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Jaunieji akademikai
Su kiekvienu pavasariu baigia universitetus nauji mūsų tau

tiečiai. Kiek jų baigia, ką baigia ir kur nueina dirbti, niekas nere
gistruoja visos išeivijos mastu. Dėlto niekas šiandieną negali 
susekti, kiek priaugo jaunųjų akademikų ir kokias pozicijas už
ėmė. Viena tik aiškiai matyti, kad viešuose forumuose, kur reikia 
jaunųjų akademikų aktyvaus pasireiškimo, lietuvių mažai tema
tyti. Vienas tokių forumų yra baltistikos studijų dienos, rengia
mos estų, latvių ir lietuvių. Jų buvo jau keletas įvairiose vietovė
se. Kuriems teko jose būti, pastebėjo, kad lietuvių dalyvavimas 
pats silpniausias skaičiumi. Tiek paskaitininkų, tiek klausytojų 
eilėse lietuvių matyti mažiausiai. Kad taip būna Švedijoje, ne
nuostabu, nes ten lietuvių iš viso yra labai mažai, bet kai panašus 
reiškinys kartojasi šiaurės Amerikoje, kur lietuviai skaičiuojami 
šimtais tūkstančių, nejučiomis kyla klausimas, kodėl taip yra. Ar 
tai reiškia kultūrinį lietuvių atsilikimą, orientaciją į praktines 
sritis, jaunųjų akademikų nesidomėjimą moksline sritimi, ar ką 
kitą? Visų pirma reikia pripažinti, kad estai ir latviai, ilgą laiką 
buvę germaniškoje įtakoje, įsisavino daugiau vakarietiškos tradi
cijos. Lietuviai, geografinės būklės ir praeities valdovų politikos 
dėka, buvo daugiau susiję su slavų pasauliu, kurio pėdsakai yra 
jaučiami ir dabartyje.. Jie atsispindi ir išeivijos lietuvių laiky
senoje.

* * *
» Žinoma, tai nėra vienintelė priežastis. Prie jos prisideda ir 
kitos. Galimas dalykas, kad yra pakitusi jaunųjų mūsų akademi
kų orientacija studijų srityje. Pavarčius žurnalus “Technikos Žo
dis”, “Medicina”, matyti, kad daug jaunos energijos reiškiasi tose 
praktinėse srityse. Pažvelgus į vienos kitos lietuvių kolonijos stu
dentų sąrašus, taip pat matyti žymi persvara studijuojančių prak
tinius mokslus. Baltistikoje gi vyrauja daugiausia humanistiniai 
mokslai, kuriais jaunieji mūsų akademikai daug mažiau domisi. 
Ar panaši būklė yra pas estus ir latvius, neturime duomenų. Jeigu 
ir jų orientacija krypsta tokia pat linkme, tai vyresnioji jų karta 
dar pajėgia įtraukti senojon tradicijon ir pažadinti domesį huma
nistiniams mokslams. Be to, reikia pastebėti, kad aplamai lietu
vių jaunimo veržimasis. į mokslą gerokai susilpnėjo. Jei prieš 20 
metų mūsų jaunimas visom jėgom veržėsi į mokslą ir mokyklo
se daug kur pirmavo, tai dabar to veržlumo nebėra. Matyt, pavei
kė bendra Š. Amerikos nuotaika, gundanti lengvesniam doleriniam 
gyvenimui. Latviai, ypač estai, šioje srityje parodė daugiau atspa
rumo. Pvz. augštųjų mokyklų profesūroje, bent Kan»d< j matyti 
žymiai daugiau estiškų, latviškų nei lietuviškų pavardžių. Tai rodo, 
kad lietuvių akademikuose yra mažiau veržlumo į akademines 
karjeras. Apleidimas šių pozicijų reiškia atsisakymą plačių gali
mybių ir lietuviškajam reikalui. Akademinės viršūnės tebėra di
džiai reikšmingos.

★ ★ ★ \
Pagaliau, jeigu jaunieji mūsų akademikai mažai tesidomi bal

tistikos studijų dienomis, tai iš dalies kalta ir pati organizacija 
AABS (Association for Advancement of Baltic Studies). Ji, reng
dama pastarąsias studijų dienas Niujorke, labai mažai informavo 
lietuvių visuomenę apie jas. Mūsų gi visuomenė yra įpratusi skai
tyti plačias informacijas apie didesnio masto renginius. Jų siau
rumas jai reiškia ir paties renginio siaurumą. Be to, AABS, bent 
lietuviškoji dalis, permažai rūpinasi'jaunųjų akademikų įtrauki
mu mokslinėn veiklon. Yra nemažai ir tokių, kurie apie AABS 
nėra girdėję. — Panašiai yra ir su kitom organizacijom. Jauni lie
tuviai akademikai, baigę augštąsias mokyklas, neturi tokios visuo
meninės užuovėjos, kur jaustųsi savoje atmosferoje. Lietuvių 
Bendruomenė yra tokia plati ir įvairi, kad jaunam akademikui nė
ra prie ko pritapti. Savos atmosferos jis ten mažai teranda. Tra
dicinių korporacijų, jei neskaityti kelių išimčių, nėra. Jų liku
čiai nebegali sudaryti tęstinumo ir patraukti jaunųjų. Kaikur ban
doma sudaryti akademikų draugijas, sambūrius, klubus, bet irgi 
be didesnės sėkmės. Vietomis jie visai išnyko. Sėkmingesni yra 
akademikai ateitininkai ir skautai, nors ir jie reiškiasi pakanka
mai silpnai, žodžiu sakant, jaunųjų akademikų problema laukia 
naujos iniciatyvos, kuri turėtų ateiti iš pačių veiklesnių jaunų aka
demikų ir žvelgti į padėtį naujomis, bet lietuviškomis akimis. Pr.G.

} KANADOS r • !
j (VYKIAI Mirties ijausme i

| Pasaulio įvykiai Į
ITALIJOS PARLAMENTO RINKIMAI NEIŠSPRENDĖ ŠIO KRAŠTO VAL
DYMO problemų, kurias komplikuoja nuolatinis koalicinių vy
riausybių sudarinėjimas. Stipriausia partija liko krikščionys de
mokratai, praradę tris narius 630 vietų atstovų rūmuose. Ten da
bar jie turės 263 savo politikus, o senate — 135, kaip ir prieš 
rinkimus. Kompartija narių skaičių atstovų rūmuose padidino 49 
iki 228. senate 23 iki 116. Trečioje vietoje liko socialistai, šį kartą 
praradę po keturis atstovus abiejose parlamento institucijose. 
Skaudžiausio pralaimėjimo susilaukė naujųjų fašistų partija, ne
tekusi 21 atstovo ir 11 senatorių. Nukentėjo ir kitos mažosios par
tijos—liberalai, respublikininkai ir socialdemokratai. Pirmą kartą

Federacinio parlamento na
riai 133.125 balsų santykiu pasi
sakė už visišką mirties bausmės 
panaikinimą žmogžudžiams bei 
kitiems nusikaltėliams. Iš tikrų
jų parlamentas jau 1967 m. pri
ėmė įstatymą, suspenduojantį 
mirties bausmes visiems, išsky
rus kalėjimo sargų ir policinin
kų žudikus. Po penkerių metų 
jo galiojimas buvo pratęstas iki 
1978 m. Premjero P. E. Tru
deau vyriausybė šio įstatymo 
nesilaikė ir mirties bausmių ne
vykdė. Kalėjimuose dabar jau 
yra 11 žmogžudžių, nuteistų 
mirti už policininkų ar kalėjimo 
sargų nužudymą. Ruošiantis 
balsuoti už mirties bausmės pa
naikinimą, premjeras P. E. Tru
deau pasakė kalbą, darančią 
spaudimą parlamento nariams. 
Pasak jo, mirties bausmės pa
naikinimas reikštų bent dalies 
tų nuteistų žmogžudžių pakori
mą. Paskutinės egzekucijos Ka
nadoje buvo 1962 m., kai ją val
dė konservatorių premjeras J. 
Diefenbakeris. Balsuojant už 
mirties bausmės panaikinimą, 
visų partijų nariams buvo leis
ta elgtis pagal savo sąžinę. 
Prieš mirties bausmės panaiki
nimą pasisakė valdančios libe
ralų partijos 38 atstovai, visa 

vienuolikė socialinio kredito at
stovų ir didžioji dalis konserva
torių. Iš 95-kių konservatorių 
atstovų už mirties bausmės pa
naikinimą balsavo tik 18.

Pagrindiniu mirties bausmės 
panaikinimo architektu buvo 
kalėjimų ir RCMP policijos mi- 
nisteris W. Allmand, viešai pa
reiškęs, kad jis pasitrauks iš 
kabineto, jeigu teks vykdyti to
kias bausmes.' Senasis politikas 
J. Diefenbakeris, pradžioj rėmęs 
bausmės panaikinimą, pakeitė 
nuomonę, sužinojęs, kad mirties 
bausmė nebus taikoma net už 
krašto išdavimą bei revoliuci
nius veiksmus. Priėmus naująjį 
įstatymą, premjeras P. E. Tru
deau džiaugėsi, kad Kanada nu
sisuka nuo žiaurumo ir barba
rizmo, o J. Diefenbakeris pa
reiškė: “Kanadoje dabar užuo
vėją turės nusikaltėliai iš viso 
pasaulio . .Naujasis įstaty
mas yra perduotas parlamento 
teisingumo komitetui, kuris ga
lės pasiūlyti kaikurių pakeiti
mų. Po to už jį dar kartą bus 
balsuojama parlamente, bet ta
da jau niekas nelaukia atmeti
mo. Įstatymas visiems žmogžu
džiams numato po 25 metus ka
lėjimo, tačiau atsitiktinių žmog-

(Nukelta i 6 psl.)

Lietuvių sodyba, kuri buvo įrengta paviljone “Vilnius" Toronto Prisikėlimo salėje tautybių savaitės metu. So
dybą suplanavo ir padarė Kristina Imbrasaitė Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAI IŠ EUROPOS

Biurokratinė daina be galo
Kęstučio Jokubyno ir vėl neišleido pas brolį į Kanadą

Vilniaus vizų ir registracijos 
skyrius vėl atmetė vilniečio Kęs
tučio Jokubyno prašymą leisti 
jam išvykti pas brolį, gyvenantį 
Hamiltone, Kanadoje. Neigiamo 
atsakymo priežastys jam visiš
kai nenurodytos. Belieka spėti, 
jog tos pačios, kaip pradžioje, 
kai jis pirmą kartą pareiškė no
rą išvykti užsienin. Vizų skyrius 
tada atsisakė priimti jo pareiš
kimą ir dokumentus, nes pra
šančiojo pase įrašyta sovietinė
mis sąlygomis daug reiškianti 
atžyma — “pasų nuostatai”. Vi
sur kitur pasaulyje tokie įrašai 
piliečių pasuose nedaromi, to
dėl sunku suprasti, ką tokia iš 
pažiūros nekalta atžyma “pašų 
nuostatai" gali turėti bendro su 
piliečio elementaria teise persi
kelti iš vieno krašto į kitą.

Biurokratijos 
auka

Kęstučio Jokubyno konkretus 
atvejis visų pirma kaip tik tuo 
įdomus, kad jis parodo šiandien 
Lietuvoje vykdomą nei su Hel
sinkio akto dvasia, nei su kitais 
tarptautiniais įsipareigojimais 
resuderinamą, todėl neteisėtą ir 
skandalingą, žmogaus bei pilie
čio teisių apribojimą. Būdinga 
ir tai, kad tariamai nekaltas “pa
sų nuostatų" įrašas paradok
saliai irracionaliu būdu paver
čia pilietį — šiuo atveju Kęstu
tį Jokubyną — totalistinio reži
mo visagalinčios biurokratijos 
auka: iš vienos pusės jį verčia 
išsižadėti gimtojo krašto, kurį 
jis myli, ir jieškoti laimės toli

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, slaugiusi a.a. kan. I’. Raudą 1973 m. Šiuo metu ji 
atlieka trejų metų bausmę priverstinio darbo stovykloje Sibire

moj užsienio šaly; iš kitos pu
sės jam užkerta tokią galimybę. 
Nes jeigu jo pase nebūtų to 
keisto įrašo, jeigu jo pilietinės 
teisės nebūtų suvaržytos, jeigu 
savo mylimame gimtajame kraš
te Kęstutis Jokubyrias šiandien 
jaustųsi laimingas, jis juk visiš
kai neprašytų leidimo emigruo
ti; daugių daugiausia jis norėtų 
tik aplankyti keliasdešimt metų 
nuo vaikystės nematytąjį savo 
brolį Kanadoje, bet ne pas jį vi
sam laikui apsigyventi. Tai tu
rėtų būti aišku net ir taukiau
siam biurokratui. Todėl juo 
keistesnis ir nesuprantamas yra 
sovietinių vidaus reikalų minis
terijos orgafaų nusistatymas, 
pasinaudojant tuo pačiu "pasų 
nuostatų" pagrindu, sukliudyti 
Kęstučiui Jokubynui išvykti pas 
brolį.

Savivalė Vilniuje
Sunku prileisti, kad Vilniaus 

vizų ir registracijos skyrius 
drįstų taip savivaliauti, jei .ne
jaustų paramos Maskvoje. Ta
čiau loji parama kaikada susvy
ruoja. Antai, pirmą kartą, kai 
vizų skyrius atsisakė priimti Jo
kubyno dokumentus, sąjunginė 
vidaus reikalų ministerija tą sa
vivalės veiksmą patvirtino. Ta
da K. Jokubynas kreipėsi į augš- 
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininką Podgorną atviru laišku. 
Netrukus po to (pernai pavasa
rį) jam buvo pranešta, jog do
kumentai priimami svarstymui. 
Iš tikrųjų tik tam, kad po poros 
mėnesių būtų galima prašymą 
nemotyvuotai atmesti.

Šį pavasarį K. Jokubynas sa
vo prašymą pakartojo. Su biu
rokratiniu tikslumu po dviejų 
mėnesių, gegužės 24, jam vėl 
duotas neigiamas atsakymas be 
jokių paaiškinimų. Tokia biuro
kratinė daina be galo kažkam 
Vilniuje ar Maskvoje labai 
patinka. O gal atsakingieji Ovi- 
ro pareigūnai mano, kad vien 
tik brolį užsienyje turėti perma- 
ža. Jie galbūt norėtų išgirsti di
desnę pasipiktinimo audrą už
sienyje, kuri pasiektų augščiau- 
sias instancijas. . . Tik ar šitaip 
galvodami žmogaus teisių min- 
dy'tojai ir jų talkininkai iš Ovi- 
ro neapsirinka? K. Jokubyno at
vejis yra perdaug akivaizdus, 
kad juo nesusidomėtų tie. kurie 
nuoširdžiai rūpinasi Helsinkio 
akto nuostatų ir pagrindinių 
žmogaus teisių gerbimu.

Teisių deklaracija
Oviras taip pat labai klysta, 

manydamas savo biurokratišku 
“ne” atgrasinti pareiškimo au
torių nuo tolesnių žygių reika
lauti savo teisių. K. Jokubyno 
nepalaužė sovietinis kalėjimas, 
kuriame jis praleido daugiau 
kaip trečdalį viso savo gyveni
mo — 17 metų Ig. 1930). Jis per
daug gerai žino (ir net pačiam 
Podgornui išdrįso priminti), kad 
SSSR yra pasirašiusi visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, ku
rioje yra ir toks nuostatas: 
“Kiekvienas žmogus turi teisę 
palikti betkurią šalį, taip pat ir 
savo, ir grįžti atgal” (“LKB Kro
nika”, nr. 19). Pats laikas užsie
nyje gyvenantiems, pirmoje ei
lėje Kanadoje, užtarti drąsųjį 
lietuvį, reikalaujantį teisės iš
vykti. Ligšiolinės pastangos jį 
užtarti, matyt, buvo nepakanka
mos. A. S.

Rumunas pas Sadūnaitę
Richard Wurmbrand, iš Ru

munijos kilęs protestantų kuni
gas, daugelį metų už tikėjimą 
kalintas ir vėliau Norvegijos 
krikščionių pastangomis išva
duotas, glaudžiai bendradarbiau
ja su Tarptautine krikščionių 
misija, kurios tikslas — rūpin
tis tikėjimo klausimais komu
nistų valdomuose kraštuose. Sa
vo leidžiamo mėnraščio vokie
čių kalba “Stirnine der Maerty- 
rer” naujausiame numeryje jis 
išspausdino straipsnį apie kalė
jime laikomą Nijolę Sadūnaitę.

Sesuo Sadūnaitę, — rašo kun. 
R. Wurmbrand, — teisiama už 
krikščionišką veiklą Lietuvoje, 
teismui pareiškė:

Tiesos ginti nereikia, nes ji visa
galė ir nenugalima! Tik klasta ir 
melas, būdami bejėgiai prieš tiesą, 

(Nukelta i 7-tą psl.) 

į atstovų rūmus įėjo proletarinė 
ir radikalų su 4. Kadangi krikš-e 
čionys demokratai atmeta koali
ciją su komunistais, ją ir vėl 
teks sudaryti su socialistais. Gal
vosūkį sudaro pastarųjų iškel
tas reikalavimas, kad koalici- 
jon būtų įsileisti ir komunistai. 
Dėl šio reikalavimo ir teko 
skelbti parlamento rinkimus. 
Spėjama, kad premjeras A. Mo
ro pasitrauks iš pareigų ir kad 
naujuoju premjeru prez. G. Le
one paskirs kitą krikščionį de
mokratą. Naujoje koalicijoje su 
socialistais kompartijai grei
čiausiai bus suteiktas neoficia
lus balsas per socialistų atsto
vus. Didelė kaltės dalis dėl po
litinės krizės tenka krikščionims 
demokratams, neturintiems va
dų, kurie imtųsi ryžtingų socia
linių reformų. Šis jų sustabarė
jimas anksčiau ar vėliau gali 
baigtis komunistų laimėjimu. 
Savivaldybės rinkimus Romoje 
laimėjo komunistai, atstovų 
skaičių nuo 21 padidinę iki 30. 
Romą valdę krikščionys demo
kratai taip pat laimėjo tris pa
pildomus atstovus, bet liko ant
roje vietoje su 27.

DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE
Streikai ir demonstracijos nie

kais pavertė lenkų kompartijos 
sumanymą padidinti maisto ga
minių kainas 60%. Jos buvo už
šaldytos nuo 1970 m., kai kom
partijos vadą W. Gomulką taip 
pat dėl nevykusio bandymo pa< 
branginti maisto gaminius pa
keitė E. Gierekas. šį kartą bu
vo išvengta riaušių, nes E. Gie
rekas paskubėjo atšaukti ir ati
dėti numatytą maisto gaminių 
pabranginimą. Ursus mieste 
prie Varšuvos traktorių gamyk
los darbininkai išardė geležin
kelio bėgius, sustabdydami ne 
tik vietinį susisiekimą, bet ir 
tarptautinį Varšuvos ■ Paryžiaus 
ekspresą. Demonstracijos taip 
pat buvo prasidėjusios Baltijos 
uostamiesčiuose — Gdanske, 
Gdynėje, Ščecine. Maisto gami
nių pabranginimo klausimą da
bar svarstys Lenkijos seimas. 
Kainų padidinimą kompartija 
ir vyriausybė teisina brangių 
duoninių bei pašarinių grūdų 
įvežimu iš užsienio dėl pastarų
jų dvejų metų blogo derliaus.

KIETESNĖ LINIJA?
Tarptautiniame strateginių 

studijų institute Londone JAV 
valstybės sekr. H. Kissingeris at
skleidė griežtesnę atolydžio li
niją su Sovietų Sąjunga. Ši jo 
kalba turi aiškų ryšį su prez. G. 
Fordo pagrindinio varžovo R. 
Reagano vykdomais Helsinkio 
nutarimų puolimais ir patarėjo 
H. Sonnenfeldto 1975 m. pabai
goj padarytu prasitarimu apie 
R. Europos organinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Šį kartą H. 
Kissingeris pabrėžė, kad JAV 
vyriausybė nepripažįsta įtakos 
zonų ir santykiuose su R. Euro
pa remsis tų valstybių savaran- 
kišumu bei nepriklausomybe. 
Vakarų pasauliui jis pasiūlė var
žybas su Sovietų Sąjunga. Pasak 
H. Kissingerio, ekonominės var
žybos jau yra laimėtos, karinėse 
varžybose turima pakankamai 
jėgos apsaugoti savo interesams, 
o idėjų jėga ideologinėje san
kritoje priklauso nuo mūsų pa
čių ryžto. Vakarų pasauliui rei
kia tik laikytis vienybės ir ne
nukrypti nuo užsibrėžto kurso. 
Prieš šią kalbą H. Kissingeris V. 
Vokietijoje buvo susitikęs su P. 
Afrikos respublikos premjeru J. 
Vorsteriu. Nemažas dėmesys jų 

demokratų partija su 6 nariais 
pokalbiuose teko Rodeziją val
dančių baltųjų mažumai, kurios 
laukia neišvengiamas pralaimė
jimas. H. Kissingeris pasisakė 
už tų 274.000 baltųjų įkurdini
mą kitose valstybėse su finansi
ne JAV, V. Vokietijos ir Brita
nijos parama. P. Afrikos res
publikai jis pasiūlė santykių ly
ginimą su negrų dauguma. Pa
sitarimus su negrų valstybių va
dais pradės specialiai Afrikon 
pasiųstas valstybės departamen
to pareigūnas W. Schaufele.

PRIPAŽINO SVEIKU
Aštrių protesto balsų visame 

pasaulyje susilaukė ukrainiečio 
istoriko Valentino Morozo užda
rymas psichiatriniame Serbskio 
institute. Už antisovietinius raš
tus jis jau yra praleidęs šešerius 
metus kalėjime ir turėjo būti 
perkeltas j darbo stovyklą. "To
ronto Star” dienraštis šią žinią 
buvo gavęs iš jo žmonos Raisos 
telefoniniu pasikalbėjimu. Tada 
ji prašė viso pasaulio paramos 
vyrui iš beprotnamio išlaisvin
ti. Praėjusią savaitę dienraščio 
atstovai vėl kalbėjosi telefonu 
su R. Moroziene. Iš jos sužino
jo, kad V. Morozas buvo pripa
žintas sveiku. Iš Serbskio insti
tuto jis yra pervežtas į Maskvos 
Butirkų kalėjimą. Atrodo, pa
saulinė reakcija privertė kom
partiją atsisakyti politinio kali
nio kankinimo psichiatrinėje 
ligoninėje, kurią tvarko KGB 
pareigūnai. R. Morozienė tikisi, 
kad jos vyras dabar bus perkel
tas į kurią nors darbo stovyklą 
Mordovijoje.

NETIKĖTA BYLA
Amerikietis žurnalistas A. 

Friendly, žurnalo “Newsweek” 
korespondentas Maskvoje, pra
dėjo bylą prieš sovietų savait
raštį “Literaturnaja Gazeta”. 
Šis laikraštis jį ir du kitus ame
rikiečius žurnalistus pakartoti
nai yra pavadinęs JAV ČIA 
žvalgybos agentūros agentais. 
Nė vienas jų neturi ir neturėjo 
jokių ryšių su CIA. A. Friendly, 
remdamasis Sovietų Sąjungos 
įstatymais, kurie šiuo atveju ga
lioja ir užsieniečiams, reikalau
ja minėto kaltinimo atšaukimo 
ir viešo atsiprašymo savaitraš
čio puslapiuose. Tas klaidingas 
kaltinimas pažeidžia jo. kaip 
žurnalisto, garbę ir profesinį 
prestižą. Ar šiai neįprastai by
lai bus duota eiga, paaiškės se
kančią savaitę. Pasak sovietų 
žurnalistų, amerikiečių apkalti
nimu buvo siekiama atsilyginti 
už JAV spaudos pranešimus, 
kad sovietų korespondentai Va
šingtone yra KGB agentai.

NEPASITIKI JA VALSTYBĖMIS
Australijos premjeras M. Fra- 

seris, lankydamasis Pekinge, sa
vo pokalbiuose su premjeru H. 
Kuo-fengu pabrėžė nepasitikėji
mą JAV pajėgumu atsispirti So
vietų Sąjungai. Kritika buvo 
privataus pobūdžio, bet jos teks
tą neapsižiūrėjimo dėka prem
jero palydovai atidavė žurnalis
tams. M. Fraserio nuomone, 
JAV jėgą silpnina prez. G. For
do ir kongreso nesutarimai. Jais 
pasinaudojo Sovietų Sąjunga ir 
Kuba, teikdamos paramą Ango
los marksistams. Jis taipgi reiš
kė susirūpinimą dėl Indijos van
denyno, kuris gali tapti sovieti
ne jūra, jeigu JAV ten nesustip
rins savo laivyno. M. Fraseris 
nuogąstauja, kad Sovietų Sąjun
ga savo tikslams pietryčių Azi
joj gali panaudoti Vietnamą.
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Teskamba... po šalis plačiausias
Melburno Dainos Sambūrio ir jo dirigento 

Alberto Čelnos sukaktys
IGNAS ALEKNA

Mūsų bendradarbis Australijoje
Išklydome į platųjį pasaulį, 

palikdami gimtojo namo slenks
tį, kurį ar rasim kada, kaip Ber
nardas Brazdžionis kad sako, 
kaip relikviją šventą . . . namų 
pelenuos. Išklydome nešdamie- 
si ne auksą, sidabrą ar šilkų 
skrynias, bet skausmo pripildy
tą širdį, tėvynės ilgesį ir taip 
mielą, skambią lietuvišką dainą.

Likimas neleido grįžti prie 
gimtojo slenksčio; tremtinio 
lazda besiramsčiuojant reikėjo 
nuklysti į tolimą žemės pakraš
čio šalį — Australiją. Atvykę 
čia supratome, kad vienintelis 
kelias pasisakyti kas esame — 
tautinis menas, lietuviška dai
na. Ir nenuostabu, kad vieni pir
mųjų bendro darbo sambūriai 
ir buvo chorai, kurie kūrėsi ten, 
kur burdavosi didesnis lietuvių 
skaičius: Adelaidėje, Melburne, 
Sydney, Geelonge ir kitur.

Pradžia ir veikla
Melburno lietuvių choro 

branduolį sudarė 1949 m. Petro 
Morkūno suorganizuotas vyrų 
choras, kuris persiorganizavo į 
dvigubą kvartetą, vadovaujamą 
Juozo Petrašiūno.

Atvykus čia daugiau dainą 
mylinčių tautiečių, prie veikian
čio kvarteto susiorganizavo miš
rus choras. 1950 m. priešakin 
stojo Albertas Celna. o jį ad
ministruoti ėmėsi Leonas Balt
rūnas. 1951 m. choras, pasiva
dinęs “Aido” vardu, dainavo sa
viesiems ir svetimiesiems, na
mie ir išvykose, savo koncer
tuose ir švenčių minėjimuose, 
šventovėje bei pobūviuose. De
ja, gražus choro darbas šeštai
siais veiklos metais, sumažėjus 
choristų skaičiui, 1956 m. ba
landžio mėn. buvo baigtas.

Nutilo “Aidas", bet daina ją 
mylinčių širdyse negeso. Didžių 
L. Baltrūno pastangų ir rūpes
čių dėka 1956 m. gegužės mėn. 
gimė naujas junginys — Mel
burno Dainos Sambūris. Jam va
dovauti ir vėl kviečiamsa A. 
Celna, kuris iki šiai dienai su 
didžiu pasišventimu sėkmingai 
vadovauja.

Taigi, Melburno Dainos Sam
būriui š.m. gegužės mėn. suėjo 
20 gražių, kūrybingų metų, ku
rie paliko ne tik Melburno, bet 
ir visos Australijos lietuviams 
gražiausius atsiminimus savo 
koncertais namie, Adelaidėje, 
Sydnėjuje, Geelonge, Morning
tone, televizijoje, radijo progra
mose, tarptautiniuose minėji
muose ir kitur.

Ypač vertas paminėti Melbur
no Dainos Sambūrio koncertas 
per Australijos muzikos ir dai
nos varžybų atidarymą Ballara- 
te, po kurio pasigirdo iš muzi
kos kritikų puikūs atsiliepimai 
ir geri įvertinimai.

Taip pat paminėtina, kad cho
ro administratoriaus L. Baltrū
no iniciatyva ir sambūrio darbu 
nuo 1968 m. Melburne rengiami 
baltiečių koncertai, kuriuose 
dalyvauja M. Dainos Sambūris, 
latvių ir estų chorai. Koncertus 
kasmet organizuoja kitas cho
ras, o jų programose visada bū
na bent 3 dainos, danuojamos 
jungtinio choro.

Negaliu nepaminėti M. Dai
nos Sambūrio dalyvavimo kas 
antri metai Australijos Lietuvių 
Dienų dainų šventėse. M. Dai
nos Sambūrio tose šventėse dai
nuotos dainos: Stp. Sodeikos 
“Siaurės pašvaistė”, vergų dai
na iš Verdi operos “Nabukas”, 
K. Kavecko “Vilniuj žydi lie
pos”, Naujalio - Juzeliūno “Lie
tuva brangi” ir kitos yra paliku
sios neužmirštamų ir širdį jau
dinančių atminimų.

Jei skaityti, l<ad šio choro, 
kad ir kitu vardu, pradžia yra 
1949 m., tai choras per 27 dar
bo metus atliko didelį tautinį 
darbą. Kas besuskaitys, kiek 
dainuota koncertuose, išvykose, 
minėjimuose? Kas suskaitys 
kiek praleista valandų besiruo
šiant? Kas suskaitys kiek daini
ninkų buvo choro gretose? Ta

čiau dar yra keli, kurie nuo pir
mųjų choro dienų tebėra jo ei
lėse: A. Baltrūnienė. E. Balčiū
nienė, R. Ceinienė. E. šeikienė, 
V. Lazauskas, J. Petrašiūnas, E. 
Cypienė, J. Daunys, R. Galinis, 
Milvydai, P. Vaičaitis, Vingriai 
ir kt.

Ištvermingas dirigentas
Rašant šią Melburno Dainos 

Sambūrio atlikto tautinio darbo 
santrauką, ypač reikia paminėti 
jo vadovą dirigentą Albertą 
Celna. Jo darbas neapskaičiuo
jamas, neįkainojamas, nepaly
ginamas. Neapskaičiuosi, kiek 
laiko praleista rūpinantis choru 
namuose, repeticijose, koncer
tuose, netgi darbovietėje, kelio
nėje ar poilsyje. Neįkainosi jo 
chorui pašvęsto laiko, o juo la
biau neįkainosi pasigėrėjimo, 
duoto saviesiems ir svetimie
siems. Juo labiau neįkainosi 
tautinės reprezentacijos vertės. 
Gal kas bandytų palyginti jo 
darbą, bet nežinau kokios orga
nizacijos narys virš 25 metų 
taip atsidėjęs būtų dirbęs. O 
kaip apskaičiuosi ir įvertinsi 
įdėtą širdį, atsisakymą nuo as
meninio ir labai dažnai šeimai 
skirtino laiko, pabertų kaikieno 
priekaištų . . .

A. Celna balandžio 26 d. su
laukė 60 m. amžiaus. Melburno 
Dainos Sambūris savo vadovui 
pagerbti š.m. gegužės 1 d. su
ruošė gražias vaišes Melburno 
Lietuvių Namuose. Sukaktuvi
ninką sveikino ALB krašto val
dybos pirm. inž. A. Šimkus, Mel
burno apylinkės pirm. P. A. Po
cius, Lietuvių Klubo pirm. A. 
Ramanauskas, parapijos choro 
dirigentas P. Morkūnas ir kt.

A. Celna gimė 1916 m. IV. 26 
Čikagoje, bet nuo pat jaunystės 
dienų gyveno Vilniuje, kur bai
gė Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
studijavo (smuiką) Vilniaus kon
servatorijoje ir pradėjo meninį 
smuikininko darbą Vilniaus 
“Vaidilos” teatre.

Karo viesulas jį nubloškė į V. 
Vokietiją, kur vėl pradėjo stu
dijuoti Heidelbergo muzikos 
konservatorijoje. Jis taip pat 
dalyvavo Čiurlionio ansambly
je. 1949 m. atvyko į Australiją 
ir tuoj įsijungė į choro veiklą, 
perimdamas jo vadovavimą. Kai 
džiaugiamės ir gėrimės M. Dai
nos Sambūrio puikiais laimėji
mais namie ir svetur, prisimin
kime, kad tai yra Alberto Cel- 
nos širdies ir kruopštaus darbo 
vaisiai.

A. Celną, sulaukusį 60 metų, 
nuoširdžiai sveikiname linkėda
mi dar daug daug džiaugsmin
gų, kūrybingų ir gražių metų!

Nebūčiau teisingas, jei kalbė
damas apie A. Celna ir jo tauti
nį darbą, neprisiminčiau jo žmo
nos Renatos, kuri, kaip ir jis 
pats, nuo pat pirmųjų Melburno 
choro dienų yra jo dalyvė — 
dainininkė. Nėra abejonės, kad 
didelis nuopelnas priklauso ir 
jai.

ALBERTAS CELNA, Melburno Dai
nos Sambūrio dirigentas Australijo
je, sulaukęs 60 metų amžiaus

Australijos Melburno Dainos Sambūrio vyrų choras, vadovaujamas A. Cclnos Nuotr. N. Butkūno

| Dabartiniai Lietuvos miesto margumynai |
S Būdingi faktai iš laikraščio "Biržiečių Žodis", kuris uždraustas siųsti į užsienį G

Neseniai Vakarus pasiekė ke
li numeriai “Biržiečių žodžio”, 
LKP Biržų komiteto ir rajono 
darbo žmonių deputatų organo. 
Jį redaguoja V. Peisaravičius, 
pavad. P. Skodžius. Šis 4 pus
lapių mažo formato laikraštėlis 
išeina 12.000 tiražu tris kartus į 
savaitę. Iš to laikraštėlio, lei
džiamo vietos reikalams, o ne 
užsieniui, galima įžvelgti dabar
tinį gyvenimą Biržuose iri apla
mai nedideliame Lietuvos mies
te.

Gatvių pavadinimai
Visai neseniai Biržuose buvo 

atnaujintos gatvių pavadinimų 
lentelės; greta lietuviškų gatvių 
pavadinimų atsirado ir rusiški. 
Bet su tais rusiškais gatvių pa
vadinimais išėjo nevisai gerai: 
kaikurios gatvės buvo pavadin
tos prospektais ar aikštėmis. Pa
čiame miesto centre ant restora
no lietuviška lentelė rodo, kad 
čia J. Janonio gatvė, o rusiško
ji — kad čia J. Janonio aikštė. 
Rusiški gatvių pavadinimai iš 
lietuvių kalbos buvo išversti, 
nepaisant jokių taisyklių. Pvz. 
Gorkio — Gorkovo, Kęstučio — 
Kestuče ir 1.1. (Atrodo, biržie
čiai iškabų dažytojai dar rusų 
kalbos neišmoko arba buvo gar
saus Biržų naminio alaus išgė
rę ... O gal jiems rusų kalba 
nepatinka?).

Tas rusiškų gatvių pavadini
mų įvedimas teisinamas tuo, 
kad miestą lanko turistai iš vi
sos Sov. Sąjungos, dažni svečiai 
Biržuose esą kaimynia latviai.

Lietuviai partiečiai
. Augštas vietas Biržuose ir ra

jone užima daugiausia lietuviai 
komunistai. Pvz. partijos Biržų 
rajono sekretorius yra J. Kond- 
rotas, antrasis sekretorius E. 
Trečiokas, organizacinio sky
riaus vedėjas A. Kriauklys, 
bendrojo skyriaus vedėjas K. 
Marcinkevičius, propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėja S. Ro- 
žėnienė, bet jau partinės įskai
tos vedėjas — N. šlenevas.

Kaikurie lietuviai partiečiai, 
matyt, nėra labai smarkūs ko
munistai. Rašoma apie švietimo 
skyriaus darbuotoją komunistę 
A. Taurienę ir Kratiškių apylin
kės vykdomojo komiteto pirmi
ninką Sov. Sąjungos komunistų 
partijos narį E. Meškinį, kurie 
savo motinas laidojo tikybinė
mis apeigomis, patys jose daly
vavo. “Partijos narys negali to
leruoti, kad šeimos narys būtų 
laidojamas su bažnyčia”, rašo 
laikraštėlis, "kaip lygiai negali 
būti pakantus krikštynoms, su
tuoktuvėms bažnyčioje. Daly
vauti šiose apeigose — reiškia 
būti neprincipingam, nuolai
džiam savo, kaip komunisto, są
žinei”.

Turgavietėje
“Triukšmingas sekmadienis 

Biržų turgavietėje” — rašoma 
kitame laikraštėlio numeryje. 
“Žmonės derasi, perka, parduo
da ...” Bet tuos žmones seka 
budri milicininko akis. Štai sau
sio 26 d. buvo surašyti trys pro
tokolai. Biržietė Zelma Palšienė 
pardavinėjo rankomis nertas 
pirštines, kojines, kepuraites, o 
Janina Valčiuk — dirbtines gė
les. Vanda Zurauskienė atvažia
vo net iš Salamiesčio — tikėjo
si pelningai išparduoti skarutes, 
lovatieses. Vasario 2 d. vėl pro
tokolas. Tą dieną buvo sulaiky
ta Einorių kolūkio kolūkietė Al
fonsą Bajorienė, kuri net iš Po
locko atvežė skaručių ir bandė 
jas už augštesnę kainą parduoti 
Biržuose.

Pavergtoje Lietuvoje dabar 
draudžiama turgavietėse parda
vinėti valstybinės ir kooperaci- 
nės pramonės pagamintas me

džiagas bei žaliavas. (Jas galima 
palikti pardavimui tik valdžios 
krautuvėse). Amatininkų dirbi
nius leidžiama pardavinėti tur
gavietėse tik turint finansų įs
taigos pažymėjimą. Galima pre
kiauti tik nurodytoje turgavie
tėje ir tik savo gamybos dirbi
niais, kurie nurodyti pažymėji
me. Bet, atrodo, žmonės šių tai
syklių nesilaiko.

Grįžtant iš Rygos
Biržiečiai apsipirkti dabar 

dažniausiai važiuoja į Rygą. Ry
gos įsėdimo aikštėje būrys — 
rašoma laikraštėlyje. Daugiau
sia moterys. Tuoj atvyks auto
busas Ryga — Kupiškis pro Bir
žus. Nemažai tos moterėlės pri
sipirko — vienos, žiūrėk, kelios 
rezginės, kitos — du maišai. Ir 
garsiai kalbasi tarpusavyje.

— Gal reikės pirkti bilietą už ba
gažą?

— Konduktorės nėra gal kaip 
nors pralįsim. Gal nepagaus.

— Jeigu pagaus, sakysim, kad ne
žinojom.

— Vairuotojas visada įspėja.
— Sakysim, kad latviškai nesu

pratom.
Deja, apie pusiaukelį "pagauna”.
— Kur važiuojam? — klausia 

kontrolierė.
— Į Biržus, — vos girdimai atsa

ko moterys ir nenoromis ieško rub
lio baudai.

Atlyginimai
Beveik kiekviename laikraš

tėlio numeryje matyti skelbi
mų, kad vienai ar kitai įmonei 
reikalingi darbininkai. Atrodo, 
nedarbo Biržuose nėra,, bet.. . 
štai viename numeryje toks 
skelbimėlis: “Biržų linų fabri
kui skubiai reikalinga: darbinin
kės moterys (atlyginimas iki 
140 rublių), Įvairių kategorijų

šaltkalviai (atlyginimas iki 170 
rublių), vairuotojai (atlyginimas 
iki 170 rublių)”. Kalbama apie 
maksimalinį mėnesinį atlygini
mą. Iš tokių atlyginimų pragy
venti, aišku, sunku, todėl reikia 
visaip “kombinuoti”.

Parduotuvės
Biržų vartotojų kooperatyve, 

rašo “Biržiečių Žodis”, pasitai
ko nesąžiningo pirkėjų apsvėri- 
mo ir apskaičiavimo atvejų. Jų 
buvo vaikiško trikotažo - avaly
nės parduotuvėje (vedėja V. Ma- 
libosko), parduotuvėje nr. 9 
(pardavėja O. Murauskienė), 
parduotuvėje nr. 7 (vedėja T. 
Krasauskienė), daržovių parduo
tuvėje (pardavėja O. Baronie
nė).

Aplamai, Biržų vartotojų ko
operatyvas negali didžiuotis 
naujomis parduotuvėmis. Jau
čiama prekybinių patalpų sto
ka. Nėra kur išdėstyti prekių. 
Labai blogose patalpose įsikū
rusios baldų - indų, elektros 
prekių parduotuvės. Labai ankš
ta parduotuvėje nr. 4. Mažas pa
galbines patalpas turi “Eglutės” 
parduotuvė. Čia pieno skyriuje 
įrengti du prekystaliai, tačiau 
dirba tik viena pardavėja. To
dėl susidaro didelės eilės, žmo
nės gaišta brangų laiką.

(Bus daugiau)

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Mielų kolegę

STEFĄ BUBELIENĘ ir šeimą,

jos MAMYTEI Bostone mirus,
nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Maironio mokyklos

mokytojai ir vedėjas

A+A
ELZBIETAI ŠIMKIENEI mirus, 

jos dukterį S. BUBELIENĘ, sūnų PRANĄ ir jų šei

mas liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Juozas ir Vygandas Stankui

s ^urnitur&Jžtb
PILNAS
NAMŲ

* 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.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose— 137 RONCESVALLES Avė.
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave.
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

— Tel. 537-1442 S
— Tel. 699-4444 R

PADĖKA
N ĖDAMI auksinę savo vedybų sukaktį, patyrėme daug 

nuoširdumo St. Petersburge, Floridoj, ir Toronte, už kurį 
esame labai dėkingi. Jūsų maldos, gausios ir gražios dovanos, 
sveikinimai žodžiu, raktu ir telegramomis, kurių dalis atskrido 
ik Lietuvos, paliko mums malonius prisiminimus.

Esame dėkingi Jo Ekselencijai vyskupui V. Brizgiai ui 
mūsų pagerbimų savo atsilankymu į mūsų pobūvį Toronte 
gegužės 15 d. Taip pat esame dėkingi mūsų konsului dr. J. 
Ztnuidzinui ir Kanados premjerui P. E. Trudeau už raštiškus 
sveikinimus, Generaliniam Kanados gubernatoriui ir Madame 
Lėger už telegraminį pasveikinimų. *

Ačiū J. Mikulioniui už praturtinimų mūsų šventės su savo 
humoristine kūryba. Ačiū A. Žilvitienei ir J. Grūzdai už Šios 
dalies atlikimų.

Viena didžiausių dovanų buvo mūsų dukrų — Reginos ir 
jos vyro Jono Hillenbrado, Loretos ir jos vyro Petro Murausko, 
anūkių Renatos-Dalios Cečiuraitės ir Ramunės Murauskaitės 
triūsas, ruošiant mūsų paminėjimus Floridoj ir Toronte. Be to, 
jie apdovanojo mus gausiomis bei vertingomis dovanomis. Už 
tai jiems tenka didžiausia, neužmirštama mūsų padėka.

Didelė padėka kun. T. Degučiui. OFM, St. Petersburgo 
vasarvietės Tėvų pranciškonų vienuolyno administratoriui, 
prelatui J. Balkonui ir kun. J. Gašlūnui už atnašavimų šv. Mi
šių vienuolyno koplyčioje. Ačiū už ten tarta prasmingų žodį 
prelatui J. Balkonui, už giedojimų Mišių metu muz. A. Ma
teikai. už pravedima pobūvio mūsų namuose’ Floridoje vasario 
13-14 d.d. K. Kleivai.

Nuoširdi mūsų padėka už- iškilmingas pamaldas bei palai
minimų Toronte Prisikėlimo parapijos klebonui kun. .A. Sima
navičiui, OFM, dalyvaujant Lietuvos Kankinių parapijos Mis- 
sissaugoj klebonui kun. P. Ažubaliui ir pranciškonų ordino gar
bės nariui prelatui J. Balkūnui, specialiai atvykusiam į mūsų 
iškilmes iš Floridos.

Ačiū labai mieliems solistams — J. Sriubiškienei, V. Veri- 
kaičiui, R. Strimaičiui ir muzikui E. Krikščiūnui už giesmes.

Ačiū J. R. Simanavičiui už pravedima mūsų pobūvio To
ronte ir už įteikimų mums Šv. Tėvo palaiminimo, parūpinto 
Tėvo Augustino, OFM.

Nuoširdus ačiū visiems, vienokiu ar kitokiu būdu prisi- 
dėjusiems prie šių mūsų minėjimų.

Jūs nuskaidrinot mūsų nuotaika ir palikote jaukų bei 
šviesų atminima mūsų širdyse. Mes to neužmiršime niekados, 
kol Augščiausias laikys mus šios žemės paviršiuje.

Su meile ir padėka Jūsų —

Angelė ir Alfonsas Šmigelskiai

A + A

Brangiai MAMYTEI

Bostone, JAV, staigieji mirus, mūsų mielą draugę 
dukterį STEFĄ BUBELIEN^, sūnų PRANĄ ŠIMKŲ 

ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

G. VI. Butkiai
St. A. Ciplijauskai
J. A. E m pokeriai
R. L. Ciplijauskai 
E. A. Kiškiai

K. E. Šlekiai
V. L. Matulevičiai
D. A. Zakarevičiai
V. K. Gapučiai
J. J. Kulikauskai

L. Gvildiehė

A + A
JONUI LUMBIUI

Sudburyje auto nelaimėje žuvus, jo brolį VYTAU
TĄ, brolienę GERTRŪDĄ bei jų šeimą ir kitus 

artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame —

Liucija Skripkutė ir mamytė
Hamilton, Ont.

A+A
JŪRATEI PILYPAITIENEI

mirus, vyrui ALGIUI, vaikučiams, tėvui, seseriai, 
broliui ir visiems artimiesiems reiškia gilią užuo
jautą —

Skolastika Remeikaitė

SS***

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarai, 445-8955 

Meistriikas darbas, puikūs lietuviiki projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Beverley Shores:, Ind., JAV dvišinitmečio iškilmės rengijų komitetas su programos dalyviais ir talkininkais. 
Pirmoje eilėje: inž. Liudas Arkas, programos vedėja Danguolė Bartkuvienė ir vietos lietuvių klubo pirm, inž. 
Valerijonas Radys:. Antroje eilėje iš kairės: k-to narys Vyt. Kasniūnas, solistas Stasys Baras, komiteto narė 
Meilute Kulienė, solistas Jonas Vaznelis, muzikas Alvydrs Vasaitis, k-to narys Stasys Rudys, Teresė Mildažie- 
nė, Rūta Arbienė (klubo sekr.l, Vincent Shaulis (mieitelio prez.), dr. Jonas Valantiejus (pagrindinis kal
bėtojas), dail. Povilas Kaupas, dr. dail. Marija Meškauskaitė-Gaižutienė ir komiteto pirm. inž. Leonas Nokus

Jurgaičiu ir Dainavos kryžiai

Priespauda siaučia Lietuvos menuose
VLADISLOVAS ŽILIUS

Planingas ir galutinis lietu
viškojo kultūros ‘'džino" sugrū- 
dimas i buteli prasidėjo 1967 
m.. kai LKP ck kuiliuos “minis- 
teriu” paskyrė savo ištikimą 
darbuotoją Lionginą Šepetį. 
Naujasis "ministeris", jau anks
čiau suvokęs, kad kaip architek
tas vargiai augščiau braižytojų 
biuro prasimuš, pasirinko parti
nės karjeros kelią, čia jo talen
tai pasirodė ryškūs. Veiklą kul
tūros ministerijoje laikydamas 
tik tarpine, kol grįš i centro ko
mitetą (aišku, jau į augštesnę 
vietą), ėmėsi besąlygiškai, pa
klusniai vykdyti visus Maskvos 
paliepimus, kartu sumaniai la
viruodamas tarp bukokų vieti
nės valdžios stabukų kaprizų.

Būdamas savo gudrumu ir be
atodairiškos karjeros siekimu 
neeilinė figūra. Lietuvos kultū
rinio gyvenimo profanavime Še
petys gerokai pralenkė ir savo 
kolegas "nekultūrininkus”. So
vietiniai valdininkai, informaci
jai apie jų brutalų savivaliavi
mą vis dažniau prasiskverbiant 
į Vakarus, dabar stengiasi Įvai
riais būdais reklamuoti save už
sieniui. kiek įmanoma, iš libera
linės pozicijos.Šepetys, itin jaut
rus lietuvių emigracijos nuomo
nei, save taip pat "liberalino”. 
Aikteldavo pažįstamų būrys, pa
matęs žilstelėjusį “ministerį”, 
Kaziuko mugės dieną perkantį 
lenkišką verbą: "koks mūsų mi
nisteris — kartu su mumis . ..” 
Nusirisdavo pritarimo šnabžde
sys ir pamačius '‘ministerį” su 
šeima idiliškai vaikštinėjantį 
jaukiame Vilniaus kampelyje, 
kai jo "Volga” su enkavedistu 
už vairo sekdavo iš pagarbaus 
atstumo.

Deja, "liberalizmo" demonst
racijos nesutrukdė kultūros 
“ministeriui” duoti įsakymą, 
draudžiantį be dailininkų sąjun
gos ir jo leidimo rengti betko- 
kias menų parodas ar parodė
les. Nesutrukdė tai "ministe
riui” pašalinti iš Dailės parodų 
rūmų "parodinės komisijos”, t. 
y. kelių dailininkų, bandžiusių 
užtarti ne vien nuogojo socrea- 
lizmo kūrėjus. Ramia sąžine Še
petys perdavė daugelį talentin
gų jaunųjų dailininkų centro 
komiteto (tuo pačiu ir KGB) su
niokojimui. Visi, kurie nesuti
ko grįžti prie šepečio neostali- 
ninės linijos, liko už įstatymo ri
bos: be dailininkų sąjungos pa
ramos, be dirbtuvių, be užsaky
mų.

Nepasitikėdamas net kelių 
“parodinių komisijų” atranka, 
"ministeris” pats vienas prieš 
kiekvieną parodą pereidavo sa
les ir savo nuožiūra išmesdavo 
darbus, kurie pasirodydavo jam 
esą nepakankamai “socrealistiš- 
ki” arba jei kurių autorių pa
vardės jam pasirodydavo kiek 
įtartinos . . . Asmeninių "libera
liojo” ministerio pastangų dėka 
nuo kūrybinio darbo liko izo
liuotas bene žymiausias pokario 
Lietuvos teatro režisorius Jonas 
Jurašas ir su “vilko bilietu” per
duotas Saugumo pjudymo kam
panijai.

Atsigavo vyresnioji stalinistų 
karta. Vėl pasipylė kūriniai pla
čiai jau suprofanuota liaudies 
graviūrų ar šventųjų smuikelių 
forma vaizduojantys, sakysim, 
mirštantį mongoloidinių veido 
bruožų okupacinį rusų kareivį 
ant “lietuvės motinos” kelių! 
Liaudies graviūros štrichų rit
me pabiro iš dangaus sovietiniai 
parašiutininkai, vėl pasišiaušė 
“išvadavimo" durtuvai, vėl grės
mingai pakilo dideli, kampuoti 
kumščiai Leonardo Tuleikio ta- 
pybose, vėl vienodose pozose 
(nors ir skirtinguose paveiksluo
se) sugulė kniubšti, kas palan
gėj, o kas šalia vežimo, “buržua

zinių nacionalit.su" nukauti kol- 
chozinimo aktyvistai, "liaudiš
kai monumenlulio.se” Džiaukšto 
interpretacijose.

S a v a m o ksliai, vadinamieji 
“meno kritikai”, kaip Uloza, 
Vaitkųnas ir kt., pagal valdžios 
nurodymus, savo diletantiškuo
se išpuoliuose spaudoje ar pa
rodu salėse vėl nepailstamai 
ėmė liaupsinti “komunistinio 
rytojaus” piešėjus, “iš princi
pinių partinių pozicijų" smerk
dami tuos, kurie to "rytojaus" 
piešti nemato prasmės.

Lietuvių pažeminimo ir prie
vartos vaizdai imami kaip pa
grindiniai "socrealizmo” moty
vai. Jie yra liūdni ir dezinfor
muojantys. Matyli buki stribu
kų veidai jau minėto Džiaukšto 
drobėse, Kuzminskio — sovie
tiniai aktyvistai, Lagausko — 
lietuvaitės su dėkingu entuziaz
mu kimbančios rusų kareiviams 
ant kaklo (viena net ore skrai
do . . .). Vaizduojami Leninai ir 
okupaciniai generolai, kėpsan- 
tys Lietuvos miestų bei mieste
lių aikštėse . . . Pasityčiojimo 
paradas apvainikuojamas skulp
toriaus Kisieliaus didele 
špižiaus statula Kryžkalnyje. 
Tai paminklas Lietuvos okupa
cijai pagerbti ir pavadintas "ar
mijai — išvaduotojai”! Apgai
lėtina vienaprasmė simbolika; 
yra jau ir jos tęsinys — Tanio
ms, atsisakęs remontuoti jau 
pradėjusį trupėti balvono posta
mentą ir netekęs savo gyvybės.

Taip kultūros "ministeris” 
Šepetys, su Saugumo pagalba, 
išsiaiškino ir realizavo menuose 
“socrealistinį savo turiniu ir na
cionalinį savo forma” šūkį po- 
chruščiovinėje epochoje.

Kūrybos vertinimas yra pa
liktas valdžios stabukų bei ne
kvalifikuoti! “meno kritikų” sa
vivalei, meną suprantančių tik 
pagal okupacinio režimo dog
mą. Jau daug metų iš LKP cent
ro komiteto siautėja “meno ži
novas” Sigismundas Šimkus. Šis 
“specialistas" dažniausiai necen
zūriniais išsireiškimais “svar
biuose” okupacinės ideologijos 
susirinkimuose triuškina visus 
užsikrėtusius “pūvančia kapita
listine bacila". Mat, pats Šim
kus turi aiškiai kūrybinį potrau
kį fotografuoti lyriškoje išraiš
koje Lietuvos miškų grybus. Ir 
vargas “Minties” leidyklai, jei 
kurį pusmetį nedovanotinai pri
miršta jo grybų seriją ir neišlei
džia celofanuotų atvirukų kom
plekte.

Kitas stambus, jau knygų me
no “vertintojas” yra naujasis 
spaudos komiteto viršininkas, 
KGB statytinis Nekrošius. Lie- 
dyklų produkciją jis “vertina” 
be liudininkų. Labiausiai mėgs
ta tai daryti užsidaręs savo ka
binete pats vienas. Tik po to 
pasirodo įsakymai, papeikimai, 
atleidimai iš darbo. Leidyklų ir 
spaudos komiteto personalas 
yra išdresiruotas akylai sekti vi
sas knygų, atvirukų ir plakatų 
leidybos permainas Maskvoje. 
Pvz. susikompromitavus raudo
nai spalvai, Maskva pradėjo 
spausdinti ir mėlynai, ir žaliai... 
Tada sumėlynavo, sužaliavo kū
jai bei pjautuvai ir Vilniuje.

Neliko “Nekrošiaus fronto” 
nepastebėtas ir neostalinistinės 
atributikos renesansas Maskvoje 
— atvirukai ir plakatai turi vėl 
būti “tokie, kaip rusų". Deja, 
išėjo blogesni, nes rusai turi jau 
žymiai tobulesnę poligrafijos 
bazę ir visą popierių, gaminamą 
Lietuvoje (Kaune ir Grigiškėse), 
jie pasiima sau, o Lietuvos lei
dykloms popierių atsiunčia iš... 
Kazanės, kurio kokybė labiau 
tinkama vynioti silkėms, negu 
spausdinti knygoms.

Be to, reikia neužmiršti, kad 
Nekrošius vadina save ir poetu, 
parašo širdį draskančių posmų 

apie "lietuvaitės geltonas ka
sas”.

Taip pristatant pseudomeni- 
ninkus visuomenei, neturinčiai 
jokios galimybės orientuotis kas 
vyksta pasauliniame kultūrinia
me judėjime, išpučiama pseudo- 
kūrėjų vertė, o visuomenė dez
informuojama. Žmonės, nesuti
kę pažeminti savęs, savo talento 
kolaboracijos ir kūrybinės pro
fanacijos baloje, neišvengiamai 
atsiduria gilioj izoliacijoj kaip 
“antitarybiniai elementai". Ta 
slogi izoliacija gali trukti de
šimtmečius. slegiančiai atsiliep
dama j žmogaus psichiką. Stip
rios valios, didelio pasišventimo 
reikia, kad nesugniužtum. kad 
išlaikytum savo žmogiškąjį “aš”.

Menininkų izoliacija yra nusi
kaltimas ne tik prieš juos, kaipo 
paskirus asmenis, - bet ir prieš 
visos tautos kultūrą aplamai. 
Jeigu teroru sunaikinamas žmo
gaus siekis išreikšti save kūry
boje, sunaikinamas ir jo įnašas į 
kultūrinį fondą. O jei meninin
ko kūrybinė galia ir nesužlug
doma, jo kūriniai lieka sukrauti 
jo bute kaip niekam nereikalin
gas bagažas, kuris normalios 
dienos šviesos nepamato. Ne
daug Lietuvoj šiandien tokių 
menininkų — ant vienos rankos 
pirštų suskaičiuotum.

Gaila tų žmonių, talentingų 
žmonių, kurie yra neatsparūs 
savo prigimtimi prievartai arba 
kurie savo talentą iškeitė į oku
panto rublius, į taloną automo
biliui ar nedideliam kilimui 
pirkti (vakariečiai nežino tokių 
“cūdų"; pastarosios prekės, 
kaip ir daugelis kitų, ilgus me
tus reikia laukti eilėj, kad gau
tum nusipirkti, jei nepriklausai 
privilegijuotai komunistų kla
sei).

Paskutiniaisiais metais Vil
niaus parodų rūmuose buvo 
“planingai” atidaryta eilė res
publikinių parodų, kurioms dar
bai buvo atrenkami pagal griež
tai nustatytas temas: kūriniai, 
šlovinantys Lenino gimimo 
šimtmetį; kūriniai, skirti “Tary
bų Lietuvos 50-čiui (?!). Paroda 
“šlovė komunistiniam darbui”, 
paroda “dailininkai — socialis
tiniam kaimui”, paroda “tarybi
nė armija — išvaduotoja”.

Vien paskaitęs šitokių būsi
mų parodų sąrašą, iškabintą dai
lininkų sąjungos prieangyje, pa
sijusdavau negerai. Ir manau, 
kad ne vien aš, bet ir daug kas 
pajuto fizinį šleikštulį pabuvo
jęs paskutinėje parodoje, gar
binančioje rusų okupacinę ar
miją kaip "Lietuvos išvaduoto
ją”. Peržiūrėjęs tos parodos kū
rinius, supratau, kad bedugnė 
mane skiria nuo mano pažįsta
mų, eksponuojančių savo dar
bus čia. Išsisklaidė paskutinė 
viltis, kad juose yra bent ele
mentariausios savigarbos ar 
žmogiško orumo, jau nekalbant 
apie visišką tautinio jausmo at
rofiją.

Šepetį vėl pelnytai perkėlus į 
LKP ck rūmus III-jo sekreto
riaus pareigoms ir paskyrus 
MVD komisijos pirmininku emi
gracijos reikalams, kultūros 
“ministeriu” pasodintas kaž
koks Bielinis. Kol kas nežino
ma, ką šis žmogus turi bendro 
su kultūra aplamai, bet kad pa
sižymi aršia neapykanta viskam 
kas nerusiška ir nesovietiška, 
žinoma. “Socialistinio realizmo” 
absurdui pabaigos nesimato.

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

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

M. STONYS
Kryžių kalnas yra į šiaurę nuo 

Šiaulių, prie didžiojo plento (į 
rytus nuo jo), einančio nuo Tau
ragės per Šiaulius į Rygą, tarp 
Domantų ir Jurgaičių kaimų. 
Tas Kryžių kalnas prieš pirmą
jį pasaulinį karą ir dar po jo 
buvo vadinamas Pilies kalnu ar
ba Jurgaičių piliakalniu. Tada 
ant jo buvo nedaug kryžių. Ne
priklausomybės metais kryžių 
skaičius smarkiai didėjo. 1933 
m. kryžių buvo labai daug — 
visas miškas. Taip iš tolo atro
dė. Bet įlipęs į kalną, galėjai 
matyti, kad kryžiai sustatyti ei
lėmis ir atgręžti į vakarus, į 
plentą.

Suskaičiuoti tų kryžių niekad 
nepavykdavo: kas sekmadienį 
jų vis būdavo daugiau. Vienu 
metu jų buvo per 600. Dau
giausia kryžių, beveik visi, buvo 
mediniai, paprasto darbo, be iš
pjaustytų pagražinimų, nedažy
ti. Daug buvo augštų kryžių, bet 
nemažai ir vidutinių, žmogaus 
ūgio, net vieno metro augščio. 
Buvo nemažai ir tokių, kurie 
kambaryje laikomi ant stalo. 
Todėl suskaičiuoti ne labai aky
lam nesisekdavo — vis praleis- 
davai ar nepastebėdavai kaiku- 
rių kryžių ar kryželių.

Įrašai kryžiuose buvo labai 
retas daiktas. Dauguma jų bu
bo bevardžiai — be dirbėjo ir 
statytojo pavardžių. Juk ir taip 
aišku, kad jie statomi Dievo 
garbei, padėkoti Dievui už at
gautą sveikatą, už laimingą gy
venimą, už įgyvendintas viltis.

Nebuvo administracijos
Kryžiams tvarkyti nebuvo jo

kios administracijos ar įstaigos. 
Buvo tik senesni žmonės pata
rėjai, kurie nesigailėdavo pata
rimų į juos besikreipiantiems. 
Padirbtą kryžių žmonės atga
bendavo ir pastatydavo ten, kur 
buvo vietos. Žinoma, visi steng
davosi surasti vietą kalno viršū
nėje, todėl ten buvo tikras kry
žių tankumynas. Jame buvo dau
giau didesnių ir gražesnių kry
žių, o žemiau, kalno pakraščiuo
se, buvo daugiau mažesnių ir 
blogesnio darbo kryžių.

Jei supuvęs kryžius nuvirsda
vo, jo savininkas dar kartą iš
kasdavo duobę ir kitą pastaty
davo toje pačioje vietoje, tik že
mesnį. Jei kryžius virsdamas su
byrėdavo ir vieta palikdavo tuš
čia, toje vietoje buvo statomas 
kitas kryžius to žmogaus, kuris 
tą tuščią vietą pirmutinis suras
davo.

1 kryžių statymo reikalus ne
sikišo nei Meškuičių parapija, 
nei Jurgaičių kaimo ūkininkai, 
kuriems tas kalnas priklausė.

Kryžių kalno aplinka
Nuo senų laikų buvo įprotis 

švęsti Jonines prie to Pilies- 
Kryžių kalno. Kad žmonės neiš- 
mindytų laukų, Jurgaičių kaimo 
ūkininkai palikdavo aplink kal
ną didelius plotus pievų. Jas nu
šienaudavo prieš šv. Jono šven
tę, kad kalno lankytojai pievų 
neištryptų. Vėliau kalnas pasi
darė šventa vieta, ir Joninės ne
bebūdavo rengiamos. Nuo 1929 
m. abi Šiaulių parapijos (Šv. Pet
ro ir Povilo, Šv. Jurgio) suorga
nizuodavo tūkstantinę maldi
ninkų minią ir pėsti su procesi
ja eidavo 13 kilometrų į Kryžių 
kalną. Ten būdavo šv. Mišios, ei
davo kryžiaus kelius, ilsėdavos, 
valgydavo ir vaikščiodavo po 
pievas aplink kalną. Žinoma, pa
likdavo popierių ir kitų atmatų. 
Tas pats atsitikdavo ir su įvai
riomis ekskursijomis. Pievų sa
vininkams tas nepatikdavo, to
dėl jie vėliau atskyrė vieline 
tvora tą plotą, kuris buvo skir
tas ekskursantams ir kitiems 
kalno lankytojams. Supranta
ma, ūkininkams jokios materia
linės naudos iš to nebuvo. Prie
šingai — nukentėdavo jų pie
vos, reikėdavo apšvarinti patį 
Kryžių kalną ir kalno aplinką.

Jei toks Kryžių kalnas būtų 
Amerikoje, jo savininkai parda
vinėtų suvenyrus, užkandžius, 
gėrimus ir pasipelnytų. Jurgai
čių kaimo ūkininkams to nerei
kėjo — jie buvo laimingi, kad 
jų kalnas buvo visai šiaurinei 
Lietuvai žinomas ir tūkstančių 
žmonių lankomas.

Sumanymas atkurti Kryžių 
kalną Amerikoje

Komunistinei Rusijai okupa
vus Lietuvą antrą kartą, Kryžių 
kalno kryžiai buvo sunaikinti. 
Po kiek laiko žmonės vėl jų 
daug pristatė. Komunistai at
siuntė mašinas vieną naktį ir vi
sus kryžius sunaikino. Kryžiai 
vėl dygo. Trečią kartą kryžiai 
buvo sunaikinti 1974 m.

Kai okupuotoje Lietuvoje ko
munistai galynėjosi su kryžiais, 
Amerikos lietuviškuose laikraš
čiuose buvo iškeltas sumanymas 

įkurti panašų kryžių kalną JAV. 
Tam sumanymui daugelis‘prita
rė ir ėmė jieškoti tinkamo kal
nelio. Kažkas iš Detroito lietu
vių pasiūlė kurti Kryžių kalną 
Dainavos jaunimo stovykloje. 
Daugelis lietuvių pritarė, nors 
ten tokio kalno, kaip Jurgaičių 
kaimo laukuose nebuvo. Daina
vos jaunimo stovyklos vadovybė 
surado kalnelį stovyklos ribose, 
ir 1975 m. vasarą Ateitininkų 
Federacija, švęsdama savo ju- 
bilėjų, ant to kalnelio pastatė 
augštą ir labai gražų kryžių.

Čikagos lietuvių jaunimas no
ri atgabenti ir pastatyti tą savo 
kryžių, kuris stovėjo gatvėje 
prie katalikų katedros, kai 40 
vai. be sustojimo buvo skaito
ma “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”. Teko girdėti, 
kad jau padirbtas ir trečias kry
žius. Dar vieni dirba, kiti ren
giasi. Tokių priskaičiuojama ar
ti tuzino. Tai rodo, kad Kryžių 
kalno įkūrimas jau pradėtas.

Deja, atsirado abejonių. Ir tai 
ne iš šalies, bet iš Dainavos jau
nimo stovyklos' vadovybės. Šie
met, prieš stovyklos sezono ati
darymą, buvo sukviesti jos rė
mėjai, išrinkta nauja taryba ir 
administracija. Buvo pakviestas 
ir architektas, kurio uždavinys 
— patikrinti, ar Kryžių kalne
lis gerai parinktas. Architektas 
išvaikščiojo visas Dainavos augš- 
tumas, žemumas ir susirinku
siems pareiškė savo nuomonę. 
Kalnelis esąs permažas Kryžių 
kalnui atkurti. Tinkamesnė vie
ta esanti augštuma netoli baltų
jų rūmų, iš kurios pakraščio da
bar kasamas žvyras. Tą augštu- 
mą aptvarkius, joje esą būtų ga
lima statyti kryžius, nors ta vie
ta nebus panaši į Jurgaičių kai
mo Kryžių kalną.

Naujas Kryžių kalnas, 
nauji sumanymai

Dainavos jaunimo stovyklos 
vadovybė, kurdama Kryžių kal
ną, turi savo viziją ir planą. At
rodo, kad numatytame kalnely
je nebebus tos laisvės, kuri bu
vo Jurgaičių kaimo Kryžių kal
ne. Ir tai suprantama, nes čia ne 
Jurgaičiai, o Amerika. Planas 
aiškėja, paskaičius Dainavos 
jaunimo stovyklos tarybos nuta
rimą: “Nutarta, kad kryžiai ga
lės būti statomi tiktai tarybos 
leidimu ir nustatyto dydžio. Ar
chitektas paruoš provizorinį pla
ną, kuris turės būti patvirtin
tas. Administracijos darbui su
mažinti galvojama sudaryti spe
cialią komisiją (Dainavos sto
vyklai 20 metų, “D r a u g a s” 
1976. 5. 21).

Kaip matome, kryžiai turės 
būti tam tikro dydžio ir, reikia 
manyti, gražūs, meniški. Jei 
Kryžių kalno administracinė ko
misija, apžiūrėjus kryžių, neleis 
jo statyti, nebus kur apeliuoti 
ar kam skųstis. Kiekvienas kry
žius turės savo įrašą: metriką 
(kas dirbo, kas jo savininkas ar 
aukotojas), paskirtį ar inten
ciją.

Numatomas kryžių kalnas bus 
lietuviškų meninių kryžių kolek
cija po atviru dangumi. Galėtu
me jį vadinti ir lietuvių tauti
nių kryžių muzėjumi. Pagaliau 
argi vardas svarbu? Juk galima 
ir Kryžių kalnu vadinti, nors jis 
turės truputį kitokią paskirtį. 
Čia statomas kryžius bus ne tik 
Dievo garbei ar Dievui padėka, 
bet ir amerikiečiams parodyti 
lietuvišką aspektą. Aišku, bus ir 
politinis momentas: čia statome 
kryžius ir dėlto, kad jie Lie
tuvoje komunistinės valdžios 
niekinami bei naikinami. Tie 
meniški kryžiai sakys amerikie
čiams, kad mes esame katalikai, 
kryžiaus gerbėjai ir menininkai, 
moką iš medžio padaryti meniš
kų dalykų. Taigi, mums rūpi ir 
prestižo laipsnis, kuris negau
siai mažumai didelėje Ameriko
je labai svarbus.

Suglaustai tariant, Kryžių kal
no kūrėjai nori, kad iš jo būtų 
Dievui garbė, o lietuviams dva
sinė, materialinė ir politinė 
nauda.
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Qanabian Jlrf cffLemorials<£t&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampos 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 pasirinkimų pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

BIRUTĖ GALDIKAITE - RRINDAMOUR su savo vyru Rod ir tėvais. Kairė
je Filomena Galdikienė, dešinėje — Antanas Galdikas. Abudu yra buvę to- 
rontiečiai: dabar gyvena Los Angeles mieste Nuotr. A. Mirono

Birutė Galdikaitė džiunglėse
Buvusi torontietė tyrinėja orangutangus Borneo saloje

Specialiai “Tėviškės žiburiams” 
paruošė ANDRIUS MIRONAS

Iš Vokietijos į Kanadą atvy
kę, Antanas ir Filomena Galdi
kai atsivežė ir Wiesbadene gi
musią dukterį Birutę, kuri To
ronto lituanistinėje mokykloje 
lankė pamokas ir atsimena prof. 
A. Šapoką ir mokytoją J. Škir- 
ką. Vėliau Galdikai persikėlė į 
Los Angeles jau su padidėjusia 
šeima, kur Antanas Galdikas 
verčiasi kaip dažytojas-kontrak- 
lorius, o Filomena Galdikienė 
dirba ligoninėje kaip slaugė. Be 
Birutės, juodu užaugino kitus 
tris vaikus: dukterį Aldoną, sū
nus Vytautą ir Algirdą. Aldona 
jau sukūrė savo šeimą ir gyve
na Camarillo, Calif.

Los Angeles mieste Birutė 
Galdikaitė pradėjo psichologi
jos studijas Kalifornijos univer
sitete (UCLA), bet, gavusi sti
pendiją, pasirinko antropologi
ją. Jos profesorius Louis S. B. 
Leakey ragino ją susidomėti iš
nykstančiais orangutangais In
donezijos salų džiunglėse. Bai
gusi mokslus ir ištekėjusi už 
fotografo Rod Brindamour, taip 
pat kilusio iš Kanados. Birutė 
jau 1971 metais išvyko į Bor
neo salą, kur netoli Kūmai vie
tovės pradėjo tyrinėti orangu
tangų gyvenimą ir įpročius.

Amerikos (o gal ir Kanados) 
televizijos stebėtojai galėjo jau 
kelis kartus matyti "National 
Geographic Magazine" progra
mą, kuri yra Birutės Galdikai- 
tės-Brindamour mokslinis dar
bas džiunglėse, nufilmuotas jos 
vyro Rod. Vėliau "National Geo
graphic Magazine” pagamino šį 
mokslinį filmą.

Birutės tyrinėjimus Indonezi
jos džiunglėse finansuoja visa 
eilė fondų, skiriančių lėšas žmo
gaus atsiradimo mūsų planetoje 
pradžiai nustatyti. Ypač Birutės 
darbą remia jos profesoriaus L.

ANELĖ KAMINSKAITĖ, pernai bai
gusi universitetą bakalaurės laips
niu, o šiemet — mokytoji) kolegiją 
Hamiltone ir gavusi diplomą gegu
žės 26 d. Rudenį pradės dirbti St. 
Mary’s mokykloje. Ji yra "Aido” 
choristė, “Gyvataro” šokėja, grupės 
seniūnė ir jaunųjų grupės šokių mo
kytoja, dalyvavo kaip atstovė pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese. Šiuo 
metu ji yra KLB Hamiltono apylin
kės valdybos narė jaunimo ir kul
tūros reikalams

S. B. Leakey vardo fondas, In
donezijos Mokslų Institutas ir 
Indonezijos Gamtos Apsaugos 
bei Gyvūnijos Priežiūros Tarny
ba. Labai artimai bendradar
biauja su indoneziečių vyriau
sybe ir finansiškai remia Olan
dijos princas Bernhardt ir Ame
rikos milijonininkas Gordon 
Getty. Be Birutės Galdikaitės, 
yra ir kitų moterų mokslinin
kių, kaip Jane Goodall, Dian 
Fossey ir Shirley Strum, kurios 
praeityje tyrinėjo arba ir dabar 
tebetęsia beždžionių gyvenimo 
tyrimus, bet kitokių veislių ir 
kitose vietovėse.

Per pirmąjį laikotarpį džiung
lėse Birutė Galdikaitė tyrinėjo 
orangutangų gyvenimo būdą ir 
elgesį jos su vyru įsteigtose sto
vyklose rezervato ribose, netoli 
Kūmai miesto, pietinėje Borneo 
salos dalyje. Ji nustatė, jog 
orangutangai nepuola žmogaus 
be reikalo, yra ramūs ir greit 
pripranta prie žmonių. Įdomu, 
kad šie žvėrys gyvena medžiuo
se, kur pasiruošia guolius kiek
vienai nakčiai, pasiklodami la
pų ir žolių, o kartais net ir 
dienos melu, norėdami pasnaus
ti po gero užkandžio. Net ir su 
žmonėmis gyvendami, jie pasi
gamina iš įvairių drabužių ar 
skudurų guolius.

Raūdonkailiai ir ilgaplaukiai 
orangutangai išsiskiria savo 
įpročiais iš kitų beždžionių veis
lių. bet baigia išnykti, todėl vie
nas iš Birutės Galdikaitės- 
Brindamour uždavinių džiunglė
se yra paruošti prijaukintas jau
nas beždžiones vėl gyventi lais
vėje.

Pirmasis Birutės laikotarpis 
džiunglėse nusitęsė ligi trijų su 
viršum metų. Po pertraukos, 
1975 metais, ji vėl nuvyko į 
Borneo salą tolimesniems tyri
nėjimams. Kūmai miestas tapo 
jos nuolatine gyvenviete. Šiais 
metais ji vėl atvyko į Ameriką 
paskaitų ciklui. Po Čikagos, 
Seattle, Sacramento. Los Ange
les ir kitų vietovių ji vėl išvy
ko j Kūmai. Los Angeles mies
te buvo sustojusi pas savo tė
vus.

Hamburgo savaitraštis “Stern” 
netrukus žada įdėti vokiečių 
kalba jos straipsnio, išspausdin
to "National Geographic Maga
zine” 1975 m. spalio mėnesio 
numeryje “Orangutans: Indone
sia’s “People of the Forest” su 
nuotraukomis, ištrauką ar ver
timą. Pati Birutė ruošia diser
taciją daktaro laipsniui gauti.

Antanas ir Filomena Galdi
kai turi didelį šeimos nuotrau
kų albumą, kuriame didesnė da
lis yra spalvotos nutraukos, 
vaizduojančios dukterį Birutę 
džiunglių gyvenimo sąlygose, 
tarp įžymių ar garsių moksli
ninkų arba su tokiomis pasau
lio garsenybėmis, kaip Olandi
jos princas Bernhardt, Indone
zijos viceprezidentas Sri Sultan 
Humonogkubuwono arba milijo
nininkas Gordon Getty. Bet tik 
dabar sužinojau, kad Antanas 
Galdikas giminiuojasi su gar
siuoju mūsų dailininku Adomu 
Galdiku, kuris Antanui yra tik
ras dėdė. Galdikų bute kabo di
delis dailininko paveikslas, vaiz
duojąs Lietuvos kryžius.

Ne tik Kanados bei JAV lietu
viai. bet ir viso pasaulio moks
lininkai atkreipė dėmesį ir di
džiuojasi jauniausia antropolo
ge Birule Galdikaite-Brinda- 
inour. Lietuviams, o ypač to- 
rontiečiams, labai malonu, kad 
išeivių dukra Birutė tapo pa
saulinio garso mokslininke-tyri- 
nėtoja.

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra,

J. ERETAS

nacionalit.su


4 psi. » Tėviškės Žiburiai « 1976, VII. 1 — Nr. 27 11378)

® PAVERGTOJE TEVWEJE Pakelės kryžius Griaustinio įlankoje ® LIETUVIAI PASAULYJE
BAUDOS TURISTAMS
Užsienio lietuvius, viešinčius Vil

niuje, vis dar saisto sovietiniai nuo
statai, oficialiai užkertantys kelią į 
jų tėviškes. Neoficialiai ne vienas jų, 
dažniausiai padedamas giminių, ap
silanko ir tėviškėse. Žymesniesiems 
svečiams padaromi net ir viešų išim
čių. Turistų judėjimą sekantys pa- 
reigūnai, atrodo, lig šiol vadovavosi 
"užmerktų akių". politika, matyt, 
jausdami lietuvišką gėdą dėl Mask
vos įvestų suvaržymų. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje, net ir 
sunkiose pokario sąlygose, kai Lie
tuvoje buvo dar daug trūkumų, nie
kas nevaržė užsienio lietuvių. Jie 
laisvai keliaudavo po visą Lietuvą. 
Nuo karo pabaigos dabar jau praėjo 
trys dešimtmečiai, paremti sovietine 
santvarka, o Maskva vis dar nedrįs
ta užsienio lietuviams atkelti vartų 
į jų tėviškės. Paskutinės žinios liudi
ja dar didesnį varžtų sugriežtinimą. 
Seniau turistai, mėginę be leidimo 
išvykti iš Vilniaus, kartais būdavo 
sulaikomi ir vėl grąžinami Vilniun 
be jokių baudų. Dabar jiems jau už- 
dedamos baudos rubliais arba dole
riais. Tokiems "nusikaltėliams" aiš
kinama, kad reikia laikytis vietinių 
įstatymų, kad ir JAV ar Kanadoje 
Sovietų Sąjungoje piliečiai negali va- 
žinoti be leidimų. Iš tikrųjų šis prin
cipas yra taikomas tik sovietų dip
lomatams del .Maskvos įvestų suvar
žymų užsienio konsulatams bei amba
sadoms. Už varžtus atsilyginama 
varžtais. Sovietų Sąjungos ir jos 
okupuotų kraštų turistams kelionės 
po Kanadą ir JAV nėra varžomos. 
Respublikinė "Tėviškes” draugija į 
šį faktą turėtų atkreipti sąjunginės 
‘‘Rodinos" vadovų dėmesį. Baudos už 
bandymą apsilankyti tėviškėje daro 
gėdą ne tik Maskvai, bet ir Vilniui. 
Jos taip pat laužo Helsinkio įsiparei
gojimų gaires, užtikrinusias laisvą 
keitimąsi žmonėmis.

SVEČIAI IS BOSTONO
"Gimtasis Kraštas” birželio 10 d. 

pateikia žinių apie pirmuosius šio 
sezono ekskursantus iš JAV. Birže
lio 7 d. Vilniun atvyko grupe lietu
vių vaikų iš Bostono. Apie jų viešna
gę rašoma: “Tai penkiolika 12-18 m. 
amžiaus mergaičių ir berniukų — 
Bostono lituanistines mokyklos auk
lėtinių, kurie pirmą kartą atvyko pa
matyti tėvų gimtinės. Juos lydi mo- 
kytojos Skirmantė Kondratienė ir 
Dalia I.izdenienė. Jaunieji turistai 
vieši Lietuvoje "Tėviškės" draugijos 
kvietimu. Jie susipažįsta su Vilniu
mi. jau aplanke istorijos ir etnogra
fijos muziejų, pabuvojo Vilniaus uni
versitete, Respublikinėje biblioteko- 
je, susitiko su studentais, matė lie
tuvišką filmų Herkus Mantas".. ." 
Atrodo, ši ekskursija buvo suorgani
zuota lituanistinės Bostono mokyk
los ir "Tėviškės” draugijos. Tai nau
jas posūkis ryšiuose su okupuota 
Lietuva.

SĄSKRYDIS KAČERGINĖJE
Kiekvieną pavasarį, kai minima II 

D. karo pabaiga, Kauno medicinos 
Instituto komjaunuoliai surengia spe
cialų sąskrydį. Šiemetinis įvyko Ka
čerginėje su 40-tosios vidurinės pro
fesinės technikos mokyklos atsto
vais. Instituto auklėtiniai prisiminė 
už sovietinį komunizmą žuvusį kom
jaunuolį V. Remeiką, savo dėstyto
jus, kovojusius XVI lietuviškosios 
sovietų divizijos eilėse. Varžybiniu

principu buvo suvesti ekspedicijos 
"Mano tėvynė — Sovietų Sąjunga" 
rezultatai. Prie obelisko, kuris pa
statytas kovoje su lietuviais partiza
nais žuvusiems sovietinės santvarkos 
rėmėjams, ištikimybę komunizmui 
prisiekė ketvirtakursis studentas V. 
Ramoška, penktakursė J. Neniškytė. 
moksleivis L. Ramoška. Ideologinio 
sąskrydžio varžybas ir pereinamąjį 
prizą laimėjo instituto V kurso kom
jaunuolių komanda. Sąskrydžio tiks
las — tęsti “žygį tarybinės liaudies 
revoliucijos, kovų ir darbo šlovės 
vietomis". Tame “žygyje” lietuviams 
komjaunuoliams tėvynė jau yra ne

• Lietuva, o Sovietų Sąjunga.
KAUNIEČIU MUGĖ
įvadu j Kaune įvykusią dainų ir 

šokių ansamblių šventę "Po tėviškės 
dangum" buvo prekybininkų mugė, 
surengta Laisvės alėjoje, čia savo 
dirbinius siūlė liaudies meistrai, sve
čius linksmino muzikantai. Ištrošku
sių lauke alinė "Ožio ragas”, išalku
sių — “Uošvės sodyboje" ir “Spirgu
čio” užeigose kvepiantys vėdarai. 
Šventės programą Dainų slėnyje at
liko Kauno miesto saviveiklos ko
lektyvai, svečiai iš Vilniaus, Panevė
žio, Telšių ir kitų Lietuvos miestu.

RENGINIAI NORVEGIJOJE
Sovietų Sąjungos kultūros dienos 

bus surengtos šį rudenį, spalio pra
džioje. Meninius renginius Maskva šį 
kartą perduoda okupuotos Lietuvos 
atstovams, matyt, norėdama įtikinti 
norvegus, kad Lietuva yra laisva ir 
laiminga Sovietų Sąjungos respubli
ka, ypač po Helsinkio konferencijos, 
pabrėžusios dabartinių sienų nelie
čiamumą. Programai sutarti Vilniun 
buvo atsiųsta draugijos "Norvegija 
— Sovietų Sąjunga" delegacija, va
dovaujama pirmininko pavaduotojos 
Odlaugos Andersen. Delegaciją pri
ėmė Lietuvos kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos pirm. R. Pet
rauskas. Numatoma surengti lietuvių 
grafikos, suvenyrų, liaudies meistrų 
ir fotomenininkų parodas. Koncer
tuose dalyvaus Lietuvos styginis 
kvartetas, liaudies ansamblis "Sutar
tinė”, Vilniaus operos ir baleto teat
ro solistai. "Gimtasis Kraštas" 21 nr. 
pabrėžia, kad šie vienetai Norvegi
joje atstovaus "tarybiniam menui".

"PALANGOS PAVASARIS—76”
Pramoginių šokių konkursą tokiu 

pavadinimu Palangoje surengė Res
publikinė kurortų valdyba ir Meno 
saviveiklos namai. Jame dalyvavo 
augščiausios klasės šokėjų poros iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Rygos 
ir Minsko. Vietinių šokių grupėje 
stipriausi buvo vilniečiai Valentina 
ir Adomas Gineičiai, klasikinių ir P. 
Amerikos šokių grupėje — kaunie
čiai Violeta ir Leopoldas Seiniauskai.

LIAUDIŠKA MUZIKA
Vilniuje įvyko tris dienas trukęs 

liaudiškos muzikos festivalis "Skam
ba, skamba kankliai". Jame dalyva
vo dainų ir šokių liaudies ansamb
liai, kaimiškos kapelos, etnografi
niai, folkloriniai saviveiklos viene
tai. Jų eilėse buvo svečių grupės iš 
Kauno, Panevėžio, Talino, Rygos ir 
Suomijos Joensu miesto. Koncertai 
buvo rengiami net keliose Vilniaus 
lalėse, o pagrindinis vilniečius su
kvietė j Kalnų parką. Dalyvius svei
kino ministerių tarybos pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė - Piliu- 
šenko, vilniečiams įteikusi tarybos 
pereinamąjį prizą už meno saviveik
los masiškumą bei turinį. V. Kst.

V. MATULAITIS

Lietuviškas pakelės kryžius 
puošia Thunder Bay miesto 
Tarptautinį Draugystės Parką 
(The International Friendship 
Garden). Nenorėčiau paneigti 
kitų tautybių įdėto darbo, bet 
man atrodo, kad šis lietuvių pa
minklas yra pirmaujantis stiliu
mi visame parke.

"Soroptimist” klubas, kuris 
rūpinosi prasmingai paminėti 
Kanados šimtmetį 1967 metais, 
pasiūlė miestui šio parko idėją. 
Tada dar Fort William, o dabar 
jau jungtinis miestas su Port 
Arthur vadinamas Thunder 
Bay, paskyrė parkui žemę ir pa
darė parko planus. Viduryje 
parko suplanavo nedidelį vin
giuotos formos ežerėlį, numatė 
parko takus, o visą žemę su
skirstė sklypais, kuriuos pasiū
lė įruošti kiekvienai etninei gru
pei. Kanados moterų organiza
cija savo sklypą apsodino gėlė
mis ir perdavė miestui.

Lietuvių grupė yra mažiausia, 
vos apie 20-30 šeimų. .Jų vyrai 
daugiausia dirba miškuose ir 
tik kas kelintą savaitgalį sugrįž
ta į miestą. Be to. daugelis šei
mų yra tik pusiau lietuviš
kos. Iniciatyva teko dr. E. Jase- 
vičiūtei. Ji, pasitarusi su kitais, 
1967-8 m. drįso priimti sklypą 
iš miesto. Projekto planus pa
ruošė architektas dr. Kulpa-Kul- 
pavičius, neimdamas už tai al

tai p gražų koplytstulpį. Prieky
je ir užpakalyje stulpo pamati
nėje dalyje yra įrašinės lentos: 
“1253 /Xnno Domini 1974 — 
Vytis — Lietuva, Tėvynė mūsų.'
— Architect A. Kulpa-Kulpavi- 
cius, MRAIC”, antroje pusėje
— klevo lapas — Lithuanian 
Culture and Work Dedicated to 
Canada”. Prie tako, vedančio 
aplink ežerėlį, yra iškaba "Lith
uania”. Priešais mėlynuoja gra
žiai lenktas ežerėlis, o tolumoje 
matomas McKay kalnas 800 pė
dų augštumo nuo ežero pavir
šiaus.

Gretimai yra vokiečių, o kita
me šone — italų paminklai. Ki
toje pusėje matomas suomių 
granito stulpas. Kanados mote
rų gėlėmis apsodintas sklypas, 
slovakų mažas pilies modelis, 
parko vartų arka. Kanados pijo- 
nierių forto modelis, lenkų kal
nelyje erelis, ukrainiečių skly

pas, apsodintas bijūnais ir kito
mis gėlėmis.

Ryškiausiai yra iškilęs stilin
gas mūsų pakelės koplytstulpis, 
kuris liudija 700 metų Lietuvos 
krikščionybės erą. Vienas po ki
to lietuviai išvyksta iš Thunder 
Bay apylinkių į amžinybę ar ki
tus miestus Ir tiesiog reikia ste
bėtis, kad tokia saujelė žmonių 
su energinga dr. E. Jasevičiūte 
drįso ir sugebėjo įamžinti lietu
vių vardą šio smarkiai augančio 
miesto gražiajame parke prie 
(vienos iš pagrindinių) Victoria 
gatvės, visai netoli miesto rotu
šės. Ta proga miesto muzėjuje 
yra išstatyti gražūs rūdiniai vi
są šį mėnesį.

Kokio didumo darbas turėtų 
būti atliktas Toronte, kuris pro
porcingai lietuvių skaičiui ati
tiktų Thunder Bay saujelės lie
tuvių darbą'.’

Lietuvių paminklas — koplytstulpis Thunder Bay, Ont., tautybių parke. 
Projektas — archit dr. A. Kulpavičiaus

Spygliuotu vielų vainikas

LIETUVIAI BRITANIJOJE
"Lygiai prieš 10 melų šioje vielų 

je mes sveikinome, vaišinome ir iš- 
klausėme gražių bei naudingų pamo
kymų a.a. vysk. I*. Brazio Tada bu 
voine dešimčia melu laimesni, jud 
resni Tadu man teko trumpai apibū
dinti musų atsiradimą šioje apylin
kėje. musų religinio aptarnavimo 
pradžią ir musu laikyseną. Šiandie
ną to viso nekartosiu, bet norėčiau 
tik pareikšti: nors dabar dešimčia 
metų senesni ir grubesni, esame vis- 
tiek ištikimi Katalikų Bažnyčios vai
kai ...” Šiais žodžiais prabilo V. 
Andruškevičius, buvęs tos kolonijos 
pirmininkas, o dabar atsargoje — 
garbės narys.

Birželio 13 d. vietiniai lietuviai ir 
jų draugai anglai, talkinami kaimy
ninės kolonijos lietuvių, su A. ir J. 
Petkevičiais priešakyje, laukė prie 
St. Wulston šventovės Wolstantone 
garbingo svečio. Vyskupas, lydimas 
kun. dr. S. Matulio ir kun. V. Ka- 
maičio, iš Mančesterio atvyko laiku. 
Kolonijos pirm. P. Dudėnas pasvei
kino šiais žodžiais: "Ekscelencija, 
esu įgaliotas visų čia susirinkusių 
pareikšti gilią padėką už suteiktą 
garbę aplankant mažą mūsų anglia
kasių koloniją. Mes linkime Jūsų 
Ekscelencijai ilgiausių metų, ištver
mės ir kantrybės kovojant su Lietu
vos ir Bažnyčios priešais". Po to jau
nuoliai įteikė gėles. Po pamaldų įvy
ko pasikalbėjimas su vietos laikraš
čio reporteriu ir Stoke radijo atsto
vu.

Iškilmingas priėmimas ir vaišės 
įvyko Sneyd Arms viešbučio salėje 
Tunstallje. Tiek čia, tiek šventovė

je pamaldų metu gražiai reiškėsi sol. 
B. Valterienė, sopranas. Jos dar vis 
stiprus, aiškus ir vispusiškai išly
gintas vokalinis pajėgumas padarė 
didelį įspūdį ir susilaukė labai nuo
širdžių katučių. Ypač buvo paten
kinti svečiai anglai, kurie aplamai 
mėgsta muziką ir dainas. Puikus sta
lų paruošimas žavėjo alkanus sve
čius, kurių buvo apie 80. Manau, kad 
visiems turėtų būti aišku, jog be 
darbščių šeimininkių • virėjų, pirmi
ninkai ir organizatoriai atsidurtų la
bai keblioje padėtyje. Pagarba darbš
čioms bitelėms!

Prieš tą vizitą gerą propagandą at
liko šioje srityje patyręs V. Dargis. 
Birželio 9 d. per Stoke radiją buvo 
lietuvių pusvalandis, kur V. D. atsa
kinėjo į klausimus "a la David Frost 
stiliumi". Buvo nusakyta trumpa 
mūsų išeivių kalvarija, perpinta 
"Grandinėlės” įdainuotam dainom. 
Ypač gražiai nuskambėjo daina “Ne
munas". Birželio 10 d. vietos laikraš
tis "Evening Sentinel” išspausdino 
platų aprašymą pasirengimo vysku
pui priimti birželio 13 d. ir trumpai 
apibūdino vysk. dr. A. L. Deksnio 
veiklą. Birželio 14 d. buvo išspaus
dintas platus straipsnis "Bishop at 
Special Lithuanian Celebration". 
Straipsnyje minimos pagrindinės 
vyskupo mintys pamokslo ir vaišių 
bei programos metu. Pažymėtinos 
dvi svarbiausios: 1- vengti azartiško 
materializmo, kuris nesuteiks pilnos 
gyvenimo prasmės, stengtis betkokia 
kaina išlaikyti savo tautinį integralu
mą bei tikybą. 2. jieškoti išeivijoj 
draugų, nedaryti išimčių nei tauty
bėje nei religijoje. V. A.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

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

Skanėsto!------------
kiekvieno skoniui 'enninaer Ltd

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

Lietuvių paminklas Thunder Bay, 
Ont., tautybių parke. Prie jo — dr. 
Emilija Jasevičiūte, šio projekto 
pradininkė Nuotr. V. Matulaičio

lyginimo. Šis projektas pradžio
je buvo įvertintas $20.000. Pro
jekto idėja: pakelės koplytstul
pis, primenantis 700 metų nuo 
įvedimo krikščionybės Lietuvo
je. šio projekto įgyvendinimui 
buvo pradėti rinkti pinigai. Zig. 
Malakauskas suorganizavo pir
mą parengimą plačiu mastu. Tai 
buvo lietuvių darbų paroda ir 
arbatėlė, šią pramogą aplankė 
apie 800 žmonių, ir buvo gautas 
geras pelnas projekto pradžiai. 
Buvo renkamos aukos ir prašo
ma parama iš visų kitur gyve
nančių lietuvių. Kanados Lietu- 
tuvių Bendruomenė šį projektą 
parėmė $400.

Konstrukciją pradėjo ir dau
giausia darbo įdėjo Petras Ka- 
jutis ir Balys. Jau miręs Vincas 
Jakubauskas, Henrikas Poškus 
ir kiti taip pat nemažai prisidė
jo. Daugelis dirbo miškuose ir, 
grįžę į miestą, neturėjo laiko 
prie šio projekto prisidėti. Dėl
to buvo prašytos moterys prie 
bendrų darbų. Suorganizuotos 
moterys, kaikurios ir nelietu
vės, gana daug prisidėjo prie 
šio paminklo pastatymo. Iš mo
terų tektų daugiau prisiminti 
p.p. Bagdonienę, Bružienę, 
Druktenienę, o paskutiniais po
ra metų Van Vlymen-Matušaity- 
tę, Joaną Paulionytę, Radzevi
čienę, Jūratę Oakmanienę-Mita- 
laitę. Koplytstulpio viduje esan
čią skulptūrą sukūrė dajl. J. Da
gys.

S.m. birželio 27 d. šis užbaig
tas paminklas iškilmingai per
duotas Thunder Bay miestui 
nuolatinei apsaugai ir priežiū
rai. Miesto burmistras W. M. 
Assef apgailestavo, kad dėl ke
lionės į Vankuverį Kanados 
miestų burmistrų suvažiaviman 
negalėjo dalyvauti šiame istori
niame paminklo priėmime.

Paminklas pastatytas ant su
piltos kalvelės, į kurios viršų ve
da dveji vingiuoti laiptai. Vir
šuje pastatytas iš gražių akme
nų stulpas, kurio vidurinėje da
lyje yra keturi kampiniai stul
peliai su statula viduryje. Vir
šus baigiamas variniu stogu. 
Ant stogo stovi nerūdijančios 
medžiagos stilizuotas lietuviškas 
kryžius, kuris labai puošia ir

OTTAWA, Ont. Ekumeninės pa
maldos ir religinis koncertas trėmi
mams į Sibirą prisiminti įvyko bir
želio 9 d., 8 v.v., St. Matthew angli
konų šventovėje. Jau ketvirti metai 
iš eilės šis minėjimas rengiamas lie
tuvių, latvių ir estų kartu su ukrai
niečiais, kurių per 6 milijonus žuvo 
1932-33 m. badmetyje. Šiais metais 
minėjimo rėmėjais buvo ir Otavos 
gudų, čekoslovakų. lenkų ir vengrų 
organizacijos.

Iškilmės pradėtos 8 dvasiškių pro
cesija, Kanados ir tautinių vėliavų 
įnešimu, grojant atitinkamus him
nus. žuvusiems prisiminti padėtas 
vainikas, padarytas iš spygliuotos 
vielos su keturiomis rožėmis, simbo
liškai vaizduojančiomis lietuvių, lat
vių. estų ir ukrainiečių tremtinių 
kančias priverstinio darbo stovyk
lose.

Religinėjė dalyje šv. Rašto ištrau
kas skaitė savo kalbomis ukrainiečių 
ortodoksų ir katalikų (kun. N. Kau
link ir kun. S. Chmilar), estų orto
doksų (kun. M. Ervart), latvių liu
teronų (kun. E. Lange) ir lietuvių 
katalikų (kun. dr. V. Skilandžiūnas) 
kunigai. Bendroje "Tėve mūsų” mal
doje dar dalyvavo lenkų katalikų 
kun. A. Rabiega ir kun. W H. Wat- 
son. anglikonas.

Pamokslą pasakė-ukrainiečių bazi
lijonų vyresnysis kun. S. Yakymy- 
shyn. OSBM. kuris pasirinko temą 
“Genocidas šių dienų pasaulyje” 
Pirmoje pamokslo dalyje prisiminė 
baltiečių ir ukrainiečių trėmimus bei 
dirbtinį marinimą. Antroje dalyje 
palietė šių dienų negimusių žudymą, 
bet to nesurišo nei su savo pagrin
dine tema, nei su minėjimu.

Religinį koncertą pradėjo estas

čelistas Jan Jarvlepp su J. S. Bacho 
“Cello Siute No. 1”. Bosas baritonas 
Vaclovas Verikaitis iš Toronto stip
riai, dramatiškai sugiedojo J. Nau
jalio “Kad širdį tau skausmas su
spaus" ir Adams "Šventą miestą". 
Tai buvo iškiliausia koncerto dalis. 
Latvių vargonų muzikė iš Toronto 
pagrojo H. Pavasars "Kareiviai 
skundžiasi” ir J. S. Bacho "Ateik 
Šventoji Dvasia". Koncertinę dalį 
užbaigė Otavos ukrainiečių katalikų 
parapijos choras trimis giesmėmis 
D. Siėinsky "Bukite išganyti". 1. 
Zayac "O šventas Dieve!” ir L. May- 
boroda "Dniepro giesmė". Choras 
gražiai ir darniai atliko savo progra 
mą.

įspūdingiausia dalis iškilmių buvo 
įžanginė procesija ir simbolinio vai
niko įnešimas. Koncertas buvo augš- 
to lygio ir įvairus. Atsilankė per 500 
asmenų, daugiausia ukrainiečių, nors 
proporcingai buvo gausu ir lietuvių.

Svečių tarpe buvo keletas parla
mentarų: P. Yuzyk. C. W. Carter, 
MacDonald Iš Toronto buvo atvy
kęs KLB pirm. J. R. Simanavičius. 
Taip pat atsilankė žurnalistų. Dien
raštis "The Ottawa Journal" įdėjo 
didelę vainiko iš spygliuotos vielos 
nuotrauką kartu su jį nešančiomis 
lietuvių, latvių ir ukrainiečių mer
gaitėmis, aprašė simbolinę vainiko 
reikšmę.

Mintis rengti bendras ekumenines 
pamaldas su koncertu kilo prieš ket
verius metus, norint paskatinti arti
mesnį bendradarbiavimą su latviais, 
estais ir ukrainiečiais, taip pat dau
giau supažindinti kanadiečių visuo
menę su išgyventais persekiojimais 
sovietų sistemoje. Visi šie ketverių 
metų minėjimai praėjo labai sėkmin
gai J. V. D.

Sibirinių trėmimų minėjime Otavoje religinio koncerto metu gieda sol. V. 
Verikaitis. Prie jo matyti originalus kančios simbolis — spygliuotų vielų 
vainikas su keturiomis rožėmis reiškiančiomis tremtinių tautas — estus, 
latvius, lietuvius ir ukrainiečius Nuotr. B. Ceponkaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

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

IMAME UŽ: 
asmenines paskolos 12% 
nckiln. turto posfc. 1 1

6% 
8'/z %

JA Valstybės
KOVĄ SOVIETINIAM DOVANU 

siuntinių muitui paskelbė su AL 
Tos pritarimu Čikagoje sudarytas 
komitetas — “Committee to End 
and Abolish Soviet Excesses”, su
trumpintai vadinamas "CEASE-Du- 
ties". Sis lietuvių komitetas, vado
vaujamas pirm. Kaspero Radvilos, 
panašios akcijos siūlo imtis ir ki
toms JAV tautybėms, o taip pat lie
tuviams kitose valstybėse. Amerikos 
lietuvius komitetas prašo siųsti visą 
brangų siuntinių muitą įrodančią me
džiagą šiuo adresu: CEASE-Duties, 
6831 So. Maplewood Ave., Chicago, 
111. 60629, USA. Laukiama siuntinių 
bendrovių išduotų sąskaitų arba jų 
kopijų, šeimos, neturinčios tokių do
kumentų, gali parašyti laiškus, apy
tikriai nurodydamos dolerių sumą, 
kuri per eilę metų buvo sumokėta 
už siuntinių muitą.

RIMAS ČESONLS, JAV LB kraš
to valdybos veiepirmininkas, šios or
ganizacijos vardu kreipėsi į Minne- 
sotos valstijos senatorių Hubert H. 
Humphrey III. kuris su kitais jau
naisiais politikais lankėsi sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ir padarė pa
reiškimų "Gimtojo Krašto" redakci
jos atstovui. Jam buvo priminta, 
kad JAV vyriausybe nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, kad Lietuvoje vykdomas religi
jos persekiojimas, kad už Lietuvos 
laisvę susidegino R. Kalanta ir kad 
sovietai neleidžia susijungti išskir
tom lietuvių šeimom. R. česonis no
rėjo žinoti, kodėl pareiškimuose 
"Gimtajam Kraštui” nebuvo iškelti 
šie klausiniai. Atsakydamas senato
rius II. H. Humphrey III teigia, kad 
tokie klausimai pokalbiuose buvo 
kelti, bet “Gimtasis Kraštas” jų ne
drįso paskelbti.

ČIKAGOS MOKSLO IR PRAMO
NES MUZĖJUJE birželio 16 d. buvo 
atidaryta sovietinė paroda apie Sibi
rą, įtraukta Į JAV ir Sovietų Sąjun
gas kultūrinių mainų programą. Jo
je vaizduojamas Sibiro turtingumas, 
pasiekti laimėjimai, padaryta pažan
ga. ALTos valdyba inuzėjaus vado
vui D. MacMasteriui pasiuntė raštą, 
atskleidžiantį kitą medalio pusę. Jam 
buvo pabrėžta, kad š.m. birželio 16 
d. sukako 35 metai pirmiesiems bal
tiečių trėmimams į Sibirą. Iš Lietu
vos sovietai Sibiran išvežė apie 300.- 
000 gyventojų, o iš visų trijų Balti
jos valstybių — apie milijoną. Tie 
tremtiniai dirbo vergų stovyklose, 
kasyklose, miškuose alkani ir be rei
kiamų drabužių. Taigi, Sibiro lai
mėjimai yra pasiekti politinių kali
nių priverstiniu darbu. ,Jų nepažy
mėtais kapais nusėtas visas Sibiras.

Argentina
IŠEIVIU DIENĄ Argentinos Lie- 

tuvių Centras Buenos Aires mieste 
rengia liepos 25 d. Pagrindinį žodį 
šia tema tars inž. Vyt. Gogelis. Kar
tu bus paminėtas ir šimtasis M. K. 
Čiurlionio gimtadienis. Su didžiuoju 
mūsų tautos menininku dalyvius su
pažindins Vladė Survilienė. Po ofi
cialiosios dalies bus pobūvis Onų 
vardinėms atšvęsti.

TIGRE MIESTE nuo plėšiko ran
kos žuvo prekybininkas Algirdas Ja- 
raminas, gimęs Lietuvoje prieš 44 
metus. Su tėvu Ignu jis turėjo did- 
inenų prekybos krautuvę, darančią 
sparčią pažangą, nes klientams pa
tiko lietuvių sąžinigumas. Krautuvę 
saugodavo vienas arba du policinin
kai, tačiau šios apsaugos buvo atsi
sakyta, kai Argentinos valdžią vėl 
perėmė karinis režimas, sumažinęs 
banditizmą. Gegužės 8 d. krautuvei) 
įsiveržė plėšikai, ginkluoti revolve
riais. A. Jaraminas griebėsi ginklo 
ir buvo nužudytas šūviu j gaįvą. Be 
tėvų, jis paliko žmoną Laimą Stasiu- 
konytę, su kuria lietuvišką šeimos 
židinį buvo sukūręs prieš penkerius 
metus ir kuri dabar laukia kūdikio.

Australija
MELBURNO LIETUVIU JAU

NIMO SĄJUNGA, vadovaujama 
pirm. B. Prašmutaitės, gegužės 16 d. 
surengė Romui Kalantai pagerbti 
skirtą vakarą, atsiliepdama į VLIKo 
paskelbtą jo vardo savaitę. Progra
mą pradėjo ir jai vadovao B. Pra- 
šmutaitė. Trumpą paskaitą apie R. 
Kalantą bei jo gyvybės auką skaitė 
Etud. A. Karazija, atskleisdamas ir 
dabartines nuotaikas sovietų okupuo- 
toj Lietuvoj, kur jam teko viešėti 
kelias savaites. Menine programą at
liko “Gintaro" tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Pamelos ir Jono Sa
dauskų. deklamatorė D. Sadauskaitė 
ir merginų vokalinis sekstetas. Mi
nėjimas užbaigtas Tautos himnu. Po 
minėjimo O. Baltrušaitis rodė spal
votą garsinį filmą apie kelionę į III 
jaunimo kongresą.
Brazilija

SAO PAULO VALSTIJOS PAR
LAMENTAS į savo leidinį “Diario 
da Assemleia” įtraukė D. S. C. Bra
ga š.m. kovo 8 d. tartą žodį apie šim
tąjį M. K. Čiurlionio gimtadienį ir 
šia proga pareikštą sveikinimą lie
tuvių bendruomenei. Atstovė D. S. 
C. Braga yra Baltiečių Komiteto gar
bės pirmininkė. Pareiškimą jai pa
dėjo paruošti Brazilijos rašytojų ir 
meno kritikų draugijų narys Henri
kas Losinskas, medžiagą parūpino 
BLB literatūros ratelio pirm. Alfon
sas D. Petraitis.

Britanija
V1ENER1Ų METŲ LIETUVIU 

KALBOS KURSĄ turi Londono uni
versiteto Karalienės Marijos kolegi
ja. Juo gali naudotis rusų kalbos ir

literatūros studentai. Jie mokomi 
skaityti lietuviškus literatūrinius 
tekstus, atlieka pasikalbėjimų pra
timus, supažindinami su Baltijos ša
lių kultūra. Ateityje šį lietuvių kal
bos kursą norima pratęsti iki dvejų 
metų. Bibliotekoje yra nedidelis lie
tuviškų knygų rinkinėlis.

KESTONO KOLEGIJOS religijos 
ir komunizmo studijų centro vado
vas kun. M. Bordeaux, MA BD, Lon
done baigia rašyti studiją apie da
bartinę religijos būklę sovietų oku
puotoje Lietuvoje, naudodamasis 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” bei kita jam prieinama me
džiaga. Norėdamas išvengti klaidų, 
kun. M. Bordeaux liepos 20-23 d.d. 
planuoja sukviesti patarėjų konfe
renciją, kurioje jau sutiko dalyvau
ti kun. J. Vaišnora, MIC, iš Romos. 
Pakviesti ir D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos atstovai.

VYSK. A. DEKSNYS birželio 6 d. 
aplankė Derbio lietuvius. Sv. Juoza
po parapijos šventovėje jis laikė Mi
šias, asistuojamas kun. S. Matulio, 
MIC, ir kun. V. Katnaičio. Pirmąją 
Komuniją ir Sutvirtinimo sakramen
tą priėmė devyni jaunuoliai. Po pa
maldų vysk. A. Deksnį prie parapi
jos salės durų su duona ir druska 
sutiko G. Zinkuvienė, apie 60 Derbio 
lietuvių ir svečių iš Mančesterio. 
Vaišių metu jų dalyvius su vysk. A. 
Deksnio gyveniniu bei amžiaus sep
tyniasdešimtmečiu supažindino kun. 
S. Matulis, MIC. Svečią sveikino ir 
parapijos klebonas kan. J. Beel, ža
dėdamas ir toliau padėti negausiems 
lietuviams katalikams. Sveikintojų 
eiles papildė LKB atstovas P. Makū
nas. įteikdamas dovanėlę parapijos 
vardu, DHL Sąjungos skyriaus atsto
vas P. Popika. Britanijos ir V. Vo
kietijos lietuvių skautų vardu — J. 
Maslauskas. P. Popika šia proga pri
minė ir Britanijos lietuvių sielova
dos vadovo kun. S. Matulio. MIC, 
darbus bei nuopelnus. Meninę pro
gramą atliko: akordeonistas F. Ba
nionis, pianistė M. Zinkutė, poezijos 
skaitovai A. Bukauskas, A. Bendikai- 
tė, V. Petrėnas ir I. Sirvldaitė, bale
rina A. Petrėnaitė ir F. Rainonio 
vadovaujama vietinė lietuviškos dai
nos mėgėjų grupė.
Venecuela

K A R AKAS LIETUVIAI, Petro 
Kriščiūno pranešimu, birželio 6 d. 
prisiminė didvyrišką Romo Kalantos 
mirtį už Lietuvos laisvę. Po kun. Ą. 
Perkumo atnašautų Mišių su šiuo 
jaunuoliu bei jo gyvybės auka mi
nėjimo dalyvius supažindino JAV 
diplomatas dr. V. Dambrava.

M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMĄ 
birželio 18 d. surengė VLB Karakas 
apylinkės valdyba ir Kultūros Fon
das. Paskaitas apie M. K. Čiurlionį 
skaitė venecueliečiai: muzikinę veik
lą nušvietė Venecuelos simfoninio 
orkestro vadovas dr. Luis Morales 
Bance, meninę — centrinio Venecu- 
elos universiteto gen. sekr. dr. Jesus 
Morales Valarino. Styginį M. K. 
Čiurlionio kvartetą atliko smuikinin
kai O. Ilzins, M. Mescoli, D. Jakavi- 
čius ir violončelistas N. Sarpe. Šia 
proga išleista programa pateikė ži
nių ne tik apie M. K. Čiurlionį, bet 
ir Lietuvą bei ją ištikusią dabartinę 
tragediją.

BIRŽELIO PABAIGOJE į JAV 
grįžo inž. M. Bružas su savo šeima. 
Jis dirbo prie Guri užtvankos didini
mo, o žmona Jonė — lituanistinėje 
mokykloje. Dukros buvo įsijungusios 
į lietuvių jaunimo veiklą. Gražias iš
leistuves šiai JAV lietuvių šeimai 
surengė VLC Karakas apylinkės val
dyba, Kultūros Fondas, lituanistinės 
mokyklos tėvai ir mokiniai.

Vokietija
LIETUVOS SOCIALDEMOKRA

TU PARTIJOS aštuoniasdešimtme
tis buvo paminėtas Annabergo pily
je, netoli Bonuos. įvadinį žodį tarė 
šios partijos Vokietijos skyriaus 
pirm. dr. V. Byiaitis. Paskaitą apie 
partijos įsteigimą bei jos ilgametę 
veiklą ir nuopelnus Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui skaitė J. 
Glemža. Lietuvos socialdemokratų 
partija savo veiklą yra pradėjusi Vil
niuje 1896 m. gegužės 1 d. Po pa
skaitos buvo išrinkta Vokietijos lie
tuvių socialdemokratų nauja valdy
ba: pirm. J. Petraitis, sekr. L Dik- 
šienė, ižd. M. Kiužauskas. Nutarta 
didesnius ar mažesnius sukakties mi
nėjimus surengti ir kitose V. Vokie
tijos lietuvių kolonijose, šiame susi
rinkime taipgi buvo paliesta kritiš
ka Vasario 16 gimnazijos būklė, VL 
Bendruomenės pagyvinimo klausi
mas.

MIRĖ DU EVANGELIKAI LIU
TERONAI. Gegužės 19 d. Schwetzin- 
geno ligoninėje mirė biržietis Vilius 
Pelanius, gimęs 1925 m. Kaip ir di
džioji dalis pabėgėlių, Vokietijon bu
vo atvykęs 1944 m. Pokaryje visą 
laiką dirbo sargybų kuopose. Pasta
ruosius 26 metus praleido Schwet- 
zingene, 1591 kuopoje, kuriai vado
vauja mjr. J. Valiūnas. Palaidotas 
Schwetzingeno kapinėse, dalyvaujant 
dviejų kuopų vyrams ir karininkams. 
Laidotuvių apeigas atliko ev. dijako- 
nas Fr. Skėrys. Baeknangeno ligoni
nėje birželio 10 d. mirė tauragiškis 
Jurgis Mileris, 67 metų amžiaus. Vo
kietijon atvyko kaip repatriantas 
1941 m., Backnange įsikūrė 1943 m. 
Dirbo Fritz liaeuser firmoje, šeimos 
židinį buvo sukūręs su Gertrūda Do- 
derer, bet vaikų neturėjo. Palaidotas 
Backnango kapinėse birželio 15 d. 
Apeigas atliko ev. dijakonas Fr. Skė
rys ir ev. kun. Ursula von Coffrane.



Tautybių savaitės metu įrengtame “Vilniaus" paviljone Toronto Prisikėlimo 
salėje: “Miss Vilnius” Ramona Siminkeviėiūtė prie dail. Dagio skulptūrų 

Nuotr. St. Dabkaus

Akademikai gvildeno baltietiškas problemas
Penktoji baltistinių studijų konferencija Niujorke ir AABS veikla

Vytauto Alanto novelių rinktinė
PR. NAUJOKAITIS

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Bostone išleido V. Alanto 
novelių rinktinę “Atspindžiai 
ūkanose”. Knygoje yra 22 no
velės, parinktos iš visų penkių 
autoriaus rinkinių. Kelios jų 
spausdintos tik periodikoje. Iš 
tokio parinkimo matyti V. Alan
to novelės raida: temų keitima
sis, formos tobulėjimas, litera
tūrinio sakinio turtėjimas. Iš 
Lietuvoje išleisto rinkinio “Ar
tisto širdis" (1930) rinktinėje 
yra Įdėtos 7 novelės: “Paryžie
tė”, "Garbė”, "Artisto širdis”, 
“Kvietimas į vestuves", “Povan
deniniai burbulai”, "Gintariniai 
karoliai”, “Elziutė”. Daugumos 
tų novelių temos yra iš miesčio
nių gyvenimo. Veikia dailinin
kai, artistai, garbėtroškos, kū
niškų smagumų jieškotojai. Pa
liečiama kūrybos problema, šei
mos santykiai, meilės psicholo
gija. Kaikurios istorijos gero
kai banalios, besisukančios apie 
kurį nors meilės nuotykį. Prie 
originalesnių priklauso “Kvieti
mas į vestuvių puotą”. Į kai
mo aplinkumą nukelia “Ginta
riniai karoliai” (paskenduolės 
tema) ir anekdotinis pasakoji
mas “Elziutė”.

Iš antrojo rinkinio “Tarp pen
kių ir septynių” (1934) paimtos 
tik dvi novelės: “Daržinė” ir 
“Aš ir Ji”. Vedybų iš meilės ir 
dėl turto tema įdomiai rodoma 
novelėje “Daržinė” — kaimo 
būties fonas darniai sulydomas 
su vaizduojamų žmonių charak
terio bruožais.

Skyriui “Už suplyšusių užuo
laidų” parinktos novelės iš Vo
kietijoje parašytų rinkinių “Ant 
siūbuojančios žemės” (1946) ir 
“Svetimos pagairės” (1954). Jo
se daugiausia atsispindi stovyk
linė tremtinių kasdienybė: skur
džios kūrybos sąlygos (“Sužve
jotos brangenybės”), šeimos su
irimo pavojai (“Gyvenimas mi- 
niatūroje”), bombarduojamų 
miestų šiurpas ir žmogaus dva
sios prašvitimas tose tamsybė
se (“Teisybė atostogauja”), 
tremtinių guodimasis iliuzijomis 
(“Iliuzijų medžiotojai”). Siame 
skyriuje iš kitų novelių išsiski
ria “Velnio margutis” — fan
tastinis pasakojimas apie vieno 
stovyklos gyventojo viešnagę 
pragare. Nors ta viešnagė rodo
ma sapno forma, tačiau ji tiek 
surealinta, jog jaučiamas auto
riaus noras pragaro gyvenimą 
suromantinti, padaryti patrauk
lų. Humoristinis atspalvis rodo, 
kad kūrinys tėra tik linksmas 
velykinis pasakojimas niūriame 
stovykliniame gyvenime.

Pusę knygos užima pasakoji
mai, parašyti jau Amerikoje. 
Tas skyrius pavadintas “Prie 
Mišigano ežero”. Į jį parinktos 
novelės iš rinkinio “Nemunas 
teka per Atlantą” ir iš periodi
nės spaudos. Trys tų novelių 
yra laimėjusios “Dirvos’ nove
lės konkurso premijas: “Viskas 
galėjo ir kitaip susiklostyti” 
(1966), “Ugly Lithuania n” 
(1967) ir Karalaitė Gaudiman- 
tė” (1975;.

Keliose šio skyriaus novelė
se liečiamos gilesnės išeivijos 
lietuvių problemos: “Ugly Li

thuanian” (mišrių šeimų kūri
masis, tėvų ir vaikų santykiai, 
“bosavimas” šeimoje ir jo pa
sekmės). Novelėse “Karaliūnui 
reikia kraujo" ir “Nuvytęs do
bilėlis" iškeliami motyvai, nule
mia pasiryžimą kurti tik lietu
višką šeimą.

“Padangių karuselė” atsklei
džia, kas atsitinka, kai išteka
ma dėl turto, dėl prabanges
nio gyvenimo, o ne iš meilės. 
Meilės kelio vingiai rodomi ir 
kiek nuo dabarties laikų nuto- 
sių siužetų novelėse, būtent, 
"Renesansas Žemaitijoje” ir 
“Viskas galėjo ir kitaip susi
klostyti". Į mindauginius laikus 
nukelia romantiška gaivališkos 
meilės novelė “Karalaitė Gau- 
dimantė”. Aštuonioliktame am
žiuje atsiduriame, skaitydami 
novelę “Raganos tesimas”. At
skleidžiami tie laikai, kai buvo 
ant laužų deginamos moterys, 
įtartos raganavimu. Autorius 
neigiamai vaizduoja bažnytinį 
raganų teismą, augštas vietas 
užimančius kunigus, rodo iš vi
so žemą bajoriškos visuomenės 
kultūrinį ir moralinį lygį.

V. Alantas yra įgudęs belet
ristas — romanų ir novelių au
torius, turįs savitą stilių, turtin
gą lietuvišką žodyną, sodrų sa
kinį. Jis žino novelės teorinius 
reikalavimus ir jų laikosi.

Novelė yra vienas svarbus 
įvykis personažo gyvenime, daž
niausiai išsisprendžiąs staigiu, 
netikėtu lūžiu. Tą priemonę V. 
.Mantas sumaniai naudoja. An
tai, “Raganos teisme” Liuciją 
iš mirties nasrų ištraukia neti
kėtai egzekucijos vietoje atsi
radęs plėšikas (“svieto lyginto
jas”) Apynėlis. “Ugly Lithua
nian” Sereikienės išdidumą ga
lutinai palaužia dukters prane
šimas, kad ji ištekėjusi už neg
ro ir jau turi juodą sūnų. Nove
lėje “Viskas galėjo ir kitaip 
susiklostyti” sudėtingos meilės 
istorijos pasakotojo Adomonio 
gyvenimas staiga pasisuko kita 
kryptimi, kai tik atvyko su vai
kais jo kitados mylėta moteris 
(nors ir labai daug jį įskaudinu
si, mylėjusi pagal išskaičiavi
mus).

Priekabingiau žiūrėdami, V. 
Alanto novelėse rastume ir psi
chologinių spragų (“Renesansas 
Žemaitijoje”, “Gyvenimas mi
niatiūroje”), stambiais dygs
niais susiūtų kompozicinių siū
lių (“Raganos teismas”, “Kara
liūnui reikia kraujo”, “Velnio 
margutis”). Tačiau knygos visu
ma rodo ryškų talentingo nove- 
listo veidą.

"Atspindžiai ūkanose” yra V. 
Alanto novelisto ataskaita. Vi
sa, ką geriausio jis yra šioje sri
tyje parašęs, randame šioje 
rinktinėje — nuo pirmųjų žings
nių Kauno laikais iki subrendi
mo viršūnėse prie Mičigano 
ežero.

Vytautas Alantas, ATSPINDŽIAI 
ŪKANOSE. Novelės Išleido LEL 
Bostone, 1976 m., 380 psl. Kie
tais drobės viršeliais kaina $6. 
Tiražas 1000 egz.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun
gei į “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

M. G. SLAVĖNIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Žydų klausimas
Politinių ir socialinių mokslų 

sekcijose lietuviškom temom 
kalbėjo B. Mačiuika ir J. Genys, 
o istorijos sekcijoj — J. Slavė
nas ir Karl von Loewe. Istorijos 
sekcijoj iš Izraelio buvo pakvies
tas dalyvauti hebrajų universi
teto žydų instituto vedėjas prof. 
Dov Levin, kuris, neperseniau
siai emigravęs iš Lietuvos j Iz
raelį, šiuo metu yra paruošęs 
stambią studiją apie lietuvių-žy- 
dų santykius ir žydų žudynes 
Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metu. Savo knygos pagrindines 
mintis Dov Levin išspausdino 
straipsnio forma priešpaskuti
niame “Journal of Baltic Stu
dies” numeryje (Vol. VI 4). Sia
me straipsnyje iškeliami skau
dūs faktai, apie kuriuos vieni 
mūsų nieko nebenorėjo žinoti, 
o kiti nieko ir nežinojo. Inter
pretacija lietuviams nepalanki. 
Nėra abejonės, kad šio klausi
mo neišspręsim nei ignoravimu, 
nei jausmais. Teisingai pasisakė 
“Tėviškės Žiburių” vedamasis, 
kad į jį laikas atkreipti mūsų 
politinių bei mokslinių organiza
cijų dėmesį ir bendromis jėgo
mis išleisti mokslinę studiją, ku
ri reikalą nagrinėtų lietuvišku 
požiūriu, iškeliant ne tik nusi
kaltėlių veiksmus, bet taip ir 
žydams suteiktą lietuvių visuo
menės pagalbą. Levino pasiro
dymas suvažiavime, bent lietu
viams, būtų buvęs aktualus ir 
kontraversinis. Jis tačiau neat
vyko.

Nauja iniciatyva
Lingvistikos sekcijoje apie 

lietuvių kalbos vadinamąjį ar
chaiškumą kalbėjo prof. Janina 
Rėklaitienė, o bibliografijos 
skyriuje — dr. Jonas Balys 
apie periodinius išeivijos leidi
nius. Bibliografijbs sekcijos ve
dėjas dr. K. Ozolins informavo, 
kad AABS rėmuose įsisteigė 
bibliografinis komitetas, siekiąs 
suburti visų trijų tautybių bib
liografus, derinti jų bibliografi
nį darbą ir bendromis jėgomis 
suklasifikuoti baltistikos rinki
nius, įsteigti informacinį bal
tistikos tinklą.

Tuo pačiu metu gretimoje sa
lėje didelio pasisekimo susilau
kė iš Japonijos atvykusio muzi
kologo prof. Ichiro Kato paskai
ta apie Čiurlionį ir jo giminin
gumą su japonų menu. Paskaiti
ninkas patvirtino, kad Japonijo
je veikia būrelis japonų moksli
ninkų, kurie yra susidomėję lie
tuvių daile ir literatūra. Lietu
viams dalyviams ši paskaita bu
vo labai tinkamas suvažiavimo 
finalas.

Pramoginė dalis
Kadangi paskaitos sekė viena 

kitą beveik be pertraukos, dis
kusijom ir bendradarbiavimui 
nedaug laiko teliko. Norėdama 
paįvairinti programą ir daly
viams duoti progų artimiau pa
bendrauti, suvažiavimo rengėjų 
komisija suruošė ketvirtadienį 
susipažinimo vakarą, o penkta
dienį bendrus pietus. Pietų me
tu kalbėjo draugijos vicepirmi
ninkas ir suvažiavimo progra
mos vedėjas Romas Misiūnas, 
kuris su humoru ir jam įprastu 
įžvalgumu atpasakojo savo įspū
džius apie Lenkiją. Penktadie
nio vakarą buvo rodomas Jono 

Penktoji lietuviu tautiniu
ŠOKIU ŠVENTE’^"“ uvniv v • i. MINįJIMAS_
rengiamas 1976 m. rugsėjo 5 d., 2 v.p.p., 
International Amphitheatre, Čikagoje

Šventės progromos bilietai (kainos: apačioje 
— nuo $8.00 iki $4 00; balkone — nuo 
$8.00 iki 
SE”, 251 1 
USA Tel.

$3.00) gaunami "MARGINIUO- 
W. 69 St., Chicago, III. 60629, 
(312) 778-4585.

BANKETAS-
Me Cormick Place IX, 5. 7 valandq vakaro. 
Bilietai po $15.00 ($10.00 šokėjams) gau
nami "PARAMOJE”, 2534 W. 69 St., Chi
cago, III 60629, USA. Tel. (312) 737-3332. 
Stalai — po 10 ašmenų.

Šokėjų susipažinimo 
VAKARAS

— Jaunimo Centre IX. 4. Bilietai — po 
$3.00; gaunami "STASE'S FASHIONS”, 
6237 So. Kedzie Ave., Chicago, III. 60629, 
USA. Tel. (312) 436-4184. Čekius rašyti: 
Lithuanian Folk Dance Festivals, Inc. vardu.

šventės Rengimo Komitetas

Meko kontraversinis “naminis” 
filmas apie jo kelionę į Lietu
vą su diskusijom, o šeštadienį 
įvyko didysis akademinis balius 
— vakarienė su šokiais, j kurį 
susirinko arti 400 žmonių. Lie
tuvių dalyvių ir svečių tarpe 
matėsi daug mūsų akademinio 
elito ir veikėjų ne tik iš Niu
jorko, bet ir iš tolimesnių apy
linkių. Prie registracijos ir bi
lietų platinimo pavyzdingai dir
bo visų trijų tautybių studentai.

Lietuviai, pabuskite!
Teko girdėti, pastabų, kad 

dalyvių būtų galėję būti dau
giau, jeigu registracijos mokes
tis (po $10.00 į dieną) būtų bu
vęs mažesnis. Suvažiavimo ren
gėjai savo ruožtu aiškino, kad 
mokestis vos padengė išlaidas ir 
kad visas pelnas skiriamas AA 
BS naudai. Tokiu būdu kiekvie
nas suvažiavimo dalyvis bent tu
ri pasitenkinimą, kad netiesio
giniu būdu draugijai suteikė fi
nansinę paramą. O tos paramos 
draugijai labai reikia, ypač iš 
lietuvių pusės.

Platesnės lietuviškos visuo
menės tarpe AABS stipresnio 
užnugario neturi. Perskaičius 
narių sąrašą, krinta į akis labai

Keistosvestuvės
Vargonai groja Mendelssohno 

maršą. Mano žmona, juoda suk
nele apsivilkusi, mažais žings
neliais artėja prie altoriaus. Ne
matau kas ją veda už rankos... 
Irgi kažkas juodai apsivilkęs, 
lyg jos miręs dėdė . ..

Tokiais pat mažais žingsneliais 
iš kitos altoriaus pusės ateina 
Jonas su savo seserimi. Jis irgi 
tamsiai apsirėdęs, bet turi raus
vą gėlę atlape, lyg per vestu
ves, o jo sesutė tviskėte tviska 
rožiniu drabužiu: jai šventė!

Mano žmonos patinęs veidas 
ir viršutinė lūpa. Ji verkė. .Ma
tyt, ilgai verkė, kaip tada, kai 
nugaišo jos mylimas katinas. 
Betgi aš jos katinėlis! Taip ji 
mane visada vadindavo, kai bu
vome jaunesni. Taip, ji verkė 
manęs ... Dėlto ir apsivilko juo
dai. Bet visdėlto išteka už Jono.

Man graudu. Kiek abu prisi- 
dirbom, pritaupėm, o dabar tas 
plevėsa Jonas viską prašvilps.

— Ale! — sušunku dusliu 
balsu, lyg iš po žemių. Pristin
ga oro, verčiuos ant kito šono 
ir vėl žiūriu į tas keistas ves
tuves.

Vargonai tebegroja, Jonas ir 
Alė tebežingsniuoja altoriaus 
link. Pusiaumiegy mąstau: var
gonus sapnuoti — blogas ženk
las, kas nors mirs.. . Betgi 
mirštu aš! Aiškiai mirštu! Man 
skauda krūtinę ir trūksta oro.

— Ale, — suvaitojo.
Tai visai ne vestuvės, bet ma

no laidotuvės, kaip tada, kai lai- 
dojom šv. Blažiejaus šventovė
je Jono tėvą . .. Bet tas links
mas maršas! Mat, jiems visiems 
linksma, kad numiriau ir jiems 
palikau sutaupytų pinigų: pen
kiolika tūkstantukų taupomo
joj, žemės gabalą prie ežero, 
kitą Winnipego miškuose, drau- 
das, fondus vaikams ...

Žiūriu j savo dukrelę Rasu- 
tę: gražiai sugarbanota, pasi
puošusi, kaip į balių . . . Bill 
veda ją už parankės. Nė aša
rėlės! Tėvas numirė, o ji . .. kas 
jai! Tekės už to snargliaus ir 

jau ryški latvių ir estų persva
ra. Mūsuose aplamai vyrauja 
tendencija užsidaryti savųjų tar
pe. Be to, daug kas mano, kad 
į AABS įstojama panašiai kaip į 
Lituanistikos Institutą, t.y. pa
gal kvietimą. Iš tikrųjų į drau
giją gali įstoti kiekvienas aka
demikas arba akademiškai 
orientuotas asmuo, kuriam rūpi 
draugijos veikla ir kuris nori 
paremti baltistinių studijų puo
selėjimą amerikiečių tarpe. AA 
BS valdybos adresas yra 366— 
86th Street, Brooklyn, N.Y., 
11209, USA. Lietuviams naujoj 
valdyboj atstovauja dr. Elona 
Vaišnienė iš New Haven ir dr. 
Kęstutis Keblys iš Detroito. Na
rio mokestis yra $20 (pensinin
kams $10, studentams $7.50), 
įskaitant “Journal of Baltic Stu
dies” prenumeratą. Nariai taip 
pat gauna visus pranešimus apie 
draugijos leidinius ir suvažiavi
mus.

Penktasis AABS suvažiavi
mas praėjo sklandžiai ir sėk
mingai. AABS Niujorko sky
riaus suvažiavimo rengėjų ko
miteto nariai buvo dr. V. Vy
gantas, Rimas Gedeika, Rasa 
Razgaitienė, Alina Staknienė, 
Evaldas Remėza ir A. Sabalis.

Noveliukė
tiek. O jis tik dantis rodo — 
bus ponas ant viso mano turto. 

Sūnus Daumantas atrodo rim
tas, paniuręs, lyg prieš egzami
nus. Jis nemėgsta Jono. O gal 
ir manęs gailisi?

— Daumantėli... — sude
juoju ir nubundu.

— Kas atsitiko, kam tu vai
ką šauki? — dega šviesą Alė.

Jos veidas papūtęs. Blaivausi 
ir klausiu:

— Ko tu verkei?
— Aš neverkiau . ..
— Gi tavo akys užputusios.
— Sapnavau tokį kvailą sap

ną .. . laidotuves ...
Imu visas drebėti.
— Kas tau? Ar turi karščio?

Gal kiaulių gripas?
— Taip ... taip ...
Mirsiu jau dabar nuo to kiau

lių gripo. Nuo ko gi kito svei
kas mirčiau?

Alė atneša man aspirino ir 
karšto vandens su vyšnine. To
kia ji gera. Iš visų tik ji manęs 
verkė, niekas daugiau.

Nuriju tabletes, užsikosėju 
gėrimu, apšylu ir nustoju dre
bėjęs.

Alė apkamšo mane, sakyda
ma:

— Miegok, katinėli! Išsimie
gosi ir būsi sveikas.

— Nevadink manęs katinu, 
nes paskui teks verkti! — su
urzgiu ir vėl akyse matau savo 
laidotuves ar Alės vestuves . ..

— Tai jau dabar, katiniuk, vi
sada taip vadinau ir vadinsiu!

— Kai numirsiu, tu netekėk 
už Jono, — tariu įsakmiai ir 
rimtai. Užsimerkiu ir,imu snaus
ti be sapnų, be muzikos.

J. Vaišvilaitė

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namm) »Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

<
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d KUlMfiE VEIKLOJE
KOMPOZ. GIEDROS GUDAUS

KIENĖS naujų pramoginių dainų 
programą Kalifornijoje, Santa Mo
nica mieste, atliko du vietiniai so
listai — sopranas L. Zaikienė ir ba
ritonas II. Paškevičius su pianistės 
R. Apeikytės palyda. Koncertas bu
vo įtrauktas j tradicinį LB apylin
kės pobūvį. Sol. H. Paškevičius pir
mą kartą atliko premijos susilauku
sį G. Gudauskienės tango “Gyveni
mas — pagunda”, sukurtą A. Karve
lytės tekstu ir dedikuotą kompozi
torės vyrui dr. J. Gudauskui. Šiltai 
buvo sutikta ir jauna šokėja R. Al- 
scikaitė, turinti gerą mokyklą.

PROF. DR. ANTANAS KUČAS 
rašo arkiv. Matulaičio biografiją. 
Neseniai buvo išleistas jo veikalas 
anglų kalba “Lithuanians in Ame
rica". Dabar jis tęsia savo kitus stu
dijinius darbus.

KALIFORNIJOS MOKSLO IR 
PRAMONĖS MUZĖJUS, priklausan
tis Los Angeles savivaldybei, savo 
berniukų choro vadovu pakvietė šia
me mieste gyvenantį lietuvį kompo
zitorių kun. Br. Markaitj, SJ. Chorui 
teks dainuoti su Niujorko miesto 
opera, dalyvauti kalėdiniame kon
certe, G. Mahlerio “Simfonijos nr. 3" 
atlikime.

POEZIJOS KONKURSĄ, skirtą 
-JAV nepriklausomybės dviejų šimtų 
metų sukakčiai, paskelbė mėnesinis 
poetų žiniaraštis “World of Poetry”, 
801 Portola Dr., Dept. 211, San Fran
cisco, Cal. 94127, USA. Premijoms 
yra numatyta $5.000. Laimėtojų lau
kia pagrindinė $1.776 premija, 10 
pirmųjų po $200, 10 antrųjų po $100 
ir 10 trečiųjų po $25. Konkurso va
dovo J. Mellon pranešimu, pagei
daujama eilėraščių JAV dvišimtme- 
čio temomis, bet bus priimami ir 
kiti. Taisyklės ir oficialūs konkurso 
blankai gaunami "World of Poetry” 
šiame pranešime pateiktu adresu. 
Paskutinė konkurso data — š. m. 
liepos 31 d.

KANADOS AMBASADOS kultū
ros ir informacijos centras Briuse
lyje birželio 5 d. atidarė Kanados 
lietuvio dail. Jurgio Račkaus paro
dą, truksiančią iki liepos 30 d. Pa
rodoje išstatyti jo ankstesnieji at
spaudai ir šį pavasarį Belgijoje su
kurti aliumininiai paveikslai. Jos 
atidaryme dalyvavo ir pats dail. J. 
Račkus. Ambasados spaudai patei
kiama medžiaga atskleidžia pagrin
dinius šio originalaus kūrėjo duome
nis. Prancūziškajame tekste pažy
mėta, kad jis yra lietuvių kilmės. 
Šiaipjau jis minimas kaip torontie- 
tis dail. George Rackus.

LITUANISTIKOS INSTITUTO na
rys kun. dr. J. Prunskis pasiūlė šios 
institucijos prezidiumui įsteigti pre
miją, kuri būtų skiriama už geriau
sią lituanistinį darbą. Pradžiai jis 
pažadėjo parūpinti $1.000. Kun. dr. 
J. Prunskis jau yra kelių Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos premi
jų mecenatas. Naujosios premijos 
taisyklės bus paruoštos ir paskelbtos 
spaudoje.

TEATRINIAME AUSTRALIJOS 
GYVENIME garsėja Lietuvoje gi
męs rež. Algis Butavičius, užaugęs 
ir subrendęs sostinėje Kanberoje. 
Spauda ir televizija į jį atkreipė dė
mesį 1969 m., kai Kanberoje ir Syd- 
nėjuje buvo pastatytas jo režisuotas 
veikalas "Vietrock”, vaizduojantis 
Vietnamo karą. Iš A. Butavičiaus 
žymesnių režisūrinių darbų minėti
ni: V. Šekspyro "Troilas ir Krcsida" 
Sydnėjuje, rusų rašytojo E. Schwar- 
zo "Dragon” Rockhamptone, P. Mas
cagni opera "Cavalleria liisticana” 
ir R. Leoncavallo “Pajacai" Melbur
ne. Didelį dėmesį rež. A. Butavičius 
skilia Australijos ir N. Gvinėjos pir
miesiems laukiniams gyventojams 
bei jų kultūrai. 1970 m. Kanberoje 
ir Sydnėjuje jis pastatė tris N. Gvi
nėjos vaidinimus, parašytus valsty
binio Australijos universiteto aka
demikų — J. Waiko. A. Jawondima 
rio ir L. Hanneto. Sis universitetas 
turi platų N. Gvinėjos studijų sky
rių. Rež. A. Butavičiui taipgi teko 
talkinti gvinėjiečiams, kai Papua 
mieste buvo rengiamas N. Gvinėjos 
dramos festivalis. 1974 m. jis lankė
si komunistinėje Kinijoje ir iš ten 
parsivežė 12 kinietiškų veikalų, bet 
lig šiol jų nėra pastatęs, nes šis dar
bas sunkiai būtų įvykdomas su vie
tiniais aktoriais. Tuos veikalus tek
tų gerokai reformuoti, pritaikyti 
Australijos aktoriams pagal jų pajė
gumą. Rež. A. Butavičių vilioja Ado
mo Mickevičiaus kūriniai. Jis norėtų 
pastatyti "Vėlines", bet šis žodis yra 
visiškai svetimas Australijos gyven
tojams. Dėlto ir vaidinimas būtų 
sunkiai besuprantamas. Šiais mokslo 
metais rež. A. Butavičius buvo pa
kviestas dėstyti dramą Brisbanėje, 
Griffith universitete.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ SVE
TAINĖJE trijų veiksmų muzikinę 
pjesę "Rugiapjūtės vakaras" pastatė 
Vašingtono ir Baltimorės lietuvių 
studentų ansmablis “Malūnas". Pje
sę režisavo D. Drazdaitytė ■ Balčiū
nienė ir N. Dulytė - Kaltreider, sce
novaizdžius sukūrė P. Sandanavičius 
ir D. Gorell, muzika pasirūpino E. 
Žilionis ir Pr. Baltakis. Pagrindinius 
vaidmenis atliko: Tėvo — P. Sanda
navičius, Motinos — N. Dulytė - Kalt
reider, dukters Marytės -t- J- Vai- 
čiulaitytė, studento Šarūno — A. 
Vaškys. Be jų, spektaklyje dalyvavo 
21 šokėjų pora. Pjesė atskleidžia lie
tuviško kaimo buitį, darbymetės pa
pročius.

LIETUVOS FOTORAFIJOS ME
NO Draugija Vilniuje surengė suo
mio M. Savolaineno meninių nuo
traukų parodą. Sis fotografijos me
nininkas gyvena Ilomantės miestely
je, S. Karelijoje. Jo nuotraukos at
spindi suomių tautos kultūrą, papro
čius, kaimo gyvenimą, žmogaus ryšį 
su gamta.

RESPUBLIKINIŲ 1976 M. PRE. 
MIJŲ kandidatai tiksliųjų mokslų 
srityje: A. J. Bikelis — už atsitikti
nių vektorių ir jų sumų tikimybinių 
pasiskirstymų tyrimus (1966-72 m.), 
Z. Rudzikas — už darbus daugia- 
elektroninių atomų, jų spalvų spekt
rų teorijoj (1963-74), M. Mickus, A. 
Petrauskas, J. Vegys — už daugia- 
sluogsnio nikeliavimo procesų tyri
mą, technologijų sukūrimą ir jų įdie
gimą gamyboje, V. Paulauskas — už 
vadovėlį "Matematinės fizikos lyg
tys” (1974 m.). Statybos ir architek
tūros srityje kandidatais yra A. 
Sprindys, B. Zabulionis, K. Sešelgis, 
V. Stauskas ir V. Sasnauskas, sukū
rę architektūrinį Kauno J. Janonio 
aikštės ansamblį. Gamtos ir žemės 
ūkio mokslams atstovauja V. Gude
lio monografija “Pabaltijo reljefas 
ir kvarteto dariniai“, išleista 1973 
m. rusų kalba, J. Rugieniaus širdies 
mikrokaterizacijos ir intrakardinių 
tyrimo metodų sukūrimas bei įdie. 
girnas terapinėje kardiologinėje 
praktikoje, K. Jankevičiaus, Ž. Am- 
brazienės, A. Baranauskienės, G. 
Jankavičiūtės, B. E. Malamienės 
1960-75 m. atlikti vandens mikrobio
logijos — savaiminio vandens apsiva- 
lymo mechanizmo tyrimai.

VALSTYBINIS HAMBURGO TE
ATRAS “Talija”, įsteigtas 1843 m. 
ir pavadintas graikų komedijos mū
zos vardu, birželio 3-6 d.d. gastrolia
vo Vilniuje. Dramos teatre jis vai
dino F. Schillerio tragediją "Marija 
Stiuart", režisuotą "Talijos” vadovo 
B. Gorberto.

G. VERDI “TRAVIATOS” spek
taklyje gegužės 13 d. Vilniaus ope
roje pagrindinius vaidmenis atliko 
Vilniaus konservatorijos Z. Paulaus
ko dainavimo klasės studentai. Vio
letą dainavo L Milkevičiūtė, Alfredą
— B. Tamašauskas, Žermoną — G. 
Samuolis. Studentų spektaklį režisa
vo J. Gustaitis, dirigavo R. Geniu
šas.

DZŪKŲ LIAUDIES DAINŲ GRO- 
ŽĮ atskleidžia keturių plokštelių rin
kinys "Dzūkų dainos", paruoštas fol- 
kloristės G. Cetkauskaitės ir Vilniaus 
plokštelių įrašų studijos. Jame yra 
42-jų liaudies dainininkų įdainuotos 
dainos, kurias tenka laikyti kruopš
čia Lietuvos pietrytinių rajonų stu
dija. Dail. V. Valiaus apipavidalin
tame voke pridėtas ir leidinėlis su 
tų dainų tarmiškais tekstais bei me
lodijomis. Prie plokštelės įrašų daug 
prisidėjo Vilniaus konservatorijos 
studentai, iššifravę dainų melodijas. 
Dainininkų eilėse yra gražaus amže
lio sulaukusių dzūkų — M. Navickie
nė, O. Jauneikienė, B. Bogušienė, J. 
Vainilaitis, B. Kašalynienė, M. Mat- 
kevičius ir kt.

VEIKLOS DEŠIMTMETĮ specialiu 
koncertu paminėjo kamerinis Moky
tojų Namų choras Klaipėdoje. Jo va
dovas yra F. Sereika, chormeisteris
— B. Skirsgilas. Koncerte skambėjo 
J. Naujalio, K. Brundzaitės, V. Bud- 
revičiaus bei kitų kompozitorių kū
riniai, italų klasiko Antonio Vivaldi 
kantata "Gloria", atlikta su dirigen
tu S. Sondeckio, solistais G. Jasiū- 
naite, E. žuravliova ir Lietuvos ka
meriniu orkestru.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KLUBE 
vakarą "Vokiečių poetai apie Lietuvą” 
surengė germanistiką studijuojantys 
Vilniaus universiteto studentai. 
Dalyviai buvo supažindinti su vokie
čių kalbininkų Lesingo, Herderio, 
Samiso, Šleicherio, Tceherio parody
tu dėmesiu lietuvių kalbai ir tauto
sakai. Vokiškoms bei lietuviškoms 
deklamacijoms studentai buvo pasi
rinkę J. Zauerveino eilėraščius apie 
Lietuvą, vokišką K. Donelaičio eilė
raštį, nežinomo vokiečių poeto eiles 
apie L. Rėzą, J. Bobrovskio eilėraš
čius. Vakarą užsklendė ištrauka iš J. 
Bobrovskio "Lietuviškųjų fortepijo
nų”, liečianti Žemaitę. Studentams 
talkino dėstytoja I. Tumavičeinė.

TRECIAJAME J. NAUJALIO 
MIŠRIŲ CHORŲ konkurse Kaune 
varžėsi 12 geriausių chorų iš Lietu
vos rajonų. Vertintojų komisija, va
dovaujama kompoz. K. Kavecko, lai
mėtoju rajonų centrų kategorijoje 
pripažino V. Preikšos vadovaujamą 
Kauno kultūros darbuotojų chorą. 
Rajoninės priklausomybės miestų 
kategorijoje stipriausias buvo Kazlų 
Rūdos eksperimentinės remonto me
chaninės gamyklos choras su vado
vu P. Simonavičium, kaimo katego
rijoje — V. Preikšos vadovaujamas 
Kauno rajono Raudondvario kultū
ros namų choras. Prizas už geriausią 
J. Naujalio kūrinio atlikimą paskir
tas Jonavos azotinių trąšų gamyklos 
chorui, kurio vadovas yra A. Buzys.

TRADICINĖ MEDIKŲ LITERA. 
TOROS ŠVENTĖ, trukusi dvi dienas, 
šiemet buvo surengta Šiauliuose. Pir- 
mą premiją už eilėraščių ciklą lai
mėjo jauna Druskininkų sanatorijos 
gydytoja J. Jckentaitė, už apsaky
mus — medicinos mokslų kandida
tas V. Minius, mokslinio tuberkulio
zės tyrimo instituto direktoriaus pa
vaduotojas. Šventės dalyviai gėlėmis 
papuošė J. Janonio paminklą ir J. 
Krikščiūno-Jovaro kapą.

V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant
1072 Bloor St. W. nekilnojamų nuosavybę 
Tel. 534-9286 visada Jums

SPORTAS

sqiiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI. KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

Toron,°' °n' • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 9'/i%
Antradieniais 10-3 E pensijų s-tas 8'/į%
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!/a%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E nekiln. turto 9J/2%

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

Nemokama visų norių 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.

FQFNKIIQ "ONTARIO TRUST REAL ESTATE*
s vHlvIVUd įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

A u to rite Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ?96nBr°ck A?*-a ' (forp 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 pramones pastatų elektros 

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

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

pensijų plono
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• 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

HufiPrin RADIO AND T
* *** SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktiką.

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

Naudokitės paslaugomis tų, 
kurie skelbiasi 

•TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE’

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinėse lengv. atletikos var

žybose Sočyje 3000 metrų s/k ge
rai bėgo vilnietis J. Grigas. Jis ne 
tik laimėjo pirmą vietą, pagerino 
šių varžybų rekordą, bet ir pasiekė 
geriausią sezono pasekmę 8:26,8. Jis 
pakviestas į olimpinę Sov. Sąjungos 
rinktinę.

Maskvos Krylatskojės kanale įvy
ko irklavimo lenktynės, kuriose ge
rai pasirodė G. Ramoškienė. laimė
jusi 1 v. vienviečių valčių lenktynė
se. Ji taip pat laimėjo I v. dviviečių 
valčių lenktynėse kartu su E. Ka
minskaite. V. Butkaus yrininkauja- 
ma porinė keturvietė valtis irgi lai- 
mejo 1 v. Jie visi trys užsitikrino ke
lionę į Montrealį.

Kelionę į Montrealį užsitikrino ir 
kaunietis A. čikotas. Jo yrininkau- 
jama aštuonvietė valtis irgi laimėjo 
I v. Moterų aštuonvietė, kurios įgu
lą sudarė ir vilnietės Ii. Baltutytė, A. 
Rustelytė, V. Kerdokaitė, laimėjo II 
v. ir jos dar turi galimybę patekti į 
kurią nors olimpinę valtį

Europos moterų krepšinio pirme
nybes Prancūzijoje laimėjo Sov. 
Sąjunga. Pastarosios rinktinėje žai
dė A. Rupšienė ir V. Šulskytė. Le
miamose rungtynėse Sov. Sąjunga 
nugalėjo Čekoslovakiją 62:30 (19:7). 
Iki šiol sovietinėje rinktinėje, kuri 
laimėjo Europos pirmenybes, yra 
žaidusios šios lietuvaitės: Gražina 
Tulevičiūtė 1958 m.. Jūratė Dakta- 
raitė 1960 m., Laima Rutkauskaitė 
1966 m.. Zita Barcikytė 1968 m. ir 
Angelė Jankūnaitė • Rupšienė 1972 
m.

Panevėžietis K. Valiulis atstovavo 
Sov. Sąjungai lengv. atletikos rung
tynėse Kleve su Britanija. Jam teko 
bėgti 4 x 400 m. estafetėje. Sovieti
nė estafetė atbėgo antra, .1,2 sek. at
silikusi nuo britų.

R. Malakauskaitė vėl pagerino Lie
tuvos rutulio stūmimo rekordą. Kle
ve įvykusiose lengv. atletikos varžy
bose ji nustūmė rutulį 19.07 m. Tai 
naujas Lietuvos rekordas ir kartu 
pirmą kartą perežngta 19 m. riba, 
šiose rungtynėse ji buvo antra. Už 
ją geriau rutulį nustūmė tik N. No- 
senko — 19.70.

Jaunių bokso pirmenybėse Sov. 
Sąjungos meisteriais tapo A. Kond- 
ratas (1 pusvidutinis svoris) ir A. 
Jančiauskas (pussunkis svoris). A. 
Jančiauskas yra laimėjęs jaunių pir
menybes 1974 ir 1975 m.

Sov. Sąjungos plaukimo pirmeny
bėse Vilniaus ekonomikos fakulteto 
stud. Arvydas Juozaitis, plaukdamas 
100 m krūtine, laimėjo I v. ir tapo 
Sov. Sąjungos meisteriu. Tuo jis už
sitikrino kelionę į Montrealio olim 
piadą. Jo pasekmė 1:05.31 yra taip 
pat naujas Lietuvos rekordas (sen. 
1:05.40). Plaukdamas 200 m krūtine, 
jis laimėjo II v., tačiau jo pasekmė 
2:22.93 irgi buvo naujas Lietuvos 
rekordas (sen. 2:23.8). Plaukiant 200 
m 1/s, kaunietis Z. Kazlauskas jau 
užplaukime pasiekė naują Lietuvos 
rekordą, nuplaukdamas šį nuotolį 
per 1:58.81. Tačiau šis rekordas il
gai neišsilaikė. Baigminiame plauki
me šiaulietis V. Petkevičius laimėjo 
H v. ir kartu pagerino Z. Kazlausko 
rekordą iki 1:57.49. Iš Lietuvos 
plaukikų Sov. Sąjungos meisterystę 
yra laimėjusi tik kaunietė Birutė 
Užkuraitytė 1972 m. Ji taip pat da-

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žudysčių atstovai jau po 10 me
tų galės Įteikti malonės prašy
mus, o policininkų, kalėjimų 
sargų žudikai ir tie asmenys, 
kurie atliks sąmoningas žmog
žudystes, bausmės dovanojimo 
galės prašyti po 15 metų. Taigi, 
praktiškai imant, net ir žiau
riausi žmogžudžiai po 15 metų 
vėl galės būti išleisti ir kalė
jimų.

Viešosios nuomonės tyrimų 
duomenys liudija, kad 80% ka
nadiečių yra priešingi mirties 
bausmės panaikinimui. Jų nuo
mone, mirties bausmė atgraso 
nevieną nusikaltėlį nuo šio nu
sikaltimo. Didžioji parlamento 
narių dalis yra kitokios nuomo
nės. Abi pusės neturi aiškių Įro
dymų, bet faktas lieka faktu, 
kad pakartas žmogžudys šio nu
sikaltimo nepakartos, o tokių 
pakartotinių žmogžudysčių jau 
pasitaikė ir, žinoma, pasitaikys 
ateityje. Geriausiai šį klausimą 
būtų išsprendęs visų Kanados 
gyventojų referendumas, bet to
kio kelio nenorėjo premjero P. 
E. Trudeau vyriausybė.

Ontario policijos viršininkų 
draugija, tuo metu turėjusi su
važiavimą, 140:3 balsų santykiu 
priėmė rezoliuciją, kuri smer
kia mirties bausmės panaikini
mą ir reikalauja premjero P. E. 
Trudeau vyriausybės atsistaty
dinimo, kad naujuose parlamen
to rinkimuose galėtų pasisakyti 
visi kanadiečiai. Policijos virši
ninkai taip pat kalba apie spe
cialią akciją, skatinančią rinkė
jus nebalsuoti už mirties baus
mės panaikintojus. Sujudo ir 
11.000 federacinių kalėjimų sar
gų. Mirties bausmės panaikini
me jie, kaip ir policininkai, ma
to didesnį pavojų savo gyvy
bėms. Pradžioje tų sargų unija

lyvavo Muenchcno olimpiadoje.
Pasaulio jaunių sunkiosios atleti

kos pirmenybėse Gdanske pirmą kar- 
tą gerai pasirodė Lietuvos sunkumų 
kilnotojas devyniolikametis klaipė
dietis Stasys Mečius, laimėjęs II v. 
Rungtyniaudamas li-ro sunkaus svo
rio klasėje, jis dviem veiksmais iškė
lė 367,5 kg. Ši pasekmė net 17,5 kg. 
geresnė nei Lietuvos vyrų rekordas. 
Nuo augščiausio laimėjimo jį tesky
rė 2.5 kg.

Sov. Sąjungos apvalios aikštelės 
šaudymo pirmenybėse gerai šaudė 
Vilniaus žalgirietis J. Riauba. Iš.ga
limų 200 jis numušė 184 taikinius. 
Tiek pat taikinių numušė ir kitas 
šaudytojas iš SvcrdJovsko. Tik po 
pakartojimo J. Riaubai atiteko II 
v. Pastarasis buvo įtrauktas į olim
pinių kandidatų sąrašą.

Sov. Sąjungos baidarių ir kanojų 
pirmenybėse Maskvoje kauniečiai 
Artūras Rainys ir Petras Grigonis 
500 m. nuotolyje laimėjo II v. Ar 
pateks į olimpinę rinktinę, dar ne
aišku.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė birželio 3-6 dieno

mis Jamaikoje dalyvavo tarptauti
niame stalo teniso turnyre. Pastara
sis darosi populiaresnis ir sutraukia 
geriausius žaidėjus iš Japonijos ir 
kitur. V. Nešukaitytė čia geriausiai 
pasirodė moterų dvejete — laimėjo 
II v. Poroje su I. Cordas tik baigmi
niame žaidime pralaimėjo 2:1 prieš 
J. Hamersley (Ang.) — In Sook Na 

\(Korėja). Prieš tai ji mišraus dveje
to pusbaigmyje pralaimėjo japonų 
porai.

Atvirose Amerikos pirmenybėse 
dalyvavo V.irG. Nešukaitytės. V. Ne
šukaitytė vienete ir moterų dvejete 
su 1. Cordas pralaimėjo ketvirtbaig- 
myje. Geriau sekėsi Glorijai, kuri 
poroje su B. Plučaite mergaičių dve
jete laimėjo I v. Glorija dar laimėjo 
dvi antras vietas — mergaičių 17 ir 
15 metų klasėse.

Sekantis Vyčio golfo turnyras — 
uždaros pirmenybės įvyks liepos 25 
d., 1 v.p.p., Glen Eagles aikštyne, 
šiame turnyre kviečiami dalyvauti 
ir svečiai.

Sezono užbaigtuvės įvyks birželio 
29 d., 7 v.v„ Toronto Lietuvių Na
muose. Dalyvaus jaunieji krepšinin
kai, stalo tenisininkai ir šaudytojai. 
Užbaigtuvių metu tėvų suruoštose 
vaišėse bus pagerbti jaun. sportinin
kai.

Krepšininkai pakviesti į du krep
šinio turnyrus. Liepos 3 d. Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje Aušra 
rengia krepšinio turnyrą, į kurį yra 
pakvieti Vyčio vyrai ir jauniai. Po 
to vytiečiai pakviesti rungtynėms į 
Montrealį.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio turnyras. Liepos 2-3 d. 

<1. pranciškonų stovyklavietėje klu
bas organizuoja vyrų ir jaunių A 
krepšinio turnyrą. Dalyvaus Hamil
tono Kovas, Toronto Vytis ir Aušra. 
Laimėtojas gaus Tėvų pranciškonų 
ir Alfonso Skrebūno pereinamąsias 
taures. Turnyro pradžia šeštadienį, 
liepos 3 d., 10 v.r. Rugpjūčio 6-7 
d.d. ten pat bus suorganizuotas jau
nučių krepšinio ir stalo teniso turny
ras. Visais minėtais reikalais kreip
tis į Aušros klubo pirm. K. šapoč- 
kiną 762-0455.

įvykiai
pagrasino streiku, bet jo atsisa
kė ir dabar reikalauja specia
laus kalėjimo visiems žmogžu
džiams su gerokai didesne ap
sauga. Entuziastiškiausiai nau
jąjį įstatymą sutiko 11 mirti nu
teistų žmogžudžių. Jų tarpe yra 
ir R. Vaillancourt, 1973 m. To
ronte apiplėšęs banką. Jis tada 
keturiais šūviais nužudė polici
ninką L. Maitlandą, dviejų ma
žų vaikų tėvą, net neišsitrauku
sį revolverio iš makšties. Pabėg
ti jam būtų užtekę vieno šūvio, 
sužeidusio minėtą policininką. 
Keturi šūviai liudija aiškų šio 
užkietėjusio nusikaltėlio ryžtą 
žmogžudystei.

Orinį susisiekimą Kanadoje 
sustabdė skrydžių kontrolierių 
streikas, protestuojantis prieš 
numatytą dvikalbės sistemos 
įvedimą Kvebeko provincijoje 
ir Otavoje. Darban juos grąžino 
teismo įsakas, bet tada kontro
lieriams pagalbon atėjo Kana
dos pilotų unija. Jos nariai atsi
sakė skraidyti saugumo sumeti
mas!. Esą, kontrolierių suerzi
nimas kenkia jų darbui ir neuž
tikrina reikiamo saugumo. Iš 
tikrųjų abi pusės — ir kontro
lieriai, ir pilotai nenori dvikal
bės ryšių sistemos įvedimo. 
Anglų kalba šiandien yra tapu
si pasauline aviatorių kalba. Ja 
teikiamas instrukcijas supranta 
visi komerciniai pilotai net ir 
tais atvejais, kai nėra jiems tie
siogiai skirtos. Pasak pilotų, tai 
jiems leidžia susidaryti bendrą 
vaizdą ir padeda išvengti neti
kėtumų, kai kuris nors pilotas 
ar kontrolierius padaro klaidą. 
Nesuprantamos prancūzų kal
bos vartojimas neleidžia susida
ryti vaizdo ir todėl padidina pa
vojų ore. Kanados pilotams, at
rodo, pritaria ir kitų kraštų at
stovai. Skrydžius Kanadon nu-

Ateitinininkų žinios
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 

centro valdyba vasaros metu ruošia 
jaunimo stovyklas Dainavoj. Čia jau
nimas turi progos susitikti su savo 
senais draugai ir susipažinti su nau
jais. Dainavoj jaunimas gali paspor
tuoti, pasimaudyti, gyventi malonios 
gamtos aplinkoj ir lietuviškoj, krikš
čioniškoj dvasioj. Šiais metais moks
leivių ateitininkų stovykla prasidėjo 
birželio 20 d. ir baigsis liepos 4 d., o 
jaunučių ateitininkų stovykla bus 
nuo liepos 4 d. iki liepos 18 d. į jau 
nučių stovyklą gali įsirašyti nuo pir
mo iki aštunto skyriaus mokiniai.

Liepos 3 d. Dainavoj įvyks meti 
nis moksleivių at-kų suvažiavimas. 
Prašome, kad šiame iškilmingame 
suvažiavime moksleiviai stovyklauto
jai dalyvautų su savo kuopos vėlia 
vomis ir būtų pasiruošę pranešti 
kuopos veiklą susirinkusiems. Suva
žiavimo metu bus renkama nauja 
MAS centro valdyba.

EMILIJA JUOZAITYTfi, šiais me. 
tais baigusi anglų literatūrą ir socio
logiją bakalaurės laipsniu York uni
versitete. Ji tęs studijas Toronto uni
versitete

Skautų veikla
• Sutuoktuvių proga "Šatrijos" ir 

"Rambyno” tuntai sveikina ps. Liną 
Saplį ir ps. Astą Senkevičiūtę, linkė 
darni jiems džiaugsmingų ir skautiš
kos vilties pilnų dienų.

• XIV Romuvos stovykla — rug 
pjūčio 7-21, d.d. Pirmosios savaitės 
viršininku bus ps. V. Turūta. Sesių 
pastovyklei vadovaus s. D. Keršienė, 
brolių — ps. dr. V. Kvedaras, kuris 
eis ir komendanto pareigas.' Vilkiu
kų pastovyklę globos v. sk. v. si. O. 
Balsienė; ūkio skyriui vadovaus A. 
Grybas, gail. sesuo Kvedarienė, re
gistratorė v. sk. v. si. V. Grybienė; 
abiejų savaičių kapelionas — v. s. T. 
St. Kulbis, SJ; antrosios savaitės 
viršininku pakviestas jūr. s. P. Bu
tėnas, sesių pastovyklės virš. s. R. 
Žilinskienė.

• Specialus stovyklos reikalams 
aptarti posėdis šaukiamas liepos 13, 
antradienį, 7.30 v.v., skautų būkle.

• Romuvos stovyklon reikia re
gistruotis ligi liepos 15 d. pas sesę 
V. Grybienė tel. 532 7284.

• Jei kas iš ponių ar merginų no
rėtų talkinti stovyklos ūkio skyriuje, 
tegu kreipiasi į vienetų vadovus. Č.S.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

traukė Skandinavijos orinio su
sisiekimo bendrovė, jungianti 
Norvegiją, Švediją ir Daniją, 
taip pat Britanija, Airija, Aust
ralija ir visos JAV bendrovės. 
Jos teisinasi saugumo stoka, ku
rią sukėlė Kanados aerodromų 
kontrolierius užgriuvusi įtampa.

Premjeras P. E. Trudeau te
levizinėje savo kalboje pareiš
kė, kad Kanados pilotų streikas 
yra beprasmis, nes sprendimas 
įvesti ir prancūzų kalbą į Kve
beko aerodromus dar nesąs pa
darytas. Šį klausimą turės iš
spręsti speciali komisija, kuriai 
vadovaus Albertos teisėjas W. 
R. Sinclair ir Kvebeko teisėjas 
J. Chouinard. Pasak P. E. Tru
deau, prancūzų kalba bus įves
ta tik tada, jeigu komisija nu
statys, kad jos įvedimas nesuda
ro pavojaus pilotams ir kelei- 
viems. Tokia komisija buvo su
daryta jau anksčiau, bet tada 
jai nebuvo leista svarstyti sau
gumo klausimo, o tik priemo
nes prancūzų kalbai įvesti. Su
sisiekimo ministeris O. Lang, 
apsilankęs Paryžiuje, pareiškė, 
kad dvikalbę sistemą turi De 
Gaulle aerodromas ir kad ten 
nebuvo susidurta su saugumo 
problemomis. Ginčas liečia tik 
komercinius lėktuvus, skrendan
čius augščiau kaip 9.000 pėdų ir 
navigaciją atliekančius instru
mentų pagalba. Streikas užbaig
tas birželio 28 d. susitarimu 
tarp susisiekimo ministerio O. 
Lange, pilotų ir kontrolierių 
unijų.

Užsienių reikalų ministe
rio A. MachEacIieno pranešimu. 
Bendrosios Europos Rinkos ir 
Kanados pareigūnai Briuselyje 
paruošė prekybinio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo sutartį. 
Ją dabar turės apsvarstyti ir pa
tvirtinti Bendrąją Rinką suda
rančių kraštų vyriausybės. Pre
kybiniams ir ekonominiams ry
šiams plėsti numatoma sudaryti 
bendrą komitetą, šia sutartimi 
Kanada tikisi padidinti savo ga
minių eksportą V. Europon.

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 įš Toronto. Kaina sumažnta.
ARTI TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ. Naujas vienerių metų senumo 
namas. 3 miegamųjų, 22 pėdų salonas su židiniu, užbaigtas rūsys, 
privatus įvažiavimas, garažas. Prašoma kaina $69.900. Namas išmo
kėtas.
14 KAMBARIŲ legalus tributis, plius atskiras sklypas su garažais, 
arti Bloor gatvės požeminio; gera investacija ateičiai.

KLAUSKITE KITU 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-įųm jfffinpMų^ieiftiuffijs, gydytojo namas, 
vandeniu ši!4«jn|V (OžipliliJ<lVJbr;L.sjJKms,*nilnai įrengtas rūsys, 
privatus įva|ra\fmos|i>iljfingTas 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 j metus; prašo $120.000.00.
JANE — ANNETTE, 6 kambarių plytinis namas; nauja šildymo sis
tema; įvažiavimas ir garažas; mažas (mokėjimas, 107< 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; 9‘/4% 
mortgičius; įmokėti anie $20.000.00.
BLOOR — BARTLETT, 0ojg-tirtkpkl.fO|).«n trk/tailQiu plytinis 
namas; tikrai geras pirkilysAritilS JuJiWgWs litftWsWmas, žema 
kaina.
BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir "Laundromat" vers 
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš $16.000 į metus; 
prašoma kaina — $95.000, įmokėti $40.000.
JANE — ANNETTE. Gražus, pusiau atskiras trijų miegamųjų na
mas, nepereinami kambariai, moderni virtuvė, kilimai, įvažiavimas, 
garažas; prašo $57.000.
STAYNER, ONT„ 14 akrų ūkis su dviem trobesiais, tvartas ir dar
žinė, ūkis yra miesto ribose; palikimas; tikrai geras pirkinys; galima 
padalinti sklypais.
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo: kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

T a u pyk skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/t% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/į% už pensijų ir namų pianą
8’Zi% už spec, taupymo sąsk.
7’/j% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/a% už asm. paskolas

9’/j% už mortgičius

AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) 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

CHOLKRD
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 $28.000 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 
narni/ 
270-6075



Čikagos lietuvių horizonte į
_ - VLADAS RAMOJUS i

A.A. KUN. S. SANTAKAS
Sekmadienį, birželio 20, Čikagoje 

nuskambėjo žinia, kad staigiai mirė 
67 m. amžiaus sulaukęs kun. Stasys 
Santaras, Čikagos arkivyskupijos ku
nigų senato narys, veiklus bendruo- 
menininkas ir visuomenininkas. Šeš
tadienį, birželio. 19, jis dalyvavo Ci
cero kaikurių lietuvių kunigų pager
bime antaninių proga, jautėsi gerai, 
buvo linksmas ir kalbus. Grįžęs į 
kleboniją, po kurio laiko savo kam
baryje rastas negyvas.

Kun. S. Santaras buvo rytų augs- 
taitis-ukmergiškis. Kunigų seminari
ją baigė Teisiuose 1934 m. ir iki 
pasitraukimo iš Lietuvos dirbo Že
maitijoje. Gyvendamas V. Vokietijo
je, visą laiką buvo įvairių gimna
zijų kapelionu, daugiausia Bavari
joje. 1950 m. atvykęs į Čikagą, il
gesnį laiką dirbo Dievo Apvaizdos 
liet, parapijoje 18 kolonijoje, kur 
seniau gyveno daug lietuvių. Turė
damas susipratusį kleboną kun. A. 
Martinkų (jau mirusį), galėjo ne
mažai laiko skirti lietuviškam vi
suomeniniam darbui. 1955-60 m. jis 
buvo BALFo Čikagos aps. valdybos 
pirm, ir jo veiklą įstatė į labai dar
bingas vėžes. Taip pat jis buvo iš
rinktas į III-ją LB taryba, buvo JAV 
LB centro valdybos narys ir Kultu 

Motoriniai 
dviračiai - 

didis 
malonumas

Taisyklės, tvarkančios motoriniu dviračių (mopeds) vartojimą, 
Ontario provincijai yra gana naujas dalykas. Jos bėigi yra 
reikalingos, nes šiais metais yra 30,000 motorinių dviračių, 
kurie pasiekė tragiška rekordą: pernai ant Ontario kelių buvo 
užmušti 9 dviratininkai Motoriniai dviračiai be jokios 
abejonės turi būti laikomi eismo priemone pagal vieškelių 
judėjimo įstatymo.

Nuostatai bei taisyklės yra paprastos:
• Motoriniai dviračiai negali sverti daugiau kaip 120 svarų
• Jie visg laika privalo turėti veikiančius pedalus
• Jų greitis negali būti didesnis kaip 30 mylių j valandą 

vienoje mylioje, skaičiuojant nuo pradinio judėjimo.
• Jais draudžiama važinėti greitkeliais
• Dviratininkai privalo būti 16 metų amžiaus arba vyresni ir 

turėti galiojančius Ontario vairuotojo leidimą arba 
laikinį mokinio pažymėjimą

• Privalomos leidimų lentelės, kurių kaina — $5.00

• Motoriniai dviračiai privalo būti apdrausti viešojo 
atsakingumo ir nuosavybės pažeidimo atvejams

U)iii CSį)
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-08T4 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE ssį 
335 Roncesvalles Ave., _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

įvairūs siuntiniai ir
£ j Lietuvę, Latviją, Estiją,

Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių

Sąžiningai ir greitai patarnaujame,

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

“7au,7a Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Ontario stengiasi užtikrinti, kad 
tas malonumas būtu saugus

• Šalmai kol kas neprivalomi, bet rekomenduojami

Daugiau informacijų rasite nemokamoje sąlankoje "Driving 
Your Moped in Ontario". Rašykite:

Public and Safety Information Branch
Ministry of Transportation and Communications 
1201 Wilson Avenue
Downsview. Ontario M3M 1J8

ros Fondo pirmininkas. Kun. S. 
Santarai būnant tose pareigose, čia 
rašančiam teko eiti Kultūros Fondo 
v-bos vicepirm. pareigas ir eilę metų 
su kun. S. Santara kartu dirbti. Iš tų 
laikų neužmirštamos tos akimirkos, 
kai Kultūros Fondas į Čikagą kon
certui buvo pasikvietės Toronto 
“Varpo" chorą, vadovaujamą muz. 
Si. Gailevičiaus, kai to gražaus kon
certo klausėsi pilnutėlė Marijos 
Augšt. Mokyklos auditorija.

Kai Dievo Apvaizdos parapija, iš 
ten lietuviams masiškai išsikeliant, 
pamažu slydo iš lietuvių rankų, kun. 
S. Santaras buvo perkeltas į italų pa
rapiją vakariniame Čikagos priemies
tyje Melrose Parke. Ten gyvenda- 
damas, palaikė gyvą ryšį su lietu
viais, atlaikydavo jiems pamaldas, 
buvo aktyvus bendruomenininkas, 
paskelbdavo nemažai koresponden
cijų spaudoje. Joks svarbesnis mi
nėjimas neapsieidavo be kun. S. kan
taro. Ypač mylėjo ir kėlė jaunimą 
į pirmąsias gretas.

ŠVENTĖ BEVERLY SUOKĘS
Kurortiniame Beverley Shores 

miestelyje, kur gyvena nemažai lie
tuvių, šį pavasarį įvykusį JAV ne
priklausomybės 200 m. sukakties mi
nėjimą taip aprašė žurn. Vyt. Kas- 
niūnas:

Paimkite žemėlapį, susiraskite Mi
čigano miestą ir netoli jo prisiglau
dusį prie Mičigano ežero Beverly 
Shores miestelį, apie kurį labai daž
nai rašo didžioji amerikiečių spau
da. Mat, vieni nori Įsijungti į didelį 
tautinį parką ir po 25 m. sunaikinti, 
o kiti siekia, kad miestelis pasilik
tu. Kai senatoriai Vašingtone dėl to 
kariauja, lietuviai ramiai čia gyvena, 
nes, kas bus, kas nebus, bet žemaitis 
nepražus.

Kad lietuviai čia yra gyvi ir veik
lūs, parodė tikrai gražiai surengtas 
JAV dvišimtmečio minėjimas, apie 
kurį daug rašė visi plačios apylin
kės laikraščiai ir skelbė radijas. Į šį 
lietuvių rengtą minėjimą atsilankė 
per 350 žmonių, daugiausia ameri
kiečių.

Programų pradėjo šventės rengėjų 
k-to pirm. inž. L. Nekus, pakviesda
mas programos pranešėja D. Bartkų- 
vienę. Kaip tiko gražiai programai, 
ji ja pravedė artistišku įžvalgumu, 
poetiškais žodžiais. Ji lyg deivė nu
kėlė mintimis į gražųjį kraštą Lietu
vą, iš kur kilę žmonės puošia Ameri
kos vėliavą.

Programoje dalyvavo solistai St. 
Baras ir J. Vaznelis (abu turi savo 
vasarnamius Beverly Shores), muz. 
B. Pakštas su rageliai, muz. E. Pakš- 
taitė su kanklininkėmis, sol. V. Stan- 
kienė. Tautinius šokius šoko “Žilvi
čio" grupė, dainavo jaunimo choras 
“Audra”, vadovaujamas muz. F. 
Strolios. Todėl meninė programa bu

Ministry of Transportation 
and Communications
James Snow, Z**"1"'
Minister Į

Province of Ontario

z ' ■ ■ z. - ■ ■

St. Catharines, Ont.
ATVYKO IS LIETUVOS pas savo 

vyrą Regina Norvaišienė. Jie nesi
matė nuo 1944 m. Nebejauna mote
ris, bet atrodo gerai ir energingai. 
Tik atvykusi, ji dalyvavo lietuviško
se pamaldose, kartu ir sibirinių trė
mimų minėjime, priimdama iš Bend
ruomenės valdybos gražią puokštę 
rožių. Pasakė jautrų padėkos žodį ir 
išreiškė džiaugsmą, matydama iškil
mėse dalyvavusias organizacijų vė
liavas bei po tiek metų pirmą kartą 

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371)

Tel. 533-7954

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio I mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slocks) iŠ šių medžiagų, vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dundas St. W., T„| E'S'J EAEA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA (ffurner-Ą ffirtei

Visais kelionių 
reikalais betkurV ĮMINU

All Seasons Travel, B.D.
tel. 533-35312224 Dundas Street W 

Toronto, Ontario mčr 1x3

pasaulyje skambinti

vo ir turtinga, ir įspūdinga. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo JAV lietuvis 
dr. J. Valantiejus. Svečius pasveiki
no šio gražaus kurortinio miestelio 
burmistras Vincentas Shaulis. Po 
programos visi svečiai buvo pavai
šinti kava ir lietuviškais kepiniais.

Minėjimo proga surengta 15-kos 
lietuvių dailininkų paroda, kurią 
tvarkė dail. P. Kaupas. Taip pat su
rengtos liaudies meno ir knygos pa
rodos.

POTVYNIO NUOSTOLIAI
Birželio 13 d. vakare pietvakarinę 

Čikagos dalį ir priemiesčius nusiau- 
tusi audra padarė nemažai nuostolių 
ir lietuviams Marquette Parke, Ga
ge Parke ir ypač Lemonte, kur su
griauta daug namų ir padaryti mili
joniniai nuostoliai. Nukentėjo reli
ginis koncertas, rengtas Marquette 
Parko lietuvių parapijos choro, vad. 
muz. A. Lino. Dėl pašėlusio lietaus 
ir potvynio, neoficialiomis žiniomis, 
tik apie 120 asmenų išdrįso ateiti į 
šventovę. Vėl žiauriai plūduriavo 
Jaunimo Centro kavinė su raudonais 
kilimais ir baldais. Apsemtas buvo 
ilgamečio Čikagos Lietuvių Operos 
pirm. Vyt. Kadžiaus privatus operos 
archyvas su asmenine dokumentine 
medžiaga bei užrašais, kurie būtų 
labai reikalingi kada nors rašant pil
ną Čikagos Lietuvių operos istoriją. 
Kun. A. Kezio žiniomis, apsemta ir 
pagadinta buvusi ką tik išėjusios 
prof. Pr. Dovydaičio monografijos di
džioji tiražo dalis, parvežta iš spaus

William Davis, 
Premier

971 College St., 
Toronto 4, Ontario

LIETUVIAI SAVININKAI

girdėdama visus giedant Tautos him
ną. Kanada jai atrodanti graži, tur
tinga ir laisva. Už savaitės jai vie
tos lietuviai surengė priėmimą gra
žioje p. p. Norušių rezidencijoje, 
esančioje prie St. Catharines.

LANKĖSI buvęs ilgametis mūsų 
klebonas kun. Barnabas Mikalaus
kas, OFM. Pabuvo tik vieną dieną. 
Žadėjo vėl apsilankyti ir kiek ilgiau 
paatostogauti. Taip pat lankėsi kun. 
Juozas Lechavičius iš Čikagos pas 
savo seserį K. Šukienę. Kor. 

tuvės ir sukrauta viename rūsyje 
Marquette Parke.

VĖL GIRDĖSIME “MARGUTĮ”
"Margučio" radijo programos vėl 

bus pradėtos transliuoti iš vienos po
puliarios amerikiečių stoties istori
nę liepos 4 d. Įdomiu sutapimu tą 
dieną, kai JAV švenčia savo nepri
klausomybės šventę, būna ir “Margu
čio" programų vadovo P. Petručio 
gimtadienis. Apie laiką pranešime 
vėliau.

Biurokratinė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

reikalingi ginklų, kareivių ir kalėji 
mų, kad pratęstų savo niekšišką vieš
patavimą, ir tai tik laikinai. Teisin
gai sakoma, kad šališka vyriusybė 
pati savo rankomis kasa sau duobę. 
Aš esu teisi ir už teisybę sutinku ne 
tik prarasti laisvę, bet su džiaugsmu 
atiduočiau ir gyvybę.

Noriu jums pasakyti, kad visus 
myliu, kaip savo brolius, seseris, ir, 
jeigu reikėtų, nesvyruoadma už kiek
vieną atiduočiau savo gyvybę.

Yra sakoma, kad teisę peikti ar 
barti turi tik tas, kuris myli. Pasi
naudodama ta teise, ir kreipiuosi į 
jus.

Ir jūs džiaugiatės savo pergale? 
Virš ko tad kyla jūsų pergalės 
triumfas? Virš moralinių griuvėsių, 
virš milijonų nužudytų negimusių 
kūdikių, virš išniekintos žmogaus
vertės, virš menkų, suniekšėjusių 
žmogiūkščių, apkrėstų baime ir gy
venimo aistros nuodu.

Ačiū Dievui, dar ne visi žmonės 
palūžo. Neturime visuomenėje kie
kybinės atramos, bet mūsų pusėje 

, , <• — kokybė. Nebodami nei kalėjimų, 
; .; nei lagerių, privalome smerkti vi- 
- - sus veiksmus, kurie neša skriaudas 

ir pažeminimą, sėja nelygybę ir prie
spaudą. Kovoti už žmogaus teises 
gyvenime — kiekvieno šventa par- 
eiga!

Reikia atskirti tai, kas parašyta 
žmogaus, nuo to, kas įsakyta Dievo. 
Mokestis Cezariui yra likutis nuo 
mokesčio, sumokėto Dievui. Svar
biausia gyvenime išlaisvinti širdį ir 
protą nuo baimės, nes nuolaidžiauti 
blogiui yra didelis nusikaltimas.

Kreipiasi į skaitytojus
Atkartojęs šiuos Nijolės Sa- 

dūnaitės teisme pasakytuosius 
III žodžius (už kurių paskelbimą tu- 

rime būti giliai dėkingi “LKB 
Kronikai”), kun. R. Wurmbrand 

\ pažymi, kad ji buvo nuteista 3 
|| metus kalėti. Toliau rumunas 
'' kunigas jautriais žodžiais krei- 

j- piasi į savo skaitytojus: "Jūs 
turite savų rūpesčių ir vargų, 
net dramų. Svarbu dėlto pagal

io voti ir mėginti surasti išeitį, 
kaip svarbu ir padėti šventajai, 

z kaip sesuo Sadūnaitė. Teisme ji 
nusiėmė skarą, kurią ji, kaip 
kiekvienas krikščionis, nešioja 

||| , kasdieniniame gyvenime ir dėl 
kurios mes atrodome labai užsi
ėmę tuo, su kuo mes kasdien su- 

-13, siduriame, kas liečia pasaulio 
reikalus, net jei tai būna ir geri 
dalykai. Nusidengusi veidą, ji 
išvydo Dievo kilnumą, mūsų Iš
ganytojo paveikslas ją nuskaid
rino” — baigia savo straipsnį 
apie Nijolę Sadūnaitę ryžtingas 

|i| kovotojas už persekiojamųjų 
krikščionių teises kun. R. 
Wurmbrand. A. Lembergas

v-y v v vr'TT v ■ y

P. ENSKAITIS

Rūtos ir lelijos '
‘ SKAUTISKI APSAKYMAI. '
> <
> Naujai išleista, gausiai iliust- <
> ruota knyga, įdomi jaunimui <
‘ ir senimui. Kaina $4. •

Užsakymus siųsti: \
> Rūta, 373 Charlton West, <
• Hamilton, Ont. L8P 2E6, '
* Canada

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.

Tėviškės Žiburiai •

WINDSOR, Ontario
JAUNA LIETUVAITĖ TEISININ

KĖ. S.m. gegužės 29 d. dr.Česiaus 
Ir Joanos Kuru dukrelė Joana baigė 
universiteto studijas Windsore, tei
sių fakultete, ir gavo teisininkės dip- 
lomą. Mokslo užbaigimui atžymėti 
tėveliai suruošė savo namuose pa
gerbimo vaišes. Jose dalyvavo sve
čiai ne tik iš Windsoro. bet ir iš ki
tų vietovių — Miami, Union Pier, 
Detroito ir Toronto. Didelę svečių 
dalį sudarė jaunimas. Sveikinimo 
ktribose klebonas kun. I). Lengvinas, 
dr. Majauskas, J. Damušienė ir kt. 
labai gražiai įvertino tą sunkaus 
mokslo nueitą kelių ir linkėjo Joa
nai nepamiršti lietuviškos veiklos. 
Jaunoji teisininkė buvo apdovanota 
gražiomis ir praktiškomis dovanomis.

Tenka pastebėti, kad Joana visuo
met noriai dirbo savųjų tarpe nuo 
pat moksleivės gyvenimo dienelių. 
Tėvų pastangų neapvylė. Windsore 
gyvendama, organizavo jaunuosius 
ateitininkus, labai sumaniai moky
tojavo šeštadieninėje mokykloje ir 
paskutiniais metais buvo išrinkta j 
Windsoro apylinkės valdybą, kurio
je sėkmingai dirbo kaip pirmininkė. 
Baigusi mokslą universitete, teisi
ninkės stažo atlikti išvyko į Hamilto
ną. Windsorieciai apgailestauja ne
tekę veiklios ir darbščios lietuvaitės, 
tačiau linki Joanai kuo geriausios 
sėkmės pasirinktoje prifesijoje.

Tą pačią dieną svečiai buvo už
klupti malonaus netikėtumo. Dr. rę
stus ir Joana Kūrai minėjo savo 25 
riti metų vedybinę sukaktį. P.p. Ku-

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
Toronto, Ont. M8Z 5K5 Z31-O/1U

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

V/mnn'C TELEVISION kJ Hl tv7f U Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto. Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio.
Kalkuliatoriai ir kiti suvenyrai į Lietuvą papiginta kaina.
Didel^pasirinkimas . TAIS0M . PARDU0DAM . NUOMOJAM

spaustuvė
Telefonas ■ r e | a miniai 
533-4363 s p a u d i n i a i

■■ > Ii 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, namą: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

D T) INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS agency 

------------------------------------------------------------  LTD.
Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

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

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

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

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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rai apsigyveno Windsoro tik 1967 
m., bet jų dėka apylinkės veikla 
sklandžiai susitvarkė, ir visi menka
verčiai nesusipratimai išnyko. Dr. C. 
Kuras buvo keletą metų apylinkės 
pirmininku. Joana Kurienė yra ne 
tik puiki visuomenininke, bet ir mo
kytoja šeštadieninėje mokykloje Det
roite. Linkime sukaktuvininkams ne
pavargti visuomeniniame darbe.

Dalyvis
Hamilton, Ontario
DLK ALGIRDO SAULIŲ KUO

POS kasmet rengiamos gegužinės yra 
tradicinės. Tad ir š.m. birželio 20 d. 
į rengtą gegužinę atvyko gražus bū
rys šaulių ir jų šeimos narių. Turė
jome ir svečių iš Toronto, St. Catha
rines ir kitur. Oras pasitaikė labai 
gražus. Meninę dalį prie degančio 
laužo atliko "Aukuro" aktoriai. Ypač 
tenka prisiminti jaunus mūsų dekla
matorius ir muzikus. Taip pat šia 
proga buvo pagerbti Jonai, Antanai, 
Vladai, Petrai ir Povilai. Po to vieni 
linksmai pamiškėse šnekučiavosi, ki
ti kortomis, šachmatais žaidė, treti 
varžėsi šaudyme. Šaudymo varžybos, 
loterija ir bufetas rengėjams davė 
pelno. Hamiltono šaulių kuopa yra 
ne tik aktyvi visuomeninėje veiklo
je, bet ir finansiškai paremia kitas 
organizacijas, spaudą ir pan. Artė
janti tamsa vertė palikti gražius lau
kus ir skirstytis j namus su padėka 
šaulių kuopai už taip gražų parengi
mą ir “Aukuro" aktoriams už meni
nę programų. Atsisveikinant ir nu- 
leidžjant vėliavas sugiedotas Lietu
vos himnas. Buvęs

y v-r-r V V * 

įvairūs spaudos ■ 
darbai: leidiniai, , 
programos, ' 
visi verslo bei <

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
į A SIS * Automobilių

< ir <><<<< * Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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"ITO RO \ T O™T ffl MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Vasaros metu pamaldos sekma
dieniais Anapilyje ir Wasagoje būna 
10 ir 11 valandomis.

— Parapijos chorui atostogaujant, 
kviečiami visi pamaldų dalyviai įsi
jungti į giedojimą tradicinių lietu
viškų giesmių.

— Birželio 29 d. Toronto katedro
je jšventintas vyskupu buvęs Sv. Au
gustino kunigų seminarijos rektorius 
prel. John O'Mara. Naujasis vysku
pas išvyksta j Thunder Bay vyskupi
ją. Jis gerai pažįsta lietuvius.

— Pamaldos: šį šeštadienį. 9 v.r. 
už a.a. Teresę ir Feliksą Niauras: 
sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Valeriją 
Zarienę; 11 v. — Sprainaičių ir Ba 
liūnų šeimų intencija; Wasagoje. 10 
v.r., už a.a. Karolį Marcinkų. 11 v. už 
a.a. Mykolą ir Algį Slapšius.

— Pakrikštyta: Katarina - Nelė 
Yanni.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį popietėje 

dalyvavo apie 150 svečių. Buvo daug 
retai matytų veidų. Matyt, šiltą sek 
madienio dieną daugiau šeimų pa
sirinko pietus pavalgyti ne namie. 
Svečių knygoje pasirašė Petras ir 
Ona čclkiai iš Neck Dearborn, Mich
igan. V. ir P. Dubauskai iš Niujor
ko. Kazys Karuža iš Los Angeles, N. 
Kisza iš Niujorko.

— LN svetainės “Lokys" administ
racija praneša, kad vasaros atostogų 
metu ir šiemet svetainėje galima pa
valgyti skanius pietus nuo 12 v. die 
nos iki 6 v.v. Valgius šiemet gamina 
naujos šcipiininkės.

— Svetainėje "Lokys" veikia 
elektrinis tenisas. Jis pasidarė taip 
populiarus, kad dažnai norintieji juo 
pažaisti turi laukti eilės.

— "Lokyje" įrengtas didelis spal
votas televizijos ekranas. Per olimpi
nius žaidimus bus galima sekti jų 
programa. “Lokio" patalpa yra ge- 
rai vėsinama.

— Vilniaus operos solistės t kolo
ratūrinio soprano) Danguolės Juo 
dikaitytes koncertui pakvietimus ga
lima gauti LN ir pas dainietes. Kon
certas įvyks liepos 18, sekmadienį. 
4 v.p.p., LN. Solistei akompanuos J. 
Govėdas.

— Lietuvių Namų nario įnašą 
įmokėjo J. K. $100.

f Thunder Buy, Ont., lietuvių 
paminklo šventinimo iškilmes 
birželio 26 d. turėjo skristi to- 
rontiečių grupė, bet dėl lėktuvų 
streiko negalėjo. Dėlto numaty
tasis koncertas Thunder Bay 
vietovėje neįvyko. Sol. G. Cap- 
kauskienė buvo atvykusi iš 
Montrealio į Torontą, iš kur su 
sol. V. Verikaičiu ir akompania
torium J. Govėdu turėjo vykti į 
Thunder Bay. Solistė grįžo į 
Montrealį. Turimomis žiniomis, 
numatytas paminklo šventini
mas įvyko, dalyvaujant vysk. V. 
Brizgiui.

JANE - ANNETTE (Humber Valley 
Community) parduodamas modernus 
fi kambarių namas: visos grindys iš
klotos kilimais, dvi prausyklos, už
baigtas rūsys, moderni virtuvė su 
įmontuota virinio krosnim, indams 
plauti mašina, atmatų sandėlis ir kl. 
Didelė nedengta veranda, prijungtas 
mūrinis garažas su privačiu įvažia
vimu; arti parko, apsipirkimo ir su
sisiekimo. Prašoma kaina $(11.900. 
Skambinti Stan Langmaier te). 275- 
5225, CIMERMAN REAL ESTATE 
LTD., REALTOR.

50 METŲ PANELE jieško (išsinuo
moti) be baldų dviejų kambarių ir 
virtuvės arba vieno didelio kambario 
ir virtuvės. Tel. 767-8079 Toronte.

GERA PROGA
MISS1SSA VGOJE, netoli Anapilio, 
parduodamas 1 miegamojo “condo
minium" butas už $29.700. I prašo
mą kainą įeina oro vėdintuvas, plyta, 
šaldytuvas, balkono ir dalis kitų bal
dų. (Savininkas išvažiuoja iš Missis- 
saugos). Skambinti: 275-1669.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI Mon
realyje prie pat sporto olimpiados 
vietos — tik 15 minučių pėsčiomis. 
Dėl kainos susitarsime. Rašyti arba 
skambinti: J. Gabrusevičius, 5965 de 
Jumonville St., Montreal, P. Q. HIM 
1R4. Tel. (514)-256-3018.

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.

MIKOLA IN IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 76.9-5024, 
Toronte.

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- 
kevžčienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame Kazę Suke- 

vičienę. mirus Lietuvoje broliui Ju
liui Kuncei; Stefą Bubelienę, Bosto
ne mirus jos mamytei Elzbietai Šim
kienei; P. ir K. Dalindas, O. Dalin 
daitę. Br. Vaidilą ir gimines, mirus 
Čikagoje Alfonsui Indreikai.

— Sis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai aprū
pinami sakramentais.

— Tretininkų Mišios ir konferen
cija — šį sekmadienį, 10.45 v.

— Pradedant liepos 4 sekmadienio 
vakarinės Mišios bus laikomos 8.30 v.

— N. Wasagos stovyklavietėje Mi
šios bus laikomos sekmadieniais 11 
v r., pradedant šiuo sekmadieniu.

— Rinkliava skoloms mokėti — šį 
sekmadienį.

— Santuokai rengiasi: Elena Zita 
Kartavičiūtė ir Stanley Gott: Birutė- 
Marija Jurėnaitė ir Richard H. 
Tremblay; Simonė-Gailutė Čeponytė 
ir Gerald H. Harris; Algis Puzcris ir 
Sharron Pinkham.

— Vaikų registracija j N. Wasa
gos stovyKias vyksta sparčiai. "Auš
ros" stovykla bus liepos 4 17 d.d., 
ateitininkų — liepos 18-31 d.d. Pran
ciškonų stovyklavietė ir šiais metais 
yra pagerinta: įrengti dušai mergai
tėms ir atnaujintas visas prausyklų 
pastatas bei kiti smulkesni patvarky
mai. Stovyklavietės adresas: Francis
can Fathers Camp. New Wasaga. 
Elmvale. Ont Tel. 1-705-429 2778. 
Važiuoti 400. keliu, sukti į 27 kelią 
dešinėn, prie Elmvale — į 92 kelią 
kairėn ir. privažiavus River Rd.. de
šinėn.

— Mišios: šeštadienį. 8 v.r. — už 
Joną Austinską. užpr. P. Austinskie- 
nės: 8.30 v. — už Domininką Asevi- 
čienę. užpr. M. Pečiulienės; 9 v. — 
už mirusius gimines, užpr. V. M. 
Simanavičių; 9 20 v. — už Romual
dą Koverą. užpr P. Gerkevičienės; 
sekmad.. 8 v. — už Pranciškų Tamo
šiūną, užpr M. J. Tamošiūnų; 9 v. — 
už Petrą Jurkštą. užpr. draugų; 10 
v. — už Dariją ir Klemensą Karosus, 
užpr. D V Karosų; 10.45 v. tretiniu 
kų Mišios; 11.30 — už parapiją; 8.30 
v.v. — už Valeriją Zarienę. užpr. K. 
Zaro.

Maldininkų kelionė į St. Ma
ry’s, Ont., kuri buvo skelbta "T 
Z" 25 nr., neįvyks. Taip pat ne
bus ir numatytų pamaldų. Dėlto 
rengėjai prašo nevažiuoti ten 
automobiliais.

Lietuviškos vestuvės. Toron- 
tietis Kęstutis Tamošiūnas susi
tuokė su klevelandiete Liucija 
Vasiliauskaite birželio 12 d. Kle- 
velando Sv. Jurgio šventovėje. 
Vestuvinis pokylis įvyko minė
tos šventovės salėje. Dalyvavo 
apie 250 asmenų iš Kanados ir 
JAV. Abiejų jaunavedžių tėvai 
laimingi, kad susituokė lietuviš
ka pora. Tą savo džiaugsmą jie 
išreikė ir savo kalbose bei svei
kinimuose. Jų džiaugsmu dali
nosi ir gausūs pokylio dalyviai.

z\pie stambią Alekso ir Teo
doros Kojelaičių auką ($100.000) 
Kanados Lietuvių Fondui pla
čią informaciją išspausdino lat
vių laikraštis “Laiks", spausdi
namas Brooklyne. Jo korespon
dentas Toronte ir kartu redak
cijos narys Maksis Culitis, su
rinkęs žinias apie aukotojus, 
paruošė plačią informaciją, ku
ri buvo išspausdinta š.m. birže
lio 23 d. numerje. "Laiks” iš
eina dukart į savaitę 8 psl.. di
delio formato. Metinė prenu
merata — $25.

Kaikurie “Tž” skaitytojai tei
raujasi Vasario 16 gimnazijos 
adreso. Štai jis: Litauisches 
Gymnasium, 684 Lampertheim
— Huettenfeld (Schloss Renn- 
hof), W. Germany. Direktorius
— V. Natkevičius.

“VARPAS”DĖKOJA
Rengdamas šių metų pavasario 

koncertą, Toronto lietuvių cho
ras “Varpas” susilaukė gražios 
paramos lėšomis ir laimikiais 
loterijai. Varpiečiai reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jams, ypač tiems, kurie parėmė 
mūsų veiklą stambesnėmis au
komis, būtent, J. Strazdui už 
$100, S. Kuzmui — $100, O. 
Delkui — $100, V. Dauginiui — 
$50, A. Skrebūnui — $50. B. 
Jackui!— $20, dr. A. Pacevičiui
— $20, A. II. Stepaičiams — 
$20.

Reikšdami padėką aukoto
jams. pranešame, kad "Varpas” 
jau pradėjo ruoštis 25-rių me
tų sukakties koncertui, kuris 
bus 1977 m. balandžio 16 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Repe
ticijos prasidės š.m. rugsėjo mė
nesį.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest.
Telefonas 534-0563

Šokėjai — manekenai Toronto lietuvių paviljone "Vilnius” Prisikėlimo salėje tautybių savaitės — Karavano 
metu birželio 18-26 cl.il. Nuotr. St. Dabkaus

Pasaulio Latvių Dienos (bir
želio 24 — liepos 4) prasidėjo 
Toronte posėdžiais ir mažesnio 
pobūdžio parengimais "Four 
Seasons Sheraton” viešbutyje, 
kuriame vyksta įvairūs latvių 
parengimai ir parodos. Birželio 
25 d. įvyko daugiakultūris se
minaras, kuriame dalyvavo įvai
rių tautybių atstovai. Trijose se
sijose nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v. bu
vo gvildenami etnokultūrinių 
grupių sąveikos ir kultūriniai 
jų gyvenimo klausimai. Iš lie
tuvių dalyvavo KLB krašto val
dybos vicepirm. Irena Šernaitė- 
Meiklejohn, p. Kaveckaitė-Sza- 
lowska, kun. Pr. Gaida. Simpo
ziumo narių eilėje turėjo būti ir 
E. Kudabienė, bet iš Vankuve
rio negalėjo atvykti dėl lėktuvų 
streiko. Latvių tautinių šokių 
šventė bus liepos 3, šeštadienį, 
Maple Leaf Gardens. Programą 
atliks apie 1000 šokėjų iš viso 
laisvojo pasaulio.'Bilietai — $7, 
6. 4. Dainų šventė bus liepos 4, 
sekmadienį, 4 v.p.p., taip pat 
Maple Leaf Gardens. Bilietai — 
$8, 7, 5, 4. Rengėjai tikisi, kad 
lėktuvų streikas nepakenks 
šventės sėkmei, nors kaikurios 
grupės galbūt ir negalės atvykti.

“Vilniaus” paviljonas tauty
bių savaitės metu gražiai atsto
vavo lietuviams ir buvo gausiai 
lankomas kitataučių. Per 8 die
nas apsilankė apie 10.000 asme
nų. Lietuviai ir šiemet mažai te
silankė. Kitataučiai domėjosi 
daugiausia lietuvių valgiais, pa
roda ir atliekama programa — 
tautiniais šokiais bei dainomis. 
Tautinius šokius atliko gintarie- 
čiai ir atžalyniečiai; dainas — 
“Gintaro” aktetas ir naujai su
sidaręs Toronto lietuvaičių ok
tetas. Nuostolio šiais metais ne
turėtų būti — pareiškė KLB To
ronto apyl. pirm. V. Bireta, bet 
tai paaiškės tik suvedus sąskai
tas. Pasų išplatinta daugiausia 
kitataučių tarpe. Lietuviai ne
gausiai juos tepirko (apie 150). 
“Vilniaus” paviljono įrengimu 
rūpinosi apylinkės valdybos su
darytas specialus komitetas: 
pirm. T. Stanulis, II. Simanavi- 
čienė (maistas ir virtuvė), J. Ka- 
rasiejus (programa), G. Balsie
nė (paroda). Dirbo, ir visa apy
linkės valdyba, ypač jos pirm. 
V. Bireta, kuriam Karavano die
nos buvo rūpesčių savaitė. Ypač 
daug rūpesčių sudarė pirmąjį 
vakarą sprogęs vandentiekio 
vamzdis ir aptvindęs paviljono 
patalpas Prisikėlimo salėje.

Toronto dienraštis “The Glo
be a. Mail” birželio 12 d. lai
doje išspausdino pranešimą iš 
Niujorko apie ten įvykusią kon
ferenciją žydų klausimu. Joje 
kalbėjo ir profesorė Jaffa Eliach 
iš Lietuvos. Ji pati buvusi vo
kiečių laikais priglausta kažku
riame kaime prie Vilniaus kiau
lidėje. Konferencijos dalyviams 
ji papasakojo apie vieną žydų 
berniuką, kuris buvo nuvežtas 
su būriu kitų žydų egzekucijai. 
Ten jis įkritęs duobėn dar ne
palietus kulipkai ir vėliau išsi- 
gelbėjęs. Atėjęs į kaimą, pasi
beldęs, bet gavęs atsakymą: 
grįžk į duobę. Pasibeldęs kito
je vietoje, tarė: “Esu Jėzus, nu
žengęs nuo kryžiaus". Ten bu
vęs priimtas ir išgelbėtas. Kon
ferencija gvildeno daugiausia 
žydų tapatybės klausimą — ką 
reiškia būti žydu.

Iš Suvalkų trikampio pas sa
vo gimines yra atvykę: Punsko 
gimnazijos direktorius Sigitas 
Paransevičius, geografijos mo
kytoja Birutė Nevulytė. Jie da
lyvavo N. Grigutytės - J. Kalei- 
niko vestuvėse. Kanadoje jie 
numato viešėti apie 6 savaites, 
iš Australijos pas gimines To
ronte yra atvykęs Vytautas Kun- 
caitis.

stovykla
I Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
| N. Wasagoje
£ prasidės liepos 18, sekmadienį, 
| baigsis liepos 31, šeštadienį.
X Registracijos blankai gaunami Prisikėlimo parapijos raštinėje.
? STOVYKLOS MOKESTIS:
Z 1 vaikui 1 savaitei $45, 2 savaitėm $85
r 2 vaikam „ „ $85, „ „ $165
(2 3 vaikam ir daugiau „ „ $120, „ „ $220
į (iš tos pat šeimos) 
z Kviečiame visus berniukus ir mergaites atvykti į šią ateitininkų 
i organizacijos rengiamą stovyklą nes čia:
J ★ graži gamta * lietuviška nuotaika
t * sveikas oras ir švarus vanduo * įdomios programos ir 
v ★ geras maistas užsiėmimai
V Ateitininkų tėvų komitetas

Greita s ir tikslus pa ta r n a v i mas!

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š.m. birželio 18 d. eismo nelaimėje 
sužeistas mirė 65 metų

A+A
Jonas Lumbis

Gyveno Sudbury, Ont. Palaidotas Garson, Ont., 
katalikų kapinėse.

Nuliūdę:

brolis Vytautas su žmona Gert
rūda, brolvaikiai — Viktoras 
su žmona ir Gediminas

Didžiojoj spaudoj pagarsėjo 
dvi lietuvių sporto žvaigždės — 
teniso žaidėjas Vitas Gerulaitis 
ir šuolininkas Bill Jankunis 
(Jankūnas?). Pirmasis Wimble- 
dono varžybose įveikė čempijo- 
ną Arthur Ashe, o antrasis šuo
lyje į augštį Eugene, Ore., vie
tovėje pralenkė pasaulio čempi- 
joną D. Stones rezultatu 7-5"«. 
Abu žymieji sportininkai yra 
JAV lietuviai. B. Jankunis yra 
buvęs Kolorado un-to studentas.

Toronto universitetą baigė ba
kalauro laipsniais: Antanas Ed
vardas Šileika (humanitarinius 
mokslus) labai gerais pažymiais; 
Tadas Stepas Macas (gamtos 
mokslus); Petras Raimondas 
Matijošaitis (gamtos mokslus). 
Visi jie studijavo Sv. Mykolo ko
legijoje. Pedagogiką baigė Jū- 
ratė-Marija Sičiūnaitė (ne Sciu- 
na, kaip per klaidą išspausdinta 
26 “TZ” nr.).

Papildomai sužinota, kad To
ronto universitete humanitari
nius mokslus baigė bakalauro 
laipsniu Rimas-Augustinas-Juo- 
zas Miečius, studijavęs Sv. My
kolo kolegijoje.

Patikslinimas. "TZ” 26 nr. 
Toronto kronikoje paskelbtoje 
žinioje apie KLK Kultūros 
Draugijos susirinkimą praleista 
valdybos nario J. Andrulio pa
vardė. Valdyboje jis yra ėjęs 
Įvairias pareigas', ilgą laiką bu
vo jos pirmininku; šiuo metu 
rūpinasi parengimų sritimi.

Dar yravictu i VILNIŲ
liepos 22 - rugpjūčio 5 (5 vietos) 
rugpjūčio 2-16 (II vietų)
lapkričio 4 - 12 (8 vietos)

V. Bačėnas Tel. 533-3531
ALL SEASONS TRAVEL, B.D.O2224 DUNDAS ST. W. 

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Nusiskundimai dėl pašto pa
tarnavimo nesiliauja. Tolimo
sios V. Kanados vietovės ‘TŽ” 
gauna lik už 2-3, kartais net 4 
savaičių (Vankuvery, Kaliforni
joj). Artimesnės vietovės gau
na juos už 10-15 dienų. Pasta
ruoju metu sušlubavo “TŽ” pri
statymas Hamiltone. “TŽ” iš
siunčiami skaitytojams iš cent
rinio pašto Toronte kiekvieną 
antradienį 2 v.p.p. Laikraštis 
normaliai turėtų pasiekti skai
tytojus iki penkiadienio, kaip 
kad seniau būdavo. “TZ” admi
nistracija yra daug kartų krei
pusis į centrinį Toronto paštą 
dėl perdaug lėto patarnavimo, 
tačiau padėtis nepagerėjo. Bu
vo kreiptasi ir į patį pašto mi
nister! M. Mackasey, bet ir tai 
nepadėjo. Kol dalykai pagerės, 
vienintelis būdas pagreitinti "T 
2” gavimą yra siuntimas i kla
sės arba oro paštu. Metinė “TŽ” 
prenumerata 1 klasės paštu — 
$23, oro paštu — $26. šie tari
fai galioja iki sekančio tarifų 
pakėlimo.

Rita Lapaiti* baigė žurnalisti
ką Western Ontario universitete 
Londone ir pradėjo dirbti kaip 
reporterė vietiniame dienrašty
je “The Free Press”.

Išskrido Europon Danutė ir 
Juozas Petroniai aplankyti savo 
dukros Rūtos ir praleisti atosto
gų. Keliolika dienų praleis St. 
Tropez, Prancūzijoje.

Benedikta Zubrickienė sun
kiai serga Western ligoninėje.

Šv. Kazimiero parapijos žinios 
—Birželio 13 <1. 11 v. pamaldų me

tu mūsų choras užbaigė giedojimą 
ir išsiskirstė vasaros atostogoms. Se
kantį sekmadienį mūsų šventovėje 
11 v. pamaldų metu buvo visai kito
kia savijauta, nes nebuvo choro. Visi 
tikintieji, klebonas ir par. komitetas 
taria savo choristams nuoširdų ačiū 
už tą didelę auką, kurią jie atiduoda 
11 v. pamaldų metu. Ačiū ir choro 
vedėjui — muz. A. Ambrozaičiui už 
vadovavimą chorui. Ta proga norė
tųsi painformuoti parapijiečius apie 
atlyginimą. Vieni mano* kad choro 
vedėjas gauna už savo darbą atlygi

Montrealio gintariečiai groja sutiktuvių maršą procesijai Aušros Vartų pa
rapijos 25-rių metų sukakties iškilmėse

Lietuviška sodyba tautybių centre
HAMILTON, ONT. Dideles iškil

mes turėjo Hamiltono lietuviai Dau- 
giakultūriame Centre, čia birželio 
18 d. 4 v.p.p., įvyko iškilmingos lie
tuvių kampelio atidarymo ir šventi
nimo apeigos. Jas atliko A V par, kle
bonas prel. J. Tadarauskas. Liudi
ninkais buvo visų trijų Kanados val
džių atstovai: federacinės — J. C. 
Munro, darbo ir daugiakultūrių rei 
kalų ministeris, kuriam atstovavo F. 
Viola, provincinės — Philippe Le- 
Blanc, daugiakultūrės veiklos direk
torius, savlvaldybinės — Mrs. A. 
Jones, Hamiltono Wentworth rajo
no savivaldybės pirm., kuriai atsto
vavo Ancaster burmistre Mrs. A. 
Sloat, T. Donaldson, buvęs šio Cent
ro direktorijos pirm, ir šio Daugia 
kultūrio Centro išsirūpintojas, Mrs. 
M. McCormick, pirm. Carling Com
munity Arts Foundation, kuriai gra
žiai atstovavo tos komisijos narė J. 
Kaknevičienė, ir pati šio projekto 
iniciatorė bei įvykdytojo, ką tik už
baigusi savo dviejų kadencijų Bend 
ruotnenės v-bos pirmininkavimą L. 
Skripkutė. Ji naujosios valdybos bu
vo paprašyta užbaigti savo pradėtą 
projektą.

Susirinkusiems pristačius oficia
liuosius liudininkus, mūsų mergaitės 
papuošė juos raudonomis rožėmis. 
Iškilmės pranešėja V. Stanevičienė 
supažindino pirmiausia visus su šiuo 
projektu. Angliškas jos kalbos teks
tas labai ryškiai nusakė lietuvio bū
dą ir papročius, surištus su savo na
mais bei sodyba. Tada poromis buvo 
iškviesti liudininkai perkirpti tauti
nio kaspino ir oficialiai atidaryti lie 
tuvių skyriaus. Dabartinis KLB Ha
miltono apylinkės valdybos pirm. K. 
Deksnys perskaitė lietuvių skyriaus 
atidarymo deklaraciją, o liudininkai 
su specialia plunksna pasirašė gimi
mo metriką. Jiems visiems buvo 
įteikta po lietuviškos sodybos auksi
nį raktą, kuris, anot dr. V. Kveda
ro, turėtų būti simbolis rakto į visų 
lietuvių širdis.

Ta proga J. Kaknevičienė buvo at
sivožus iš Carling Community Arts 
Foundation atžymėjimą L. Skripku 
tei už jos ypatingą veiklą ir atliktus 
darbus daugiakultūrėje srityje, kurį 
čia ir įteikė. Buvo pristatyti iš pub
likos kaikurie atpažinti svečiai — 
Multicultural Centre direktorius T. 
Marunchak, daugiakultūrės tarybos 
pirm. Mrs. P. Jones, "The New Pro
spective" redaktorius J. Cannon, 
KLB pirm. J. R. Simanavičius ir kt.

Lietuviškasis skyrius turi didelį iš 
medžio išdrožtą "Lithuania” įrašą. 

nimą. kiti — priešingai. Choro vedė- 
jas gauna mėnesinį atlyginimą $120, 
išskyrus vasaros atostogų mėnesius.

— Džiugu, jog parapijiečiai jau 
pradėjo atsiliepti į klebono ir par. 
k-to laišką ir įteikti aukas vietije 
rudens loterijos knygučių. Aukojo: 
M. Dailyda $50, V. Vilkeliai $25. L. 
K. Ambrasai $20. Didelis ačiū. Atei
tyje visų panašių aukotojų pavardės 
ir aukota suma bus stengiamasi pa. 
skelbti par. žiniose.

— Mirė Grasilda Fylerienė. Palai
dota birželio 21 d. — Stefanija Paz 
nokaitienė palaidota birželio 22 d.

K. A.

Lietuviškoje metrikoje įrašytas ir 
"Vilnius" vardas, bet jo kolkas dar 
nėra pačioje sodyboje. Kai tik pra
darai 35 Catharine St. So. Multicul
tural Centre didžiąsias duris, tuoj į 
akis krinta mūsų trispalvė, stilingos 
lietuviškos statybos namo fasadas, 
puošniai, skoningai tautiniais drabu
žiais aprengti manekenai — berniu
kas ir mergaitė ir gražus "Lithuania” 
įrašas. Dar arčiau priėjęs pastebėsi 
ant stogo išdrožinėtus žirgelius, sti
lizuotai išpjaustytas priebučio skob 
nias ir tautinio rašto langų uždan
galus. Ten yra ir nelaistomas rūtų 
bei lelijų darželis.

Statybinio intereso žmogus stebės, 
kaip nutašyti ir sukrauti namo sie
nojai ir kaip sukryžiuotos namo 
kampo sijos. Visą tą menišką darbą 
atliko torontietis P. imbrasas. Prie 
to yra prisidėjęs savo patarimais, 
talka ir K. Mikšys. Tai tikrai pavy
kęs projektas, kuris pateisina kad ir 
didesnes išlaidas. Jis ilgai kalbės 
apie Lietuvą ir lietuvius Hamiltone.

Kaikurios tautybės irgi jau turi 
įsirengusios čia savo kampelius. Tai 
daugiausia stiklinės spintos su tauti
niai eksponatais ar ant sienų nupieš
tais savo valstybės žemėlapiais, dėl 
kurių sienų jau dabar pradedama 
ginčytis su kaimynais. Lietuvių pa
sirinkta projekto idėja gana origina
li, tautiškai budinga ir meniškai rea
lizuota.

Buvo trumpas ir meninis lietuvių 
pasirodymas. Mergaičių choras "Ai
das” padainavo keletą dainų, sol. V. 
Verikaitis su' choru atliko porą solo 
dainų. Mažieji “Gyvataro” šokėjai, 
vad. 1. Jokūbynienės, pašoko tauti
nių šokių. Iškilmės užbaigtos Lietu
vos ir Kanados himnais. Po to sve
čiai buvo pavaišinti lengvu užkan
džiu ir šampanu. Sutrinkusius ka
nadiečius svečius prel. J. Tadaraus
kas rado progą apdovanoti anglų 
kalba išleista knygute apie Nijolę 
Sadūnaitę "No Greater Love”.

Multicultural Centre leidžiamame 
laikraštyje yra įdėta daug medžia
gos apie Hamiltono lietuvius, kuri 
yra paimta, atrodo, iš jubilėjinio 
Bendruomenės leidinio "Lithua
nians in Hamilton". Centro bibliote
koj pilna etninės spaudos anglų ir 
kitomis kalbomis. Jieškojau. bet ne
radau nieko lietuviško. “Lietuvių 
Dienos", lietuvių-anglų kalba leidžia
mas žurnalas, čia labai tiktų, tik rei
kia, kad kas jį užsakytų. (Minėtam 
Centrui yra siunčiami "Tėviškės ži
buriai”. Kurgi jie dingsta? Red.).

K. Mileris


