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 valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ * Namų — Gyvybė
$ & A tdt ★ Automobilių
< fy * Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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Ifi TORONTO
Anapilio žinios

— Šį sekmadienį 11 v. pamaldų 
metu Anapilyje ir Wasagoje prisi
menami baltiečių trėmimai į Sibirą.

— Wasagoje pamaldos — kas sek
madienį 11 v.r. •

— Birželio 3 d. įvyko Anapilio ta
rybos posėdis. Peržvelgta šių metų 
veiklą. Tradicinis Anapilio balius 
įvyks spalio 16 d. Numatyta jo me
tu įdomi kultūrinė programa. Tary
bos pirm. A. Rinkūnas kėlė lietuviš
ko vaikų darželio klausimą. Nutarta 
susisiekti su šeimomis, gyvenančio
mis vakariniame rajone ir sukviesti 
bendrą pasitarimą. Jieškota būdų su
aktyvinti jaunimo sekcijos veiklą.

— Praėjusią savaitę šv. Jono ka
pinėse palaidoti: a. a. Petras Šimu
tis, Jūratė Pilypaitienė. Iš šios para
pijos Šv. Kryžiaus katalikų kapinėse 
palaidotas a.a. Liudas Pocius. Velio
nių artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį sėkmingai 
buvo platinami Toronto Karavano 
pasai. Nuo parduoto paso apyl. val
dyba gauna po $1. Pasai bus platina
mi ir šį sekmadienį

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Petrą šimutį, užprašė K. Si
mutienė; sekmadienį, 10 v.r., už Al
bertą šiaudinį, 11 v. už a.a. Ant. Či- 
rūną ir Spreinaičių šeimos mirusius; 
Wasagoje — už a.a. Romą Lenkaitį.

— Praėjusį pirmadienį pamaldose 
prisiminta a.a. Vera Steponaitienė, 
velionės 7 mirties metinių proga.

— Pakrikštyta: Andrius-Motiejus- 
Mykolas Čeponis.

— Tuokiasi: Mykolas Gvildys ir 
Claudine Tahmizian.

Lietuvių Namų žinios
— Tradicinėje popietėje atsilankė 

140 asmenų. Svečių knygoje pasira
šė: A. Navickienė iš St. Petersburg, 
Florida, G. Miglinienė iš Čikagos, 
Br. Krakaitis iš Romeo, Michigan, 
p.p. Krakaičiai iš Burlington, Ont., 
V. Skrolys iš Perth, Australija, p.p. 
Kojelaičiai iš West Lome, Ont., M. 
ir P. Kariai iš Stayner, Ont., J. ir M. 
Vieraičiai iš Tillsonburgo, Ont., ir A. 
Press su Mamyte iš Bramptono, Ont.

— LN jieško virtuvės šeimininkės 
ir virtuvės darbininkių aptarnauti 
sekmadienių popietėms, LN paren
gimams ir svetainei “Lokys”. Tartis 
raštinėje su LN reikalų vedėju arba 
skambinti telefonu 533-9030.

— LN dvidešimtpenkmečio leidi
nio redaktoriui Pr. Basčiui sergant 
ligoninėje, visus leidiniui skirtus 
laiškus prašome adresuoti’ Lietuvių 
Namai, 1573 Bloor St. W., Toronto.

— VI. Pūtvio šaulių kuopa, KLB 
Toronto apylinkės valdybos pavesta, 
š.m. lapkričio 20 d. rengia Lietuvos 
kariuomenės šventę LN. šių iškil
mių pagrindinis kalbėtojas bus poe- 
tas-visuomenininkas dr. Henrikas 
Nagys. Toronto lietuvių organizaci
jos prašomos tą dieną kitų paren
gimų neruošti.

— LN nario įnašus sumokėjo: An
tanas Braškys ir Pranas Guobys po 
$100, B.J. $75, Algirdas Raudys ir 
Kęstutis Raudys po $40, Rimas Jokū- 
bauskas $31,33, Vai. Kutkevičius iš 
Ročesterio $10.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už parodytą lie

tuvišką artimo meilę, žavingas gėles 
bei dovanas visoms ir visiems, ku
rie mane sergančią šv. Juozapo ligo
ninėje aplankė, suteikdami morali
nio džiaugsmo, paguodos ir optimiz
mo.

Ačiū: klebonui T. Augustinui, OF 
M, T. Eugenijui, OFM, kun. J. Staš
kevičiui, vyr. medicinos seseriai p. 
Budrienei, Z. Budrevičienei, J. A. 
Birgiolams, K. Bublevičienei, V. 
Baubinienei, K. Bridžiui, A. čapli- 
kaitei, A. Gadžioniui, Gudaičiams, 
Ivančuk, A. Juozaičiui, Juodveršie- 
nei, muz. Eug. Krikščiūnui, Kalins- 
kiui, Kandrotienei, Krasauskienei, 
Kasperavičienei, Koprauskienei, Kve- 
derienei, V. Marcinkevičiui, J. šarū- 
nienei, Sičiūnienei, Stichiuk, Staach, 
M. Račiui, G. Ramanovienei, B. Pa- 
kėnas, E. Vavorutsių, V. Valaitienei, 
Vingevičienei, B. Vyčiui - Vrublevi- 
čiui, K. Žuliui, dr. Ziegler, dr. Watt, 
dr. Grandy. Taip pat nuoširdus ačiū 
mieloms dukroms ir sūnums.

Visiems dėkinga —
Irena Ardavičienė

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.
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- 
alyvos šildymas ir židinys. Tinkamas 
naudoti vasarą ir žiemą. Skambinti 
teL 759-8118 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Tadą ir Oną Kra

sauskus, paminėjusius 25 metų ve
dybinę sukaktį.

— Giliai užjaučiame Vincą Pranc- 
kevičių, mirus Lietuvoje broliui Juo
zui ir Praną Puidoką, mirus Angli
joj jo broliui Stasiui.

— Sekminių šventės proga per 
11.30 v. Mišias giedojo solistai V. 
Verikaitis ir R. Strimaitis.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v., ateitininkų kambaryje 
(muzikos studijoje).

— Sibirinių trėmimų minėjimas 
mūsų šventovėje bus šį sekmadienį, 
birželio 13.

— Parapijos biblioteka neveiks 
iki rugsėjo mėnesio.

— Pensininkų pobūvis — pasku
tinis prieš vasaros atostogas — bir
želio 9 d., 4 v.p.p., Parodų salėje.

— Santuokai rengiasi: Gina Zaka- 
revičiūtė ir Mario Turco; Kęstutis 
Tamošiūnas ir Liucija Vasiliauskai
tė, Linas Saplys ir Asta Senkevičiū- 
tė.

— “Aušros” stovykla — liepos 4- 
17 d.d. Registruotis klebonijoje. Mo
kestis: vienam stovyklautojui 1 sa
vaitei — $45, dviem savaitėm — 
$80; dviem stovyklautojam iš tos pa
čios šeimos vienai savaitei ■— $80, 
dviem savaitėms — $140.

— Mišios šeštadienį: 8 v. — už 
Antaną Keterį, užpr. J. Juodikaitie- 
nės; 8.30 v. — už Ireną Gurevičie
nę, užpr. A. Gurevičiaus; 9 v. — už 
Juozą Martinaitį, užpr. S. Martinai
tienės; 9.20 v. — už Leoną Stankų, 
užpr. M. Stankienės; sekmad., 8 v. 
— prašant Antanams sveikatos, 
užpr. dr. A. Matuko; 9 v. — už Anta
ną Pabedinską, užpr. B. Pabedins- 
kienės; 10 v. — už Antaną Sapijonį, 
užpr. B. Sapijonienės; 11.30 v. — už 
parapiją; 7 v.v. — padėkos Mišios, 
užpr. K. A. Dobilų.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Antradienį, 8 v.v., tarybos po

sėdis šventovės patalpose.
— Sekmadienį pamaldos 9.30 v. 

ryto. Po jų — moterų draugijos su
sirinkimas.

— Sekminių pamaldose buvo kon
firmuoti: Valteris C. G. Dauginis, 
Edita R. Galinaitytė, Kristina F. Po
vilaitytė, Joana E. Kasiulytė, Rūta B. 
Kasiulytė, Linda A. Kasiulytė, Dar
lene I. Sukauskaitė ir Silvija V. Ta- 
railaitė. Parapijos klebonas dėkoja 
konfirmandams bei jų tėvams už 
jam įteiktą dovaną.

— Gegužės 29 d. mirė a.a. Jur
gis Rasokas; palaidotas Aylmer ka
pinėse birželio 2 d. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną Elzbietą, dukrą Re
giną, sūnus — Jerry, Petrą, Ray- 
mundą ir dvi seseris Lietuvoje. Ap
eigas atliko kunigai Griebling ir Žu
kauskas. Ilsėkis ramybėje!

— Dėmesio! Parapijos moterų 
draugijos iškyla bus birželio 27 d. 
Clairville Metro parke, 50 ir 7 kelių 
sankryžoj, Etobicoke ribose. Ta pro
ga turėsime svečią iš Vokietijos 
kun. dr. Wagnerį. Loterijai laimi
kius renka M. Dambarienė ir E. 
Šturmienė.

PADĖKA
Ačiū visom rengėjom, ypač inicia

torėm, už man suruoštą tokį puikų 
mergvakarį. Ačiū ir visom viešniom, 
kurios prisidėjo prie mano mergva
kario ir rado laiko su manim pra
leisti popietę.

Aš esu labai dėkinga, kad jūs vi
sos mums taip nuoširdžiai palengvi- 
not tuos pirmus žingsnius savo su
krautu kraičiu ir tokiu gražiu merg
vakariu, kuris liks niekad neužmirš
tamas mano mintyse.

Bernadeta Aušrotaitė

IŠNUOMOJAMAS raštinių pastatas 
per 1000 kv. pėdų dydžio, suskirsty
tas į 5 kambarius, Islingtone, gyvoje 
apsipirkimo plazoje, prie gero susi
siekimo, arti požeminio traukinio. 
Skambinti Pr. Barauskui telefonu 
743-0100.
SPRINGHURSTE ant ežero kranto 
išnuomojamas vieno miegamojo va
sarnamis. Skambinti vakarais Toron
te tel. 656-3982 arba Springhurste 
429-2397.

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

WASAGOJE, arti Prisikėlimo parapi
jos stovyklavietės, išnuomojamas sa
vaitėmis apartamentas: vienas mie
gamasis, salonas, virtuvė, prausykla; 
yra šiltas ir šaltas vanduo. Skambinti 
tel. 705-429-3577.

LIETUVĖ norėtų susipažinti su bū
simu gyvenimo draugu, gero būdo 
rimtu inteligentu 50-58 metų am
žiaus. Suinteresuotus prašau rašyti 
“Tėviškės Žiburių” administracijai 
(2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont., L5C 1T3), pažymint M. Lietu
vei.

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. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

"“JONINĖS ISt. Catharines, Ont

M MONTREAL
Sidabrinė parapijos sukaktis

MENINĘ PROGRAMĄ atliks 8 
Londono "Baltija" ir St. Catharines "Nemunas". S 
Bus Jonų ir Jonių pagerbimas.

Šokiams gros puikus europietiškas orkestras. R

Vakaro pradžia — 6 v.v., programos — 7 v.v. S 

PERKELKIM RAMBYNĄ PRIE NIAGAROS! R

Visi jaunieji ir vyresnieji dalyvaukime šioje šventėje! povilo Lukšio šaulių kuopa 8

birželio 26,
šeštadienį,
Multicultural Centre 
(185 Bunting Rd.)

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Toronto baltiečiai ir šiais me

tais rengiasi minėti sibirinių 
trėmimų metines. Visose baltie
čių šventovėse birželio 13, sek
madienį, ta intencija bus laiko
mos pamaldos. Bendras minėji
mas, rengiamas Kanados Baltie
čių Federacijos, įvyks birželio 
15, antradienį, 8 v.v., Toronto 
Lietuvių Namuose. Pagrindinę 
kalbą pasakys senatorius C. W. 
Carter iš Otavos. Meninę pro
gramą atliks visų trijų tautybių 
meninės pajėgos: estų jaunimo

Lietuvių bičiulis
žymusis advokatas Arthur 

Maloney, 1975 m. paskirtas On
tario piliečių teisių gynėju (om
budsman), birželio 2 d. Toronto 
“Lord Simcoe” viešbutyje su
kvietė etninės spaudos atstovus 
į spaudos konferenciją, kurioje 
plačiai išdėstė naująsias savo 
institucijos pareigas. Paaiškėjo, 
kad jis yra piliečių teisių gynė
jas, turįs teisę tyrinėti skundus, 
liečiančius Ontario vyriausybės 
ministerių ir visų valdinių insti
tucijų veiksmus. Jis tikisi, kad 
ateityje jo galia bus praplėsta 
ir galės tyrinėti skundus, lie
čiančius visas provincijos insti
tucijas, remiamas viešųjų fon
dų. Toms pareigoms jis yra pa
skirtas Ontario parlamento ir 
jam tėra atsakingas. Iki šiol 
gauta 4.400 skundų, kurių pu
sė buvo išspręsta piliečių nau
dai. Skundus piliečiai gali at
siųsti paštu arba atsilankyti 
įstaigoje, kur gali pasinaudoti 
tarnautojų paslauga. Nemokan
tys anglų kalbos ras tarnauto
jų, mokančių kitas kalbas.

Adv. A. Maloney pareiškė 
gaunąs daug skundų, nepriklau
sančių jo jurisdikcijai. Tokie at
vejai esą teisminiai dalykai, mi
nisterių kabineto nutarimai, 
privačios institucijos, federaci
nės valdžios veiksmai. Pana
šiais atvejais jis galįs tik nu
rodyti kur kreiptis.

► šiltinti? TELEVISION ■<
* vi I Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

’ 2385 Dundas St. W., Toronto. Tel. 532-8772 1
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. <

, Kalkuliatoriai ir kiti suvenyrai į Lietuvą papiginta kaina.
: įdėlis pasirinkimas . TAIS0M . parduodam ■ NUOMOJAM <
' j! Cl CŲJ >

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

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

Inventoriaus išpardavimas
IKI 50% PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Didžiausias IŠPARDA VIMAS

HOUSE OF 
DENMARK
1942 Avenue Road 
Toronto, 
787-5767 
Atidaryta 
kiekvieną dieną 10-9 
šeštadieniais 10-6 

choras, latvių vyrų choras ir 
jungtinis lietuvių choras (“Var
po” — Prisikėlimo). Į šią iškil
mę pakviesta daug kanadiečių 
svečių. Iškilmė bus baigta Bal
tijos tautų himnais. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Speciali baltiečių radijo pro
grama sibirinių trėmimų sukak
ties proga bus transliuojama 
anglų kalba birželio 17, ketvir
tadienį, 10.30 v.v., iš CHIN sto
ties 101 FM banga. Joje daly
vaus estai, latviai ir lietuviai.

- piliečių gynėjas
Piliečių gynėjo institucija ki

lusi 1809 m. Švedijoj ir esanti 
įvesta daugelyje kraštų. Kana
doje ją turi 8 provincijos. Tai 
rodo, kad reikalinga institucija, 
nes ir demokratinėje santvarko
je pilietis gali būti nuskriaus
tas valdinės biurokratijos.

Metinis Ontario piliečių gy
nėjo biudžetas — 2,3 mil. dol. 
Norima jį padidinti iki 3,2 mil.

Savo pranešime A. Maloney 
paminėjo lietuvius, kurių ren
giniuose daug kartų dalyvavęs 
ir “į sveikatą“ linkėjęs. Jo insti
tucijos adresas: The Ombuds
man, Suite 600, 65 Queen St. 
W„ Toronto, Ont. M5H 2M5. 
Tel. 362-7331. Bv.___________

A.a. Liudas Pocius, 58 m., mi
rė Hamiltone (rastas negyvas 
savo bute). Velionis savo laiku 
kaip muzikas pagelbėdavo Pr. 
Motiejūnui paruošti lietuvių 
chorą. Palaidotas per Lietuvos 
Kankinių parapiją šv. Kryžiaus 
kanadiečių kapinėse.

Automobilio nelaimė. Praną 
Bastį, važiuojantį iš Toronto į 
savo ūkį prie Wasagos, ištiko di
delė nelaimė, kurioje žuvo vie
nas kelio taisymo darbininkas, 
kitas buvo sunkiai sužeistas, o 
pats vairuotojas be sąmonės nu
vežtas į Newmarket ligoninę. 
Po poros dienų atgavo sąmonę 
ir tebėra minėtoje ligoninėje.

HOUSE OF 
DENMARK
ISTORIJOJE

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių par. skyriaus 
narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 13, sekmadienį, po 11 v. 
Mišių. Visos narės kviečiamos 
su šeimomis dalyvauti. Valdyba

Dešimtoji JAV ir Kanados li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitė įvyks 
rugpjūčio 8-15 d.d. Dainavoje. 
Bus įvairi ir turininga progra
ma. Prašomi dalyvauti mokyto
jai, jų šeimos ir jaunimas. Mo
kestis šeimos galvai — $60, ki
tiems šeimos nariams — $30, 
vaikams iki 12 metų —$15, 
studentams — $30. Jaunimui 
bus lietuvių kalbos ir tautinių 
šokių kursai. Puiki proga įdo
miai praleisti atostogas. Šį kar
tą daugiau laukiama ir kanadie
čių.

Muzikas dr. Leonardas Šimu
tis iš Čikagos buvo atvykęs į 
savo dėdės torontiečio a.a. Pet
ro šimučio laidotuves. Ta pro
ga aplankė ir kaikurias Toronto 
lietuvių institucijas. Jis yra sū
nus žymiojo veikėjo ir redak
toriaus Leonardo Šimučio. Gi
mė Brooklyne, augštąjį mokslą 
ėjo Čikagoje. Kurį laiką studi
javo Otavos universitete ir ten 
gavo muzikos daktaro lapisnį. 
Dėsto muziką amerikiečių kole
gijoje ir dalyvauja kultūrinia
me lietuvių gyvenime. Yra su
kūręs gana daug muzikinių kū
rinių mažiems orkestrams, cho
rams, solistams. Jo kūriniai ga
na dažnai atliekami įvairių mu
zikinių vienetų, ypač amerikie
čių. Be to, straipsniais dalyvau
ja savo specialybės spaudoje. Jo 
žmona taip pat yra muzikė. Su
tvarkęs velionies P. Šimučio lai
dotuvių, paminklo ir testamen
to reikalus, svečias grįžo Čika
gon. Jo dukra psichologė trejus 
metus dėstė psichologiją Toron
to un-te, dabar dirba Vašingto
ne psichologinių tyrinėjimų sri
tyje.

A.a. Petras Šimutis, 74 m., 
rastas miręs savo bute. Paskuti
niu laiku velionis turėjo kirpyk
lą. P. šimutis yra kilęs iš 10 
vaikų šeimos. Vienas jo brolių 
—- Leonardas buvo ilgametis 
dienraščio “Draugas” redakto
rius ir žymus visuomenininkas. 
Velionis paliko tvarkingai pa
ruoštą testamentą. Jo laidotu
vėmis ir testamento vykdymu 
pasirūpino brolvaikis muzikas 
prof. Leonardas Šimutis.

Aleksas Kojelavičius iš West 
Lome, Ont., Kanados Lietuvių 
Fondui paaukojo $100.000. Iš 
tos sumos nuošimčių planuoja
ma sudaryti 8 stipendijas lie
tuviams studentams. Tam tik
ras nuošimtis bus skiriamas ka
pitalui didinti ir administraci
niams reikalams. Tai pirmas
toks atvejis Kanados lietuvių 
istorijoje, ši žinia gauta iš ne
oficialių šaltinių. Laukiama pla
tesnių ir tikslesnių informacijų 
iš atitinkamų institucijų.

Vedybinės sukakties (25 me
tų) proga P. ir Br. Sapliai paau
kojo “Tž” $25. Laikraščio leidė
jai už auką reiškia nuoširdžią 
padėką.

Toronto universiteto dailės 
kursuose vasaros metu (liepos 
mėnesį) grafiką dėstys, kaip ir 
kitais metais, dail. Telesforas 
Valius.

Stasys Dargis, dirbąs nuosa
vybių pardavimo srityje ir vi
suomeninėje veikloje, persikėlė 
į naują vietą: 45 Southport St., 
Apt. 1012, Toronto, Ont., M6S 
3N5. Tel. 766-3925.

Technikos darbuotojų konfe
rencija, surengta draugijos A- 
merican Society For Quality 
Control”, įvyko Toronte “Royal 
York” viešbutyje birželio 7-9 d. 
d. Atidarymo invokacijai buvo 
pakviestas kun. Aug. Simanavi
čius, OFM. Organizaciniame vie
tos komitete kaip narys ekskur
sijų reikalamas dirbo A. P. Sta- 
nėnas, “Honeywell“ bendrovės 
reikalų vedėjas iš Scarborough, 
Ont. konferencijoje d^iWavb'- 
apie 1,500 narių. Ay^X?

Į

Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos 25 metų jubilėjinė šven
tė 1976 m. gegužės 16 d. prasi
dėjo procesija nuo parapijos 
klebonijos. A. Vaupšas, šventės 
rengimo komiteto pirmininkas, 
rikiuoja vėliavas: Kanados, Kve
beko, Vatikano, Lietuvos. Jas 
neša mūsų jaunimas, pasipuo
šęs tautiniais drabužiais. Taipgi 
dalyvauja skaučių, ateitininkų, 
katalikių moterų, Šv. Onos 
Draugijos, šaulių, jūros skautų, 
ramovėnų ir kitos. Nuo klebo
nijos iki šventovės išsirikiavę:
skautai, ateitininkai,, gintarie- 
čiai, šaulės, šauliai ir kitų orga
nizacijų nariai. Tai graži, įvai
riaspalvė parapijos bendruome
nė. Iš klebonijos išeina kviesti
niai svečiai: J.E. kardinolas P. 
E. Lėger, kuris yra pašventinęs 
mūsų AV šventovę, klebonas 
kun. J. Kubilius, AV parapijos 
įkūrėjas, kun. J. Aranauskas, 
kun. H. Langlois, prancūzų jė
zuitų provincijolas, kun. Scha
sching, jėzuitų generolo asisten
tas, kaimyninės parapijos atsto
vas kun. J. G. Van. Beleghen, 
federacinės valdžios pareigūnai 
— M. F. Leblanc — min. J. 
Munro atstovas, Mr. Rooke — 
Kvebeko provincijos valdžios 
atstovas, Lamarre su žmona — 
Montrealio miesto atstovas, or
ganizacijų atstovai ir parapijos 
komitetas.

“Gintaro” ansamblis prie 
šventovės pasitinka procesiją 
maršu, kuris svečiams kanadie
čiams sudarė pasigėrėtiną įspū
dį. Procesija buvo įspūdinga 
ypač tuo, kad joje vyravo jauni
mas — mūsų tautos ir parapijos 
atžalynas. Žengiant į šventovę, 
pasigirsta galinga choro giesmė.

Vėliavos papuošė Trijų Kry
žių altorių. Kardinolas laimino 
susirinkusius. Šv. Mišias atnaša- dr.
vo kun. J. Kubilius, asistavo — 
kun. J. Aranauskas ir kun. J. 
Langlois. Mišių lekciją skaitė 
A V šventovėje pirmasis pa
krikštytas parapijietis inž. Leo
nas Markauskas. Trumpą žodį 
tarė kun. J. Kubilius. Gražias 
mintis išreiškė kardinolas E. P. 
Lėger ir jėzuitų generolo atsto
vas kun. Schasching. Choras pa
sirodė visu savo galingumu. Sol. 
Gina Čapkauskienė visus šven
tiškai nuteikė W. A. Mozarto

ir AV parapijos 
klebono kunigo

JONO KUBILIAUS,SJ, amžiaus sukakties proga
i 

birželio 26, šeštadienį, 7 v. vakaro, S 
Aušros Vartų parapijos salėje <g
PROGRAMA: kun. J. Kubiliaus pagerbimas, v?

Joninių laužo meninis pasirodymas, 
Jonių ir Jonų vakarienė, X
"Perkūno" muzika ir šokiai, bufetas / <&

Įėjimas: $5.00 suaugusiems, $3.00 studentams bei moksleiviams 
Pakvietimai įsigyjami iš anksto iki birželio 20 d. pas platintojus: 
Iz. Mališką, A. Mylę, D. Staskevičienę, J. šiaučiulį, V. Sušinską, 
J. Babrauską &
Rengia L. K. Mindaugo šaulių kuopa, talkinama AV parapijos 

komiteto, KLB Montrealio apylinkės, KLK Moterų Draugijos, Ss

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

4 4 I IT H C” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I A V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ......................... 6,0%
Taupomąsias s-tas.............. . 8.25%
Term. ind. 1 m..........................9.5%
Term. ind. 2 m. ....................... 9.75%
Term. ind. 3 m........................10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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 savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

“Aleliuja“, šventovė buvo pilna 
žmonių.

Pamaldos baigiasi. Suskamba 
choro giedama galinga Haende- 
lio “Aleliuja”. Kardinolas Lė- 
ger, išeidamas laimina susirin
kusius.

Parapijos klebonijoje kviesti
niams svečiams ir organizacijų 
atstovams — mažas priėmimas.

Svetainėje jau visi stalai už
pildyti. Kviestiniai svečiai — 
dvasiškiai ir valdžios atstovai 
renkasi į sceną prie garbės sta
lo. Sceną puošia J. šiaučiulio
padaryta jubilėjinė emblema ir 
dail. A. Tamošaičio didelio for
mato paveikslai, vaizduoją Lie
tuvą ir Kanadą.

Meninę dalį atliko sol. Gina 
Čapkauskienė, padainavusi “Gė
lės iš šieno” VI. Jakubėno, ir 
ariją iš operos “Romeo ir Juli
ja” Gounod. Publikai ir sve
čiams nesustojant ploti, dar pa
dainavo “Italian Street Song” 
V. Herberto. Akompanavo muz. 
M. Roch.

Vaišes palaimino kard. E. P. 
Lėger. Jas paruošė šv. Onos ir 
katalikių moterų draugija. Vai
šių metu daug gražių linkėjimų 
AV parapijai pareiškė: kard. E. 
P. Lėger, jėzuitų generolo asist. 
kun. Schasching, federacinės 
valdžios atstovas M. F. Leblanc, 
Kvebeko valdžios atstovas Mr. 
Rooke, Montrealio miesto atsto
vas Lamarre, KLB Montrealio 
apyl. pirm. J. šiaučiulis, Otavos 
liet, bendruomenės atstovas inž. 
J. Danys. Kun. J. Kubilius bai
gė kalbas padėkos žodžiu.

Raštu sveikino: Kvebeko prem
jeras R. Bourassa, min. J. Mun
ro, min. Bienvenue, Montrealio 
miesto burmistras J. Drapeau, 
parlamento atst. J. Campbell, 
Kanados prancūzų jėzuitai, kun.

Pr. Gaida, KLK Moterų
Draugija, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys, LDK Mindaugo 
šaulių kuopa, žvejotojų - meš
keriotojų klubas “Nida”, A. ir 
A. Paškevičiai iš Otavos. Tele
gramomis sveikino: kun. P. Ažu
balis, A. ir M. Rudis — “Lithu
anian Radio Forum” Čikagoje 
ir “Tėviškės žiburiai”. Sveiki
nimus ir telegramas perskaitė 
banketo pranešėja Rasa Luko- 
ševičiūtė, laisvai vartodama tris

(Nukelta j 7-tą psl.)

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............   11.0%
Nekiln. turto ........................ 10.75%
Čekiu kredito ........................ 12.0%
Investacines nuo ........................ 11%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


