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Lietuviškoji opera
Skaitome apie Čikagos Lietuvių Operos laimėjimus ir trūku

mus, vargus ir džiaugsmus, nors iki šiol mažai kas tuo reikalu 
buvo išsamiau rašoma spaudoje, išeinančioje už JAV ribų. Pagrin
dinė to priežastis turbūt yra nuotoliai — tik mažas skaičius neči- 
kagiečių gali surasti laiko, o gal ir pinigų į tolimus operos spek
taklius nuvažiuoti. Vienintelis tautiečio entuziasto bandymas prieš 
daugelį metų pasikviesti operą į Torontą paliko dideli nuostolį.

Visi sutinkame, kad per daugelį metų Čikagoje išlaikiusieji 
mūsų operą entuziastai atliko ir tebeatlieka didelį lietuvišką 
darbą. Tuo būdu palaikoma mūsų vyresniųjų operos veteranų 
tradicija, teikianti .galimybę pasireikšti (gal net savo karjerą pra
dėti) naujai priaugančioms pajėgoms. Be to, čia išeinama su mūsų 
menu į platesnes čikagiečių mases, ypač jeigu statoma lietuvio 
kompozitoriaus sukurta opera ar jos dalis. Motyvas parodyti save 
kuo geriausiai kitataučiams, ypač jų muzikos kritikams, berods, 
buvo ir tebėra viena pagrindinių priežasčių, pareikalavusių iš 
operos išlaikytojų didžiulių išlaidų. Ką gi, nieko prieš tai nega
lima turėti: tautinė savigarba ir pasididžiavimas savo pajėgumu 
yra didelis veiksnys išeivijoje, plūduriuojančioje svetimų kul
tūrų jūroje. Galėtų taip būti ir toliau, jeigu jau kelinti metai 
negirdėtume iš Čikagos aliarmuojančių žinių, kad opera vis pa
kartotinai atsiduria ties finansinės katastrofos slenksčiu.

Mums, žiūrintiems į tą reikalą iš toliau, atrodo, kad Čikaga, 
daug metų nešusi ant savo pečių visą eilę didelių lietuviškų ren
ginių, pavargo ir finansiškai, ir dvasiškai, juoba, kad nesibaigia 
nuolat ginčai savųjų tarpe. Silpni vaisteliai tos būklės pataisyti 
nebegali. Vienintelė, bent mums taip iš šalies atrodo, galimybė 
pataisyti būklę būtų radikalus pasukimas į decentralizaciją. Tai, 
žinoma, būtų platesnė tema, išeinanti iš šio straipsnio ribų, todėl 
tuo tarpu pažiūrėkime ta prasme į operos reikalus.

Šiaip ar taip iki šiol čikagiškė opera faktiškai buvo uždaryta 
Čikagoje. Tiesa, jos pastatymams yra dirigavę kitur gyveną muzi
kai, juose yra dainavę ne Čikagoje gyveną solistai. Tai gerai, bet 
kaip lietuvybės veiksnys dabartinė opera, su nedidelėmis išimti
mis, tik Čikagai tarnavo. Tikru bent visos Šiaurės Amerikos mas
tu lietuvybės išlaikymo veiksniu čikagiškė opera pasidarytų tik 
tuo atveju, jeigu ji galėtų gastroliuoti. O kad tai galėtų įvykti, 
ji jau nuo pat naujo pastatymo pradžios turėtų būti kitaip f ormuo
jama. Nesu nei muzikas, nei dailininkas, nei aktorius, tad negalė
čiau atsakyti į klausimą, ar negalėtų būti sukurti du tos pačios 
operos variantai — vienas Čikagai, kitas gastrolėms. Ta galimybė 
būtų realesnė, jei lietuviškas operas kuriantieji muzikai apie tai 
pagalvotų.

Liūto dalį kiekvienose tos .rūšies gastrolėse pasiimtų samdy
tas simfoninis orkestras, kurio muzikantai yra unijų nariai ir turi 
būti apmokami unijų nustatytomis normomis. Ar negalima būtų 
tai kaip nors suprastinti, pasitenkinant, gastrolių reikalui, žymiai 
mažesniu orkestru, o kaikuriais atvejais gal net pianinu? Kita žy
mi išlaidų dalis yra dekoracijų pervežimas. Vėlgi, ar negalėtų 
mūsų dailininkai sumažinti jų kiekį, kad viskas tilptų į vieną 
sunkvežimį? Pagrindinius solistus reiktų skraidinti lėktuvu, bet 
choras gal galėtų būti tam reikalui sumažintas, kad atvažiuotų 
savo automobiliais ar bent vienu autobusu? Savaime aišku, tokia 
gastrolėms pritaikyta opera nebūtii didinga kaip Čikagoje, bet 
visdėlto pasiektų bent tris didelius tikslus: parodytų mūsų jau
nuosius dainininkus muzikos kritikams už Čikagos ribų, nesiribo
tų Čikaga, palengvintų operos biudžetą ir pateisintų įdėtą savano
rišką darbą. Operos globėjams ir visiems su ja susijusioms specia
listams gal vertėtų apie tai pagalvoti, planuojant naują operos 
pastatymą. A. Rinktinas

Kanados lietuviai solistai, sėkmingai dalyvavę operoje “Romeo ir Julija” Čikagoje, kur atliko pagrindinius vaid
menis. Kairėje — Rimas Strimaitis, dešinėje — Gina čapkauskienė. ši veikalą pastatė Čikagos Lietuvių Opera

j Pasaulio įvykiai |
ISPANIJOS ABIEJŲ PARLAMENTO RŪMŲ RINKIMAI ĮVYKS BIRŽELIO 
15 d. po 40 metų diktatūrinės santvarkos. Didžiąją ligšiolinio par
lamento narių dalį buvo paskyręs pats diktatorius gen. F. Franco. 
Naujasis parlamentas turės pertvarkyti įstatymus, kad Ispanija 
taptų demokratine respublika. Premjero A. Suarezo vyriausybė, 
prieš paskelbdama rinkimus, legalizavo kompartiją, vadovaujamą 
iš Prancūzijos grįžusio S. Carillo. Sakoma, kad jis pažadėjo savo 
ištikimybę Ispanijos karaliui J. Carlos, bet jo šalininkai kompar
tijos legalizavimą sutiko išėjimu į miestų gatves su sovietinėmis 
raudonomis vėliavomis, turinčiomis kūjį ir pjautuvą. Iš Maskvos 
laukiama sugrįžtančios kompartijos -pirmininkės D. Ibarrurės, ku
ri ten atsidūrė po pralaimėto pilietinio karo ir dabar jau yra 82 
metų amžiaus. Komunistai ją®---------------------------------------

Tūkstančiai gėrėjosi meno švente
Įspūdžiai iš Čikagos Lietuvių operos spektaklio

fv™' Daug bedarbių
Kanados statistikos duomeni

mis, kovo mėnesį be darbo bu
vo 944.000 Kanados gyvento
jų. šis skaičius, lyginant jį su 
vasario duomenimis, liudija be
darbių pagausėjimą 12.000 ir 
yra rekordinis krašto istori
joje. Vadovaujantis sezoniniu 
masteliu, nedarbas nuo 7,9% 
vasaryje pakilo iki 8,1% kovo 
mėnesį. Atsisakius sezoninio 
mastelio, bedarbių skaičių lygi
nant su dirbančių kanadiečių 
skaičiumi, kovo -mėnesį bedar
biai sudarė net 9,2% visos darbo 
jėgos. Opozicinės partijos fede
raciniame parlamente reikalau
ja tuojau pat sumažinti pajamų 
mokestį kanadiečiams, atšaukti 
kainų bei atlyginimų kontrolę. 
Kaikurie opozicinių partijų va
dai pažėrė priekaištų premjerui 
P. E .Trudeau, išvykusiam ato
stogų į JAV. Jų nuomone, prem
jeras neturėtų gaišti laiko Dis- 
neylande ir Utah valstijos kal
nuose, o būti Otavoje ir rūpin
tis nedarbo sumažinimu.

Dienraštis “The Toronto Star”, 
remdamasis vasario duomeni
mis, pateikė dar skaudesnį ne
darbo vaizdą. Valstybinę nedar
bo draudą tą mėnesį visoje Ka
nadoje gavo 1.104.270 darbo 
jieškančių ir jo nerandančių ka
nadiečių. šis skaičius sudarė 
net 16,4% visų dirbančiųjų, o 
ne 7,9%, kaip kad skelbia ofi
ciali Kanados statistikos įstai
ga su savo sezoniniu masteliu. 
Sudėjusi į krūvą visus nedarbo 
pašalpą gaunančius bedarbius, 
žurnalistė Olivia Ward daro iš

vadą, kad maždaug 350.000 dar
bo neturinčių asmenų negauna 
draudos dėl permažo dirbtų sa
vaičių skaičiaus bei kitų kvalifi
kacinių reikalavimų. Jos taipgi 
negauna jaunuoliai, jieškantys 
pirmo darbo, pensininkai, ku
rie yra pajėgūs ir nori dirbti. 
Prie jų reikia prijungti ir tuos 
bedarbius, kuriem jau pasibai
gė nedarbo draudos išmokos ir 
kurie dabar gyvena iš savo 
miestuose gaunamos gerovės 
pašalpos. O. Ward, remdamasi 
vasaryje nedarbo pašalpą gavu
sių asmenų skaičiumi, paruošė 
nedarbo nuošimčio lentelę Ka
nados provincijose, greta pa
teikdama gerokai mažesnį ofi
cialų nuošimtį. Štai tie jos fak
tiniai ir oficialūs nedarbo nuo
šimčiai: Newfoundlandijoje — 
37,3 ir 15,1, Princo Edvardo sa
loje — 28,5 ir 9, N. Škotijoje — 
20,6 ir 11, N. Brunswicke — 27 
ir 13, Kvebeke — 11,2 ir 9,7, 
Ontario — 8,9 ir 6,8, Manitobo- 
je — 7,7 ir 6, Saskačevane — 
6,9 ir 3,7, Albertoje — 5,1 ir 
4, Britų Kolumbijoje — 11,2 ir 
8,2. Žurnalistės O. Ward išves
tų nuošimčių tikslumą liudija 
pateikiami kiekvienoj provinci
joj dirbančių ir nedarbo pašal
pas gaunančių gyventojų skai
čiai.

Kvebeko finansų min. J. Pa- 
rizeau paskelbė pirmąjį savo 
biudžetą sekantiems biudžeti
niams metams. Biudžeto išlai
dos padidinamos 12,5% iki 
$11.535.000.000, paliekant

(Nukelta į 8-tą psl.)

ST. GAILEVICIUS__ ____ _____________'Li_____

Pradėdama XXI sezoną, Či
kagos Lietuvių Opera pasirodė 
su Ch. Gounod opera “Romeo ir 
Julija”, kurios spektakliai įvyko 
š.m. kovo 26, 27 ir balandžio 
3 dienomis. Ši opera sukurta 
pagal Šekspyro tragediją, ku
rioj atvaizduojama ilgametė 
dviejų didikų šeimų nesantaika, 
privedusi jas prie tragiškos 
šių šeimų jaunuolių Romeo ir 
Julijos meilės pabaigos.

Dėl savo romantiškos, melo
dingos, su mažu dramatišku at
spalviu muzikos ši opera yra la
bai mėgstama ir savo populia
rumu prilygsta to paties kom
pozitoriaus operai “Faustas”.

Rašančiam šias eilutes teko 
būti balandžio 3 d. spektakly
je, kuris buvo savotiška atrak
cija, nes pagrindiniame Romeo 
vaidmenyje debiutavo jaunas, 
bet jau garsėjantis torontietis 
solistas Rimas Strimaitis.

Julijos vaidmenyje pasirodė 
iškili, visų mėgstama daininin
kė G. Čapkauskienė iš Montrea- 
lio, kuri kartu su R. Strimaičiu, 
šiame spektaklyje ir buvo dė
mesio centre, nes pirmų sykį 
Čikagos Lietuvių Operos isto
rijoje pagrindinius vaidmenis 
atliko Kanados lietuviai solistai. 
G. čapkauskienė šiame lyri
niam sopranui skirtame vaid
menyje negalėjo pilnai parody
ti savo balso diapazono ir pui
kios koloratūrinės technikos, iš
skyrus I-jo veiksmo ariją, kurią 
pasigėrėtinai atliko ir susilaukė 
užtarnautų ovacijų. Švelnus jos 
balso tembras puikiai derinosi 
su R. Strimaičio vokalinėm sa
vybėm. Tai sudarė gražų są
skambį jų duetuose. Geras šio 
nelengvo Julijos vaidmens pa
žinimas leido solistei atkreipti 
daugiau dėmesio į vaidybinę 
pusę.

R. Strimaitis, debiutavęs Ro
meo vaidmenyje, kuris ir paty
rusiam dainininkui yra “kietas 
riešutas”, padarė klausytojams 
malonią staigmeną. Iki šiol jis 
buvo žinomas tiktai iš mažesnio 
masto pasirodymų, daugiausia 
pramoginio pobūdžio, arba iš 
giedojimo šventovėse. Staigus 
jo šuolis į sunkiausią muzikinio 
meno srities šaką operą gal kai 
kam kėlė abejonių ir nepasiti
kėjimo, bet, spektakliui prasi
dėjus ir operos veiksmui besiri- 
tuliojant, visos abejonės din
go ir klausytojuose kilo pasi
tenkinimas bei džiaugsmas, nes 
į lietuvių dainininkų šeimą įsi

jungė jauna, talentinga ir daug 
žadanti pajėga.

Charakterizuojant R. Strimai
tį kaip dainininką, reikia pa
brėžti jo turimas teigiamas sa
vybes: gražų, lyrinio tembro 
tenorą, įgimtą muzikalumą ir 
muzikos spalvų pajutimą.

Dainininkui atkreipus rimtą 
dėmesį į augštesniojo registro 
gaidas ir tokiu būdu praplėtus 
balso diapazoną, turimosios sa
vybės dar labiau sustiprėtų. 
Gero ritmo pajutimo bei atmin
ties dėka net ir komplikuoti 
įstojimai, ypač duetuose ir reči
tatyvuose, dainininkui nesuda
ro jokios problemos.

Tai su tokiais turimais duo
menimis R. Strimaitis pasiryžo 
išbandyti savo jėgas gana sun
kiame Romeo vaidmenyje. Ope
ros veiksmui prasidėjus, netru
kus scenoje pasirodė R. Stri
maitis, kuris atkreipė į save vi
sos auditorijos dėmesį. Pirmose 
frazėse buvo jaučiama kiek ner
viškumo ir nedrąsumo. Bet tai 
truko neilgai. Veiksmo eigoje, 
kurios n e d e t a lizuosiu, daini
ninkas “sušilo”, įgijo pasitikė
jimą savimi ir, po gražiai at
liktų su Julija duetų, užtikrin
tai užbaigė pirmąjį veiksmą.

Antrame veiksme, garsioje 
scenoje po Julijos balkonu, gra
žiai, muzikaliai praskambėjo 
Romeo arija, kurioje norėtųsi 
kiek stipresnių augštųjų gaidų. 
Tame pačiame veiksme puikūs 
buvo Romeo ir Julijos duetai, 
kurie, kaip anksčiau minėjau, 
teikė klausytojams didelį este
tinį pasitenkinimą švelniu temb
ru.

Sekančiuose operos veiksmuo- 
muose R. Strimaitis efektingai 
pasirodė vokaliniu ir vaidybi
niu požiūriu vestuvių scenoje 
bei dramatiškoje III veiksmo II 
paveikslo dvikovų ir ištrėmimo 
tragedijoje.

Ketvirtame veiksme, skaus
mingo atsisveikinimo scenoje, 
abu solistai įdėjo daug širdies 
ir jausmo, pergyvendami savo 
meilės tragediją. Baigminėje 
šios didžios meilės tragedijos 
atomazgoje abu solistai parodė 
visus turimus jausmo išteklius. 
Sujaudinti klausytojai įtemptai 
sekė šių dviejų širdžių meilės ir 
mirties agoniją.

Uždangai nusileidus, entuzias- 
tigai nusiteikę klausytojai pri
vertė solistus daug kartų pasi
rodyti, tuo parodydami pasiten
kinimą ir pasigėrėjimą šiuo 
puikiu Čikagos Lietuvių Ope
ros pastatymu.

šalia pagrindinių solistų, rei
kia paminėti visą eilę dalyvių, 
kurie prisidėjo prie šios operos 
pasisekimo ir kurių tarpe yra 
augšto, profesinio lygio solistų.

A. Brazis (Kapuletas) atrodė 
kaip žmogus, kuriam laikas lyg 
sustojęs, nes iki šiol yra puikio
je vokalinėje formoje.

J. Vaznelis vienuolio vaid
menyje buvo nepamainomas. Jo 
gražus, švelnaus tembro bosas, 
ramumu bei rimtimi dvelkianti 
vaidyba paliko gilų įspūdį klau
sytojų auditorijoje.

B. Prapuolenis (Merkucijus) 
vokaliniu ir vaidybiniu požiū
riu pilnai atitiko šios operos 
charakterį; gražiai atliko ariją 
apie legendinę karalienę Nab.

J. Savumas (Tebaldas) įtiki
nančiai, su gera temperamento 
doze atliko Julijos brolio vaid
menį.

M. Momkienė (Stefano) su
žavėjo visus savo grakščia vai
dyba ir puikiai atlikta vokaline 
šio vaidmens dalimi.

G. Mažeikienė (Gertrūda) na
tūraliai, su pakankamais balsi
niais ištekliais atliko Julijos 
auklės vaidmenį.

V. Momkus (Gregorius) trum
pame, epizodiniame vaidmeny
je dainavo įspūdingai, parody
damas savo dėmesio vertą gra
žią balsinę medžiagą.

V. Liorentas (Veronos kuni
gaikštis) trumpame pasirodyme 
buvo pakankamai autoritetingas 
teisėjo vaidmenyje.

R. Lacis (Paris) pasirodė 
trumpame vaidmenyje, kuris 
nereikalauja nei ypatingų voka
linių, nei vaidybinių pastangų.

Orkestras kietose maestro A. 
Kučiūno rankose buvo lankstus, 
disciplinuotas ir, nežiūrint su
mažintos sudėties, pajėgus, nors 
tam tikrais momentais pakenkė 
solistams.

Gražios, stilingos dekoracijos 
(J. E. Maronek) sudarė pagrin
dinį foną visiems operos veiks
mams, keičiant tik tam tikras 
detales, pagal sceninių situaci
jų reikalavimą.

Choras — tai Čikagos Lietu
vių Operos pažiba; gausus, tu
rįs puikią balsinę medžiagą, ge
rai paruoštas. Tai chorvedžio A. 
Gečio nuopelnas.

Baigdamas šiuos įspūdžius, 
noriu pareikšti savo nustebimą 
ir susižavėjimą tuo puikiu pro
fesinio lygio operos pastatymu. 
Tai pat dar sykį paminėsiu mū
sų torontiškio R. Strimaičio lai
mėjimą — jis puikiai išlaikė 
tikrai sunkų egzaminą.

laiko pilietinio karo didvyre uz 
jos gausias propagandines kal
bas, ypač organizuojant nesėk
mingą Madrido gynimą. Dėl 
kompartijos legalizavimo iš 
premjero A. Suarezo kabineto 
pasitraukė admirolas G. P. da 
Veiga, karo laivyno ministeris. 
Šį žingsnį kaip karčią piliulę su
tiko ir kiti augštieji karinin
kai, premjerui A. Suarezui įtei
kę nepasitenkinimą reiškiantį 
raštą, bet jie pažadėjo savo pa
ramą patriotizmo vardu, būda
mi skeptiški dėl kompartijai 
suteiktų politinės partijos tei
sių. Pilietinio karo veteranų 
vadas J. Garcia-Carres kompar
tijos pripažinimą pavadino Is
panijos ir visų žuvusių už jos 
laisvę kovotojų išdavimu. Mo- 
narchistų dienraštis “ABC” pri
minė premjerui A. Suarezui, 
kad demokratijos neatneša nuo
laidos tokiom grupėm, kurios 
nesilaiko jos. kai perima val
džią. Demokratijos nėra nei F. 
Castro Kuboje, nei L. Brežne
vo Rusijoje, kur disidentai už
darinėjami psichiatrinėse ligo
ninėse ar atsiduria Gulago sa
lyne. Ispanų kompartijos vadas 
S. Carillo komunistų kongre
suose yra užėmęs griežtesnę li
niją prieš Maskvą už kitus V. 
Europos kompartijų vadus, bet 
tai galėjo būti tik sukta taktika 
legalizavimui išsikovoti. Kom
partijos veikla Ispanijoje buvo 
uždrausta 1939 m., kai pilietinį 
karą laimėjo gen. F. Franco. 
Šiandien ji skelbiasi turinti apie 
150.000 narių.

SULAIKĖ A. SNIEČKŲ
Mirusiam Lietuvos komparti

jos I sekr. Antanui Sniečkui 
įamžinti Klaipėdoje jo vardu 
buvo pavadintas vienas dido
kas žvejybos laivas, aprūpintas 
šaldytuvais, surenkantis žuvį iš 
mažesnių laivų. Praėjusią sa
vaitę JAV pakrančių apsauga 
sulaikė ir Bostonan atplukdė du 
sovietų laivus — žvejybos tra
lerį “Tarasą Ševčenką” ir “An
taną Sniečkų”. Nuo š.m. kovo 
1 d. JAV savo pakrantėse įve
dė griežtai kontroliuojamą 200 
mylių žvejybos zoną žuvies iš

tekliams apsaugoti, žvejyba 
šioje zonoje leidžiama ir užsie
nio valstybių laivams, bet jų ka
pitonai turi laikytis leidžiamo 
sugauti žuvies kiekio, negaudy
ti saugomų rūšių žuvies. Šias 
taisykles pažeidė abiejų laivų 
kapitonai. Dabar jų laukia teis
mas, galintis paskirti finansinę 
baudą iki $100.000 ir kalėjimą 
iki vienerių metų. Kartu su žu
vimi gali būti konfiskuoti ir abu 
laivai. Įsakymą sulaikyti tuos 
laivus davė pats prez. J. Car- 
teris, nepaisydamas naujos 
įtampos su Sovietų Sąjunga, 
nes nuo kovo 1 d. buvo užregist
ruota net 90 žvejybos taisyklių 
pažeidimų, kuriuos padarė so
vietų laivai. Po šio incidento 
sovietinės valdžios oficiozas “Iz- 
vestija” paskelbė įsakymą žve
jybos laivų kapitonams pripa
žinti 200 mylių JAV žvejybos 
zoną ir laikytis taisyklių.

NAUJA TAKTIKA
Sovietų kompartija, varžanti 

religijos laisvę, į kovą su vely
kinėmis Prisikėlimo pamaldo
mis pasitelkė kino teatrus ir te
leviziją. Kai Maskvos ortodok
sai prieš pat D. šeštadienio vi
durnaktį rinkosi į šventoves, 
aplinkiniai kino teatrai rodė du 
naujus amerikietiškus filmus, o 
televizija transliavo vakarietiš
kų “rock” grupių koncertus, 
kurių šiaipjau kompartija nėra 
linkusi laikyti muzika. Gatves, 
vedančias į šventoves, buvo už
blokavę komjaunuoliai su rau
donais raiščiais ant rankovių. 
Jie praleido tik senesnio am
žiaus maldininkus ir užsienie
čius, o jaunesniuosius sulaikė 
ir bandė apklausinėti. Ir vis
dėlto visos ortodoksų šventovės 
buvo pilnos maldininkų. Tūks
tančiai žmonių, stovėdami gat
vėse, stebėjo tradicines procesi
jas šventoriuose.

LAIŠKAS PREZIDENTUI
R. Vokietijos milicija R. Ber

lyne suėmė 41 metų amžiaus 
šoferį W. Meissnerį, su žmona 
ir dviem sūneliais norėjusį iš
važiuoti į V. Berlyną. Kai jo 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pasaulio Lietuvių Dienos
1978 m. pirmąją liepos savai

tę Toronte įvyks trys plačios ap
imties renginiai: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, dai
nų šventė ir pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Tiems rengi
niams organizuoti komitetai, 
ypač sportininkų, veikia jau iš
tisi metai. Turint galvoje, kad 
viskas vyksta tuo pačiu metu ir 
toje pačioje vietovėje, iškilo 
reikalas įvykius koordinuoti. 
Tam tikslui pirmasis posėdis 
įvyko balandžio 13 d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Posėdyje da
lyvavo KLB krašto valdyba su 
pirm. J. R. Simanavičiumi, Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos vado
vybė su pirm. Pr. B e r n e c k u, 
PLB seimui rengti komiteto 
pirm. dr. J. Sungaila, KLB kul
tūros komisijos pirm. E. Kuda
bienė ir A. Rinkūnas. Sutarta:

1. Apjungiant visas tris šven
tes (1978 m. liepos 1 — 8 d. d.) 
pavadinti Pasaulio Lietuvių 
Dienomis.

2. Visus renginius koordinuo
ja Pasaulio Lietuvių Dienų Ko
mitetas, sudarytas (po du atsto
vu) iš KLB krašto valdybos, 

ŠALFASS, dainų šventės komi
teto ir vieno atstovo iš PLB sei
mo komiteto. Panašia proporci
ja bus sudarytos komisijos: fi
nansų, programos, informacijos 
ir kitų sričių. Tą darbą sutiko 
atlikti KLB krašto valdyba.

3. Pagrindinės aukos ir kitos 
pajamos sudedamaos į vieną 
sąskaitą, tvarkomą finansų ko
miteto, bet pajamos už bilietus 
į dainų šventę eina tiesiai tos 
šventės komitetui, pajamos už 
bilietus į sporto žaidynes — žai
dynių komitetui. Jeigu aukoto
jas skiria savo auką specialiai 
tik vienam kuriam renginiui, tai 
toji auka į bendrą sąskaitą nei
na.

4. Programos metmenys yra 
tokie: Pasaulio Lietuvių Dienos 
prasidės susipažinimo baliumi, į 
kurį, tikimasi, atsilankys iki 
5000 dalyvių. Dainų šventė 
įvyks Toronto Maple Leaf Gar
dens. Viskas baigsis iškilminga 
vakariene kuriame nors Toron
to viešbutyje.

5. Iš bendrųjų lėšų bus išleis
tas informacinis vadovas, o atski
ri renginiai turės savo platesnės 
apimties leidinius. A. R.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
★ BENDRASIS ATLEIDIMAS AT

GAILOS SAKRAMENTE yra leisti
nas tik išimtinais atvejais ir nieka
dos neatstoja privačios išpažinties 
bei atleidimo — pareiškė Paulius 
VI, duodamas atsakymą tiems, kurie 
buvo pradėję skleisti mintį, jog greit 
privati išpažintis būsianti panaikinta. 
Kalbėdamas Velykų laikotarpyje su
sirinkusiai miniai bendroje audien
cijoje, popiežius pareiškė, kad K. 
Bendrijos Įsakymas eiti išpažinties 
bent kartą į metus ir apie Velykas 
priimti Švenčiausiąjį galioja ir da
bar. Išimtinais atvejais ir išimtino
mis aplinkybėmis, su vyskupo leidi
mu, galima teikti bendrąjį atleidi
mą, tačiau asmenys, jį gavę, turi pir
ma pasitaikiusia proga atlikti asme
ninę išpažintį.

★ VEDUSIŲ VYRŲ ŠVENTINI
MĄ KUNIGAIS LOTYNŲ APEIGO
SE Paulius VI pavadino apgaulingu 
pašaukimų į kunigus krizės sprendi
mu. Jis pareiškė, kad pašaukimų į 
kunigus sumažėjimo tikrosios prie
žastys yra šios: 1. tikėjimo krizė jau
nimo tarpe, 2. dabartinio jaunimo 
nesugebėjimas angažuotis ilgalai
kiams įsipareigojimams, 3. neaišku
mas, koks turės būti ateities kuni
gas. Pasak popiežiaus, dabartinis 
jaunimas nori aiškiai žinoti, ko bus 
tikimasi iš ateities kunigo ir kokie 
bus jo įsipareigojimai. Kai atsaky
mas į šį klausimą neaiškus, retas ku
ris nori tokio neaiškaus pašaukimo 
imtis. Popiežius šias mintis išreiškė 
pas jį susirinkusiems Prancūzijos 
vyskupams, kurių tarpe buvo siūly
tojų, kad kunigais būtų pradėti šven
tinti vedę vyrai.

★ RELIGINIŲ PERSEKIOJIMŲ 
KOMUNISTINIUOSE KRAŠTUOSE 
TYRIMŲ CENTRAS Anglijoje, Kės- 
ton College, vadovaujamas angliko
no kunigo Michael Bourdeaux, pa
skelbė, kad yra gavęs iš Lietuvos 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” nr. 24, kuriame aprašoma Ka
raliaučiaus apylinkės katalikų bei 
ortodoksų padėtis. Minimas kun. Ka
zys Montvila ir jo darbas katalikų 
bei ortodoksų tarpe, dėl kurio jis 
yra persekiojamas. Centras taipgi 
paskelbė laišką moldavo Vasili Bar- 
ladyanu, kuris buvo Odesos univer
siteto meno katedras vedėjas. Jis 
buvo iš universiteto atleistas ir da
bar yra patrauktas teisman už “tau
tines ir religines mintis”.

★ LENKIJOS VYSKUPAI PER
SPĖJO KATALIKUS UŽSIENYJE, 
kad ten veikianti lenkų katalikų šal
pos agentūra “Caritas” yra įsteigta 
komunistinės lenkų valdžios su tiks
lu patraukti į save tikinčiuosius ir 
juos nustatyti prieš K. Bendrijos 
hierarchiją. Komunistai net yra iš
leidę leidinėlį užsieniečiams apie 25 
metų lenkiškosios “Caritas” agentū
ros verkią. Vyskupai pareiškė, kad 
K. Bendrijos vadovauta “Caritas” 
agentūra Lenkijoje buvo panaikinta 
1950 m. Vėliau tuo pačiu vardu 
įsteigtoji agentūra nieko bendro ne
turi nei su K. Bendrija, nei su jos 
hierarchija Lenkijoje.

★ JAV VYSKUPAI TURĖTŲ 
DAUGIAU DĖMESIO PARODYTI 
Rytų Europoje persekiojamiems ka
talikams, pareiškė prof. Thomas E. 
Bird, JAV vyskupų konferencijos 
patarėjas, savo kalboje Klevelande. 
Jis yra lankęsis daug kartų Sovietų 
Sąjungoje ir sako, kad JAV vysku
pai turėtų labai aiškiai bei garsiai 
skelbti visiems JAV katalikams bei 
JAV gyventojams, jog ten nėra ti
kėjimo laisvės. Turėtų taipgi jie vi
sus apšviesti, jog ten yra dvi didelės 
ir perdėm katalikiškos tautinės gru

"urniture£t&
PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS 
Nemokamas pristatymas 
į namus.

A U T U V E S :

137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 į 
— Tel. 699-4444

Vakaruose 
Rytuose — 2448 DAN FORTH Ave.

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

pės — ukrainiečiai ir lietuviai, o 
taipgi ir eilė mažesnių, kurios per
sekiojamos vien dėlto, kad išpažįsta 
katalikų tikėjimą. Jis pagyrė prez. 
Carterio dabartinę laikyseną sovie
tų atžvilgiu ir laukia, kad JAV vys
kupai pasektų jo pavyzdžiu.

* KARD. EMILE BIAYENDA, 50 
m. amžiaus, Brazzaville miesto arki
vyskupas Kongo valstybėje, buvo su
kilėlių nužudytas. Kongo valdžia 
pranešė Vatikanui, jog kaltininkai 
bus surasti ir atitinkamai nubausti. 
Kardinolas buvo iškilmingai palaido
tas savo arkivyskupijos švč. Jėzaus 
Širdies katedroje. Laidotuvių Mišias 
koncelebravo trys Kongo vyskupai, 
apaštališkasis delegatas Kongui ar
kivyskupas Oriano Quilici, iš Zairo 
valstybės kard. Joseph Malula ir 
daug kunigų. Laidotuvėse dalyvavo 
valdžios atstovai ir tūkstančiai tikin
čiųjų. Katalikų Bendrija Konge, va
dovaujant a. a. kardinolui Biayenda, 
buvo geruose santykiuose su tuome
tiniu valstybės vadovu Ngouabi. 
Kardinolas paskutinį kartą matėsi 
su Ngouabi prieš pat pastarojo mir
tį. Ngouabi už pusvalandžio po to 
pasimatymo buvo nužudytas, o kar
dinolas — už penkių dienų. Šv. Pet
ro bazilikoje Paulius VI dalyvavo 
M.'šiose už nužudytąjį kardinolą Bia
yenda. Tai neįprasta išimtis, nes jau 
daug metų popiežius nėra dalyvavęs 
panašiose pamaldose už kitus kardi
nolus. Vatikano atstovai aiškina, kad 
popiežius ryžosi vadovauti šioms pa
maldoms, kuriose dalyvavo 15 kardi
nolų ir daug vyskupų, pagerbdamas 
nepaprastai kilnią nužudyto kardino
lo asmenybę.

* JAV KATALIKAI turėtų pradėti 
rimtai skaityti ir studijuoti II Va
tikano santarybos dokumentus — 
pareiškė apaštališkasis delegatas 
arkiv. Jean Jadot. Jo manymu. JAV 
katalikai yra perdaug užsidarę para
pijiniuose reikaluose ir nemoka iš
eiti už parapijos ribų. Jis pagyrė 
JAV vyskupų vadovavimo savybes, 
palygindamas jas su Vokietijos ir 
Olandijos vyskupų savybėmis. Vis- 
dėlto, jo manymu, JAV vyskupai ne
parodo pakankamai pastangų supras
ti ir išaiškinti Vatikano direktyvų. 
Jie esą pasitenkina tik tų direktyvų 
paskelbimu tikintiesiems.

* PASAULIO KATALIKAI kvie
čiami skirti balandžio mėnesį mal
dai už tuos, kuriems varžoma tikėji
mo laisvė. Šią popiežiaus nurodytą 
maldos intenciją paskelbė naujasis 
popiežiškosios teisingumo ir taikos 
komisijos pirmininkas arkiv. Bernar- 
din Gantin. Arkivyskupas pabrėžė, 
kad religinė laisvė yra integrali žmo
gaus laisvės dalis. Laisvė, pasak jo, 
susideda iš įvairių laisvių, kurios 
visos bendrai sudaro tikrąją laisvę. 
Pasipriešinimas ar paneigimas bent 
vienos laisvės yra paneigimas visų. 
Arkiv. Gantin skatino visus kraštus, 
pasirašiusius Helsinkio sutartį, lai
kytis pasirašytųjų nutarimų. Savo 
pareiškime jis iškėlė tokį klausimą: 
“Ar Helsinkio nutarimai taps žmo
gaus vilčių išsipildymu, ar paliks 
politine taktika prisidengusiu veid
mainiškumu?” Spėjama, kad ši tema 
buvo parinkta ryšium su būsima 
Belgrado konferencija ir JAV prez. 
Jimmy Carter pareiškimais žmogaus 
teisių klausimu. Vatikano radijas, 
komentuodamas šią maldos intenci
ją, pareiškė, jog šiuo metu religijos 
persekiojimas nemažėja, tik darosi 
labiau rafinuotas ir sunkiau atpažįs
tamas. KUN. J. STŠ.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* jvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatyfnas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

į

Lietuvių ir žydų klausimu

Laiškas Amerikos lietuviams
šis rašinys, skirtas “T. žiburiams”, 

buvo parašytas 1977 m. pradžioje, 
bet juos pasiekė tiktai š.m. balan
džio 6 d. dėl klaidingai užrašyto 
adreso. Jo autorė gyvena Tel Avive 
ir tebepalaiko ryšius su Lietuva ir 
lietuviais. RED.

Esu žydų tautybės, Izraelio 
pilietė, mokytoja, atvykusi iš 
Lietuvos prieš penkerius me
tus. Su manim atvyko vyras, 
mokytojas, du sūnūs inžinieriai. 
Lietuvoje mokytojavau apie 20 
metų vienoje didžiausių lietu
vių vidurinėje mokykloje Kau
no mieste (nr. 4).

Straipsnis apie žydiškas ir lie
tuviškas neapykantas “Ko ver
tas toks atsisveikinimas?” “Tė
viškės Žiburių” laikraštyje Ka
nadoje 22. 7. 1976 nr. paragi
no mane pasidalinti mintimis 
su autoriumi ir su kitais lietu
viais, kurie domisi savo tautos 
likimu.

Iš anksto prašau mane su
prasti gerai, prašau suprasti 
mano gerus norus ir siekius, 
nors tarp malonių pergyvenimų 
paminėsiu ir keletą liūdnų fak
tų, kurie jaudina mus, žydų tau
tybės žmones, ir jus, lietuvius. 
Mano viltis yra ta, kad tas ma
no priešpastatymas įvairaus po
būdžio faktų nukreips dabarti
ni jaunimą (kurios tautybės be
būtų) į teisingesnį ir tikslin- 
gesni gyvenimo idėjos pasirin
kimą.

Ir štai atsitiktinis įvykis Nau
jųjų Metų išvakarėse išjudino 
mane tai atlikti dabar. Pirmą 
valandą naktį pažadino mane 
garsiai skambanti lietuviška dai
na “Ilgiausių metų”. Daina 
skambėjo iš kaimyninio namo, 
kuriame gyvena žydų tautybės 
šeima, atvykusi iš Lietuvos. Ki
tomis pobūvių progomis galima 
kartais irgi girdėti lietuviškas 
dainas iš kelių butų, kuriuose 
gyvena atvykę iš Lietuvos žy
dų tautybės žmonės.

Štai dar vienas faktelis apie 
tai. Praėjusiais metais įvyko 
Lietuvos žydų jaunimo susirin
kimas. Tai įvyko kaip tik Tel 
Avive Lietuvos žydų organizaci
jos salėje. Daug kas iš jaunuo
lių pasakė kalbas lietuviškai. 
Kai paklausiau, ar jie dar ne
moka hebrajiškai, tai atsaky
mas buvo, kad jie moka, bet 
jiems malonu prisiminti praei
tas dienas.

Taigi, kur toji neapykanta, 
apie kurią kalba minėtas 
straipsnis? Argi tokie faktai ne
kalba priešingai?!

Tiesa, ano straipsnio autorius 
kritikuoja kalbą, pasakytą p. 
Oleiskio, Lietuvos žydų organi
zacijos pirmininko Izraelyje. 
Aš nesu čia užsimojusi ką nors 
užtarti ar kurį nors kaltinti, ta
čiau, išgyvenusi apie 50 metų 
Lietuvoje, negaliu likti abejin
ga ir nutylėti, tikriau pasakius 
leisti, kad liktų toks galvojimas, 
jog visi lietuviai nekenčia žy
dų ir priešingai. Taip juk tik
rai nėra. Juk p. Oleiskis savo 
kalboje paminėjo štai ką: “Je
wish Lithuania is a concept with 
a wide range of meanings in
cluding spiritual and cultural 
life. The soul of the Lithuanian 
Jew soared in a pure Jewish 
world” (“Gachelet”, page 1, 
April 1976, Tel Aviv). Kalbėda
mas apie fašistus žudikus, jis 
turėjo gal paminėti skaičių ar 
nuošimtį. Tuomet dalykas ki
taip būtų atrodęs skaitytojui. 
Panašiai gal ir “Tž” straipsnio 
autorius perdėtai kalba apie 
žiaurumus, kuriuos parodė žy
dų jaunimas lietuviams, rusams 
atėjus į Lietuvą. Iš mažo skai
čiaus jaunuolių, apsvaigusių 
idėja, negalima daryti išvados 
apie visą tautą.

Aplamai kalbant ir objekty
viai žvelgiant į lietuvių - žydų 
santykius, nebus klaidos, jeigu 
sakysime, kad mes, atvykę į Iz
raelį, likome draugiškuose san
tykiuose. štai mes — aš, mano 
draugai, kaimynai ir šiaip pa
žįstami pasikeičiame laiškais su 
lietuviais draugais, su kaimy
nais, su geradariais ir panašiai. 
Pridedu čia pat kopiją dalies 
tų laiškų, kuriuos gauname ir 
dabar, po penkerių metų nuo 
iišvykimo. Pasikeičiame minti
mis, dovanomis ir t.t. Matyt, ne- 
taip jau paprastai, netaip jau 
lengvai įvyko mūsų atsisveikini
mas, kaip mano “TŽ” autorius. 
Nenoriu čia kalbėti kitų vardu 
ir pasakoti, kaip jiems vyko at
sisveikinimas. šiame laiške pa
pasakosiu, kaip aš atsisveikinau 
su Lietuva, su žmonėmis. Tikė
kite, man buvo labai sunku at
sisveikinti su praeitimi. Tik ma
no istorinės tėvynės Izraelio 
meilės jausmas, mano troški
mas gyventi ir dirbti istorinėje 

tėvynėje, stiprus mano siekimas 
tapti lygia su kitom tautom, tu
rinčiom tėvynę, — visa tai pa
lengvino man sakyti sudiev. Iš
vykę iš Lietuvos, išsinešėm ne
mažai dvasinių gėrybių, už ku
rias esu be galo dėkinga savo 
ir savo sūnų mokytojams bei 
dėstytojams. Manyje liko kuo 
geriausi prisiminimai apie mo
kytojus ir darbuotojus, su ku
riais dirbau 20 metų vienoje 
mokykloje. Ten buvo tikrai pui
kus kolektyvas mokytojų. Tarp 
jų buvo gabių mokytojų, rašy
tojų, skaitovų, dainininkų, šokė
jų, artistų ... Ir ko ten nebuvo! 
Kaip galima užmiršti tą gera, 
kaip neįvertinti!

Kaikas klausia, ar jutau kokį 
skirtumą būdama žydų tauty
bės? Ne, tikrai ne. Ateidama 
dirbti į tą mokyklą pokariniais 
metais, gal aš pati buvau tada 
perdaug jautri, žiūrėdama į lie
tuvius, bet pagyvenusi mačiau, 
kad visi darbuotojai buvo nuo
širdūs, nepavydėjo pasakyti ge
ro žodelio draugui, man, žydų 
tautybės mokytojai. Draugavo
me ir mokykloje, ir namuose 
pobūvių metu. Labai dažnai 
galvodama apie praeitį, maloniai 
prisimenu tuos kultūringus žmo
nes, su kuriais bendraudavau.

Be to, aš likau dėkinga dide
liam būriui kaimo lietuvių, ku
rie ištiesė man ranką vokiečių 
okupacijos metais. Jų dėka li
kau gyva. Labai dažnai prisime
nu tuos darbščius kaimo žmo
nes, kurie sugeba dirbti nuo 
saulės užtekėjimo iki nakties. 
Ir kokių darbų nemoka tie kai
mo žmonės: ir lauko darbinin
ko, ir staliaus, ir siuvėjos, ir 
mezgėjos, ir siuvinėtojos... O 
šeštadienio vakarais moka pa
dainuoti ir pašokti. Tikrai sun
ku išvardinti visus tuos puikius 
dalykus, kurie liko mano at
mintyje ir kurie praturtino ma
no gyvenimo žinias. Likau jiems 
be galo dėkinga.

* * *
Dabar pereinu į liūdnesnius 

prisiminimus. Prisipažįstu, kad 
man sunku užmiršti anuos žvė
riškus vokiečių okupacijos me
tus. Sunku man ir atleisti ne
kaltų kūdikių audikams. Ne dėl 
keršto, ne. Keršto jausmas pri
klauso nuo atskiro žmogaus cha
rakterio, kurios tautos jis be
būtų. Yra žmonių, kurie sako: 
atleisk jiems, Dieve, nes jie ne
žino ką darą. Yra tokių, kurie 
norėtų bloguosius pamokyti 
taip, kad žinotų kiti ir to blogio 
nepakartotų. Tačiau nežinome 
tokių faktų. Tuo atveju norė
čiau sutikti su minėtų “TŽ” au
toriumi B. R., kuris sako, kad 
“žaizdas, kurios likimo kryžke- 
lyje pasitaikė, gal reikėtų gydy
ti, suprasti.” Tačiau man ir ki
tiem sunku sutikti su tuo, kad 
žudikų darbus reikėtų nuslėp
ti. Nuslėpti visa tai, kas bloga, 
reiškia prisidėti prie džiunglių 
įstatymų įsigalėjimo pasaulyje- 
— žudyk ir gyvenk! Jeigu 
mums, tėvams, kurios tautybės 
bebūtumėm, rūpi vaikų ateitis, 
tai tuomet turim jaunimui 
priešpastatyti tai, kas gera, ir 
tai, kas žema, bjauru. Turime 
parodyti, kad kerštas yra blogy
bė. Matydamas Įvairius faktus 
ir jų rezultatus, jaunimas ga
lės pasirinkti žmoniškesnius gy
venimo kelius. Matydamas aki
vaizdžiai, kuo baigiasi budelių 
entuziazmas, jaunimas teisin
giau nuspręs, kokią gyvenimo 
pasaulėžvalgą pasirinkti. Be abe
jonės, jis tada panorės taip elg
tis, kad neužsitamautų sau am
žinos kančios, sielvarto ir gė
dos savo tautai.

Čia norėčiau papasakoti ke
letą faktų. Aš likau gyvas gra
bas. Būdama vokiečių laikais 
Lietuvoje, mačiau savo akimis 
įvairius įvykius. Mačiau kas 
vyko prieš antrąjį pasaulinį ka
rą, karo metu ir pokariniais 
metais. Kelis kartus keitėsi val
dantieji sluogsniai Lietuvoje. 
Vieni kilo, kiti krito ir atvirkš
čiai kelis kartus. Rezultatai bu
vo tie patys — visuomet baigė
si tuo, kad brolis brolį žudė, 
skriaudė.

1. štai 1938 m. buvau Klai
pėdos Lietuvių Pedagoginio 
Instituto studentė. Hitlerinin
kams atėjus į Klaipėdą, mačiau 
savo akimis, kai jie atėjo į Ins
titutą, mėtė lauk mokslo prie
mones, brangius mikroskopus 
ir dar šaukė: “Klumpen and Ju- 
den heraus!” Tada mūsų, žydų, 
ir lietuvių tragediją buvo bend
ra.

2. 1940 m. rusams atėjus Į 
Lietuvą, dalis jaunimo — entu
ziastai komunistai griebėsi dar
bo. Prie jų prisijungė žydų tau

tybės komunistai ir drauge 
skriaudė savuosius. Daug lietu
vių ir daug žydų buvo tada iš
tremta į Sibirą, štai antrą kar
tą žydų-lietuvių likimas bend
ras.

3. 1941 m. atėjo vokiečiai Į 
Lietuvą. Buvę kovotojai už ko
munizmą išbėgo į Rusiją. Iškilo 
kita jaunimo banga, kuri skati
no jaunuolius padėti vokiečiams 
hitlerininkams. Jie sakėsi einą 
gelbėti Tėvynės. Toji dalis ak
tyviai prisidėjo prie nekaltųjų 
žydų tautybės žmonių skerdy
nių.

Čia įdomu paminėti faktą, 
kurį mačiau savo akimis. Auto
busai su ukrainiečiais ir latviais 
atvyko į Lietuvą pagelbėti at
likti žydų tautybės žmonių žu
dymą Lietuvos miesteliuose. 
Kartu, apsvaigę hitlerininkų fa
šistų idėjomis, žudė nekaltus 
senelius ir kūdikius. Tačiau ir. 
jų entuziazmas greit praėjo.

4. Štai 1943-44 m. vėl ma
čiau savo akimis, kaip Kupiškio 
miestelyje tie fašistai jaunuo
liai bėgo slapstytis nuo vokie
čių, kurie tuomet jau gaudė lie
tuvius ir vežė juos į vokiečių 
stovyklas. Vėl kraujas liejosi, 
jeigu kas mėgino priešintis. Ta
da mano likimas ir daugelio ki
tų žydų tautybės, kurie slapstė
si kaimuose, buvo bendras su 
tų lietuvių fašistų likimu. Vo
kiečiai buvo bendras mūsų 
priešas, tačiau kraujo liejimas 
dar nesibaigė. •

5. Karui einant į galą, vėl 
grįžo rusai į Lietuvą. Grįžo tas 
lietuvių jaunimas ir ta dalis žy
dų, kurie buvo išbėgę į Rusiją. 
Prasidėjo kerštas. Brolių lietu
vių kraujas liejosi nuo savo bro
lių rankos. O kiek skriaudos pa
daryta kaimus pertvarkant! 
Verkė tėvai, netekę sūnų, dre
bėjo Lietuvos žemelė savo žmo
nių krauju persunkta. Tai liūd
niausias mūsų istorijos lapas, 
liūdniausias mums, žydams, 
liūdniausias ir lietuviams.

Čia norisi paminėti, kad žy
dų tautybės žmonės ir vėl nu
kentėjo 1946-47 m. Tai žmonės, 
kurie buvo atsidavę komunistai, 
bet žuvo nuo komunistų rankų. 
Taip buvo nužudyti kalėjimuo
se rašytojai Kvetko, Fefer ... 
Ir kodėl?

Visos tos žudynės buvo pri
dengtos beprotiškos idėjos šy
du.

Argi mūsų dienomis nevyksta 
panašūs žiaurumai, panašios žu
dynės? Vėl brolis brolį žudo. 
Argi įvykiai Airijoje, Libane 
nėra aiškūs įrodymai, kad pa
saulis eina į bedugnę?

Gyvename tokiame laikotar
pyje, kai žmonės skrenda į Mė
nulį, moderniškiausi atominiai 
ginklai gali sunaikinti žmoniją. 
Argi dar neatėjo laikas, kad 
jaunimas pasakytų gana: gana 
erzinti žmogų prieš žmogų, tau
tą prieš tautą? Gana keršto, ha- 
lin žvėrių įstatymai! Gal jau 
atėjo laikas jaunimui surasti to
kią idėją, kuri padėtų žmogui 
surišti žudikų rankas, idėją, ku
ri pamokytų žmogų mylėti žmo
gų ir ištiesti ranką silpnajam. 
Deja, nei komunizmas, nei 
krikščionybė nepajėgė tai pada
ryti antrojo pasaulinio karo 
metu. Tad mes, tėvai, kurios 
bebūtumėm tautybės, savo jau
nimo ateities dėlei jieškokime 
tokios idėjos, kuri padėtų įgy
vendinti tokį pasaulį, kuriame 
mūsų vaikai jaustųsi saugesni 
ir nedrebėtų pamatę stipresnį 
žvėrį žmogaus pavidalu. Tada 
galėsime tikėtis, kad tikrai pri
artės laikai, apie kuriuos prana
šavo senovės žydų pranašas Je- 
šajahu: “Ateis laikai, kad žmo
gus mylės žmogų, vilkas ir 
ėriukas gyvens kartu, o mažas 
vaikas ganys juos.”

Šeina Gertnerienė 
1977 m. sausio mėn.

RED. PASTABA šio rašinio auto
rė, norėdama parodyti savo ryšius 
su lietuviais, pridėjo iš Lietuvos 
gautų laiškų ištraukų kopijas ir vie
ną atviruką-sveikinimą N. Metų pro
ga. Pastarąjį atsiuntė dukra tų lie
tuvių tėvų, kurie š. Gertnerienės šei
mą kurį laiką globojo. Ji rašo: 
“Brangioji, sveikinu Jus visus su 
Naujaisiais Metais. Tegu visus Jū
sų darbus lydi sėkmė ir laimingai 
dega namų židinio ugnis. Tegu Jūsų 
kasdieninis triūsas neša gėrį žmo
nėms. Teresė, Panevėžys.” 
1976. XII. 15.

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

lęšiai (contact lenses).

A+A 
kun. dr. Jonui Patašiui

mirus Amerikoje, broliui ANTANUI PATAŠIUI su 
šeima Toronte, svainiui LEONUI VALIUKUI To
ronte, seserims — PETREI ir STASEI bei jų šei
moms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą —

Z. O. Girdauskai

A. E. Žemaitaičiai

A. E. Kuraičiai, 
St. Catharines, Ont.

Pr. Bacevičius

Pr. Kėvalaitis

J. J. Šarūnai

kun. dr. Jonui Patašiui
mirus, mielus choristus — brolį ANTANĄ su 

šeima ir svainį LEONĄ VALIUKĄ nuoširdžiai 

užjaučia —
Lietuvos Kankinių parapijos choras

A+A 
kun. dr. Jonui Patašiui

mirus, brolį ANTANĄ su šeima ir kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

K. E. Činčikų ir L. E. Rudaičių 

šeimos

kun. dr. Jonui Patašiui 
mirus, jo broliui ANTANUI PATAŠIUI su šeima, 

seserims Lietuvoje ir svainiui LEONUI VALIUKUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

E nd želių šeima

kun. dr. Jonui Patašiui

mirus JAV-se, brolį ANTANĄ su šeima, svainį 
LEONĄ ir visus gimines nuoširdžiai užjaučia —

Br. Mackevičius

A+A
Vincui Čerškui

mirus, žmonų ALDONĄ, dukrelę ROTĄ, sūnų 

ANDRIŲ su žmona bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Antanas Pilibaitis

Port Coquitlam, B.C.

A+A

Juozui Sakalauskui

Kaune mirus, jo brolį HENRIKĄ SAKALAUSKĄ- 

SAKALĄ nuoširdžiai užjaučiu —

R. Medelis

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Petrui Yakščiui

mirus, jo žmonai ONAI, dukroms ALDONAI GUDIE
NEI, GINAI JAZOKIENEI ir BERTAI TOOKER bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

Padėka
Mylimam sūnui ir broliui

a.a. Vytautui Senkevičiui
mirus, nuoširdžiai dėkojame: Tėvams pranciškonams, 
ypač kun. Antanui Prakapui, OFM, už ligonio lankymą, 
suteiktus paskutinius sakramentus, maldas laidotuvių 
koplyčioj, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines; 
kun. klebonui P Ažubaliui — už šv. Mišias, sol. V. Ve- 
rikaičiui — už giesmes laidotuvių pamaldose, karsto ne
šėjams — P. Imbrasui, J. Šarūnui, F. Mockui, L. Kali
nauskui, VI. Morkūnui ir J. Dambarui; giminėms ir pa
žįstamiems už gėles, užprašytas šv. Mišias ir aukas Tau
tos ar Skautybės fondams. Ačiū visiems už pareikštas 
užuojautas ir dalyvavimą laidotuvėse.

V. Senkevičienė
ir sūnus Česlovas



Plakatas, kurį Seinų ir apylinkės lietuviai 1975 m. buvo iškėlę Marijos statulos vainikavimo šventėje prieš 
iškilmės pakylą. Jame įrašyta (lotyniškai): “Dėmesio! 1946-1975. Mes, lietuviai, prašome Lenkijos K. Bendrijos 
dvasiškius leisti atnašauti Mišias lietuvių kalba Seinų parapijos šventovėje”.

Seinų lietuvių raštas vyskupui

Bebaimiai kovotojai Lietuvoj
Pernai lapkričio 25 d. Lietu

voje susidarė Helsinkio nutari
mų vykdymui remti grupė. Ją 
sudarė penki nariai steigėjai. 
Vienas jų —- rašytojas Tomas 
Venclova šių metų pradžioje at
vyko Į JAV. Panašios Helsinkio 
baigiamojo akto rėmėjų grupės 
veikia Maskvoje, Ukrainoje ir 
Gruzijoje. Neseniai į Vakarus 
atvyko maskvinės Helsinkio 
stebėtojų grupės narė Liudmi
la Aleksejeva, kuriai buvo leis
ta išvykti drauge su šeima. Tiek 
Venclova, tiek Aleksejeva yra 
pareiškę, kad jie save laiko anų 
grupių atstovais užsienyje.

Aplankė vyskupus
L. Aleksejva pernai rudenį 

žmogaus teisių gynimo reikalais 
lankėsi Lietuvoje, aplankė abu 
tremtyje laikomus Vilniaus ir 
Kaišiadorių vyskupus ir drau
ge su Tomu Venclova aplankė 
švietimo “ministerį” Rimkų ir 
Antano Vienuolio vidurinę mo
kyklą Vilniuje ryšium su netei
sėtu jos septynių abiturientų 
pašalinimu. Po tos kelionės bu
vo paskelbtas bendras Vilniaus 
ir Maskvos grupių dokumentas, 
kuriame abiejų Lietuvos vys
kupų nušalinimas nuo pareigų 
skelbiamas nesuderinamu su 
Helsinkio įsipareigojimais.

Šiuo metu, Aleksėj evos nuo
mone, lietuviškajai Helsinkio 
stebėtojų grupei gresia valdžios 
bausmės. Jos žiniomis, amžiumi 
vyriausia narė rašytoja Ona Lu- 
kauskaitė - Poškienė buvo iš
kviesta į Šiaulių prokuratūrą, 
kur ji buvo įtikinėjama išstoti 
iš grupės. Poškienei atsisakius 
tai-padaryti, jai buvo grasina
ma, kad ateityje ji gailėsis to 
nepadariusi. Į tai rašytoja Poš
kienė atsakė gerai prisimenanti 
daug baisesnius laikus, todėl 
bauginimų ji nebijanti ir esanti 
pasiryžusi likti ištikima savo 
apsisprendimui.

L. Aleksejevos žiniomis, KGB 
nepaliko ramybėje nė kitų lie
tuviškosios grupės narių. Pada
ryta krata pas kunigą Karolį 
Garucką. Kratos metu saugu
miečiai su juo grubiai elgėsi ir 
jam taip pat grasino.

Persekiojamas V. Petkus
Prieš trečiąjį grupės narį 

Viktorą Petkų buvo panaudotos 
provokacijos (panašios priemo
nės naudotos ir prieš ukrainie
čius). KGB, kaip pasakoja L. 
Aleksejeva, iškvietė kaikuriuos 
paskutinių klasių mokinius, ku
rie lankosi pas Petkų, ir reika
lavo iš jų parodymų, jog Pet
kus jiems duodąs pinigų, juos 
pratinąs rūkyti, su jais darąs 
religinius pasikalbėjimus. Mo
kiniai jokių parodymų apie Pet
kų nedavė.

Vasario 16 d. iš vieno Pet
kaus pažįstamo kagėbistai pa
reikalavo, kad jis pasirašytų 
raštelį, jog Petkus jam esąs sko
lingas 1600 rublių. Nors tai ne
tiesa, tačiau saugumiečių suglu
mintas žmogus pasirašė. Kitas 
Petkaus pažįstamas buvo pana
šiai verčiamas paliudyti taria
mą skolą, bet pasirašyti atsisa
kė. Jiem abiem buvo liepta 2-3 
savaites apie tai niekam ne
prasitarti. Iš to spėjama, kad 
Viktorui Petkui Saugumas ruo
šia baudžiamąją bylą, kaltinda
mas jį neva sukčiavimu.

V. Petkus — teigia Alekseje
va — yra Lietuvoje žinomas 
katalikų kultūros veikėjas, pa
sižymėjęs lietuviškosios poezi
jos bibliografijos ir lietuvių po
etų biografijų tyrinėtojas, su
daręs pačią didžiausią to rūšies 
kartoteką. Jis pragyvena iš sa
vo darbo poliklinikoje kaip me
dicinos įrankių technikas. Pet
kus buvo dukart kalintas. 1947 
m. dar aštuoniolikametis jis bu
vo suimtas už priklausymą neva 
antisovietinei jaunimo organi
zacijai, nors toji organizacija

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuvoje gyvuoja nuo 1911 m., 
kai sovietinės valdžios dar iš 
viso nebuvo, (čia pasakotoja tu
ri galvoje ateitininkų organiza
ciją. Kitų šaltinių žiniomis, V. 
Petkus buvo Raseinių ateitinin
kų kuopos pirmininku.) Nuteis
tas penkeriem metam, jis mė
gino pabėgti iš lagerio. Už tai 
jam buvo bausmė padidinta. 
1952 m. jis buvo iš lagerio pa
leistas. 1957 m. vėl suimtas už 
slaptą lietuvių poetų, ypač Jur
gio Baltrušaičio, raštų platini
mą. Už tai jis gavo 8 metus, ku
riuos pilnai atkalėjo.

“Pavojingas” žmogus
L. Aleksejeva teigia, kad Vik

toras Petkus yra didelis Lietu
vos valstybinės, kultūrinės ir 
religinės istorijos žinovas. Šio
mis temomis pasikalbėti su juo 
esąs grynas malonumas. Todėl 
jis ypač mėgstamas vyresniųjų 
klasių jaunimo, kuris Petkų la
bai gerbia, nes iš jo sužino tai, 
ko negalima rasti jokioje kny
goje ar vadovėlyje. Tačiau 
draugauti su Petkumi, pasak 
Aleksejevos, reikia tiesiog he
roizmo, nes visus jo lankytojus 
nuolat vargina KGB ir milicija, 
reikalaudami iš jų Petkų juo
dinančių parodymų. Vien tik už 
tai, kad lankydavosi pas Petkų 
ir eidavo šventovėn, pernai Vil
niuje iš. A. Vienuolio- vidurinės 
mokyklos prieš pat mokslo me
tų pabaigą buvo pašalinti sep
tyni abiturientai. Nukentėjo ir 
kaikurie jų tėvai. Ši jaunuolių 
byla sukėlė didelį visuomenės 
pasipiktinimą. Ji buvo atžymėta 
maskvinės grupės dokumentu 
nr. 15 ir iš dalies prisidėjo prie 
Helsinkio grupės sudarymo 
Lietuvoje.

Už Kęstutį Jokūbyną
Prieš porą metų tame pačia

me “LKB Kronikos” numeryje 
buvo paskelbti greta vienas ki
to rašytojo Tomo Venclovos ir 
buvusio politkalinio Kęstučio 
Jokūbyno atviri laiškai, kuriais 
jie pareiškė savo norą išvykti iš 
Lietuvos. Tomas Venclova jau 
Amerikoje, o Kęstutis Jokūby- 
nas treti metai vis dar tebelau
kia savo eilės. Sovietinė val
džia, nepaisydama nei Helsin
kio, nei kitokių tarptautinių įsi
pareigojimų, nei paprasto žmo
niškumo, vis dar nesutinka jam 
išduoti išvažiavimo vizos ir ne

Tikri ir netikri pranašai
AL. GIMANTAS

jau daug kas turėjome pokal
bių, susitikimų su iš Lietuvos iš
leistais mūsų disidentais. Vieni 
jų atvyko užjūrin atsisakę so
vietinės pilietybės, kiti gavo 
penkerių metų išvykimo leidi
mą, bet liko, bent kol kas, sovie
tiniais piliečiais.

Tai labai įdomi žmonių gru
pė, juo labiau, kad jie priklau
sė daugiausia kultūriniam eli
tui. Vis sunkėjant aplinkai ir di
dėjant įvairiems varžtams, jų 
kultūrinė veikla ten pasidarė 
labai ribota. Tačiau tų asmenų 
moralinė įtaka visdėlto galėjo 
būti jaučiama ir toliau. Kaiku- 
rių aiški disidentinė veikla so
vietinio režimo negalėjo būti il
giau toleruojama. Pačių suinte
resuotų asmenų (ir iš dalies va
karietiškos talkos) pastangų dė
ka -pagaliau atėjo išvykimo va
landa.

Galimas dalykas, sulauksime 
čia ir daugiau panašaus profilio 
asmenybių iš ten, nes režimui 
gana patogu tokiu būdu nusikra
tyti tokio pobūdžio rezistentais, 
nors taikiu būdu demonstruo
jančiais savąjį nepasitenkinimą. 
Jų veikla primena indiečių lais
vės kovotoją M. Gandhi, kuris 
kovojo prieš imperialistinį bri
tų režimą taikiu būdu ir esamų 
įstatymų ribose. Tiesa, neišven- 

leidžia išvykti pas brolį Kana- 
don. Bet kaip tik dėlto Kęstučio 
Jokūbyno pavardė pastaruoju 
metu vis dažniau nuskamba pa
saulio spaudoje.

Vokiečiai rašo
Š.m. kovo 5 laidoje jį paminė

jo ir V. Vokietijos laikraštis 
“Bayernkurier”. Rašydamas 
apie Baltijos tautų rusinimą, 
bavarų laikraštis pradeda vil
niečio Kęstučio Jokūbyno at
veju. Esą pavienių žmonių liki
mai rodo Pabaltijo žmonių tra
giką. 46 metų lietuvis Kęstutis 
Jokūbynas 1975 m. sausio mė
nesį įteikė sovietų, valdžios or
ganams prašymą leisti jam iš
vykti pas savo brolį, gyvenantį 
Kanadoje. Prašymas buvo at
mestas, nurodant, kad Jokūby
nas savo metu dėl politinių 
priežasčių buvo laikomas pa
taisos darbų kolonijoje. Antrą 
kartą jo prašymas buvo atmes
tas, pažymint, kad Jokūbynas 
neturi giminių Izraelyje. Su tuo 
— teigia bavarų laikraštis — 
Jokūbynas turėjo sutikti, nes 
iš tikrųjų jis nėra žydas. Nau
jausią savo pareiškimą jis yra 
įteikęs pernai gruodžio mėnesį, 
tačiau atsakymo į jį iki šiol ne
gavo.

Primena anekdotą
Taip atpasakojęs lietuvio at

vejį, straipsnio autorius Alex 
Peter prideda satyrišką savo 
komentarą. Esą nenoromis pri
simena anekdotas iš Estijos, kur 
mažai žydų bendruomenei pri
reikė naujo rabino. Buvo įteik
tas atitinkamas pareiškimas 
valdžiai ir gautas atsakymas pa
siūlyti jai tris kandidatus, iš 
kurių vienas būsiąs paskirtas 
rabinu. Po kiek laiko atėjo at
sakymas: nė vienas iš trijų kan
didatų, deja, negalįs būti skiria
mas rabinu. Ir tai dėlto, kad 
pirmasis kandidatas, nors bu
vęs rabinų mokykloj, nėra par
tijos narys; antrasis — parti
nis, bet nematęs rabinų mokyk
los; trečiasis — išsimokslinęs 
rabinas su partijos nario bilie
tu, bet . . . žydas. Taigi, ne!

Taip bavarų laikraštis verti
na “tarybų” valdžios elgesį su 
Kęstučiu Jokūbynu, kuriam ne
leidžiama pasinaudoti išvažiavi
mo teise pas brolį Kanadon.

A. Lembergas

gė jis kalinimų, bado streikų, 
bet jis ir jo pasekėjai vengė ko
vos, reikalaujančios kraujo ir 
parako. Buvo stengiamasi veikti 
legaliai, bet sistemingai ir in
tensyviai. Tai privedė prie britų 
kolonizmo pabaigos Indijoje.

Pasklaidžius mūsiškių disi
dentų žodžius, kalbas, pasisaky
mus, susipažinus su jų pareiš
kimais mūsų spaudoje, nesunku 
pastebėti, kad ir jų tarpe esama 
nuomonių skirtumo išeiviją itin 
dominančiais klausimais. Vienų 
pareiškimai apgalvoti, atsargūs, 
kitų gi — pasižymi aštriomis, 
kraštutinėmis išvadomis. Todėl 
specifiniai klausimai taip ir lie
ka tik pusiau atsakyti. Magiškų 
formulių, deja, pasirodo neturi 
ir lietuviai disidentai, o išeivijos 
tautiečiai tikėjosi autoritetingo 
“visa žinančio” žodžio ir išva
dų. Tad gal nereikėtų stebėtis ta 
gal ir nelabai žymia išeivijos 
dalimi, kuri yra linkusi žvelgti 
į kaikuriuos iš anapus atvyku
sius asmenis su rezervais (są
moningai vengiant vartoti žodį 
— nepasitikėjimu).

Yra manančių, kad kaikurie 
sovietiniai autoritetai t yra pasi
ruošę išnaudoti tokią auksinę 
progą, pvz. atsiųsti netikrų’pra
našų. Juk jų tikslas — sukom
promituoti ir sumenkinti visą 
disidentinį sąjūdį. O tikslui pa-

Esame spausdinę “Tž” Seinų lie
tuvių pasisakymus apie lietuviams 
daromų skriaudą Seinų bazilikoje — 
neleidimą lietuviškų pamaldų, Lom
žos vyskupo M. Sasinowskio paaiški
nimą ir jo kurijos raštą Z. Revskiui, 
“Tėviškės žiburių” laišką Lomžos 
vyskupui, šiuo atveju spausdiname 
pačių Seinų lietuvių atstovų raštą, 
skirtą Lomžos vyskupo kurijai ir at
sakantį į ankstyvesnius kurijos prie
kaištus. Rašto pradžioje sakoma, kad 
Seinų srityje nuo seno gyvena lie
tuviai, kurių teises respektuoja da
bartinė Lenkijos valstybė, bet kitaip 
elgiasi lenkų dvasiškija. Raštas pa
rašytas 1976. V. 3 — 6 d. d., bet nuo
rašas Kanadoje gautas visai nese
niai. RED.

(...) Skirtingą politiką sten
giasi vesti lenkų dvasiškija. Jau 
per 20 metų lietuviai gyventojai 
veda dialogą su hierarchija, pra
dedant parapija, kurija ir bai
giant Lenkijos primų. Buvo 
prašoma laisvomis nuo lenkiškų 
pamaldų valandomis leisti mels
tis lietuviams jų tėvų kalba pa
rapijos šventovėje, dabartinėje 
Seinų bazilikoje, šis dialogas — 
turtingas savo turiniu Įgaudavo 
įvairias formas, tačiau jokie 
Seinų parapijos lietuvių argu
mentai nepakeitė dvasiškijos 
nusistatymo.

Lomžos kurija raštu nr. 359 
1976 m. vasario 16 d. Varšuvo
je gyvenančiam pil. Zbignievui 
Revskiui išaiškino, kodėl ji taip 
užsispyrusiai gina savo nusista
tymą. šio rašto nuorašus kurija 
pasiuntė Lenkijos primo sekre
toriatui, kulto reikalų įstaigai 
Suvalkuose, prel. S. Rogovskiui 
Seinuose, kun. Z. Parakevičiui 
Seinuose ir A. Šimčikui Skarkiš- 
kiuose kaip lietuvių gyventojų 
atstovui. Šis raštas savo plačia 
apimtimi ir turiniu yra viešas 
lietuvių tautybės gyventojų su- 
niekinimas.

Mes, žemiau pasirašę, lietuvių 
gyventojų vardu įteikiame Eks
celencijai griežtą protestą:

1. Prieš lietuvių tautybės gy
ventojų diskriminaciją - leidimą 
melstis Seinų bazilikoje tik len
kų tautybės gyventojams. Bazili
ka pastatyta bendromis lietuvių 
ir lenkų pastangomis. Ji yra 
brangus architektūrinis pamink
las, tikras perlas šiame krašte. 
Vien tik jos pamatymas teikia 
žmogui estetinį pasigėrėjimą.

2. Prieš neteisingą lietuvių 
skirstymą į “didvyrius”, “va
dus”, “liaudies Lenkijos prie
šus” ir “sąžiningus katalikus”. 
Diskriminacinė politika vienodai 
pažemina visus. Tad šiuo atveju 
skirtumas gali būti tik reakci
joje prieš tokį mostą. Lojalumą 
Lenkijos liaudies respublikai 
lietuviai įrodė savo kasdieni
nėm pilietinėm pareigom. Kul
minaciniu punktu buvo 1973 m. 
sausio mėn. įteiktas KCPZPE ir 
Lenkijos liaudies respublikos 
ministerių tarybos diplomas 

'Seinų apskr. už ypatingus nuo
pelnus viršnorminės produkci
jos gamyboje “20 milijardų” rė
muose.

3. Prieš priskyrimą lietuviams 
veiksmų, kurių jie nepadarė. 
Pvz. kaltinimas už rašymą šūkių 
ant sienų “skersti lenkus” netu
ri jokio pagrindo. Tai provoka
cija, padaryta neatsakingų as
menų.

4. Prieš kaltinimą lietuvių 
girtuokliavimu, chuliganiškais 
išsišokimais bei giedojimu šven
tovėje alkoholio įtakoje. Šiuo 
reikalu kompetentingą atsakymą 
gali duoti vietinės milicijos at
stovai. Taip pat vertėtų atkreip
ti dėmesį į KPMO Seinų komen
danto pareiškimą, kad “lietuviai 
yra išskirtinai rami tautybė, ku
rios dėka apskrityje turime ma
žiausią nusikaltimų nuošimtį, 
imant visos valstybės mastu”.Ne
tiesa, kad tariamai vienas ne
blaivus lietuvis buvo pašalintas 
iš bazilikos.

5. Prieš draugystę su įvairiom 
šovinistinėm grupėm. Tokia 
grupė buvo lenkų “delegacija”, 
įteikusi vysk. M. Sasinowskiui 
svarbų “istorinį raštą”. Šis raš
tas buvo parašytas nuo pradžios 

siekti ten yra panaudojamos vi
sos priemonės.

Iki šiol visi disidentai čia pa
sitinkami entuziastingai, nuošir
džiai, su pasitikėjimu. Tuo būdu 
sąlygos “netikriems prana
šams” reikštis mūsų aplinkoje 
yra palankios. Vadinasi, labai 
reikalingas apdairumas ir atsar
gumas. Kaikurie įžvalgesni lie
tuviškojo gyvenimo stebėtojai 
jau turi susidarę išvadas, kurių 
iškėlimo viešumon greitu laiku 
tikrai nelauktina. Visa tai rodo 
problemos sudėtingumą. Spren
dimų juk negalima daryti, re
miantis tik prielaidomis ar spė
jimais. Tuo tarpu rekomenduo
tinas budrumas ir sveika nuovo
ka.

iki pabaigos lenkiškoje šovinis
tinėje dvasioje. Tad negalima 
sutikti, kad ši grupė atstovauja 
ir kalba visų Seinų parapijos 
lenkų vardu. Jau pirmame saki
nyje “nesuskaitomuose ir augan
čiuose lietuvių veiksmuose mū
sų Seinų bazilikos ribose” žodis 
“mūsų” įrodo, kieno vardu ši 
grupė kalba. Šiuos asmenis ner
vina giedamos lietuviškos reli
ginės giesmės. Jų nuomone, šios 
giesmės esančios “neatsakingi 
veiksmai”. Kurija solidarizuoja 
šiai grupei, pripažindama jos 
samprotavimus “i s t o rin iais”. 
Tikrumoje jie yra labai tolimi 
nuo šiandieninės Lenkijos isto
rikų mokslinių veikalų, kaip P. 
Lossovskio, J. Ochmanskio, J. 
Visnievskio ir kt. Kurijos nusi
statymas lietuvių atžvilgiu aiš
kiai siejamas su tam tikrom bur
žuazinės Lenkijos grupėm, kai 
lietuviams nenorėta pripažinti 
atskiro tautinio savitumo.

6. Prieš laikyseną vysk. M. 
Sasinowskio, kuris 1975 m. ko
vo 10 d. pamoksle pažeidė lie
tuvių tautybės tikinčiųjų garbę, 
tačiau šį tikrą faktą kurijos raš
tas paneigė.-

7. Prieš panaudojimą klau
syklos kaip baudos priemonės 
— nedavimą atleidimo asme
nims, giedantiems lietuviškai 
bazilikoje ir neremiantiems kle
bono kun. Rogovkio bei Lomžos 
kurijos politikos.

8. Prieš taikos drumstimą 
tarp gražiai sugyvenančių lietu
vių ir lenkų kaimynų, prieš kė
limą nesantaikos mišriose lietu
vių - lenkų šeimose, kurios iki 
šiol gyveno labai pavyzdingai.

9. Prieš pavaizdavimą mūsų, 
lietuvių, netikroje šviesoje Vati
kano lietuvių dvasiškių tarpe.

Manome, kad kurijos rašto 
pabaiga, sakanti, jog “išsprendi
mas šių visų reikalų Seinuose 
yra tiksliausias ir teisingiausias 
sielovados požiūriu” — yra toli 
nuo tiesos. Jokia diskriminacija 
ar šovinizmas negali būti teisin
gi, nes kursto tarpusavio neapy
kantą, erzina abi iki šiol broliš
kas tautas. Tai persimeta į visą 
bendruomenę, visas institucijas, 
mokyklas ir atneša liūdnas pa
sekmes.

Reikalaujame pakeisti ligšio
linę taktiką lietuvių atžvilgiu, 
remiantis Jūsų rašte minimais 
principais: “Kristaus įsakymu 
Katalikų Bendrija skelbia Gerą
ją Naujieną visoms tautoms be 
rasių, kalbos ir visuomeninės - 
politinės santvarkos skirtumo”.

Pasirašė lietuvių visuomenės 
vardu 1. inž. Jonas Pojavis, 2. 
inž. Viktoras Jankauskas, 3. 
Petras Janušonis, 4. Albinas 
Šimčikas, 5. Valinčius Vincas. 
(Pavardės įrašytos lenkiška for
ma).

Nuorašai pasiųsti:
1. J. Em. karį. Stp. Višins

kiu!, Lenkijos primui,
2. kulto reikalų ministeriui,
3. vaivadijos kulto reikalų 

skyriui Suvalkuose.

STASIO MOTŪZO, gyvenančio V. 
Vokietijoje, drožinys, vaizduojąs se
novės knygnešį, slaptai gabenantį J. 
Basanavičiaus “Aušrą” iš Vakarų į 
rusų okupuotą Lietuvą. Dabar po
grindinė “Aušra” panašiais keliais 
patenka iš Rytų į Vakarus

ATOSTOGOS
pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine

Pranciškonai maloniai kviečia 
visus lietuvius atostogauti jų 
vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine.

Sezonas prasideda liepos 2 ir 
baigiasi rugsėjo 5. Nuo liepos 
2 iki 16 ir nuo rugpjūčio 21 iki 
rugsėjo 5 nuo kambarių duoda
ma 20% nuolaida. Prašoma re
gistruotis iš anksto.

Informacijai adresas: Vasar
vietės vedėjas, Franciscan Mo
nastery, Kennebunkport, Maine 
04046, USA. Tel. 207-967-2011.

Sklb.
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Kanada yra garsi klevų sula. Taip ji suteka pavasarį į paruostus indus

Konsulo laiškas autoriams
Kanados vyriausybės daugiakultū- 

rės programos rėmuose 1976 m. pa
baigoje buvo išleisdinta knyga “A 
Member of a Distinguished Fami
ly”, skirta lenkų imigracijai Kanado
je abibūdinti. Jos autoriai prof. Hen
ry Radecki ir red. Benedikt Heyden- 
korn, rašydami apie Lenkijos praei
tį, įjungė sakinį apie lietuvius, esą 
jie buvo neatskiriama Lenkijos da
lis. Yra ir kitų netikslumų. Genera
linis Lietuvos konsulas dr. J. Zmui- 
džinas, anksčiau parašęs veikalą apie 
Liublino uniją prancūzų kalba, susi
pažinęs su minėtų autorių leidiniu, 
parašė jiems laišką, kurio vertimą 
čia spausdiname. RED.

1977 m. kovo 22 d.
Gerbiamasis Pone Radecki,
Skaitydamas Jūsų leidinį “A 

Member of a Distinguished Fa
mily”, buvau nustebintas dviejų 
faktų iškraipymo.

Visų pirma šeštame puslapy
je sakote: “Ekspansija rytų link 
pasiekė savo viršūnę Liublino 
unijoje 1569 m., kai Lietuva su
siliejo (merged) su Lenkijos ka
ralyste”. Tai ne kas kita kaip 
kad Lenkijos ekspansijos šlo
vinimas, kurį dera vadinti pro
pagandine istorija (“drum and 
trumpet history”), nes Lietuva 
niekad nebuvo susiliejusi su 
Lenkija.

1569 m. liepos 1 d. Lietuva ir 
Lenkija pasirašė sutartį, suda
rančią konfederaciją arba Len
kijos — Lietuvos sandraugą 
(commonwealth), kuri Lenkijo
je buvo labai netiksliai vadina
ma “Rzeczpospolita P o 1 s k a”. 
Tačiau ir tuomet Didžioji Lietu
vos kunigaikštystė ir Lenkijos 
karalystė buvo visiškai suvere
ninės valstybės ištisus 226-rius 
metus. Veikė ir toliau dvi atski
ros organizacijos: jos turėjo at
skiras konstitucijas, ministerių 
kabinetus, įstatymus, kariuome

“ 2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) ,
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955>

, Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
► ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
L*-*-*. A A. A. ■*. A O. A A Al* A A AA

nes, iždus, pinigų kalyklas, ant
spaudus, vėliavas, teismus ir 
kanceliarijas.

Antra, Jūsų knygoje yra kitas 
nepagrįstas tvirtinimas, kurio 
tik dalį čia cituoju: “Lietuviai. .. 
iki paskutiniojo padalinimo 
1795 m. buvo neatskiriama len
kų tautos (Polish nation) dalis” 
(188 psl.); Tai grubus, neturįs 
pavyzdžio istorijos iškraipymas, 
paneigiąs lietuvių tautos tapaty
bę, kurią sudaro savita jos kal
ba, etninė kilmė, tautinis cha
rakteris, tradicijos ir šešių šim
tų metų valstybės istorija.

Nors augštesnieji lietuvių 
sluogsniai buvo į galą sulenkin
ti, tačiau jie visuomet jautė stip
rią priklausomybę Lietuvos vals
tybei.

Kai buvę sąjungininkai — 
Lenkija ir Lietuva yra vėl atsi
dūrę pavojingoje bendro priešo 
kolonijinėje valdžioje, labai ne
išmintingai ir net žalingai elgia
si jų palikuonys laisvame kraš
te, juodindami vieni kitų tauti
nį palikimą ir kurstydami savi
tarpio nesutarimus. Tokia laiky
sena yra taip pat nesuderinama 
su “daugiakultūre aplinka, ku
rią teikia Kanada visiem žmo
nėm”.

Minėtos klaidos, liečiančios 
Lietuvą, primena tebegaliojan- 
tį Voltaire’o posakį: “Matome, 
kaip istorijoje vis toliau įsigali 
klaidos bei prietarai, išstumda
mi tiesą ir išmintį.”

Tikiuosi, kad minėti netikslūs 
tvirtinimai, kurie aptemdo auto
rių objektyvumą, kenkia pačios 
knygos orumui bei vertei, bus 
pašalinti arba kitaip pataisyti.

Pagarbiai —
Jonas Žmuidzinas, 

einąs generalinio Lietuvos 
konsulo pareigas
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© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
MORDOVIJOS KALINYS
Pogrindžio “Aušra” savo 4 nr. 

skaitytojus supažindina su XIX-me 
Mordovijos lageryje kaltinamu Liu
du Simučiu, kurio tėvas 1941 m. va
sarą buvo nukankintas Rainių miš
kelyje. L. Simutis 1955 m. buvo nu
teistas kalėti 25 metus už antisovieti- 
nę veiklą. 1975 m. vasarą jis buvo 
atvežtas Vilniun perauklėti, bet sa
vo nuomonės nepakeitė, malonės 
prašymo neparašė. L. Simučio adre
sas: Mordovskaja ASSR, et. Potma, 
p/o Lesnoj, p/a Z. X. 385/19. “Auš
ros” paskelbtame laiške, rašytame 
prieš 1976 m. Velykas, pastebi, kad 
jo sveikatai daugiau pakenkė dveji 
metai XIX-me lageryje, negu 12 me
tų X-me lageryje. L. Simutis dirbo 
elektriku. Nors gyventi sunku, bet 
nenusiminė: “O Laisvė? Ji man ma
tosi labai juoda. Tiesa, ir čia neleng
va būti savimi. Ir čia yra ką praras
ti: teisę nusipirkti per mėnesi kilo
gramą kombinžyro, teisę gauti per 
metus siuntinuką, teisę ir galimybę 
kasdien valgyti kopūstus ir košę. 
Bet čia pro pirštus žiūrima i atsėdė
jusių po 20 ir daugiau metų kalinių 
nepasitenkinimą, į jų nenuolanku
mo nežymius pasireiškimus. O lais
vėje, sako, neįmanoma neveidmai
niauti, nesukčiauti, nemeluoti. Arba 
būk kaip visi, arba praris tave ko
lektyvas. Na, bet ką man kalbėti apie 
laisvę. Tiek metų išsėdėjus tobuloje 
izoliacijoje, vargu ar Įmanoma ne
klysti. Bet laisvėje ir klysti žymiai 
baisiau, negu čia, nes klaidos ten 
gali skaudžiau atsiliepti ne tik klys
tančiam, bet ir pašaliniams. Čia gi 
vienodai bevertės, bereikšmės tiek 
klaidos, tiek kvailystės, tiek ir iš
mintis.” Kitų šaltinių žiniomis, L. 
Simutis esąs jau paleistas. Apie tai 
kol kas tikslių žinių nėra.

“KRIŠTOLINĖ KNYGA”
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Gu

dijos leidyklų konkursas “Knygos 
menas” Rygoje įvertino gražiausiai 
išleistas 1976 m. knygas. Pagrindini 
pereinamąjį Gudijos prizą “Krištoli
nė knyga” laimėjo Lietuvos leidyk
los. Iš septynių I laipsnio diplomu 
įvertintų knygų trys buvo lietuviš
kų leidyklų leidiniai: “Minties” iš
leista L. Brežnevo kalba XXV-jame 
sovietų kompartijos suvažiavime, 
“Vagos” — dail. S. Krasausko albu
mas “Amžinai gyvi”, “Mokslo” — 
“Lietuviškosios tarybinės enciklope
dijos” I tomas. Jas spausdino K. Po
žėlos spaustuvė Kaune. II ir III laips
nio diplomus laimėjo aštuonios Lie
tuvos leidyklų knygos. Trys I laips
nio diplomai paskirti gudų leidyk
loms, vienas — estų. Latviai nelai
mėjo nė vieno I laipsnio diplomo. 
Kaip paprastai, ir šį kartą daugiau
sia dėmesio kriepta į propagandinį 
atspalvį.

KARDIOLOGINIS CENTRAS
Klinikinės Kauno ligoninės mies

telyje kovo 30 d. I-sis kompartijos 
sekr. P. Griškevičius, perkirpdamas 
juostelę, atidarė naujojo kardiologi
nio centro rūmus. Šiame penkių 
augštų pastate yra 140 vietų ligoni
nė širdies pacientams su specialiu 
atgaivinimo skyriumi bei operacine, 
širdies ligoniams pritaikyta polikli
nika, skaičiavimo centru. Kauno 
kardiologai yra pasižymėję sudėtin
gomis širdies operacijomis, savo su
kurtais aparatais. Kardiologinio 
centro atidaryme kalbėjo klinikinės 
Kauno ligoninės vyr. gydytojas P. 
Jašinskas, Kauno medicinos institu
to rektorius Z. Januškevičius, medi
cinos sesuo V. Levandavičienė, sta
tybininkų vardu — suvirintojas R. 
Slauskis, iš Maskvos atvykęs Sovie
tų Sąjungos sveikatos apsaugos mi- 
nisterio pavaduotojas J. Čazovas. 
Kompartijos sekr. P. Griškevičius 
pateikė statistinių duomenų' apie 
gydytojus ir ligonines Lietuvoje. 
Šiuo metu Lietuvos ligoninėse jau 
yra 36.000 lovų, o tai reiškia, kad 
10.000 gyventojų tenka 11 lovų. Per 
metus ligoninės gali priimti 600.000 
ligonių. Medicininę pagalbą Lietu
vos gyventojam teikia daugiau kaip 
11.009 gydytojų, 30.000 medicinos 
darbuotojų su viduriniu išsilavini
mu. Rajonų centruose dirba 15-18 
specialybių gydytojai. Klinikinė Kau
no ligoninė yra tapusi vienu stam
biausių specializuotos medicinos 
centrų Lietuvoje. Joje veikia kardio
logijos, kardiochirurgijos, neurochi
rurgijos, akušerijos - ginekologijos, 
akių ligų, nudegimų gydymo skyriai, 
ne tik teikiantys pagalbą pacien
tams,- bet ir vadovaujantys kitoms 
gydymo įstaigoms.

Lietuviai vyrai, atvykę 1947 m. kirsti Kanados miškų. Nuotrauka daryta 
Valoroje. šiais metais norima paminėti 30 metų sukaktį

ŠIMTAI INKILŲ
Alytaus rajone “Obelijos” kolcho

zo statybininkai ir vidurinės Miro
slavo mokyklos moksleiviai, sutik
dami pavasrį, pagamino 800 inkilų 
varnėnams, zylėms bei kitiems 
paukščiams, prisidedantiems prie 
kovos su augalų kenkėjais. Inkilai 
išvežiojami po kolchozo sodus, miš
kus ir miškelius. Biologinių aplinkos 
apsaugos priemonių projektą “Obe- 
lijai” paruošė Mokslų Akademijos 
zoologijos ir parazitologijos institu
to darbuotojai. Numatyta apželdinti 
dalį kolchozo teritorijos, kad joje 
pagausėtų paukščiai bei kiti naudin
gieji gyvūnai. Prie ežero bus įreng
ta vietinė biologijos stotis.

TARNAUJA' PROPAGANDAI
Kraštotyrininkai vis labiau įjun

giami į propagandinę veiklą, kuri 
yra naudinga tik kompartijai. Pvz. 
Aukštadvario kraštotyrininkai, vado
vaujami istorijos mokytojos Vincės 
Brundzienės, Spalio revoliucijos še
šiasdešimtmečio proga organizuoja 
ekspediciją. Jie žada rinkti medžiagą 
apie pirmuosius komunistus Trakų 
rajono apylinkėje, apie sovietinės 
Spalio revoliucijos dalyvį Juozą Ka
minską, vadovavusį revoliuciniam 
komitetui Aukštadvario valsčiuje. 
Kraštotyrininkai su V. Brundziene 
jau yra paruošę albumą “Jų šlovė 
neišblės”, kurin įtraukti Sovietų Są
jungos pusėje kovoję II D. karo da
lyviai, sovietiniai partizanai bei jų 
ryšininkai. Patarimus Aukštadvario 
kraštotyrininkams teikia vietiniai so
vietinio komunistų pogrindžio vete
ranai — Kazys Monkevičius ir Pet
ras Cijūnėlis. Matyt, jų iniciatyva 
kraštotyrininkai surinko medžiagą 
apie 1941 m. vasarą Rūdiškių pu
šyne sušaudytą apylinkės vykdomo
jo komiteto pirm. Petrą Janonį, su
tvarkė II D. karo pradžioje sušaudy
tos Aukštadvario mokyklos pijonie- 
rių vadovės Marytės Degutytės kapą.

KAUNIEČIAI SPORTININKAI
Su kauniečių laimėjimais sporto 

pasaulyje lankytojus supažindino 
Kauno istorijos muzėjuje surengta 
paroda “Sportinis Kauno gyveni
mas”. Kaune gyvena 54 tarptauti
nės klasės sporto meistrai, 515 spor
to meistrų ir 3.426 kandidatai į 
meistrus. Jų eilėse yra buvęs Sovie
tų Sąjungos krepšinio rinktinės ka
pitonas M. Paulauskas, aukso meda
lį Montrealio olimpiadoje laimėjusi 
rankininkė A. česaitytė, sidabro — 
irkluotojas V. Butkus, triskart pa
saulio čempijonu buvęs imtynininkas 
C. Jazerskas. Kauniečių sportininkų 
laimėjimus atskleidė gausios' nuo
traukos, trofėjai, medaliai iš tarp
tautinių turnyrų Italijoje, Rumuni
joje, Lenkijoje, Kuboje. Tarp jų yra 
ir pereinamasis S. Dariaus bei S. Gi
rėno prizas, laimėtas Kauno sklan
dytojų 1976 m. Daug laimėjimų yra 
pasiekę: tarptautinės klasės sklandy
tojas V. šliumba, Sovietų Sąjungos 
sklandymo čempijonas, o taipgi ir 
Sovietų Sąjungos augštojo pilotažo 
čempijonas R. Pivnickas, irkluoto
jas P. Vienožindis — pasaulio ir Eu
ropos prizininkas. Daug vietos šioje 
parodoje skirta sportinei “Žalgirio”, 
“Dinamo”, “Darbo rezervų” draugi
jų veiklai, “Bangos”, “Pluošto”, “At
leto”, “Drobės” sporto klubams.

NETIKĖTI SVEČIAI
Penkioliktajame Sovietų Sąjungos 

profsąjungų suvažiavime dalyvavo ir 
grupė svečių iš Gvinėjos, Kamerūno, 
Malio, Nigerio, Senegalijos, Togo. Iš 
Maskvos jie buvo atsiųsti Vilniun, 
kur susitiko su Maskvai tarnaujan
čiais lietuvių profsąjungų darbuoto
jais. Pasakaitę apie Lietuvos laimė
jimus sovietinėje okupacijoje ir gy
ventojų dalyvavimą valstybės valdy
me šiems Afrikos negrams papasa
kojo augščiausiosios tarybos pirmi
ninko pavaduotoja L. Diržinskaitė- 
Piliušenko. Svečiai iš Afrikos taipgi 
lankėsi Druskininkų senatorijose, 
Kauno rajono Mičiūrino kolchoze.

SPALIO REVOLIUCIJAI
Sovietinės Spalio revoliucijos artė

jantį šešiasdešimtmetį norima pa
minėti įvairiomis socialistinėmis 
lenktynėmis, darbo užduočių viršiji
mu, koncertiniais renginiais. Klaipė
doje leidžiamas laikraštis “Lietuvos 
žvejas” su šio miesto jaunųjų rašy
tojų skyriumi paskelbė net specialų 
konkursą “Spalio 60-mečiui — mū
sų darbai ir širdžių šiluma”, šešios 
premijos š. m. lapkričio 7 d. bus pa
skirtos už geriausius rašinius apie 
žvejų šiokiadienius. Konkurse daly
vauti kviečiami “Lietuvos žvejo” 
skaitytojai. v

Tautinių šokių grupė “Nemunas” iš Brazilijos, sėkmingai dalyvavusi Vasario 16 programoje Buenos Aires mieste, 
Argentinoje. Jos vadovas — Jonas Lukoševičius Nuotr. A. Kirstuko

DLK Gedimino Delhi 
Klubu "VILKAS"

TRADICINI

ZUIKIU i (03 Į
įS®

PROGRAMOJE: sol. Slavo Žiemelytė, 
gausi loterija, gera muzika, šilta 
zuikiena, briediena ir kiti patiekalai.

I Visi apylinkės lietuviai ir svečiai iš kitų 
i vietovių kviečiami gausiai dalyvauti.
.........■.... , Rengėjai

1 HAMILTON
ŠEŠTADIENĮ, t. y. balandžio 23 

d., 7.30 v. v., visi dalyvaukime “Ai
do” koncerte-šokiuose. Tuoj po kon
certo — didžiosios “Aido” loterijos 
laimėjimų paskirstymas. Visas pel
nas skiriamas kelionei į P. Ameriką.

“Aido” kelionei į P. Ameriką au
kojo $100: O. Delkus, Toronto, St. 
Eimutis, Toronto, L. Vyšniauskas, 
Toronto; $22: P. žiulys, Toronto; 
$20: P. Misevičius, Toronto, P. Vo
lungė, Hamilton, M. Biekša, Hamil
ton, A. Raila, Toronto; $15: K. Du
bauskas, Calgary; $10: M. Dikčius, 
Wasaga, V. Augaitis, Hamilton, M. 
Milaševius, Hamilton, K. Gontą, To
ronto, K. Juzumas, Toronto, S. Sty
ra, Toronto, P. Meškauskas, Toron
to; $5: J. Ažubalis, Toronto, Z. Or- 
vidienė, Hamilton, S. Aleksandravi
čius, Čikaga, J. Linkaitis, Mississau
ga, P. Baltuonis, Montreal, P. Žiu- 
rinskas, Toronto, B. Mikšys, Toron
to, J. Budnikienė, Hamilton, T. Va
lius, Toronto, A. Rudokas, Tillson- 
burg, B. Plikaitis, Čikaga; $2: P. Šu
tinis, Toronto; $1: A. Taraila. “Ai
das” visiems aukotojams dėkoja. 
Aukas siųsti šiuo adresu: “Aidas”, 
121 Rothsay Ave., Hamilton, Ont. 
L8M3G3. J. P.
St. Catharines, Ont.
METINIS SLA 278-TOS KUOPOS 

narių susirinkimas įvyko balandžio 3 
d. Išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis; pirm. A. Ali
šauskienė, vicepirm. P. Baronas, ižd. 
M. Sauka, sekr. J. Girevičius, fi
nansų sekr. P. Polgrimas.

Susirinkimas nebuvo gausus. Esa
mieji SLA nariai apgailestavo, kad 
lietuviai permažai domisi savomis 
draudos organizacijomis, ir nutarė, 
pradėti naujų narių telkimo vajų. 
Šia proga duodama papiginta drau
da. Pagal SLA .taisykles, asmuo net 
be gydytojo liudijimo gali apsi
drausti iki 70 m. amžiaus $1000 ar 
$2000. Tuo atveju asmuo moka pa
pigintus mokesčius 20. metų, o po 
to nustoja mokėjęs ir lieka apdraus
tas iki gyvos galvos. Yra daug ir 
kitokių d r a u d ų. Suinteresuotieji 
prašomi kreiptis į P. Polgrimą tel. 
934-5053. P. Polgrimas

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NOS proga religinei šalpai aukojo 
po $100: kun. -R. J. van Berkel, M. 
P. Venskai; po $30: kun. Ant. Sa

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

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

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 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8.000,000.

DELHI-TILLSONBURG
i šaulių kuopa drauge su Tillsonburgo Medžiotojų-Žūklautojų

š.m. balandžio 23,įrengia
pavasariškai

[Delhi lenkų salėje I nuotaikingę

bas, P. Jutelis, A. P. Mazaičiai; po 
$20: L. Remeikienė, J. M. Kriauče- 
liūnai; po $10: J. L. Kulniai, dr. J. 
R. D. Račinskai, K. Ramonas, J. Re- 
meikis, J.B.Stankai; po $5: A. J. Ga- 
tautis, A. Juozapavičius, J. Kibickas, 
St. Krivickas, V. Kriaučeliūnas, J. 
A. Kručai, A. Kusinskis, A. Milčius,
J. Mikštas, P. Liutkus, A. Strakaus- 
kas, P. Petrėnas, A. Staškevičius, E.
K. Šviežikai, S. J. Petrėnai, D. R. 
Rotkiai, P. Visockas, I. Raškevičie- 
nė, A. L. Baltučiai, K. Jonikas; $4: 
J. Jonaitis; po $2: A. Albrechtienė, 
J. Bataitis, L. Griškonienė, S. Pode- 
rienė, A. Pranckūnienė, S. Semežie- 
nė.

Iš viso — $50.1,00.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ sėk

mingai pravedė salezietis kun. Pet
ras Rukšys iš, Italijos, kuris Kanadoj 
aplankęs savo gimines išskris į Sao 
Paulo, Braziliją, dirbti lietuviškoj 
parapijoj. Priėmimas pamokslinin
kui ir talkininkams buvo suruoštas 
pas E. K. šviežikus.

— P. G. Petrėnai ir dr. J. M. Še- 
mogai praleido žiemos atostogas Ha
vajuose, o J. N. Paulaičiai ir J. Z. 
Labuckai —■ Floridoje. K. A. S.

Vancouver, B.C.
GRAŽIAME MŪSŲ KAMPELYJE 

šiemet žiemos nebuvo. Iškritęs snie
gas buvo matomas tik kelias valan
das. Žmonės atsiduso, kad nereikėjo 
dėti sniego padangų ir kasti prie na
mų išvažiavimo. Šiuo metu jau me
džiai ir gėlės žydi, paukščiai gieda. 
Turime tikrai gražų ir ankstyvą pa
vasarį.

Gaila, kad KLB pirm. J. R. Sima
navičius, aplankęs mūsų apylinkę ko
vo mėn. ir susitikęs su Bendruome
nės nariais, nematė Vankuverio pa
čiame pavasario gražume. Tikimės, 
kad dar nekartą mus aplankys ir il
giau paviešės pas mus. Dėkojame už 
apsilankymą, jaučiamės neužmiršti, 
nors ir skiria mus didelis kilometrų 
skaičius.

JONAS MACIJAUSKAS sunkiai 
susirgo ir guli ligoninėje jau dau
giau kaip du mėnesiai. Linkime grei
tai pasveikti ir grįžti į mūsų tarpą.

RINKIMAI apylinkės valdybos 
įvyko kovo 27 d. Išrinktieji pasiskirs
tė pareigomis: Balys Vileita — pir
mininkas, Albinas Smilgys — iždi
ninkas, Leonarda Macijauskienė — 
sekretorė. Buvusios valdybos na
riams — Edvardui ir Elenai Gumbe- 
liams reiškiame padėką už įdėtą dar
bą jų kadencijos metu.

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui 'ennincįer Ltd.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ............. 714 %
term, depozitus 1 m. 814 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.. 11% 
nekiln. turto pask... 10%

VERBŲ SEKMADIENĮ Vankuve
ryje kun. I. Grigaitis laikė lietuviš
kas pamaldas mūsų tautiečiams. Da
lyvavo nemažai lietuvių. Dėkojame 
už atlaikymą Mišių ir pasakytą gra
žų pamokslą. L. M.

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

TRADICINĮ ZUIKIŲ BALIŲ ba
landžio 23, šeštadienį, 7 v. v., Delhi 
lenkų salėje rengia DLK Gedimino 
šaulių kuopa su Medžiotojų - Žūklau
tojo Klubu “Vilkas”. Meninę pro- 
grarrią atliks sol. S. Žiemelytė. Bus 
gausi loterija, gera šokių muzika, 
šilta zuikiena, briediena ir kiti pa
tiekalai. Visi tautiečiai iš plačiųjų 
apylinkių kviečiami dalyvauti. S. J.

Oakville, Ontario
BENDRUOMENĖS VEIKLA. Mū

sų apylinkės narių skaičius yra ne
didelis, gyvenąs pusiaukelyje tarp 
Toronto ir Hamiltono, bet iki šiol 
išsilaikėme savarankišku vienetu. 
Praėjusių metų valdyba savo darbą 
gerai atliko ir nesiskundė pavargi
mu. Metiniame susirinkime vasario 6 
d. p. p. Linkevičių namuose ji vien
balsiai perrinkta 1977 m. Pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Jonas Žiūraitis, 
sekr. Milda žemeckienė, ižd. Zina 
Vaičeliūnienė, vicepirm. Elena Sar- 
gautienė, parengimų vadovas Pranas 
Linkevičius.

šalia oficialių organizacijos dar
bų, apylinkės valdyba aktyviai pasi
reiškė kiekvieno nario ypatingesnių- 
jų sukakčių proga. Žiloms galvoms 
gausėjant, sidabrinių sukakčių atsi
randa kas metai daugiau, o jauniau
siems bręstant, dažnėja ir santuokos.

Reikia pasidžiaupgti, kad pernai 
mūsų eilės nepraretėjo. Tik gaila, 
kad šiais metais liūdna žinia iš Lie
tuvos aplankė Antano ir Marytės 
Aulinskų šeimą. Tai M. Aulinskienės 
brolio mirtis Lietuvoje, kuri mus vi
sus liūdnai nuteikė. Visi jaučiame 
jai gilią užuojautą. Taip pat liūdesiu 
užtemdė mūsų dienas klebono kun. 
Ažubalio brolio Stasio mirtis. Kun. 
P. Ažubalis yra tapęs mūsų dvasiniu 
vadovu, ir jo laimės bei nelaimės 
mūsų širdis giliai paliečia.

VASARIO 16 -—- Lietuvos laisvės 
šventė Oakvillės lietuvių dar niekuo
met nebuvo praleista nepaminėjus 
nuo 1950 m. Ir šiais metais minėji
mas buvo surengtas šeimyniškoje 
nuotaikoje. Nežiūrint prabėgančių 
metų toli nuo savo gimtojo krašto, 
mes nepamirštame tai, kas yra mū
sų tautai brangiausio, būtent, laisvės, 
kuri reiškia ir teisę būti teisėtais 
savo krašto šeimininkais.

šiais metais Vasario 16 proga pa
sakyti pagrindinę kalbą buvo pa
kviestas vienas iš savųjų tarpo — 
Vincas žemeckas. Jis trumpai išreiš
kė viltį, kad su mokslo šviesa atsi
vers ir mūsų tautos okupanto akys 
bei širdys. Išeivių pareiga — bels
tis į laisvojo pasaulio atšipusią są
žinę, prašyti Dievą, kad duotų oku
puotos Lietuvos tautiečiams ištver
mės sulaukti laisvės aušros.

Oficialioji dalis buvo baigta Tau
tos himnu. Tautos Fondui surinkta 
per $400. Iš apylinkės iždo paskirta 
$100 Kanados Lietuvių Fondui. Ne- 
pamiršome nė savosios šventovės — 
iš bendruomenės iždo jos statybai 
Anapilyje paskyrėm $500. M.

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

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

JA Valstybės
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

TREMTYJE centro valdyba paskel
bė straipsnio šauliškom temom kon
kursą. Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 12 mašinėle rašytų pusla
pių praretintom eilutėm, pasirašy
tas slapyvardžiu su užklijuotame vo
ke pridedama autoriaus pavarde, 
vardu ir adresu. Vertintojų komisi
ja paskirs tris premijas — $150, 
$100 ir $75. Straipsniai iki š.m. bir
želio 1 d. siunčiami Jonui Jasaičiui, 
7217 So. Francisco Ave., Chicago, 
HI. 60629, USA. Konkurse gali da
lyvauti ir ne sąjungos nariai, jeigu 
jie domisi šaulių idėjomis bei veik
la. Pageidaujama, kad konkursiniai 
straipsniai gvildentų šaulių organi
zacijos idėjas, jų pritaikymą gyveni
mui užsienyje, įnašą tautiškumo iš
laikymui ir kovai už Lietuvos laisvę. 
Kultūrinio savaitgalio stovyklą LŠ 
Sąjunga Tremtyje rengia liepos 2-4 
d. d. Union Pier, Mich. Dalyvauti 
kviečiami sąjungos nariai ir nešau- 
liai. Registruojamas! pas Julių Po
cių, 4204 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Hl. 60632, USA, atsiunčiant $5 
registracijos mokestį. Jis bus įskai
tytas į bendrą stovyklavimo mokes
tį, kuris yra $50.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA, 
įsigijusi nuosavus namus Čikagoje, 
Lietuvos laisvės reikalams ginti su
darė kelias komisijas. Joms vado
vaus: politinių reikalų komisijai — 
dr. K. Šidlauskas, visuomeninių ry
šių — T. Blinstrubas, ALTos skyrių 
— J. Talandis, finansų — J. Sko- 
rubskas, jaunimo — O. Baršketytė, 
teisių — dr. V. Šimaitis, informaci
jos — kun. dr. J. Prunkskis, namų 
administravimo — J. Talandis. Na
rius į šias komisijas pasikvies jų 
vadovai. Visų komisijų ir visų darbų 
vyr. koordinatorium bus ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis.

LB VAKARŲ APYGARDOS SU
VAŽIAVIME Los Angeles mieste, 
Šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
praėjusių metų veiklos apžvalgą pa
darė apygardos pirm. V. Vidugiris. 
Tais metais politinei LB veiklai su
rinkta $2.200, globotas Los Ange
les jaunimo ansamblis, rūpintasi li
tuanistiniu jaunimo švietimu, šieme- 
tinėn veiklon yra įtrauktas LB 25 
metų veiklos minėjimas, kompoz. 
B. Markaičio, SJ, kūrinių koncer
tas, festivalis “B. Brazdžionis ir mu
zika”, lietuvių meno paroda. Iš ižd. 
A. Adomėno pareiškimo paaiškėjo, 
kad šiemet politinei LB veiklai jau 
surinkta $3.000. Paskaitą “Ko Lie
tuvos lietuviai laukia iš mūsų?” skai
tė dr. V. Juodeika, ragindamas su
važiavimo dalyvius plėsti bei giliiiti. 
Lietuvos laisvinimo veiklą, išleisti 
vieno žinomo autoriaus knygą apie 
Sovietų Sąjungos tautybių politiką. 
Paskaitininkas taipgi pasisakė už 
Lietuvių Mokslo Draugijos įsteigi
mą, tokios, kuri apimtų visus lietu
vius mokslininkus.

LIETUVIŲ RYTŲ APYGARDOS 
sporto varžybos Niujorko Kultūros 
židinyje kovo 26-27 d.d. gerai pa
vyko, bet susilaukė tragiškos užbai
gos. Kovo 27 d. vakarą prie Bostono 
apsivertė automobilis su trimis grįž
tančiais sportininkais. Šioje nelai
mėje žuvo D. Kleinas, o broliai Ed
vardas ir Tomas Leveckai buvo sun
kiai sužeisti.

Argentina
GRAŽŲ VYNUOGYNĄ ir sodą San 

Rafaelio mieste, Mendozos provinci
joje, turi Bronius ir Joana Savickai. 
1938-41 m. jiedu mokytojavo Urug
vajaus lietuvių mokykloje Montevi
deo mieste. San Rafaelin persikėlė 
1952 m. Jų jaunesnioji dukra Gra
ciela studijuoja geografiją ir biolo
giją, o vyresnioji Delija Amanda 
jau yra ištekėjusi ir su šeima įsi
kūrusi Mendozos mieste. Abi duk
ros kalba ir skaito lietuviškai. San 
Rafaelyje taipgi yra dvi lietuvės pen
sininkės — Antonija Zavistauskie- 
nė ir jos svainė Magdalena Zavis- 
tauskienė, turinčios nuosavą namą. 
Minėtina ir lietuvių kilmės mokyto
ja Gladys Kuklis-Mallet, kurios se
nelis buvo lietuvis. Ji domisi sveti
momis kalbomis, ypač lietuvių.

Brazilija
KUN. KAZIMIERAS BĖKŠTA, pa

ruošęs kašaririo indėnų genčiai rai
dyną, pirmųjų skaitymų knygelę, 
šiuo metu Manaus miesto institute 
skaito paskaitų ciklą “Kultūrinė an
tropologija pastoraciniame darbe”. 
Laisvalaikiu baigia versti kitos ka- 
horagitario indėnų genties kalbon 
šv. Morkaus evangeliją. Antrojoje 
1977 m. pusėje jis vėl išvyks dirbti 
su indėnais prie Venecuelos sienos, 
kur yra augščiausias Brazilijos kal
nas Pico de Neblina. šio misijo- 
nieriaus adresas: Pa. K. Bėkšta, 
SDB, 69.000 Manaus/AM, Caixa Pos
tal 427, Brazil.

IŠLEISTUVES LIETUVIAMS JĖ
ZUITAMS Sao Paulo Jaunimo Na
muose surengė kun. J. Šeškevičius 
su vietinėmis organizacijomis. Devy
nių jėzuitų veiklos apžvalgą 1949-77 
m. laikotarpyje padarė ž. Jūraitytė. 
Kupletų padainavo A. Vikšnaičio va
dovaujamas kvartetas. Audėja M. 
Remenčienė įteikė gražią juostą jė
zuitų leisto savaitraščio “Mūsų Lie
tuva” atsakingajam redaktoriui dr. 
J. F. Carrato, papasakojo atsimini
mų, ypač apie a.a. kun. J. Bružiko 
darbą. Išvykstančių jėzuitų vardu 
padėkos žodį tarė kun. P. Daugin
tis. šv. Kazimiero parapiją ir savait
raštį “Mūsų Lietuva” perimančių 

saleziečių vardu prabilo kun. St. Ši
leika, pranešdamas, kad jam ir kun. 
Pr. Gavėnui talkon atvyksta kun. P. 
Urbaitis ir kun. P. Rukšys iš Italijos.

Čilė
SOSTINĖS SANTIAGO UNIVER

SITETUOSE — valstybiniame ir ka
talikų profesoriauja du lietuviai — 
Julius Kakarieka ir Paulius Stelin- 
gis. Pirmasis pedagoginį darbą ten 
dirba jau 25 metus, dėstydamas isto
riją. Jo žmona Gertrūda — gimna
zijos mokytoja. Trys vyresnieji jų 
vaikai studijuoja universitete, o dvi 
jaunesnės mergaitės lanko gimna
ziją. Prof. P. Stelingis yra poetas, 
nevedęs. Jo specialybė — ispanų li
teratūra.

Urugvajus
BENDRĄ TAUTINIŲ ŠOKIŲ VA

KARĄ Montevideo mieste, Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
salėje, surengė Stefos štenderytės 
vadovaujamas vietinis “Ąžuolynas” 
ir iš Sao Paulo atvykęs Brazilijos 
lietuvių ansamblis “Nemunas”, va
dovaujamas Jono Lukoševičiaus. 
Daugiausia plojimų susilaukė “Lan- 
dytinis”, kurį atliko “Nemuno”'mer
ginos ir “Ąžuolyno” vaikinai, šis šo
kėjų sukeitimas kaip tik ir pabrėžė 
sveikintiną Urugvajaus ir Brazilijos 
lietuvių jaunimo bendradarbiavimą.

Australija
ANTRĄJĮ BALTIEČIŲ JAUNI

MO SEMINARĄ Melburno Lietuvių 
Namuose surengė Australijos Latvių 
Jaunimo Sąjungą, talkos susilaukusi 
iš Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Melburno skyriaus. Gaila, 
kad seminare nedalyvavo estų jau
nimas, organizaciniu požiūriu atsi
likęs nuo latvių bei lietuvių. Paskai
tas skaitė: Uldis Ozolinš iš Melbur
no universiteto — “Baltiečių jauni
mas ir politinė jo tapatybė”, studi
jas gilinanti bibliotekininkė Aldo
na Juškaitė — “Būti ar nebūti?”, 
taip pat paliesdama tautines baltie
čių jaunimo problemas, lingvistikos 
doktoratą ruošianti Baiba Muzikante
— “Kalbos ir kultūros išlaikymo at
spindžiai”, sociologiją Melburno in
stitute dėstantis Viesturs Karnaps
— “Etninės šeimos vaidmuo tautinei 
tapatybei užtikrinti”. Pastarasis va
dovavo ir visam seminarui, susilau
kusiam 52 dalyvių, kurių didžiąją 
dalį sudarė latvių jaunimas. Diskusi
jose buvo išsiaiškintos lietuviškumo 
ir latviškumo sąvokos, įvairios tau
tinės apraiškos. Pirmasis baltiečių 
jaunimo seminaras jau pernai įvyko 
Adelaidėj, šį kartą buvo atėjusi eilė 
Melburnu!, o III seminaras vėl bus 
rengiamas Adelaidėje.

SYDNĖJAUS LIETUVIAI specia
liose vaišėse atsisveikino su jaunuo
ju kun. Alfonsu Savicku, išvykstan
čiu Austrijon, kur Innsbrucke baigs 
ruošti teologijos doktoratą. Kun. A. 
Savickas, šv. Kazimiero kolegijos 
auklėtinis, kunigu yra įšventintas 
Romoje 1970 m. Vienerius metus 
dirbo Filadelfijos lietuvių šv. Jur
gio parapijoje, vėliau — vienoje 
Šveicarijos italų parapijoje. Pasiruo
šimą doktoratui Innsbrucke nutrau
kė jo liga ir tėvo mirtis Australi
joje pernai prieš Kalėdas. Sydnė- 
juje kun. A. Savickas pasižymėjo 
gražiais lietuviškais pamokslais, 
veikla su ateitininkais. Dėlto ir kun. 
P. Butkus, ir kun. P. Motuzas, tarę 
žodį išleistuvėse, kvietė kun. A. Sa
vicką grįžti į Sydnėjų, parapijos var
du įteikdami dovaną. Jis taipgi susi
laukė dovanų iš organizacijų ir net 
paskirų dalyvių išleistuvėse.

Britanija
LIETUVIŲ MOTERŲ DAINAVOS 

SAMBŪRIS Londone, metiniame su
sirinkime apsvarstęs nuveiktus dar
bus bei šiemetinės veiklos planus, 
naujon valdybon išrinko: pirm. J. 
Kerienę, vicepirm. M. Varkalienę, 
sekr. K. Janavičiūtę, ižd. P. Nenor- 
tienę. Revizijos komisiją sudarė. E. 
Vilčinskienė ir B. Narnajuškienė.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAU
GIJA “Vilnius” yra įsteigta Man
česteryje. Kovo 19 d. susirinkime 
buvo priimtas pirm. Pūro pasiūly
mas leisti metinį draugijos biulete
nį. Įdomių bei vertingų lietuviškų 
ir europietiškų pašto ženklų susirin
kimo dalyviams parodė draugijos 
nariai Popikienė ir Minutas.

Vokietija
PILNATEISIAIS LIUTERONŲ 

EVANGELIKŲ Bendrijos nariais 
kovo 27 d. tapo Vasario 16 gimnazi
jos mokinės Olga Sereikaitė, Kari
na Langytė ir buvęs mokinys Stepo
nas Sereika. Huettenfeldo evangeli
kų šventovėje konfirmacijos apeigas 
atliko Vasario 16 gimnazijos evan
gelikų kapelionas kun. Fr. Skėrys, 
įteikęs jiems Naująjį Testamentą 
lietuvių kalba. Pagrindinis pamoks
las buvo vicesenjoro kun. Juozo 
Urdzės iš Bad Godesbergo. Po iškil
mių į vaišes Rebstocko svetainėje 
apie 40 asmenų pakvietė Olgos ir 
Stepono tėvas gydytojas Stasys Se
reika, džiaugdamasis savo vaikų įsi
jungimu į Evangelikų Bendriją. 
Sveikino Vasario 16 gimnazijos ka
talikų kapelionas kun. J. Dėdinas, 
VLB krašto valdybos pirm. J. Bara- 
sas, dr. B. šreifeldienė. VLB kraš
to valdybos vardu tris konfirman- 
dus pasveikino ir po lietuvišką kny
gą jiems įteikė vicepirm. J. Luko
šius. Jis taipgi pabrėžė, kad konfir
macijos apeigos, nors grynai religi
nės, ištisai buvo atliktos lietuvių 
kalba. VLB Miesau apylinkės ir sa
vo vardu konfirmandus pasveikino 
J. Nevulis.
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$150: A. Kantvydas, inž. H. Lapas; 

$125: Balys Maskeliūnas, Insurance 
Agency; $110: dr. O. J. Gustainiai; 
$105: Br. Mackevičius.

$100: M. B. Angelė Abromaičiai, 
kun. P. Ažubalis, J. Barakauskas, O. 
Delkus, J. Margis, Br. Mikšys, V. 
Montvilas, V. Sinkevičius, O. A. 
Skrebūnas, inž. J. Stankus, H. E. Ste- 
paičiai, Stepas Stonis, J. Varkavičius, 
A. P. Vilutis, J. Vitkūnas.

$75: W. Dresheris Insurance Agen
cy; $50: K. Daunys, P. Dranseika,
A. Firavičius, V. Gudaitis, V. Ignai- 
tis, dr. J. Yčas, S. Jagėla, B. V. Ke- 
ruliai, Pr. Kudreikis, A. V. K., J. 
Linkūnaitis, Albina Masalas, dr. S. 
Pacevičius, J. A. Pliopys, A. Prial- 
gauskas, J. Prisas, Br. Saplys, dr. J. 
Sungaila, P. štuopis, dr. M. J. Ulec- 
kas.

$45: M. J. Dambarai; $40: J. Bal- 
takys, J. Dobilas, Pr. S. Liačai, E. 
Punkris, P. B. Serepinai; $35: P. S. 
Morkūnai, J. Pikelis; $33: dr. A. 
Barkauskas; $32: Pov. Grigaravičius; 
$30: E. J. Cuplinskai, Br. Girčys, A.
J. Jankaitis, B. F. Kasperavičius, A. 
Mazlaveckas, J. Palys, J. J. Pilipa
vičiai, V. J. Plečkaitis, J. A. Puteris,
B. V. Saulėnas, St. J. Sinkevičiai; 
$27: B. Savickas; $26: J. Maziliaus
kas.

$25: A. E. Abromaitis, J. Aukš
taitis, V. Aušrotas, A. D. Brazys, 
dr. S. Čepas, P. O. Dapkai, P. Da- 
linda, J. G. Kaknevičiai, inž. V. Liui- 
ma, T. T. pranciškonai, Pr. Puido
kas, A. Raila, A. Rinkūnas, J. Ruk- 
ša, A. Saulis, J. E. Senkus, J. Skilan- 
džiūnas, J. Stravinskas, J. Vaičeliū- 
nas, Tel. Valius, S. Varanka, J. Vėtą, 
A. I. Žemaitis.

$22: T. Stanulis; $20: J. M. Ast
rauskai, J. Augustinavičienė, F. 
Barzdžius, A. Basalykas, Br. Basys,
K. D. Batūra, A. Bubelis, J. Budrys, 
A. M. Bumbuliai, J. Dziminskas, kun. 
Pr. Gaida, Z. Girdauskas, S. I. Gir
dzijauskas, J. Ignatavičius, Išganyto
jo par. narė, O. J. Jablonskis, A. 
A. Jucys, V. Keciorius, J. O. Kir
vaičiai, A. Liepa, K. Manglicas, Vyt. 
Marcinkevičius, V. Matulaitis, V. 
Melnykas, Juoz. Morkūnas, Vick. Ne
munas, B. Pabedinskienė, A. Paške
vičius, J. Petravičius, J. Poška, A. 
Poškus, P. M. Pranaitis, S. Pusvaškis, 
Ig. Račys, B. Rakauskas, P. Raudys,
D. M. Regina, D. T. Renkauskas, V. 
Rutkauskas, L. V. Sendžikai, Anelė 
Statulevičius, P. Stauskas, F. Stir- 
bys, E. Šlekys, V. štreitas, Ign. Ur
bonas, Em. Vaičekauskas, Br. Vaidi
la, Vac. Vaitkus, R. Z. J. Zenkevi
čius, A. S. Žaldokai, A. Žičkus, kun. 
Žilinskas, A. Žilėnas.

$15: A. P. Augaitis, G. V. Balčiū
nai, A. Ciplijauskas, P. Ceponkus, J. 
Dabrowski, L. Gvildienė, E. Janku
tė, F. Mockus, K. Otto, S. A. J. Ser- 
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laitis, J. S. Andruliai, V. Anskis, M. 
Antanaitis, B. A. Arūnas, E. Aukšta- 
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nas, A. V. Bajorinas, J. O. Balsiai, K. 
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nė, S. J-šis, A. Jagėla, F. Jasas, J. 
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gulienė, Ig. Juzukonis, J. Kalinskis,
K. Kaminskas, O. P. Karaliūnas, J. 
G. Kaulius, A. Klupšas, V. L. Koly- 
čiai, V. Krikščiūnas, S. Kryževičius,
K. Konkulevičius, K. Lembertas, O. 
Leskauskienė, K. J. Liutkai, M. L. 
Malinauskas, A. Marcis, V. Matule
vičius, G. Maurušaitytė, Z. Mažonas,
M. S. Meškauskas, R. Medelis, J. 
Mickevičius, Ed. Miliauskas, S. Min- 
deris, P. Misevičius, J. Mockevičius, 
J. Mockus, L. P. Murauskas, V. K. 
Naruševičius, L. Novogrodskienė, V. 
V. Paškus, J. Petronis, M. Petrulis, 
A. Plėnys, A. Pūkas, E. Radavičiū- 
tė, J. Ražauskas, J. O. RinkeviČiai, 
J. Rovas, J. Rugys, V. Ruslys, A.
S. Sakus, Samulevičiai, Ščepavičius,
A. Seliokas, C. Senkevičius, VI. Si
manavičius, V. Skrinskas, V. O. Sku- 
kauskas, E. Smilgis, A. Sprainaitis,
B. J. Sriubiškis, J. Stalioraitis, A. Z. 
Stančikai, V. A. Stulgys, A. E. Sudi- 
kai, A. Šalkauskis, V. Šaltmiras, J. 
Šarūnas, B. ščepanavičius, E. švėgž- 
dienė, J. Tamošiūnas, G. Tarvydie
nė, V. Taseckas, B. Trukanavičius,
N. J. Uogintas, I. Vadauskienė, B.
J. Vaidotai, V. Vaidotas, A. V. Vaks- 
manai, B. Vaišnoras, A. Vaišvilienė, 
M. J. Vaškevičiai, M. Vitartaitė, G.
L. Vyšniauskas, J. E. Zabulionis, M.
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Zalagėnas, A. Zarembaitė, J. Zubric- 
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pis, S. Kviecinskas, P. Lackus, V. 
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P. Lukošius, A. Martišius, I. Mazi- 
liauskaitė, P. Meškauskas, B. Mise
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S. Paciūnas, B. Pačkauskas, V. Pač- 
kauskas, K. Pajaujis, B. Pakštas, Pa
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lis, A. S. Petraitis, P. Peterson, M.
D. Pettai, L. Pilipavičius, A. Padols- 
kis, B. Poška, S. Prakapas, N. P. 
Preibys, S. A. Pundziai, V. Puodžiū
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J. Riauba, M. Remeikis, O. Rimkus,
G. Romanoff, Irena Ross, L. Rudaitis, 
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J. M. Senkai, Alf. Simonavičius, Sis
ters of the Immaculate Conception, 
P. Skalbauskas, P. V. Skirgaila, N.
A. Slivinskas, O. Spurgaitis, J. Stan
kaitis, A. Stankus, J. H. Stasiulis, 
Juoz. Staškevičius, K. Stirbys, G. V. 
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galiauskas, A. Patašius, E. Petruše
vičius, jn., S. Povilenskis, J. Rama
nauskas, K. Rašymas, A. Rūkas, G. 
Senkevičius, A. Staboževičius, M. 
Slapšys, Starapelskis, A. Taraila, E. 
Šimkevičiūtė, J. Vaitkevičius, Vait
kūs, A. Vaitonienė, A. Vingelevičie- 
nė, J. žurinskas, A. žolpis, J. Ža
lienė, Žutautas.

$1.50: M. Kybartas; $1: A. Bilkis, 
Bričkuvienė, sės. A. M. Brizgytė, V. 
Dranginienė, Pr. Jankauskas, E. Ku
lys, Norkus, Norvaiša, M. Preikšai- 
tienė, A. Senkus, A. Smailys, Že
maitija.

Organizacijos — institucijos
$300: “Paramos” bankas; $200: 

Prisikėlimo par. bankas; $100: Lie
tuvių Namai Toronte; $50: Medžio- 
tojų-Žūkl. Klubas “Tauras”, Mažo
sios Lietuvos Moterų Dr-ja, North 
Sylva Co. Ltd.; $25: Lietuvių Evg. 
Liut. Moterų Dr-ja, Lietuvių Namų 
Moterų Būrelis.

Valantiejus, E. Večerskienė; $4: P. 
M. Kairiai; $3: K. Šaltys; $2: M. Va
siliauskas, St. Vaupštas.

Toronte per rinkliavas keturiose 
gautose kortelėse pavardės neiš
skaitomos: vienas aukojo $6, du po 
$2, ir vienas — $1. Buvo ir neužpil
dytų kortelių. Jeigu rasite netikslu
mų, prašome pranešti atstovybei. 
Šiame sąraše paskelbtos aukos, ku
rios buvo gautos nuo š.m. sausio 1 
iki kovo 31 d.

Nuoširdi padėka visiems auko
jusiems Tautos Fondui. Nuoširdžiai 
dėkojame visų trijų parapijų kle
bonams už gražų žodį Tautos Fondo 
reikalu Vasario 16 šventėje.

Gilią padėką reiškiame mielam 
Antanui Masioniui (Stayner), kuris 
taip nuoširdžiai, greitai ir gerai pra
vedė Tautos Fondo rinkliavą Stay
ner apylinkėje, ir jo talkininkui St. 
Jonaičiui.

Nuoširdi padėka H. Butkevičiui 
(Oshawa) už didelį nuoširdumą ir 
pagalbą Tautos Fondo atstovams, 
renkant aukas Ošavoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rink
liavų talkininkams: V. Grybienei — 
“Šatrijos” skaučių tunto tuntininkei 
ir jos sesėms skautėms, V. Gudai
čiui, V. Kulniui, P. Puidokui, A. Va
nagui.

Pagarba Bramptono, Ošavos, Stay- 
nerio, Wasagos, Collingwoodo apy
linkių lietuviams, kurie nuoširdžiau
siai aukoja — remia Lietuvos lais
vės kovą.

Dar daug lietuvių Toronte liko ne
atidavę aukos Tautos Fondui. Būki
me kovojanti tautos dalis. Visi esa
me atsakingi už Lietuvos likimą. Ki
tos tėvynės niekur nesukursime. Ne
laukime, kad mūsų Tėvynę mums 
svetimieji išvaduotų. Mes esame lie
tuviai, todėl mūsų pirmoji pareiga 
rūpintis Tėvynės bei pavergtų bro
lių likimu. Nuoširdžiai aukokime 
Tautos Fondui — Lietuvos laisvės 
kovai.

Gerbiami tautiečiai, nelaukite at
skirų raginimų. Palengvinkite tą 
sunkų darbą aukų rinkėjui N. Pra
šome aukas Tautos Fondui siųsti (če
kį rašyti “Tautos Fondas” vardu) že
miau nurodytu adresu. Tenelieka nė 
vieno lietuvio, neatlikusio pareigos 
savajam kraštui — Lietuvai.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

6 Constance St.
Toronto, Ont. M6R 1S4 

Tel. 535-9864
— m i — u — n — i> —" —" — " — n — n —n —

• Kas daug gauna, o mažai duo
da, priklauso Skrudžo giminei

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Telefonas 534-0563

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

VIKTORAS TATARŪNAS diriguoja Lietuvių Katalikų Bendruomenės chorui 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, minint Vasario 16 šventę Nuotr. A. Saulaičio

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Suirs Bonnos koalicija?
J. KAIRYS

Per praėjusius rinkimus į 
valstybės parlamentą valdanti 
koalicija tikėjosi gauti daugiau 
balsų nei jų turėjo, tačiau pra
rado dalį net turėtų balsų. Par
lamente turi tik mažą persvarą.

Be visokių pažadų rinkimų 
metu, koalicijos žmonės garan
tavo ir buvusios apimties aprū
pinimą senatvėje bei kitais at
vejais, o kai atėjo į valdžią, tai 
pripažino viešai, jog tiems rei
kalams trūksta lėšų ir pradėjo 
planuoti siauresnės apimties 
aprūpinimą.

Ūkinė krizė — nedarbas vis 
didėja ir neatrodo, kad mažėtų. 
Valstybės iždas prasiskolinęs iki 
ausų. To nebuvo krikščionims 
demokratams valdant.

Kad ir priešinga konstitucijai, 
bet policija slaptai klausė pasi
kalbėjimus anarchistų ir kitų 
sekamų asmenų. Iškilus tai į 
viešumą, prasidėjo jieškojimas 
kaltininkų, jų kaltinimai ir gy
nimai. Daug priekaištų padary
ta vidaus reikalų ministeriui, 
reikalauta, kad atsistatydintų.

Atominių reaktorių gamybos 
klausimu komunistai su kitais 
radikalais rengia viešus protes
tus, į kuriuos sutraukia tūkstan
čius dalyvių. Kartais tokie pro
testai bei demonstracijos virs
ta tikru naminiu karu. Jų metu 
kartą buvo sužeista per 200 po
licininkų. Priekaištaujama vy
riausybei, kad perdaug pasyvi.

Socialdemokratų partijos jau
nimas vis daugiau suka į bend
radarbiavimą su 
bei sudarymą su pastaraisiais 
“liaudies fronto”. Partijos va
dovybė kalba prieš tokį bendra
darbiavimą ir grasina pašalini
mu iš partijos, bet šis klausimas 
nėra lengvai išsprendžiamas, 
nes šis jaunimas sudaro apie 
trečdalį partijos narių. Jo rei-

komunistais

kalavimas mažina partijos popu
liarumą patriotinės visuomenės 
akyse.

Atėjusi į valdžią, koalicija 
daug dėmesio kreipė į taip va
dinamą atoslūgį su Maskva ir 
su jos satelitais. Pastarųjų tarpe 
yra ir R. Vokietija. Pasirašyta 
daugybė visokių sutarčių. Bet, 
kaip jau nuo seno žinoma, ko
munistai kalba vienaip, o daro 
kitaip. Taip yra ir V. Vokietijos 
rytų politikos reikaluose.

Iš minėtų smūgių koalicijai 
bene didžiausias buvo Hesseno 
srities rinkikų posūkis kr. de
mokratų (CDU) pusėn. Jis įvyko 
per š. m. kovo 20 d. rinkimus į 
vietos savivaldybes. Čia social
demokratai neteko apie 230.000 
seniau turėtų balsų, o krikščio
nys demokratai gavo apie 340.- 
000 naujų. Net Frankfurto mies
te pastarieji gavo absoliučią 
daugumą. Tai pirmas kartas, 
kai V. Vokietijos raudonoji tvir
tovė atiteko į kr. demokratų 
rankas. Tokių rezultatų nelaukė 
nei pralaimėtojai, nei laimėto
jai. Tai duoda vilties pastarie
siems laimėti rinkimus ir į kraš
to parlamentą, kurie bus kitais 
metais.

Minėtos nesėkmės slegia koa
licijos nuotaikas ir mažina po
puliarumą daugelio rinkikų 
akyse. Dėlto pasigirsta kalbų 
apie kaikurių liberalų prasidė
jusį atšalimą savo sąjunginin
kams socialdemokratams ir apie 
galimą koalicijos sugriuvimą. 
Jei taip įvyktų, tai naują koali
ciją greičiausiai sudarytų krikš
čionys demokratai su liberalais, 
nors pirmieji tuo pakenktų sau, 
kaip kadaise pakenkė suside
dam! su socialdemokratais, juo
ba, kad šiuo metu ir valstybės 
aruodai yra visiškai tušti.

• Talka spaudai yra pagalba tau
tai
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Devintasis ateitininkų kongresas

Brampton, Ont.
$100: J. A. Arštikaičiai; $50: K. 

Dalinda; J. Paršeliūnas; $35: J. M. 
Gudeliai; $25: V. F. Urbonai; $20: K. 
Kudirka.

Colgan, Ont.
$10: A. Baltrūnas.
Hamilton, Ont.
$10: J. Budnikienė; $2: A. Gedri

mas.
Hornby, Ont.
$10: Pakaitis.
Keswick, Ont.
$100: Pr. Krilavičius; $2: J. Laz- 

dauskas.
Kitchener, Ont.
$7: V. Petrušaitis.
Newmarket, Ont.
$10: J. B. Greičiūnas.
Oakville, Ont.
$5: E. Juzėnienė, M. Ramanaus

kas; $4: M. Janušaitis.
Oshawa, Ont.
$100: inž. Ad. Balasevičius; $50: 

H. Butkevičius, M. Zubrickas; $45: 
S. Kneitas; $40: B. Kupcikas; $30: J. 
Samkovas; $20: P. Juodvalkis, V. 
Kuraitis, J. Macevičius, Alg. Mede
lis; $10: Ve. Pniauskas.

Rodney, Ont.
$5: S. Paketuras.
St. Catharines, Ont.
$100: J. J. Dilys.
St. Paul, Alberta
$100: L. U. Opanavičiai.
Stayner — Wasaga — Collingwood
$100: A. Masionis; $75: V. Korsa

kas; $60: adv. V. Augaitis; $20: M. 
Dikčius, L. M. Garbačiauskas, St. Jo
naitis, St. Jonaitis ir šeima, O. V. 
Juodišius, A. V. Kryžanauskas, Ig. 
Pakarna, T. A. Sekonis, T. šiurna, E. 
Tribinevičienė; $15: E. Jasiūnienė; 
$10: G. Buntinienė, P. Cižinis, R. Dū
da, V. Jasas, P. Juozaitis, J. Lenkai
tis, F. Noreika, J. Petkevičius, St. 
Šalkauskas, M. Stanevičius, J. Stu- 
kas, P. Žaliauskas; $5: B. Aselskis, 
J. Birštonas, P. A. Bridickas, A. 
Daukantas, I. Gelažius, P. Gurklys, 
A. Gružinskas, P. Jonelis, K. Liau- 
bienė, M. Missullis, K. Navickas, A. 
Rimkus, G. Sillaots, A. Svirplys, I.

Kongresas pradedamas 1977 
m. rugsėjo 1 d. “Bond Court” 
viešbutyje, 777 St. Clair Ave, 
Klevelando miesto centre. Visi 
kongreso darbai — Mišios penk
tadieni ir šeštadienį, dailės ir 
taikomosios tautodailės paroda

Nepriklausomoje Lietuvoje 
yra buvę keturi kongresai: pir
mieji trys Kaune ir ketvirtasis 
Telšiuose. Š. Amerikos žemyne 
surengti 
kongresai, kurių trys Čikagoje 
(1954 m., 1960 m. ir 1970 m.), 
vienas Toronte, Kanadoje, 1965 vyks viešbučio patalpose, 
m. Taigi, 1977 m. kongresas yra 
devintasis ateitininkų 66-rių 
metų istorijoje. Jis šaukiamas 
Darbo Dienos savaitgalyje, rug
sėjo 1 — 4 dienomis, Klevelan- 
de. Šiame kongrese bus paminė
ta ir reorganizacinės Palangos 
konferencijos 50 metų sukaktis, 
kai ateitininkai persiorganizavo 
į moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungas.

Šiam kongresui parinktas šū
kis “Liudikime Kristų ir savąją 
tautą” pabrėžia ne tik istorinį, 
bet ir principinius dabarties die
nų ateitininkų įsipareigojimus.

Kongresas yra vyriausias atei
tininkų reikalų sprendėjas: jis 
gali priimti ar keisti ateitininkų 
konstituciją, nustatyti gaires . 
ateities veiklai, spręsti esminius 
sąjungų klausimus ir pasisakyti 
laiko bei sąlygų padiktuotais 
reikalais.

Sprendžiamuoju balsu kong
rese gali dalyvauti rinkti kong
reso atstovai iš visų skyrių, 
draugovių ar kuopų. Jie turi 
būti išrinkti iki š. m. birželio 1 
d., o jų pavardės praneštos gene
raliniam Ateitininkų Federaci
jos valdybos sekretoriui Vaclo
vui Kleizai, 10000 S. Bell Avė, 
Chicago, Ill. 60643, USA. Tel. 
(312) 881-8778.

Ateitininkų Federacijos nuta
rimu kiekvienas ateitininkų vie
netas (skyrius, draugovė, kuo
pa) renka vieną atstovą nuo 10 
narių arba likučio (pvz. 53 na
riai — 6 atstovai). Jei vienete 
mažiau kaip 10 narių, renkamas 
vienas atstovas.

Kongrese kviečiami dalyvauti 
visi ateitininkai, ir neatstovai, 
kurie čia turės patariamąjį bal
są.

Kituose kongreso renginiuo
se, pamaldose, paskaitose, sim
poziumuose, specialioje dramos 
premjeroje (dramaturgas — 
Algirdas Landsbergis, siužetas 
— iš “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos”, režisorius — 
Jonas Jurašas), parodose, ban
kete kviečiami ir laukiami visi 
lietuviai.

keturi ateitininkų

Kongreso programa
Jau nustatyta ir kongreso dar

bų tvarka, kuri, esant reikalui, 
dar galės būti ir pakeista.

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d., 
12 v., konferencija.

Penktadienis, rugsėjo 2 d.,
9.30 v. r., konferencijos tęsinys;
12.30 šv. Mišios; 1.30 kongreso 
atidarymas — invokacija, prezi
diumo kvietimas, Federacijos 
vado dr. Petro Kisieliaus žodis; 
3.00 tema: “Kultūrinės ateiti
ninkų veiklos perspektyva išei
vijoje ir įsipareigojimai atei
čiai”. Vadovauja Daina Kojely- 
tė; 6.00 vakarienė; 8.00 susipa
žinimo vakaras, jaunųjų ateiti
ninkų kūryba, šokiai Lietuvių 
Namuose, 877 E. 185 St.

šeštadienis, rugsėjo 3 d., 9.30 
v. r. “Katalikiškoji rezistencija 
ir tautos likimas“ — dr. K. Vy
tautas Vardys. Vadovauja Kęs
tutis Girnius; 12.00 pietūs; 2.30 
simpoziumas: “Gyvoji dvasia — 
kelias į krikščionišką atsinauji
nimą”. Vadovauja kun. dr. Kęs
tutis Trimakas; 4.00 šv. Mišios;
5.30 vakarienė; 8.00 dramos 
premjera Eucklido gimnazijos 
auditorijoje, 711 E. 222 St.

Sekmadienis, rugsėjo 4 d., 
10.00 v. r., posėdžiai; 2.00 Mi
šios Šv. Jono katedroje, Supe
rior ir E. 9th St.; 4.00 kongreso 
uždarymas; 7.30 banketas, kon
certas, šokiai St. Pokrova poky
lių salėje, Snow Rd. ir Broad
view Rd.

Kongresą rengia Ateitininkų 
Federacijos valdyba, talkinama 
IX ateitininkų kongreso komite
to, kuriam pirmininkauja atei
tininkų tarybos pirm. kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, 18022 
Neff Rd., Cleveland, Ohio 
44119, USA. Tel. (216)531-4263. 
Sudarytos komisijos — informa
cijos, pamaldų, dramos, dailės, 
finansų, leidinio, registracijos, 
patalpų, nakvynių, susipažinimo 
vakaro ir banketo jau yra stip
riai įsijungusios į paruošiamuo
sius darbus.

IX Ateitininkų kongreso 
komitetas

Viešėdami Čikagoje, . ■■■
neužmirškite aplankyti N. IT J> VAZNELIŲ

&ifts Jnfernationat Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Švietimo savaitė Ontario provincijoje

Province of Ontario

Dabar yra geras laikas pačiam susipažinti su vietine 
savo mokykla.

Būdami mokykloje, pasiteiraukite apie naują 
"bendruomenės mokyklos" idėją, kuri pabrėžia aktyvų 
tėvų dalyvavimą bei mokyklos padarymą bendruomenės 
centru, apimančiu apylinkės veiklą bei įvairias programas. 
"Bendruomenės mokyklos" idėja buvo suformuota Ontario 
švietimo ministerijos. Joje atsispindi mokyklos ir 
bendruomenės sąveika, kurioje žmonės dirba kartu 
vienas kito gerovei.

Thomas Wells, 
Minister of 
Education

William Davis, 
Premier

Švietimo savaitės metu aplankykite mokyklą ir 
pasiteiraukite ko mokosi jūsų vaikai. Susipažinkite su 
vedėju ir klasės mokytoju. Sužinokite daugiau apie 
mokiniu užsiėmimus..

Jei norite gauti nemokamą egzempliorių mūsų 
leidinio apie bendruomenines mokyklas "Open Doors: 
A Community School Handbook" anglų arba prancūzų 
kalba, rašykite:

Curriculum Branch
Ministry of Education
Mowat Block
Queen’s Park
Toronto, Ontario M7A1L2

daugiau sužinoti 
apie savo vaiko 
mokykla
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Dabartinė mūrinė Montrealio lietuvių šv. Kazimiero šventovė, kuri pakeitė senutę medinę šventovę, statytą 1916

Parapija, nebeturinti skolos...
K. AMBRASAS

Kada buvo Įsteigta Montre
alio lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija, tiksliai neįmanoma nu
statyti, bet yra žinoma, jog 
1912 m. spalio 7 d. į Montrealį 
iš Lietuvos atvyko kun. J. Vyš
niauskas. ir jau po savaitės su
šaukė Montrealyje gyvenančių 
lietuvių susirinkimą, kuriame 
nutarta steigti lietuvių parapiją 
ir pradėti statyti šventovę.

Oficialiai parapija vyskupo 
buvo pripažinta 1916 m. sausio 
22 d., bet jau nuo 1913 m. sau
sio 1 d. buvo pradėtos vesti pa
rapijos gimimų, jungtuvių ir 
mirimų metrikų knygos, todėl 
šią dieną būtų galima laikyti 
Šv. Kazimiero parapijos Įstei
gimo data.

Anuo metu, kaip liudija para
pijos dokumentai ir savų para
pijiečių parodymai, Šv. Kazi
miero parapija atliko didelį 
vaidmenį ne tik Montrealio lie
tuvių gyvenime, bet ir visos Ka
nados, nes ji buvo pirmoji Ka
nados lietuvių parapija.

1913 m. parapijai priklausė 
apie 300 lietuvių šeimų. Buvo 
užregistruota 93 krikštai, 28 
jungtuvės; 1914 m. — 89 krikš
tai ir 31 jungtuvės; 1915 m. — 
87 krikštai ir 38 jungtuvės.

Palyginkime su dabartimi: 
1974 m. parapijoje buvo 318 
šeimų; buvo 4 krikštai, 7 jung
tuvės ir 20 laidotuvių; 1975 m. 
— 4 krikštai, 13 jungtuvių ir 
26 laidotuvės; 1976 m. — 4 
krikštai, 5 jungtuvės ir 27 lai
dotuvės.

1905 m. spalio 2 d. susiorga
nizavo Vytauto Didžiojo Dr-ja, 
bet po 4 mėnesių buvo pakeis
tas Dr-jos vardas į Šv. Kazimie
ro Dr-ją.

Pradininkai ir tęsėjai
1912 m. kun. J. Vyšniauskas 

ir pirmasis šv. Kazimiero para
pijos komitetas (J. Smilingas, 
V. Apanavičius, A. Jonikaitis, 
Kreivaitis, Plioplys, V. Rajec
kas, J. Girdauskas) kreipėsi į 
vyskupiją, prašydami paskolos 
numatomos šventovės statymui, 
bet vyskupija atsisakė padėti.

Tuomet Montrealio lietuviai, 
vadovaujami kun. J. Vyšniaus
ko, nenuleido rankų ir patys vi
sokiais būdais sutelkė reikalin
gą sumą pinigų. Tik vien už že
mę, kur stovi dabartinė švento
vė ir klebonija, sumokėjo 
$15.500, o šventovės statyba 

BALTIC 
TOURS

Vienos savaitės ekskursijose —
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuje su 1 dienos išvyka į Kauną
ir 1 naktis Maskvoje

Ekskursijos 
i Lietuvą 

1977m.

Rugsėjo 18 - rugsėjo 26   5858
Spalio 9 - spalio 17   5826
Dviejų savaičių ekskursijose i Lietuva, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.

Birželio 26 - liepos 10 .......  51,253
Liepos 17 - liepos 31 .......  51,253
Dviejų savaičių ekskursijose į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su 1 dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje.

Birželio 8 - birželio 22 .......... 51,276
Skrydžiai — iš Bostono, Niujorko ir Montrealio “Pan American World 
Airways” ir “LATA”.
Tolimesnių informacijų apie mūsų ekskursijas į Lietuvą teiraukitės

Algirdas Mitkus
BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168, USA

kainavo $19.000. Tuo laiku šios 
sumos, palyginus su uždarbiais, 
buvo gana didelės.

Pirmosios lietuvių šventovės 
Kanadoje statyba prasidėjo 
1915. m. ir buvo baigta 1916 m. 
vasarą.

1919 m. kun. J. Vyšniauskas 
išvyko atgal į Lietuvą. Po jo 
parapijai vadovavo: kun. J. 
Šimkus 1919 m. rugsėjo — 
1922 gegužės, kun. P. Vanagas 
1922 gegužės — 1924 vasario, 
kun. J. Daknys 1924 vasario — 
1925 birželio, kun. dr. J. Šim
kus 1925 rugsėjo — 1928 lie
pos, kun. J. Marčiulionis 1928 
liepos — 1929 birželio, kun. J. 
Bobinas 1929 birželio — 1960 
gruodžio, kun. dr. F. Jucevičius 
nuo 1960 gruodžio.

Pirmoji šventovė buvo medi
nė. Joje Montrealio lietuviai 
meldėsi 39 metus. 1955 m. ji 
buvo nugriauta. Jos vietoje 
1956 m. pastatyta nauja graži, 
moderni mūrinė - akmeninė 
šventovė, talpinanti 500 asme
nų, svetainė su 370 sėdimų vie
tų, erdvi klebonija. Visa tai pa
rapijai kainavo $350.000.

Taip padaryta dėlto, kad se
noji medinė šventovė buvo ne
patogi, reikalinga daug remon
to, o svarbiausia — permaža. 
Mat, po II D. karo į šv. Kazi
miero parapiją įsijungė maž
daug 450 naujų šeimų.

Nelauktas posūkis
Iš karto atrodė, jog naujų pa

rapijiečių įsijungimas parapiją 
sustiprins. Deja, taip neįvyko. 
Tam buvo gana daug visokių 
priežasčių, bet pati svarbiausia, 
kaip dabartinis klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius išsireiškė, bu
vo naujosios išeivijos nesupra
timas senosios ir atvirkščiai.

Antra priežastis — įsteigimas 
antrosios lietuvių parapijos — 
Aušros Vartų, kuriai buvo pri
skirta visa vakarinė Montrealio 
miesto dalis. Tai reiškė šv. Ka
zimiero parapijai daugiau nei 
pusės parapijiečiu netekimą. 
Anksčiau, prieš padalinimą, šv. 
Kazimiero parapijai priklausė 
apie 5.000 parapijiečių, o po 
naujos parapijos įsteigimo liko 
tik apie 2.000. 1962 m. Šv. Ka
zimiero parapija turėjo tik 
1400-1500 parapijiečių.

Steigimas antrosios lietuvių 
parapijos Montrealyje tuo me
tu gal ir buvo reikalingas, bet 
netolima ateitis parodys daly

Tel. (617)969-1190 
arba 

1-800-223-7420
(prašyti kalbėti su "Pat") 

kus kitoje šviesoje. Nėra jokia 
paslaptis, kad mes mažėjame. 
Likęs mažas skaičius parapijie
čių neįstengs išlaikyti abiejų 
parapijų. Tada reikės tenkintis 
viena, ir tai didelis klausimas, 
kaip ilgai egzistuos ir toji vie
na. Juk mes labai greitai skęs
tame kitataučių jūros bangose.

Bėgo metai, o Šv. Kazimiero 
parapija ir jos gyvenimas tam
sėjo. Kartą dabartinis klebonas 
pasakė: “Kažin ar buvo tuomet 
verta atsisakyti remti instituci
ją tik dėl vieno asmens?”

Vadovybę pakeitus
1960 m. gruodžio 24 d. tuo

metinio parapijos k-to iniciaty
va buvo pakeista šv. Kazimie
ro parapijos vadovybė. Montre
alio arkivyskupas Paul-Emil 
Leger atleido iš pareigų buvusį 
kleboną kun. J. Bobiną ir į jo 
vietą paskyrė jauną, pilną ener
gijos kun. dr. F. Jucevičių.

Naujasis klebonas perėmė 
parapiją su $170.000 skola ir 
kitom gana didelėm proble
mom. Finansinė padėtis buvo 
gana sunki. Parapija turėjo su
rinkti į metus $18.000 išlaiky
mui ir $9.000 palūkanų už sko
las, pamirštant skolų mokėjimą. 
Tuomet sekmadienio rinkliavos 
buvo $140-$ 150. Parapija turė
jo 420 šeimų, kurių tik mažes
nė pusė rėmė savo aukomis.

Dabartinis klebonas kun. dr.. 
F. Jucevičius pirmą naktį nau
joje vietoje — Šv. Kazimiero 
par. klebonijoje ilgai negalėjo 
užmigti. Po vidurnakčio užsnū
dęs sapne pamatė baltą, nuosta
baus grožio angeliuką, kuris 
kažką sušnibždėjo į ausį. Deja, 
klebonas nieko negirdi, o tik 
mato. Staiga angeliukas pra
dingsta, o klebonas lyg žaibo 
pažadintas, atsisėda lovoje ir 
pats sau sako: “Koks aš buvau 
kelmas, kad negirdėjau ką man 
angeliukas sakė”. Pagalvojo 
sau — sapnas lieka sapnu ir, 
apsivertęs ant kito šono, prade
da snausti. Ir štai vėl tas baltas 
angeliukas artinasi prie klebo
no. Šį kartą jis jau aiškiai girdi: 
“Ei, tu jaunas kunige, žemaiti, 
tu neišeisi iš šios parapijos, kol 
neišmokėsi visų jos skolų.” Tai 
pasakęs angeliukas dingo. Pa
budęs klebonas pats sau sako: 
“Dieve mano, kokia man yra 
uždėta didžiulė pareiga, bet jei
gu angeliukas man tai įsakė, 
turėsiu įvykdyti.”

Sekančią dieną klebonas pra
dėjo ruošti ateities planus. Kar
tą jis pasakė: “Parapijos finan
sinė padėtis yra gana sunki, ta
čiau tai nėra pagrindinė proble
ma. Daug svarbesnis dalykas 
yra suburti visus parapijiečius 
į vieną šeimą, šioje parapijoje 
turime kanadiečius — lietuvius, 
gimusius šiame krašte ir tris 
emigracijas iš Lietuvos. Tos ke
turios grupės yra maždaug vie
nodo dydžio, išskyrus gal vete
ranus, atvykusius dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Tas grupi
nis įvairumas reiškia visai na
tūraliai amžiaus skirtingumą, 
galvojimo bei įsitikinimo įvai
rumą, kalbos ir profesijų įvai
rumą”.

Po keliolikos metų darbo tas 
pats klebonas galėjo pareikšti: 
“Nežiūrint to įvairumo, mes 
su pasididžiavimu galime saky
ti, kad šiandien esame jau vie
na šeima. Ar ta nėra nuostabus 
dalykas?”

Taip, mielas klebone, didysis 
mūsų parapijos darbininke, tai 
nuostabus dalykas, bet tai pa
darė didelis Jūsų pasiaukoji
mas. Tai mes aiškiai matome. 
Šiandien Jūs ir mes visi kartu 
galime didžiuotis tuo, ką esame 
pasiekę per pastaruosius 16 me
tų, t.y. išmokėję $170.000 sko
la ir suvieniję visą parapiją į 
vieną šeimą.

Sovietinis voratinklis ir Amerikos lietuvaitė
Buvusio saugumiečio pergyvenimai Kaune ir Vilniuje1967 m. labai nuliūdau, kai 

sužinojau, kad vyriausias muzi
kinio Kauno teatro režisorius 
Rostislovas Andrejevas buvo už
muštas Maskvoje — jį suvažinė
jo tarnybinis partiečių autove- 
žimis. Nelaimingasis išgulėjo 
gatvėje pusantros valandos, kol 
kažkas paskambino greitajai pa
galbai.

Tai mane giliai paveikė. Pra
dėjau vis giliau jausti komunis
tinės santvarkos nežmonišku
mą. Kai sutikau savo viršininką 
Algirdą Vetkorotovą ir Vytau
tą Musulą po Andrejevo laido
tuvių, kažkaip jaučiau, kad jie 
man tolimi žmonės. Jaučiau ar
tėjantį dvasinį konfliktą. Teat
ras atrodė man kaip kažkoks 
praeities prisiminimas. Jaučiau, 
kad aš jau nebepriklausau, nors 
anksčiau teatras buvo mano sva
jonė. Jame praleidau linksmiau
sias valandas, kai teko kurti 
vaidmenis, vadovaujant R. And
rejevui. Juo toliau, juo giliau 
graužė mane sielvartas, kai pra
dėdavau galvoti apie savo dar
bą Saugume, teatrą ir visą kraš
tą ... Bet, kaip visuomet, dary
davau tai, ką liepdavo Saugu
mas.

Mano draugė Ž. baigė Kauno 
Medicinos Institutą ir gavo gy
dytojos teises. Susitikdavom su 
ja netaip jau dažnai, nes be ma
nęs ji turėjo ir kitų draugų. Pa
tiko man jos tėvai, kurie buvo 
mokytojai.

Ž. motina buvo draugiška ir 
labai inteligentiška moteris. 
Kartą ji man prasitarė, kad pas 
juos užeina vienas kunigas, ge
ras jaunų dienų pažįstamas. Kai 
susitikau su Saugumo viršinin
ku A. Vetkorotovu ir V. Musu- 
lu, nustebau. Mat, pastarasis pa
sakė, kad jiedu gerai pažįsta Ž. 
tėvų šeimą ir žino apie mano 
lankymąsi pas juos. Apie tą šei
mą Saugumui niekad nebuvau 
užsiminęs, nes nekalbėdavo 
apie politinius dalykus, ž. buvo 
labai muzikali, ir mudu šioje 
srityje rasdavome daug bendrų 
interesų. Apie ją taip pat nieko 
nesakiau Saugumui, išskyrus 
vieną atvejį, kai aš, ž. ir V. 
čepkus buvome restorane, kur 
aš turėjau seklio pareigas. Bet 
ir tuomet pranešiau tik tai, ką 
V. čepkus kalbėjo ir kas su 
mumis kartu buvo. Tada Sau
gumas mano drauge Ž. nesido
mėjo. Dabar V. Musulas davė 
man suprasti, kad pasitrauk
čiau nuo ž. Taip pat jis apjuo
dino jos motiną, sakydamas, 
jog jinai įsivėlusi į romansą su 
vienu kunigų seminarijos pro
fesoriumi. Mane įpareigojo už
eiti pas ž. tėvus, kai bus tas pro
fesorius, su juo susidraugauti 
ir nugirdyti. O tada, kai eis na
mo, pranešti Saugumo parei
gūnui, kuris lauks su “išblai
vinimo” mašina, pagriebs tą 
profesorių, nugabens “išblaivi
nimo” įstaigon (blaivyklon), nu
fotografuos ir perduos spaudai.

Kas ta “išblaivinimo” įstai
ga? Joje man teko išbūti 6 va
landas, kai gyvenau Klaipėdoje. 
Tai specialus skyrius, kur su
renka negalinčius paeiti girtus 
žmones restoranuose, gatvėse 
ir kitose vietose. Moterys veža
mos į jų skyrių, vyrai — į vy
rų. “Išblaivinimo” įstaigos tu
ri autovežimius, tokius pat kaip 
milicija, tik pritaikytus girtiem 
vežti. Jų darbuotojai yra milici
jos žmonės, paskirti šiai tarny
bai. Jie turi tuos pačius mili
cijos laipsnius ir uniformą. Tai 
daugiausia smukusios moralės 
žmonės. Su girtaisiais elgiasi 
žiauriai — muša, paima rastus 
daiktus, pinigus ir negrąžina, 
sako nieko neradę. Kartais jie 
net rimtai sužaloja žmones ir 
iš blaivyklos turi važiuoti li
goninėn. Pvz. mano pažįstamas 
Pranas Raguotis, Broniaus Ra
guočio brolis (partietis, dirbo 
“Tiesos” redakcijoje), grįžęs iš 
tos “išblaivinimo” įstaigos, ne
galėjo valgyti ištisas tris savai
tes. Mat, išblaivinimo įstaigos 
tarnautojai buvo sulaužę jam 
žandikaulį.

❖ ❖
Tokioje įstaigoje man teko 

būti 1962 m. Dirbau tada Klai
pėdos statybos valdyboje darbų 
vykdytoju. Vasaros metu atva
žiavo į mano darbovietę Dobilų 
k. (už Klaipėdos miesto) drau
gas su moterimi. Prie pastato 
darbo metu pradėjome vaišin
tis su darbininkais. Nusivaiši- 
nęs draugas užmigo ant žolės, 
o aš turėjau važiuoti Palangon, 
kur gyvenau. Vežė mane vienas 
iš darbininkų draugo motocik
lu. Klaipėdoje sustabdė mus 
milicininkas ir nugabeno į mili
cijos skyrių. Man liepė pasira
šyti, kad važiavau draugo mo

tociklu, ir pasakyti, kur yra jo 
savininkas. Aš atsisakiau. Bu
vau išgėręs, bet negirtas. Nuve
žė “išblaivinimo” įstaigon, pa
sodino kėdėn, nuvilko drabu
žius, pririšo ir 15 min. pylė 
šaltą dušo vandenį. Po to pagul
dė lovon ir vėl surišo. Išlaikė 6 
valandas. Kai atrišo, liepė pasi
rašyti. Aš atsisakiau. Grąžino į 
kėdę ir vėl ėmė pilti vandenį. 
Nebeišlaikiau ir pasirašiau, kaip 
reikalavo. Nubaudė 8 rb. ir pa
leido.

Išėjęs iš tos įstaigos, nuva
žiavau pas pažįstamą gydytoją 
Palangoje. Jis davė vaistų, kad 
nesusirgčiau, nes buvau labai 
peršalęs, o rankų riešai buvo 
ištinę dvi savaites.

Pakliuvęs ton “išblaivinimo” 
įstaigon, negalėjau sakyti, kad 
dirbu Saugume. Jei būčiau pa
sakęs, žinoma, taip nebūtų atsi
tikę. Nepasakiau to nė Saugu
mo šefui V. Olesovui Palango
je, nes tai buvo asmeninis rei
kalas, nepolitinis. Žinoma, Ole- 
sovas tai vėliau sužinojo, bet 
nieko man nesakė.

❖ * #
1967 m. vasara. Darbas teat

re sustojęs, nes visi atostogau
ja. Vieną vakarą savo kamba
ryje randu laišką: “Paskam
bink, svarbus reikalas. Algis.” 
Taip visuomet darydavo Algir
das Vetkorotovas, kai norėdavo 
mane surasti. Mat, mano na
muose telefono nebuvo. Tuojau 
pat paskambinau. Jis tepasakė, 
kad sekančią dieną turime pasi
matyti. Per pasimatymą prane
šė, esą iš Amerikos atvažiavusi 
mergina, su kuria aš turėčiau 
susipažinti. Ji būsianti pakvies
ta į Saugumą neva patikrinti vi
zos. Kai ji išeisianti iš pastato, 
ją lydėsiąs A. Vetkorotovas ir 
nusiimsiąs akinius. Aš turįs ją 
įsidėmėti, kad vėliau galėčiau 
atpažinti.

Dariau kaip Vetkorotovas lie
pė. Sutartą dieną ir valandą lau
kiu priešingoje Saugumo pa
stato pusėje — skaitau laikraš
tį, stovėdamas prie krautuvės 
ir neva nieku nesidomėdamas. 
Paskaitęs nueinu į telefono bū
delę, neva skambinu ir kalbu. 
Netrukus pasirodo Vetkoroto
vas — išeina iš Saugumo pasta
to, lydėdamas merginą. Nusiima 

IBFIEOC 3RI43KI - 
meniški suvenyriniai medaliai

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio)
PASKUTINIS TERMINAS JIEMS UŽSAKYTI 
PRIEŠ KAINŲ PAKĖLIMĄ!

DABAR:
Dailaus 99.9% sidabro — $26.50
22 karatų aukso — $324.00
Platinos — $393.00

PO 1977 M. BIRŽELIO 1 D.
$28.50

$338.00
$395.00

Kanados Baltiečių Federacija 
gauna $1.50 komiso už 
kiekvieną parduotą medalį.

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 

Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.
3.. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.
5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 

teisę į savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.
6. “Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei

sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.” Winstonas Churchillis 1950.
7. Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 

žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.
8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.
9. Eglė, beržas, ąžuolas

10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 
Prašau atsiųsti man: L8P 1X7, Canada
THE BALTIC SAGA_______________________________ medals in 99,9% silver $26.50 each $-------------------------
THE BALTIC SAGA______________ ______________ medals in 22 karat gold $324 each $-------------------------

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $-------------------------
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus $1.00
Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $________________
Name_ .____________________________________________  Address
City---------------- --- ----------------------Province_______________ ,_________________  Postal Code ..____________

(Please print)

akinius, o aš nusiimu savuosius 
saulės akinius ir duodu jam su
prasti, kad viskas tvarkoj. Mer
gina augšto ūgio, mėlynu megz
tiniu, užsimetusi per petį ranki
nuką. Pasuka į Laisvės alėją 
Soboro (Įgulos šventovės, Red.) 
link. Aš einu iš paskos, būda
mas gerokai nutolęs. Pasparti
nęs žingsnį, artėju prie jos. Kai 
ji prieina prie Mickevičiaus gat
vės ir pasuka į kairę, aš ją pra
lenkiu ir gerai įsidėmiu jos 
veidą.

* * *
Grįžęs pas Vetkorotovą į Sau

gumo rūmus, pranešu, kad “vis
kas tvarkoj”. Vetkorotovas juo
kiasi patenkintas ir nieko ne
sako. Tik po dviejų savaičių vėl 
gaunu Vetkorotovo laišką: “Pa
skambink, noriu pamatyti Tave. 
Algis.” Vėl susitinkam. Gaunu 
užduotį susipažinti su ta mergi
na kelionėje į Vilnių. Jo žinio
mis, mergina važiuos rytiniu 
traukiniu, ir aš turįs būti Kauno 
geležinkelio stotyje nuo 6 v.r., 
nes eina du rytiniai traukiniai 
į Vilnių. Saugumas nesąs tik
ras kuriuo traukiniu ji važiuo
sianti.

Dariau, kaip buvau lieptas. 
Tai buvo 1967 m. birželio mė
nesį (dienos neatsimenu). Anks
ti rytą jau laukiau geležinkelio 
stotyje su “Carmen” operos 
klavyru rankose. Mat, važiuoju 
neva pas dirigentą į Vilnių (iš 
tikrųjų važinėjau pas dirigen
tą Viržonį ruošti Jose vaid
mens). Prieina Vetkorotovas ir 
sako, jog Saugumo pareigūnai 
seks tą merginą nuo jos nakvy
nės namų ir praneš, kai ji bus 
jau stotyje. Ženklas bus toks: 
jis pats eis paskui tą merginą.

Teko laukti iki 9.40 v.r. Ta
da įėjo salėn prie bilietų kasos 
Vetkorotovas, o jo priekyje — 
mergina stl lagaminėliu. Aš ją 
tuojau atpažinau ir atsistojau 
už jos eilėn pirkti bilieto.

Ji įlipo į traukinio vagoną 
ir atsisėdo toje pusėje, kur nė
ra saulės. Aš priešingai — at
sisėdau saulės pusėje. Važiuo
jant mano pusėje pasidarė šil
ta. Paprašiau merginą leidimo 
atsisėsti šalia jos, vėsesnėje pu
sėje. Tai dariau, kad neatrody
tų, jog aš noriu su ja susipa
žinti. Skaitau laikraštį ir dėduo

si nekreipiąs į ją dėmesio. Vė
liau bandau prašnekinti. Ji ne
kalba. Nusiminiau — pama
niau, kad gal negalėsiu atlikti 
užduoties. Bet, artėjant prie Vil
niaus, ji pati prašnekino ma
ne, parodė atvirukų. Tada mu
du maloniai pasikalbėjom. Ne
toli manęs sėdėjo moteris, ku
ri stebėjo ir mane sekė, bet aš 
nekreipiau dėmesio. Jaučiausi 
laimingas, nes mergina davė 
savo adresą Vilniuje (aš jį žino
jau iš Saugumo) ir kvietė ap
lankyti, kai grįš iš Druskininkų 
rugpjūčio mėnesį.

Vilniaus stotyje merginą pa
sitiko Ričardas Vaigauskas, se
nas saugumiestis, lietuvis. Aš 
sėdau į taksį, kursuojantį Kau
nas—Vilnius ruože ir grįžau į 
Kauną. Buvau labai patenkintas 
ir kartu pritrenktas. Man toji 
mergina nepaprastai patiko. Ji 
buvo labai skirtinga nuo vieti
nių merginų. Kilo manyje bai
sios mintys, darėsi nepaprastai 
liūdna. Pirmą kartą pajutau, 
kad esu vergas. Važiuodamas 
taksiu iš Vilniaus, visą kelią 
galvojau apie nelygybę komu
nistinėje santvarkoje. Kažkaip 
staiga nublunka visas mano gy
venimas. Nublunka ir teatras, ir 
dainavimas, ir viskas, kai pra
dedu galvoti apie žmones lais
vėje ir mūsiškėje vergijoje...

Grįžęs Kaunan, paskambinu 
A. Vetkorotovui. Pasimatom su 
juo ir poskyrio viršininku Vyt. 
Musulu. Abu labai patenkinti. 
Padėkojo, davė 50 rublių ir lie
pė tą merginą vėl pamatyti, kai 
ji grįš iš Druskininkų.

Liepos mėnesio viduryje su
sitikau kapitoną Bagdoną, vie
no poskyrio viršininką, kuris 
pavadavo atostogaujantį Vetko
rotovą. Bagdonas taip pat užsi
minė tą merginą, juokavo ir su 
ironija tarė: “O čia tai bus mei
lė ...”

Taip, tai buvo lyg ir savotiš
ka pranašystė. Anoji seklio pa
žintis išaugo į tikrą meilę, kuri 
mane nuvedė į laisvę. Dėkoju 
Dievui, kad pagaliau mano sva
jonė pasiekti Vakarus išsipildė.

Vidimantas Valatka
>«■»<>«»<»«■»< >«»<><■»«>«*<>«■
• Mes greičiau būsime linkę pa

siaukoti, jei atsiminsime, kad tėvy
nėje likusieji neša kur kas sunkesnę 
naštą negu mes ... J. ERETAS



Solistė Gina čapkauskienė dainuoja baltiečių vakare Kanados parlamento 
rūmuose, kuriame dalyvavo daug parlamentarų ir ministerių L. Giriūnas

Lenku poeto paskaita

Didžiojo darbo pabaiga
Ketvirtasis Pr. Naujokaičio "Lietuvių literatūros istorijos" tomas

STEPAS VARANKA
Š. m. kovo 24 d. Toronto uni

versiteto Miler laboratorijų pa
state skaitė paskaitą žymus len
kų poetas Czeslaw Milosz tema 
“Poetas tarp Rytų ir Vakarų”. 
Jį pakvietė slavistikos skyrius.

Paskaitų salė, turinti 256 sė
dimas vietas, buvo pilnutėlė. 
Dalis atsilankiusiųjų stovėjo pa
kraščiais. Nemaža buvo ir jau
nimo. Paskaitininkas mums Įdo
mus ypač tuo, kad jis savo po
ezijoje ir raštuose dažnai mini 
Lietuvą, jos gamtą, vietoves ir 
Lietuvos žmones.

C. Milosz yra gimęs 1911. VI. 
30 Šateiniuose, Surviliškio 
valsč., prie Kėdainių. Vilniuje 
baigęs gimnaziją, studijavo tei
sę jo universitete. Būdamas stu
dentu, draugavo su Pranu An- 
cevičiumi. Pastarajam mirus 
Kanadoje, Milosz parašė žurna
le “Kultūra” gana ilgą ir įdomų 
straipsnį apie jų draugystę ir 
nuotykius iš Vilniaus laikų. 
1940 m. Milosz-iš Vilniaus išvy
ko į Varšuvą ir įsijungė į po
grindį. Ten kūrė eilėraščius ir. 
rašė straipsnius. Buvo išleistos 
jo “Trys žiemos”, “Išsigelbėji
mas” irJciti poezijos leidiniai.

Milosz debiutavo kaip poetas 
1930 m., turėdamas 19 metų. 
Priklausė literatų grupei “ža
gary”.

Po karo nuo 1951 m. Milosz 
dirbo diplomatinėje Lenkijos 
tarnyboje. Vėliau atsisakė grįžti 
į Lenkiją. Emigracijoje aktyviai 
įsijungė į politinę ir kultūrinę 
lenkų veiklą. Daugelis jo eilė
raščių ir prozos kūrinių yra pa
rašyti prancūzų ir anglų kalbo
mis. Nemaža dalis jo kūrybos 
yra spausdinama ir dabartinėje 
Lenkijoje.

C. Milosz 1953 m. gavo “Prix 
Litteraire Europeen”. Jo eilė
raščiuose “Jaunam broliui” ir 
“Užburtas kalnas” yra minimi 
Kėdainiai, Lyda, Ašmena ir ten 
kadaise gyvenusios žinomos šei
mos. Jo veikale “Pavergtas pro
tas”, išleistame 1953 m., yra 
reiškiamos savotiškos mintys ir 
idėjos. Dabar Milosz gyvena Ka
lifornijoje ir profesoriauja Ber
keley universiteto slavistikos 
skyriuje.

Prieš prasidedant paskaitai, 
C. Milosz su klausytojais supa
žindino buvęs jo auklėtinis 
Berkeley universitete prof. L. 
Iribarne, pažymėdamas, kad 
svečias yra vienas iš žymiausių 
šių dienų poetų, darantis įtakos 
naujai amerikiečių poetų kar
tai. Pasidžiaugė, kad jau prade
da steigtis Miloszo mėgėjų bū
reliai. Jo kūriniai esą verčiami į 
svetimas kalbas.

Pradžioje svečias kalbėjo 
apie kelių žymiųjų pasaulio ra
šytojų kūrimo techniką. He
mingway rašė ir braukė — jieš- 
kojo vis tobulesnės išraiškos. 
Paminėjo Tomą Manną - Kruge- 
rį ir jo kūrybos savybes, pagar
sėjusio lenko emigranto'Argen
tinoje Witoldo Gombrowicziaus 
kūrybą, jo kontroversinį, savo
tišką iki šiol nenaudotą stilių.

Milosz sakė: kalba, kurioje 
buvome auklėti, šiais laikais nė
ra pakankamai turtinga išreikš
ti šių dienų tautžudystėms, 
koncetracijos stovykloms ir mo
raliniam nuosmukiui. Neturime 
pakankamai žodžių tinkamai iš
reikšti šių laikų sadizmui, bru
talumui, nevilčiai. Net nuteis
tieji mirti, laukdami bausmės 
įvykdymo, nepajėgia originaliai 
išsireikšti ir vartoja banalius, 
trafaretinius posakius.

Paskaitininkas kalbėjo apie 
savo pažiūrą į poeziją, jos vietą 

gyvenime. Poezijos realizmas 
esąs kitoks negu kasdieninis gy
venimas, tačiau nenustoja būti 
realizmu. Poezija dažnai nau
dojasi simboliais ir reiškiasi 
įvairiomis formomis, skiriasi 
nuo kasdieninių išraiškų. Savo 
laiku poetams buvo leidžiama 
savotiškai elgtis. Buvo sakoma, 
kad tai jų gyvenimo būdas, bet 
tai esąs nenatūralumas, išsigi
mimas.

C. Milosz teigė, kad poezija 
yra geresnė, jeigu jos kūrėjas 
yra gilus intelektualas. Esą ne 
žmogus, bet žodžių žinojimas ir 
jų panaudojimas žmogų daro 
geru poetu. Laikas, aplinkybės, 
sąlygos ir prievarta keičia poe
tą, priverčia kūrėją reikšti ne 
tai, ką iš tikrųjų jis norėtų iš
reikšti. Poetas, kaip ir visi žmo
nės, su 'gyvenimu keičiasi ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai. Dažnai 
iš poetų yra reikalaujama per
daug — norima, kad jie būtų 
pranašais, tautos auklėtojais, 
moralistais ir antžmogiais.

Vienas klausytojų paklausė 
Miloszą, kodėl jo karo metu su
kurtoje poezijoje ir jo-rašiniuo
se tiek daug tragizmo ir kančių. 
Atsakė rašąs pagal laiko dvasią, 
šiandieną gal to nerašytų.

Kitas paklausė, kodėl Milosz 
visiškai nukrypo nuo šių dienų 
tautinių ir politinių problemų, 
kurios dabar vargina žmones. 
Atsakė: politika jam yra Antra
eilis dalykas, jo “Zniewolony 
Umysl” (Pavergtas protas) vei
kalas savo laiku buvo aktualus.

Į klausimą, kodėl nemėgsta 
gamtos, atsakė su šypsena, esą 
jam yra lengviau atsukti Kali
fornijoje vandens čiaupą, negu 
nueiti su kibiru į šulinį vandens 
parsinešti. Tas palyginimas su
kėlė juoko. Į klausimą, liečian
tį gėrį ir blogį, Milosz neatsakė, 
tik paminėjo, kad tuo rūpinasi 
religija.

Paskaita buvo savotiškai įdo
mi, pilna priešingumų, netu
rinti bemaž jokio ryšio su pa
skelbtąja tema “Poetas tarp Ry
tų ir Vakarų”.

Pasibaigus klausimams ir at
sakymams, keliolika klausytojų 
priėjo prie svečio gauti autogra
fų. Aš priėjęs pasisakiau esąs 
lietuvis ir įteikiau jam naujau
sią “Tėviškės žiburių” numerį. 
Milosz paklausė, ar šis laikraštis 
išeina Toronte ir ar girdėjau, 
kad Tomas Venclova esąs priim
tas į Berkeley universitetą dės
tytoju. Nenorėjau per daug lai
ko jam užimti, nes aplink jį sto
vintieji norėjo su juo pasikal
bėti.

Milosz išvaizda ir balsu yra 
patrauklus. Gaila tik, kad pa
skaita nebuvo skaitoma per 
mikrofoną — toliau sėdintieji 
jos negirdėjo.

Poetas CZESLAW MILOSZ kalba 
Toronto un-te Nuotr. S. Varankos

J. KUZMICKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Okupuotos Lietuvos rašytojų 
drama

Paskutinioji (septintoji) šio 
veikalo dalis skiriama “žvilgs
niui į okupuotos Lietuvos lite
ratūrą”. Įdomu, kodėl derama 
apžvalga vadinama skurdžiu 
žvilgsnio vardu?

Palyginti išsamiai minimos 
“kūrybos sąlygos ok. Lietuvo
je”: rūstus, realia vergija dvel
kiąs “stalininis laikotarpis”, 
“politinio atlydžio laikotarpis” 
ir vėl “pagriežtintas komunistų 
partijos dirigavimas kūrybai”. 
Nepaisant to, autorius su 
džiaugsmu konstatuoja, kad ir 
sunkiausiose sąlygose išaugogau- 
si jauniausioji karta, sugebanti 
“pasakyti savo kūrybos žodį” 
(358 psl.). Gerai išryškintas kū
rybos sąlygų fonas: ne tik for
mos, bet ir turinio diktavimas 
padeda suvokti rašytojų poezi
ją, o taipgi esminį jų nusiteiki
mą prievartos atžvilgiu.

Vyresniųjų okup. Lietuvos 
poetų tarpe sutinkame uolių 
penkiakampės žvaigždės garbin
tojų, o taipgi tokių, kurie buvo 
prievarta perauklėjami, tremia
mi į Sibirą (P. Drevinis), nuski- 
riant kur nors į užkampį (K. Ku
bilinskas) ar gundant sidabrinio- 
kais. Bent apie mirusius kal
bant (K. Kubilinską, A. Skinkį), 
Lietuvoje vienas ar kitas rašy
tojas atviriau iškelia “tą gilią vi
dinę dramą, kurią išgyveno.. . 
karo ir pokario metų žmonių 
karta”, kai jie, baimės hipnoti
zuojami, “nenuleido akių ir nuo 
tų geležinio ryžto ir nepaprastos 
valios žmonių, kurie dabar laikė 
gyvenimo vairą .savo rankose ir 
kurie vadinami komunistų var
du”, — “bet kito pasirinkimo 
nebuvo” (E. Mieželaitis K. Ku
bilinsko “Mažųjų metų” rinki
nio įžangoje). Apie daug rašiu
sio, bet tegalėjusio išeiti į vie
šumą vos vieninteliu pomirtiniu 
“Medžių pėdų” rinkiniu poeto 
A. Skinkio dramą A. Jonynas 
atvirai pasakė: “Tą santykį (su 
naujuoju laiku, J. Kz.) galima 
būtų apibrėžti kaip tylią, bet at
kaklią ramybės trokštančio vals
tiečio konfrontaciją su ^audrin
gų pertvarkymų dvasia persi
sunkusiomis dienomis” (“Per
galė”, 1973 m., 5 nr.). Nuolati
nės baimės supamas gyveno net 
Balys Sruoga, kurį rašytojų su
sirinkime “m e d i n ė tribūna 
griežtai prokurorišku balsu kal
tino”. Prieš mirtį jis E. Mieže- 
laičiui pasakęs: “Kažkokios man 
visai nesuprantamos baimės ant
plūdžiai. .. Nei iš šio, nei iš to 
staiga kažkas užplūsta, pradeda 
veržti gerklę, apima keistas bai
mės jausmas, paskui vėl atslūgs
ta, paleidžia gerklę.. . Negaliu 
suprasti, kas daros..(“Pan- 
tonima”, 1976 m., 533 psl.).

Štai dėlko P. Drevinis kūrybo
je “ribojasi daugiausia savo tė
viškė, gyvenama aplinkuma, 
brangiais atsiminimais” (368 
psl.), dėlko vokiečių okupacijos 
metais rašęs antitarybinių eilė
raščių K. Kubilinskas buvo pri
verstas “įrodyti savo lojalumą 
okupacinei bolševikų valdžiai” 
(377 psl.), dėlko ilgai tylėjusiam 
A. Skinkiui “gaila senosios gim
tinės trobelės, geltonu smėliu iš
barstytos molinės aslos, pake
lėse nužvarbusių medinių kris- 
tusėlių, rokų ir agotų” (385 
psl.). Prie šios kartos ir likimo 
priklauso ir Jonas Šiožinys (g. 
1915 m.), kuris vos vienu saki
niu paminėtas jauniausiųjų poe
tų (gimusių po 1941 m.) priera
še.

Rašytojai ir propagandistai
Pr. Naujokaitis išskaičiuoja 

net 39 šios kartos rašytojus be
letristus. Vargiai vertėjo *į jų 
vilkstinę įrikiuoti Joną Ragaus
ką, ateistinės propagandos tar
ną (kai visdėlto nepaminėta jo 
žmona, papildžiusi jo vadinamą 
“beletristiką”), nieko bendro su 
literatūrine kūryba neturėjusį. 
Revoliucinio agitatoriaus A. 
Guzevičiaus - Gudaičio raudonos 
teisės romanai nepalyginti men
kesni už H. Nastopkaitės - Kor
sakienės kūrinius, bet šiai “stip
resnei literatei” paskirta kur 
kas mažiau dėmesio. Išsamiai ir 
objektyviai išnagrinėta Jono 
Avyžiaus, J. Dovydaičio, A. Bie
liausko, M. Sluckio ir kitų kūry
ba, iškeliant “nepasitenkinimą 
socialistinio realizmo štampais 
ir personažų standartais, o pa
sistengiant žvelgti į vidų ir ten 
atrasti gyvą žmogų” (431 psl.). 
Tačiau visur nukenčia šių ir ki
tų rašytojų intymesnis biografi
nis elementas, pasitenkinant vos 
sausų faktų registracija.

Žymiai trumpesnė “antrosios 
ok. Lietuvos rašytojų kartos”

(g. 1930 - 1940 m.) kūrybos ap
žvalga, o jauniausiai kartai be
tenka vos 15 psl., nors jų tarpe 
esama stiprių talentų, žybtelėju
sių net kelių knygų poezijos 
puokštėmis. Ypač stiprios ir sa
vitos, plačios tematikos moterys 
poetės: J. Degutytė, R. Skučai
tė, J. Vaičiūnaitė, V. Palčinskai
tė ir net O. Baliukonytė. Plačiai 
atsiskleidusios “santykyje su 
gimtąja žeme, su tėvyne, su 
gamtos reiškiniais” (389 psl.), 
jos prasiveržia stipria “poetinio 
jutimo galia”, iperkeisdamos 
tamsios realybės elementus 
“daugiasluogsne, sudėtinga, ne
retai gana rafinuotai išdailinta 
ar net užšifruota” poezija.

Paskutiniame skyriuje auto
rius labai trumpai apžvelgia net 
52 “ok. Lietuvos literatūros is
torikus, kritikus, vertėjus”. Jų 
tarpe be reikalo nepaminėtas 
stiprus lotynistas, Vergilijaus 
“Bukolikų, georgikų” vertėjas 
Antanas Dambrauskas.

Tenka pasidžiaugti, kad Pr. 
Naujokaitis “atsižvelgė į tenykš- 
čios kūrybos sąlygas”, ryžosi 
būti objektyvus ir pastebėjo, 
kad “daugumas stengėsi vaiz
duoti gyvą žmogų — lietuvį, at
sidūrusį primestoje prievartinė
je santvarkoje, vienaip ar kitaip 
prievartaujamą, kovojantį su ap- 

. linka ir su savimi, persilaužiantį 
pasaulėžiūroje” (561 psl.).

Baigminės pastabos
Šios “Lietuvių literatūros is

torijos” keturių tomų (sudaran
čių apie 2.400 psl.) leidėjai ra
do reikalinga pačioje šio tomo 
pradžioje (būtų buvę kur kas 
tiksliau jo pabaigoje) pasidi
džiuoti monumentaliu Pr. Nau
jokaičio veikalu, neužmirš ę 
gnybtelti nepriklausomos Lietu
vos “platokai literatūros prog
ramai”, visdėlto n e a p ė mūšiai 
“naujausių literatūros reiški
nių”. Taigi jie rado reikalinga 
priminti, kad “net laisvės lai
kais nebuvo parašyta sistemin
gos lietuvių literatūros istori
jos” (5 psl.). Tie tvirtinimai re
liatyvūs: daugelis literatūros 
mokytojų turėjo gražių progų 
supažindinti mokinius su nau
jausia literatūra, o kad buvo ro
doma labai trumpu laisvės me-

ATSIŲSTA
Feliksas Jucevičius, MINTIS' DIA

LEKTINIAME ŽAISME. Filosofi
nės sampratos raida. 1977 m., 274 
psl. minkštais viršeliais. Leidėjas ir 
kaina nepažymėti. Autoriaus adre-
sas: Rev. F. Jucevičius, 3426 Parthe- 
nais, Montreal, Que., Canada.

CRONACA DELLA CHIESA CAT- 
TOLICA IN LITUANIA. “LK Baž
nyčios Kronika”, italų kalbon išvers
ta mons. Vinco Mincevičiaus, Via 
Casalmonferrato 33, 00182 Roma, 
Italy. Įvadą parašė Pietro I. Monti. 
Išleido 1976 m. “La Casa di Matrio- 
na” Milane. 500 psl. minkštais vir
šeliais. Kaina — 5.000 lirų. 

Pianistė RAIMONDA APEIKYTĖ ir rašytoja ALE RŪTA, atlikusios progra
mą LF Bičiulių muzikos ir literatūros vakare Detroite Nuotr. Jono Urbono

tn gerų pastangų pateikti siste
mingų lietuvių literatūros istori
jos vadovėlių, skaitinių ir stu
dijų, — taigi negalima nuneig
ti.

Literatūros istorijos veikalų 
tobulumas taipgi reliatyvus, 
kaip reliatyvi yra ir paties Pr. 
Naujokaičio išryškinta literatū
rinė kritika. Tobulumas — kaip 
ir bet koks idealas — užgožia
mas įvairių kliūčių. Dėlto, atsi
minus Pr. Naujokaičio užsibrėž
tą uždavinį — duoti objektyvią 
mūsų literatūros apžvalgą, svar
bu apspręsti, ar tai jam pavyko.

-Neabejojant reikia pasakyti, 
kad Pr. Naujokaitis savo paža
dus gražiai ištesėjo: atkreipęs 
dėmesį į vadinamą “literatūrinį 
palikimą”, jai sugrąžino natū
ralų spindesį, apgaubęs istoriniu 
bei kultūriniu atskirų laikotar
pių fonu bei paskirų rašytojų 
kūrybiniu a 11 i e p imu. Liesda
mas tragišką laisvės netekimą, 
kaikur, degdamas laisvės idealų 
liepsna, neiškentė, nepabėręs 
kandžių publicistinių pastabų, 
tarsi užmiršęs, kad jokia tauta 
(net JAV ar D. Britanija) neiš
vengia nei kvislingų, nei vergiš
kos dvasios rašytojų. Tačiau, ap
žvelgdamas net okup. Lietuvoje 
brendusius rašytojus, išlaikė ob
jektyvumą, psichologiškai pri
ėjęs prie ten kuriančių dvasios 
ir darbo sąlygų.

Reikia sutikti su šio veikalo 
leidėjų pastaba, kad tai žinijos 
šaltinis “išeivijos mokykloms, 
mokytojams, universitetų stu
dentams, visam lietuviškam jau
nimui ir šviesuomenei, jaučian
čiai reikalą giliau pažinti lietu
vių kultūrą” (6 psl.). Ar never
tėtų kokia nors premija išreikš
ti dėkingumą Pr. Naujokaičiui, 
tiek darbo ir širdies įdėjusiam į 
šį veikalą?! JAV LB Kultūros 
Taryba gražiai pasitarna
vo, įgalinusi šį veikalą užgimti 
ir, gražiu drabužiu pasipuošus, 
išeiti į mūsų visuomenę pasi
žmonėti.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA, IV 
tomas. 1944 - 1975 m. JAV LB 
Kultūros Tarybos leidinys nr. 4. 
Čikaga, 1976 m., 579 psl. Tiražas 
1000 egz., kaina 10 dol.

PAMINĖTI
LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 2 ir 

3, š. m. vasaris ir kovas. Tėvų jėzui
tų leidžiamas religinės ir tautinės 
kultūros mėnesinis žurnalas, reda
guojamas J. Vaišnio, SJ. Adresas: 
2345 W. 56th., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

TOWARDS AN UNDERSTAN
DING OF LITHUANIAN - JEWISH 
RELATIONS. Atspaudas iš Lietuvių 
Enciklopedijos, gaunamas šiuo ad
resu: Lithuanian Encyclopedia Press, 
Inc., 395 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, USA. šią 15 psl. bro
šiūrėlę išleido Bostone 1977 m. JAV 
LB krašto valdyba.
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□ KlllMMJE VEIKLOJE
VACLOVO SIDZIKAUSKO ATSI

MINIMUS “Diplomatijos paraštėje” 
savo puslapiuose pradėjo spausdinti 
“Dirva” kovo 31 d. Jie apima platų 
diplomatinės veiklos laikotarpi, su
sietą su šio politiko gyvenimu. Lie
tuvai V. Sidzikauskas yra atstovavęs 
Berlyne, Tautų Sąjungoje, tarptauti
niame Hagos tribunole, dalyvavęs 
rezistenciniuose sąjūdžiuose, Paverg
tų Tautų Seime, VLIKo veikloje.

PENKTOSIOS DAINŲ ŠVENTES 
reikalai buvo aptarti Klevelande įvy
kusiame, chorų vadovų suvažiavime. 
Pasitarimui pirmininkavo Čiurlionio 
ansamblio vadovas muz. A. Mikuls
kis. Nutarta atgaivinti jau nustoju
sius veikti chorus kaikuriose apylin
kėse ir ypatingą dėmesį skirti jauni
mui. Beveik visur dar vyrauja vy
resniųjų tautiečių chorai, papildomi 
jaunuoliais. Dėl šios priežasties re
pertuaro komisija šventei parinko 
dainas moterų, vyrų chorams ir miš
riam chorui. Jaunimui skirtų dainų 
repertuare nėra. Todėl ir šį kartą 
jaunimo chorams teks jungtis į su
augusiųjų gretas. Repertuaras su 
21-na daina jau išleistas Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pastango-’ 
mis. Penktoji dainų šventė įvyks 
1978 m. liepos 2 d. Toronte, Kana
doje. Ligšiolinės dainų šventės bū
davo rengiamos JAV.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO 
apžvalginę 84 tapybos darbų parodą 
Niujorke, Kultūros židinyje, suren
gė specialus komitetas — R. Alins- 
kienė, F. Ignaitienė, R. Kudžmienė, 
A. Staknienė ir J. Vytuvienė. Dail. 
K. Žoromskis Vilniaus dailės akade
miją baigė 1942 m., Vienos dailės 
akademiją —- 1945 m. Po to Romoje 
studijavo freską ir savo pirmąją in- z 
dividualią parodą surengė 1947 m. 
Madrido modernaus meno muzėjuje. 
Niujorke įvykusi paroda kaip tik ir 
buvo skirta paminėti tos pirmosios 
parodos trisdešimtmečiui. Atidary
me jokių oficialių kalbų nebuvo. Su
telkti darbai dail. K. Žoromskio kū
rybą atskleidė nuo 1950 m. Parodą 
aplankė apie 300 Niujorko lietuvių, 
parduoti 9 paveikslai.

JAV LB BOSTONO APYLINKES 
VALDYBA su pirm. A. Matjoška su
rengė sidabrinį šios organizacijos 
veiklos minėjimą, kurio koncertinę 
programą atliko dvi kylančios meni
ninkės — smuikininkė Brigita Pum- 
polytė ir sopranas Genė Ugianskienė 
su vietinio pianisto Sauliaus Cibo 
palyda. B. Pumpolytė koncertui pa
sirinko nelengvus C. Saint-§aenso, 
F. Kreislerio, H. Wieniawskio, Sara- 
satės kūrinius, atliekamus patyrusių 
smuikininkų. G. Ugianskienė padai
navo J. Gaižausko, B. Budriūno, G.

' Gudauskienės kompozicijų, dvi ari
jas iš J. Karnavičiaus “Gražinos” ir 
F. Cilea operos “Andriana Lecouv- 
reur”. Dalyvius žavėjo ypač jos že
mutinis registras, sudarydamas įspū
dį, kad iš tikrųjų ji yra mezzo-sopra
nas.

DAILIOJO ŽODŽIO PROGRAMĄ 
Tautinių Čikagos Lietuvių Namų mi
nėjime atliko scenos veteranas Hen
rikas Kačinskas, deklamavęs V. My
kolaičio - Putino, J. Blekaičio eilė
raščius, skaitęs Pulgio Andriušio 
“Naktis parugėje” ir Justino Marcin
kevičiaus “Mindaugo” monologą. 
Su šių kūrinių autoriais dalyvius su- 
pažindiso aktorė Z. Kevalaitytė-Vi- 
sockienė. Tautiniai Lietuvių Namai 
Čikagoje buvo įsteigti prieš 10 me
tų, įsigijus ir pertvarkius vienos 
draudos bendrovės pastatą. Iškilmė 
buvo sujungta su metiniu narių su
sirinkimu, kuriame pranešimus pa
darė valdybos pirm. J. Jurkėnas, ižd. 
J. Andrašiūnas. Sukakties proga su
silaukta daug sveikintojų, kurių ei
lėse buvo ir konsule J. Daužvardie- 
nė.

ČIKAGIŠKIS “DAINAVOS” AN
SAMBLIS, savo veiklą pradėjęs po
karinėje Vokietijoje, Hanau stovyk
loje, ruošiasi naujo muzikinio vei
kalo “Kūlgrinda” premjerai. Libre
tą yra parašiusi Nijolė Jankutė, mu
ziką — dabartinis ansamblio vado
vas Aloyzas Jurgutis. Veiksmas 
vyksta legendinėje laumių, raganų, 
miškinių Kūlgrindos saloje Joninių 
naktį, kur laumė Gilanda savo ka
sas išmaino į paparčio žiedą ir su 
juo išvyksta pas Jonines švenčiantį 
kaimo jaunimą, čia ji suvilioja jau
nuolį Andrių, Elenutės sužadėtinį. 
Kai pagaliau kaimiečiai išaiškina, 
kad ji yra laumė ir ją išvaro iš kai
mo, Gilanda supykusi Elenutę pa-
verčia diemedžio krūmu. Kūlgrindos 
gyventojai sutinka grąžinti Gilan- 
dai kasas tik tuo atveju, jeigu ji pa
skandins Andrių. Laumė Gilanda, 
mylėdama Andrių, atsisako tai pa
daryti, atburia Elenutę ir pati pa
virsta diemedžiu. “Kūlgrindos” spek
takliai įvyks gegužės 7 ir 8 d. d. Ma
rijos gimnazijos salėje. Muzikine 
dalimi rūpinasi A. Jurgutis, režisū
ra — Z. Kevalaitytė - Visockienė, 
scenovaizdžiais ir drabužiais — dail. 
A. Sutkuvienė, šokiais — J. Puo
džiūnas. Pagrindinius vaidemenis 
atliks nemažas dainininkų bei akto
rių būrys: M. Momkienė, V. Lioren- 
tas, V. Radys, A. Gaidžiūnienė, V. 
Kavaliūnaitė ir V. Karosaitė, talkina
mi ansamblio choro, J. Puodžiūno ba
leto studijos mokinių.

DAIL. ALBINAS ELSKUS su sep
tyniais savo vitražais dalyvavo Niu
jorke įvykusioje parodoje “Trijų 
šimtų metų vitražai”, kuri buvo su
rengta Manhattane, Washington Ir
ving galerijoje.

DRAMOS VETERANE MONIKA 
MIRONAITĖ surengė dailiojo žodžio 
vakarą Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose. Programon ji buvo įtrau
kusi Maironio, V. Mykolaičio-Putino, 
K. Binkio, J. Degutytės, J. Strielkū
no eilėraščius, ištrauką iš J. Tumo- 
Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių”, 
monologą iš B. Sruogos dramos 
“Barbora Radvilaitė”, P. Campbell 
laiškus dramaturgui B. Shaw.

SAVIVEIKLINIŲ LIETUVOS 
CHORŲ varžybose dalyvavo apie 
800 muzikinių šios srities vienetą. 
Vertintojų komisijos, vadovaujamos 
muzikų L. Abariaus, V. Blušiaus ir 
A. Jozėno, turėjo daug darbo, kol 
buvo atrinkti geriausieji. Vyrų gru
pėje laimėtojais pripažinti: A. Ar
mino vadovaujamas vilniečių profe
sinio techninio mokymo komiteto 
“Varpas”, Kauno projektuotojų cho
ras “Perkūnas” su vadovu B. Ma- 
čikėnu ir Šiaulių televizorių gamyk
los choras, kuriam vadovauja R. 
Andriuškevičius. Trys geriausi mo
terų chorai — Vilniaus statybinin
kų kultūros namų “Eglė”, Vilniaus 
kultūros mokyklos choras, Panevė
žio ligoninės “Sedula, vadovaujami 
J. Kavaliausko, A. Žeimienės ir J. 
Grubliausko. Mišrių chorų grupėje 
geriausiai pasirodė: Kauno kultūros 
darbuotojų profsąjungos “Leliumai”, 
Kauno politechnikos instituto “Jau
nystė” ir Kauno radijo gamyklos 
“Banga” to paties pavadinimo cho
ras. Jų vadovai — A. Petrauskas, 
R. Varnas, Z. Abromaitytė. -

KOMPOZ. J. JUOZAPAITIS sukū
rė naują operą “Marių paukštė”, pa
sinaudodamas poeto S. Gedos libre
tu. Kompozitorių Namuose Vilniuje 
I veiksmo ir epilogo klavyrą atliko 
pianistas Ch. Potašinskas, o su II 
veiksmu buvo susipažinta iš juos
telės įrašo, įdainuoto operos solistų 
— G. Apanavičiūtės, I. Jasiūnaitės, 
V. Kuprio, G. Pamakščio. Operą re
cenzavo V. Venckus. Naujų kūrinių 
Kompozitorių Sąjungai yra pateikę 
ir kiti trys jos nariai: V. Juozapai- 
tis — “Sonatą birbynei”, L. Aba
rius — penkis romansus balsui ir 
fortepijonui V. Mykolaičio-Putino žo
džiais, J. širvinskas — “Kvartetą 
fleitai, obojui, violončelei ir klavesi
nui”. V. Juozapaičio kūrinį atliko 
birbynininkas A. Jonušas, L. Aba
riaus romansus — juostelėn įrašęs 
sol. R. Siparis su pianiste H. Znai- 
dzilauskaite. Iš juostelės skambėjo 
ir J. širvinsko kvartetas, atliekamas 
fleitisto V. Gelgoto, obojisto J. Ri
mo, violončelisto J. Banevičiaus, kla
vesinu skambinusio J. Andrejevo.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO dai
lės muzėjuje surengta dail. Marijos 
Dūdienės 53 darbų paroda atspindė
jo jos dvidešimties metų kūrybą. 
Parodai ji buvo pateikusi batikos 
kūrinių, akvarelių, 42 rištinius ki
limus. Dail. M. Dūdienė šiemet mini 
savo amžiaus penkiasdešimtmetį.

LIETUVOS KINO MĖGĖJŲ DRAU-
GIJA, šiemet mininti savo veiklos 
dešimtmetį, Vilniuje surengė savi
veiklinių filmų peržiūrą. Geriausiais 
vaidybiniais filmais pripažinti: G. ir 
A. Kuzminskų — “Aplink rublį”, Pa
nevėžio “Aitvaro” studijos — “Mui
lo burbulas”, klaipėdiečio E. Jane- 
liausko — “Rex”, vidurinės Užpalių 
mokyklos — “Meilės istorija”. Bran
džiausi kūriniai dokumentinių fil
mų grupėje — vilniečių D. Veličkos 
“Meistras iš XV amžiaus” ir V. Ur
bonavičiaus “Oi ratu ratu . ..” Ge
riausią pieštinį filmą “Ech” buvo 
sukūręs panevėžietis J. Lauraitis, v 
Prizai taipgi paskirti už gamtos gro
žio atskleidimą, jos apsaugos aktua
lijas, geriausią režisūrą, filmavimo 
darbą, pagrindinių vaidmenų atliki
mą, muzikinį filmo apipavidalinimą. 
Atskiru prizu įvertintas geriausias 
moksleivių filmas.

SCENOS VETERANAS STEPAS 
JUKNA, sulaukęs 66 metų amžiaus, 
kovo 28 d. mirė Vilniuje. Velionis 
buvo raseiniškis, Kauno dramos te
atro studiją baigęs 1931 m. Mokėsi 
pas žymiuosius teatralus K. Glinskį, 
A. Sutkų, A. Oleka-Žilinską ir B. 
Dauguvietį. Pirmuosius žingsnius 
žengė Šiaulių, Klaipėdos, Kauno 
dramos teatruose, o nuo 1940 m. iki 
pat mirties savo gyvenimą susiejo 
su Vilniaus dramos teatru. Yra su
kūręs daug įsidėmėtinų vaidmenų 
tarptautinių klasikų ir lietuvių dra
maturgų veikaluose, dalyvavęs fil
muose, radijo ir televizijos vaidi
nimuose. Palaidotas kovo 30 d. Vil
niuje, Antakalnio kapinėse.

BAIGMINIAME PAVYZDINIŲ 
LIAUDIES ŠOKIŲ ansamblių kon
kurso koncerte susitiko kauniečių 
“Rasa”, plungiečių “Suvartukas”, 
šilutiškių “Rezginėlė”, vilniečių 
“Vaiva” ir kauniečių “Suktinis”. 
Konkurso lauretais vertintojai pri
pažino: Vytauto Buterlevičiaus va
dovaujamą Kauno žemės ūkio sta
tybos instituto “R a s ą”, rajoninių 
Plungės kultūros namų “Suvartuką” 
su vadove Danute Radvilavičiene ir 
respublikinių Vilniaus profsąjungų 
kultūros rūmų “Vaivą”, paruoštą va
dovės Laimos Kisielienės.

“MOKSLO” LEIDYKLA VILNIU
JE išleido A. Juškienės, M. Katilie
nės ir K. Keziūnienės sudarytą 
“Prancūzų-lietuvių kalbų žodyną”, 
apimantį apie 50.000 literatūrinės ir 
šnekamosios prancūzų kalbos žodžių 
bei posakių, mokslinių terminų su 
lietuviškais atitikmenimis. Žodynas, 
matyt, skiriamas jau mokantiems 
prancūzų kalbą, nes nėra paženklin
ta prancūziškų žodžių tartis. V. Kst.

v
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—/1K REALTY LTD.
I Į P S 2273 DUNDAS ST. WEST 

ęgjgj E TORONTO, ont. M6R 1x6
(prie Bloor St. W., priešais "Towers" aikštę)

MISSISSAUGA, Cawthra Rd. — Delkus Cresc., naujos statybos, 7 
kambariai, 4 miegamieji, du gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvi
gubas garažas, didelis kiemas. Įmokėti $6.000.
PARKSIDE DR. — GARDEN AVE., 7 kambarių namas, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, įrengtas rūsys. Įmokėti $5.000.
SUNNYSIDE — WRIGHT AVE., atskiras namas, 9 kambariai, 3 Vir
tuvės, 3 prausyklos, vieta dviem garažam. Naujai atremontuotas. 
Įmokėti $10.000.
PACIFIC — ANNETTE, 8 kambariu namas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 
ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $7.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD., atskiras mūrinis namas, 10 
kambariu, 3 virtuvės, 3 prausyklos, garažas. Prašo $58.900, įmokėti 
$8.000.
HWY Nr. 2 — COLBORNE, maždaug 90 mylių į rytus nuo Toronto, 
apynaujis pastatas, mūrinis, 8 dideli kambariai ir 3 akrai gražios 
žemės arti Ontario ežero. Prašo $38,500 su $6-7,000 įmokėjimu. Geras 
pirkinys.
HAMILTONE, Kenilworth gatvė, 20 kambarių (4 butai), atskiras, 
mūrinis namas, visą laiką išnuomotas. Prašo $59.000 su $10.000 
įmokėjimu.

ST. JOKŪBAITIS — (bendradarbis)
Toronto Real Estate Board narys

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.■'■T::-.. .. . -
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 Collie St, Toronto, Ont. , Te(> 532.3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 11 milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų....... 8’/4%

Antradieniais 10-3 E pensijų ir namų s-tas...... ..... 9%
= taupomąsias s-tas............. .... 7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas.......... ......6%
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

E asmenines 9’/2%
Šeštadieniais 9- 1 E nekiln. turto....................... 9’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 E Investacines ....................... 10%

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

STEPHA N’S Furs 406t X sm-ssm
S^>^^^^sr*>#'*^*'#'*^^#'*'*'*s*s*s*s^*-*'*s*s*-*'*'*s*s*'*'*s*s*s*s*'*s*'*'*'’

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

Aut o rite Šates SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Telefonas 535-1258

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti .

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881

RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 . sav. p. užbaiis

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

gatve tiesiog i garažą. '
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: A. Paškevičius ir J. TamošiūnOs

Kauno rinktinės žaidėjai nepriklausomoje Lietuvoje. Iš kairės (priklaupę): Bužinskas, LGSF, Geležiūnas, “Mais
tas”, Dirgėla, “Tauras”, Nevinskas-“Kielich”, “Kovas”,-kpt. R. Marcinkus, LFLS; stovi: Citavičius, “Kovas”, Žeb
rauskas, “Kovas”, Rinkevičius, LFLS, Bubnovas, “Kovas”, Kersnauskas, “Maistas”, ir paskutinis dešinėje — var
tininkas Kuzmickas, LFLS. Rungtynėms teisėjavo Valerijonas Balčiūnas (pirmas kairėje stovintis). Jis yra dėdė 
torontiškio advokato Gerardo Balčiūno. Trečias iš kairės (stovintis) yra garsusis Klaipėdos KSS žaidėjas Trumpi- 
jonas. Jis eilę metų žaidė Lietuvos futbolo rinktinėje kairiuoju puolėju. Dabar gyvena Čikagoje ir vis dar 
domisi sportu, ypač futbolu. Jo sesuo p. šernienė, senjore, gyvena Toronte, l.a.

©^SPORTAS
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Kasmetinės futbolo rungtynės 
tarp Kauno ir Klaipėdos rinktinių 
nepriklausomoje Lietuvoje būdavo 
įdomus įvykis. Atgavus Vilniaus 
kraštą, į tas varžybas buvo įtraukta 
ir Vilniaus rinktinė. Keistu sutapi
mu pirmosios ir paskutinės futbolo 
rungtynės tarp laikinosios ir tikro
sios sostinės įvyko 1940 m. birželio 
15 d., t.y. kai sovietų raudonosios 
armijos daliniai okupavo Lietuvą ir 
palaidojo jos nepriklausomybę.

Klaipėdos mieste veikė stiprus ir 
aktyvus lietuviškas sporto vienetas 
— Klaipėdos KSS. Iki nacių įsiga
lėjimo Vokietijoje Klaipėdos miesto 
rinktinę savo pajėgiais ir discipli
nuotais žaidėjais sustiprindavo vieti
nis vokiečių sporto klubas “Spiel- 
vereinigung”.

Nuotraukoje matome 1933 m. ge
gužės mėnesį Kaune įvykusių Kau
no ir Klaipėdos varžybų žaidėjus. 
Rungtynės vyko “Makabi” aikštėje, 
prie Neries. Laimėjo Kaunas 3:1. 
Kauno žaidėjai dėvėjo tamsiai žalios 
spalvos marškinėlius ir kelnaites.

SPORTAS VISUR
Leonas Baltrūnas, Lietuvos valsty

bės krepšinio komandos žaidėjas ir 
1937-39 m. m. Europos krepšinio 
pirmenybių laimėtojas, iš Australi
jos atvyksta į S. Ameriką. Birželio 
1 — 8 d. d. apsistos Toronte pas 
SALFASS pirm. Pr. Bernecką ir 
buv. “Šarūno” krepšinio komandos 
žaidėją Mamertą Duliūną. Po karo 
nuvykęs į Australiją, o r g a n i zavo 
sportinę lietuvių veiklą, kurioje ir 
šiandien tebėra aktyvus. Jis dėsto 
sporto bei sveikatos dalykus austra
liečių technikos mokykloje Melbur
ne. Iš Toronto vyks į Klevelandą, vė
liau į Čikagą ir kitur. Norintieji su
sisiekti su L. Baltrūnu gali rašyti: 
32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont. 
M6S4H3. Tel. 763-4429.

Londone įvyko t u r t i n g iausias 
($100.000) kada nors Anglijoje reng
tas lauko teniso turnyras. Vitas Ge
rulaitis laimėjo II v. Jis nugalėjo 
visus priešininkus, tik baigminiame 
žaidime pralaimėjo amerikiečiui E. 
Dibbs 7 — 6; 6 — 7; 6 — 4. E. Dibbs 
vedė žaidimą, tačiau dažnai neatsi
laikydavo prieš stiprius V. Gerulai
čio smūgius. Šis laimėjimas Vitui 
buvo vertas $15.000. Dovanas laimė
tojams įteikė princesė Aleksandra.

Amerikos lauko teniso sąjunga pa
skelbė 1976 m. geriausių žaidėjų de
šimtuką, kurin įeina ir Vitas Geru
laitis. Gegužės mėn. Dalias mieste 
įvyks WCT pasaulinio masto turny
ras. Dėl vietų šiame turnyre varžysis 
8 žaidėjai: D. Stacton 500 tšk., J. 
Connors 440, C. Drysdale 380, W. 
Fejbak 380, J. Nasstase 380, V. Ge
rulaitis 340, E. Dibbs 320 ir K. Rose
wall 260.

JAV AAU plaukimo varžybose Co
lumbus, Ohio, turnyro nuotolio ba
seine, Steve Pickell 100 j. plaukime 
nugara laimėjo II v. Jis nuo žymio
jo JAV plaukiko J. Naber atsiliko 
tik 0,67 sek. S. Pickel dar plaukė S. 
C. universiteto 800 m. I/s estafetėje 
ir laimėjo I v.

Maskvos olimpiadoje kiekvienos 
dienos varžyboms bus parduodama 
450.000 bilietų. Pusę tų bilietų gaus 
Maskvos gyventojai. Likusi pusė bus 
padalyta tarp svečių ir kitų valsty
bių ir likusios Sov. Sąjungos dalies 
Tokiu būdu užsienio svečiai tegaus 
ketvirtadalį dienos bilietų. Sov. Są
junga yra pažadėjusi, kad- olimpiado
je galės dalyvauti visos valstybės,

kurios priklauso tarpt, olimpiniam 
komitetui, tačiau manoma, kad pi
liečiams valstybių, kaip Izraelis ir 
Taivanas, kurios neturi diplomatinių 
santykių su Maskva, vizos nebus iš
duodamos.

Pasaulio stalo teniso pirmenybės 
Birmingame buvo gausiausios. Daly
vavo 67 kraštų atstovai. Koman
dinėse vyrų rungtynėse varžėsi 60 
komandų, moterų — 54. Pirmenybė
se atsispindėjo dabartinis Britanijos 
gyvenimas — trūko geros organizaci
jos, vyko vargingose sąlygose. Be
veik visus laimėjimus nusinešė Azi
jos atstovai, išskyrus mišrų dvejetą. 
Čia prancūzų pora J. Secretin — C. 
Bergeret nugalėjo japonų porą. Tai 
bene pirmasis prancūzų laimėjimas 
pasaulinėse pirmenybėse. Pažymėti
na, kad visuose baigminiuose žaidi
muose, išskyrus mišrų dvejetą, var
žėsi išimtinai Azijos atstovai. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Patricija Girčytė, 12 m. amžiaus 

plaukikė, sėkmingai užbaigė žiemos 
plaukimo sezoną. Neseniai įvykusio
se parkų ir žaidimo aikštelių pirme
nybėse ji laimėjo 3 pirmąsias vietas: 
50 m. 1. s., 50 m. nugara ir 50 m. 
krūtine. Prieš tai dažnomis pergalė
mis ji padėjo savo mokyklai UTS 
pasiekti baigminio plaukimo varžy
bas. Šį sykį turėjo varžytis su žymiai 
vyresnėm plaukikėm ir ypatingų lai
mėjimų nepasiekė.

Jaunių A (18) krepšinio komanda 
apygardinėse pirmenybėse buvo 
tvarkingiausia, gausiausia ir pajė
giausia, nors jai nebuvo leista var
žytis dėl pirmenybių pergalės. Ta
čiau sužaistos rungtynės parodė vy- 
tiečių pranašumą. Pirmose rungty
nėse vytiečiai nugalėjo Aušrą 64:46 
ir antrose — Montrcalio Taurą 93: 
65. Vyčio komandoje žaidė: Arlaus
kas 36, Duliūnas 39, Petronis 4, 
Krawczyk 10, Ignatavičius, Gatavec- 
kas 39, Kaknevičius 8, Bumelis 20, 
Stočkus, Bajorinas 1, Matulevičius, 
Stauskas.

Pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse Kanados moterys komandinėse 
varžybose savo grupėje laimėjo tre
jas rungtynes ir 3 pralaimėjo. Kana
dos moterų komandoje žaidė ir Vy
čio Violeta Nešukaitytė. Moterų vie
neto varžybose antrame rate ji pra
laimėjo bulgarei. Po gero pasirody
mo Britų B-nės moterų dvejeto var
žybose čia ji kartu su Rupa Banerjee 
laimėjo II v. Tikėtasi gero pasirody
mo ir pasaulinėse pirmenybėse, ta
čiau, susirgus jos partnerei, Viole
ta šioje rungtyje nedalyvavo.

Sudarytas patarėjų komitetas, ku
rio tikslas yra nustatyti gaires nau
jos valdybos veiklai ir talkinti spren
džiant įvairius klausimus.. Komitetą 
sudaro: M. Duliūnas, L. Radzevičius 
ir J. Balsys. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda balan

džio 12 d. laimėjo prieš Alumni 61: 
50. šios rungtynės buvo antrosios iš 
trijų baigiamųjų. Pirmąsias rungty
nes jos pralaimėjo, antrąsias lai
mėjo, o ateinantį antradienį bus bai
giamosios rungtynės. Jos gali laimė
ti Toronto — Yorko moterų krepši
nio čempijonatą arba II v. Taškus 
laimėjo: Kristina Gweleck 20, Dita 
Klimaitė 14, Jonė Simonaitytė 8, Ro
ma Birštonaitė - Breen ir Silvija Ra
nonytė - O’Sulivan po 6, Gražina Ma- 
čionytė 3, Milda Romanovaitė ir L. 
Kėkštaitė - Jull po 2. V. M.

Juozas Eimis Ramas, District Manager of Canadian Premier Life

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
$640.000.000 deficitą. Jis yra 
beveik pusiau mažesnis už 
$1.025.000.000 deficitą praėju
sių metų biudžete. Premjero R. 
Levesque vyriausybė taipgi nu
tarė metinę skolą biudžetui su
balansuoti sumažinti nuo $1.- 
358.000.000 praėjusiais metais 
iki $900.000.000. Papildomų pa
jamų duos pirmą kartą Kana
doje Įvedamas 2% mokestis te
levizijos bei radijo skelbimams, 
automobilių vairuotojų leidimo 
pabranginimas nuo $3 iki $6,

grąžinimas prekybinio mokes
čio krautuvėse parduodamai 
vaikų aprangai ir apavui. Mies
tų savivaldybėms bus skirti pa
pildomi doleriai, gauti už auto
mobilių registracijos plokščių 
pabranginimą 30%. Iš J. Pari- 
zeau kvebekiečiams padarytų 
nuolaidų minėtinas šeimoms 
skirtų išmokų už vaikus padidi
nimas 27%. Praktiškai tai reiš
kia metinį $30 papildą šeimai, 
turinčiai du vaikus. Kvebeke 
yra augščiausi pajamų mokes
čiai visoje Kanadoje, nes be-

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovy klos šią vasarą 

įvyks sekančiose vietose. Dainavoje
— moksleivių stovykla nuo birželio 
19 iki liepos 3 d., jaunučių — nuo 
liepos 3 iki liepos 17 d., sendraugių
— nuo liepos 31 iki rugpjūčio 7 d.; 
Wasagoje — jaunučių ir moksleivių 
kartu nuo liepos 17 iki liepos 31 d. 
Montrealio ateitininkai ruošdavo kas 
vasarą stovyklą Baltijoje. Šiuo 
metu apie ją dar nėra žinių. Taip 
pat nėra žinių apie ateitininkų sto
vyklą Neringoje.

Ateitininkų kongresas Klevelande 
bus didžiausias šių metų įvykis atei- 
tininkijos gyvenime. Visų mūsų pa
reiga tame kongrese dalyvauti. 
Bendras dalyvavimas vėl pažadina 
idealus mūsų širdyse ir paskatina 
ateities veiklai. Kongresas įvyks 
Darbo šventės savaitgalyje.

Toronto ateitininkų šventė — ba
landžio 30, šeštadienį. Mišios bus 
Prisikėlimo šventovėje 5 v. p. p., po 
to — iškilmingas 'aktas salėje: įžo
dis, kun. dr. Paškaus paskaita ir va
karienė. Vakarienei bilietai reikalin
gi tik sendraugiams, tėvams ir sve
čiams. Juos prašome įsigyti iš anks
to pas tėvų komiteto narius ir ko
ordinatorius.

Į ateitininkų metinę šventę ir va
karienę, kuri bus balandžio 30 d., 
prašome įsigyti bilietus iki balandžio 
27 d. Vėliau bilietai nebus platina
mi. Savaitės dienomis bilietus gali
ma gauti Prisikėlimo parapijos raš
tinėje pas B. Pabedinskienę.

Jaunučių ir jaunių susirinkimas — 
balandžio 24, sekmadienį, 2 v. p. p., 
Lietuvių Vaikų Namuose.

Skautų veikla
• Obuolių Diena — balandžio 23. 

Rinktis 9 v. r. University Settlement 
būstinėje.

• Balandžio 30 d. High Parke ka
nadiečių organizuojama medelių so
dinimo šventė. Blogam orui esant, 
bus nukelta vėlyvesniam laikui.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
dėkoja Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui už $200 auką.

• Užjaučiame ps. Ritą Augustinavi- 
čiūtę - Jurkuvienę, jos mamytę ir 
visus artimuosius, netekus senelio.

• Balandžio 3 d. vadovų-vių pa
sitarime sudaryta XV Romuvos sto
vyklos vadovybė. Viršininku sutiko 
būti rajono vadas v.s. K. Batūra, pa- 
stovyklių viršininkais — vadeivos s. 
L. Gvildienė ir s. L. Kalinauskas, 
kapelionu — v. s. kun. St. Kulbis, 
SJ. Į stovyklą registruojamasi viene
tais iki liepos 24 d.

o XV sukaktuvinės Romuvos stovyk
los “Šauklys” siuntipėjamas visiems 
Kanados ir JAV vienetams — juo 
kviečiama į bendrą, didelę stovyklą 
rugpjūčio 6 — 20 d. d. Bus varžybos, 
ypatingai pabrėžiant lituanistinio la
vinimosi dalį, nes LSS šiuos metus 
paskelbė lietuvių kalbos stiprinimo 
metais. Registracija — ligi liepos 
24 d. Vienetai apie dalyvavimą pra
neša iki birželio 1 d. C. S.

veik pusę jų yra įvedusi pati 
provincija savo iždui. Lyginant 
su Kanados vidurkiu, keturių 
asmenų šeima Kvebeke pajamų 
mokesčiui išleidžia visu $1.000 
daugiau. Pasak J. Parizeau, dir
žo susiveržimas kvebekiečiams 
yra būtinas, nes pakeliui į Kve
beko nepriklausomybę reikia 
sutvarkyti finansines proble
mas.

Papildomi federacinio parla
mento rinkimai bus pravesti še
šiose rinkiminėse apylinkėse 
gegužės 24 d. Penkios yra Kve
beke ir viena Princo Edvardo 
saloje. Tai daroma dėl kredi- 
tistų vado R. Caouette ir libera
lo A. Morin mirties, trijų libe
ralų atstovų pasitraukimo iš fe
deracinio parlamento ir perėji
mo provincinėn Kvebeko poli
tikom Princo Edvardo saloje 
tuščią vietą paliko konservato
riaus atstovo A. MacLeano iš
rinkimas provincinės konserva
torių partijos vadu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

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

BERESFORD - BLOOR, atskirai flk S 8 kambariai per 2
augštu, pakeistas 'įį'A R D U **._• utuaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėt i .“.Jio.uuo.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis A S<as, legaliai pakeistas;
5 butai, rūsys, naujas šiįį- f) U O J Jjypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis p mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta ka".,a.

BOUSTEAD, atskiras triburis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

BLOOR — QUEBEC, 11 kambarių, atste'A S1! namas per du augš
tus, modernios vonios irO • -rTiJbaigtas augštas rūsys, 
vandeniu apšildomai a R U.-“vimas, 2 garažai, įmokėti $20.000; 
kaina nupiginta, nr .TOnas turi būt parduotas

EVANS — COLBECK, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 augš
tu, pilnai užbaigtas rūsys (3 kambariai), 2 prausyklos, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai; namas geroje vietoje ir gerame stovyje; 
garažas; įmokėti tik $10.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

HIGH PARK TRIBUTIS, originalus namas, po 2 miegamuosius, 16 
metų senumo, su krosnimis ir šaldytuvais, 3 garažai, vandeniu apšil* 
dornas, arti parko ir požeminio susisiekimo; įmokėti apie $20.000. 
Reikia parduoti.
HOWARD PK. — INDIAN RD., modernus, atskiras namas; 25 pėdų 
salonas, 16 kambarių, vienas iš gražiausiu namų High Parko rajone, 
vandeniu apsudomas, gaisro apsaugos įrengimai, privatus įvažiavi
mas, garažas; įmokėti apie $25.000.
JANE —- ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 2 virtuvės ir 2 prau
syklos, oru apšildomas; geras pirkinys pradžiai; prašo $41.500 su 
$5.000 įmokėjimu; platus, privatus įvažiavimas.
BLOOR — HIGH PARK, atskiras gį^”A §įbutis — 2 didžiuliai 
butai po 3 miegamuosius, O T.laivės, 3 židiniai, žaidimo
kambarys su židinį’- A R UL.Typas, privatus įvažiavimas, 2 gara
žai, arti požeminio!*..nokė t i apie $50.000.
ETOBICOKE KRAUTUVĖ, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $53.000. Geras investavimas.

VAKARAIS SKAMBINKITE 1 NAMUS

489-1543

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

(double knit), sintetinės medžiagos (F^rtrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., CAįCA Lietuviams daroma,
Toronto 3, Ontario 1 ei* NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m di
TORONTO LIETUVIŲ rARAMA
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------ — —

MOKA: 
8!/i% už 1 m. term. dep. 
9% už pensijų ir namų planą 
8% už spec, taupymo sąsk. 
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 1

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9!Z»% už mortgičius

5 milijonų dolerių

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

R. Cholkan & Co. Ltd. 
Realtor

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

HIGH PARK BLVD., didžiulis 18 kambariu atskiras namas; 6 kam
bariai pirmame augšte, 6 prausyklos, mūriniai garažai su labai plačiu 
privačiu įvažiavimu; apie $40.000 įmokėti, lieka viena skola; puiki 
vieta nuomojimui; gauna apie $173,00 nuomos į savaitę, plius 6 
kambarių butas šeimininkui; prieinama kaina.
RUNNYMEDE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, apie $30.000 įmokėti, lieka viena skola.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambariu vienaaugštis (bungo- 
low), užbaigtas rūsys su baru, puikus didžiulis kiemas, garažai su 
privačiu įvažiavimu.
BABY POINT, gražus 8 kambarių per du augštus atskiras namas, 3 
prausyklos, puikiai užbaigtas rūsys su baru, atviru židiniu ir išėjimu 
į labai gražų kiemą; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu; rami 
vieta, privatumas; apie $25.000 įmokėti; lieka viena skola.
VAKARUOSE, modernus, maždaug 15 metų senumo 10 butu apar
tamentas su balkonais; apie $33.000 mėtinių pajamų; apie $70.000 
įmokėti, privatus įvažiavimas su garažais.
JANE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; garažas; lieka viena skola.

CHOLKRIi

2336 BLOOR STREET WEST
tel. 763-5555 namų 535-1584
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SKAITYTOJAI PASISAKO
OPERAI PRAĖJUS

XXI Čikagos Lietuvių Operos dar
bo sezonas, apvainikuotas trimis C. 
Gounod operos “Romeo ir Julija” 
spektakliais, jau įvykęs faktas. Vi
sus tris spektaklius sekė tiek žiūro
vų, kiek jų telpa 1,360 sėdimų vie
tų turinčioje Augšt. Marijos Mokyk
los salėje. Įdomu pabrėžti, kad šį 
kartą daug svečių buvo iš kitų mies
tų, ypač iš Kanados — Toronto ir 
Montrealio, nes pagrindinius vaid
menis “Romeo ir Julijos” operoje 
atliko kanadiečiai — Gina čapkaus- 
kienė ir Rimas Strimaitis. Kai po 
trečio spektaklio įvykusiame operos 
pobūvyje kalbėjomės su G. čapkaus- 
kiene, prie mūsų priėjo Kanados LB 
pirmininkas J. R. Simanavičius. Nie
ko nelaukusi Gina LB pirmininkui 
pastebėjo, kad Kanados LB ir at
skiri mecenatai turėtų operą parem
ti aukomis, nes opera yra ne vien 
Čikagos lietuvių, bet visos išeivijos 
pasididžiavimas.

Mūsų pokalbis su G. čapkauskie- 
ne vyko po trečio spektaklio, ku
riame pagrindinę Romeo rolę atliko 
jaunasis tenoras R. Strimaitis. Apla
mai, spektaklis buvo puikus, profe
sionališkas, ir publika jį sutiko labai 
šiltai. Jau nekalbant apie gerai pa
ruoštą chorą, apie profesijonališkai 
savo vaidmenis atlikusius G. čap- 
kauskienę, J. Vaznelį, A. Brazį, B. 
Prapuolenį, M. Momkienę ir kitus, 
nevienas šio spektaklio ėjo žiūrėti, 
norėdamas pamatyti debiutantą R. 
Strimaitį. Ir, žinot, nuomonės apie 
jį buvo tikrai geros. Maestro A. Ku- 
čiūnas, dirigavęs “Romeo ir Julijos” 
spektaklius, man atvirai pabrėžė, 
kad R. Strimaitis buvo šiltas, nuo
širdus. Muz. S. Gailevičius, kaip pe
dagogas, nemažai dirbęs su R. Stri
maičiu Toronte ar jo priemiesčiuo
se, džiaugėsi jo puikiu pasirodymu 
Romeo vaidmenyje. Julija — G. Čap- 
kauskienė pažodžiui štai ką pasakė: 
“Labai malonu, kad į mūsų vienetą 
įsijungia naujas lietuvis tenoras, ku
ris mums nepaprastai reikalingas ir 
su kuriuo dainuoti buvo tikrai dide
lis malonumas”. Apie Julijos vaid
menį ir jo atlikimą Gina pasakojo: 
“Julijos vaidmenį prieš keletą mė
nesių pradėjau mokytis su didele 
meile. Kai po trečio ir paskutinio 
šios operos spektaklio uždanga nu
sileido, jaučiau, kad buvo kažkas 
ypatingo. Labai gera opera ir man 
neužmirštamas pastatymas ... Apla
mai, man labai miela čia, Čikagoje, 
ir save laikau Čikagos Lietuvių Ope
ros dalimi”.

ATEITIES KELIAS
Nesiimsiu čia aprašinėti operos 

turinio ir viso plataus operos viene
to bei muzikinių detalių. Prašiau 
muz. S. Gailevičių, kad jis, kaip spe
cialistas, “Tėviškės Žiburiams” para

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

Simons television•'MW M Savininkas — V. SIMINKEYIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"stereo" ir kitos rūšies aparatus.

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo'valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

• Visais kelioniųYEACENAS I reikalais betkur
Ali Seasons Travel,
2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531 
Toronto, Ontario m«r 1x3 nuo 11 v. r iki 7 v. v.

šytų muzikinę recenziją ir joje per
duotų savo žinoviškus įspūdžius. Man 
įdomu panagrinėti klausimą, ar vi
suomenė operos šį kartą nesužlug
dė, ar ji rudenį galės pradėti XXII 
darbo sezoną? Iš bendrų nuotaikų 
atrodo, kad taip. Per tris spektak
lius buvusi pilna salė žiūrovų užtik
rino, kad nuostolio nebus. Mecenatai 
ir rėmėjai sudėjo apie $16,000 au
kų. (Telefoniniame pranešime skel
biau mažesnę aukų sumą, bet ji kiek 
padidėjo po premjeros). Operos 
vienetas, atrodo, nepavargęs, pilnas 
entuziazmo ir darbo nuotaikos. Mū
sų didžiojo tenoro St. Baro sveikata 
po operacijos ir praleistų kelių sa
vaičių ligoninėje gerėja, o šalia jo 
iškyla ir R. Strimaitis. Tolimesnė 
solistų galerija taip pat pajėgi. 
Maestro A. Kučiūnų, labai kūrybin
gu asmeniu, visi pasitiki, šalia jo 
išaugo A. Vasaitis, o gal kada nors 
prie Čikagos Lietuvių Operos pri
taps ir kompoz. D. Lapinskas. Auga 
taip pat jaunas pianistas Tadas Ku- 
čiūnas. Taigi, ateitis viltinga. Ope
ros valdyba, kaip ir visada, šiemet 
buvo tikrai veikli ir įdėjo labai daug 
darbo bei širdies. Ją sudarė Vyt. 
Radžius, Ve. Momkus, I. Navickai
tė, J. Vidžiūnas (ilgesnį laiką gy
venęs Winnipege, Kanadoje), R. 
Graužinienė, VI. Stropus (operos fi
nansų “ministeris”) ir Br. Mačiuke
vičius (ant savo pečių nešąs sun
kiausią dekoracijų pagaminimo ir 
transportacijos naštą). Jei ši val
dyba ir toliau sutiks pasilikti par
eigose, administraciniai reikalai at
eityje bus užtikrinti. Taip pat nega
lima užmiršti valdybos narių, cho
ristų, kitų vieneto narių žmonų. Jos 
išleisdamos vyrus į nuolatines re
peticijas, posėdžius, pasiima sunkią 
darbo naštą namuose ir už tą pasi
aukojimą joms tenka nemažesnė pa
garba. Tai pabrėžė nevienas vyras, 
dirbąs operos valdyboje ir dainuo
jantis chore.

GRAŽIOS VELYKOS
Šiemet Velykos Čikagoje buvo 

nuostabios. Vidudienį temperatūra 
pakilo net iki 85 1. Tiek lietuvių pa
rapijų šventovės, tiek ir liet, jėzuitų 
koplyčia buvo pilnos tikinučiųjų. Jė
zuitų koplyčioje 11 v. Mišiose pa
matėme ir jauną jėzuitą kun. A. Sau- 
laitį, kuris iš P. Amerikos perkeltas 
į Čikagą ir čia pasiliks toliau darbuo
tis. Taip pat Čikagos liet, jėzuitų 
name gyvena ir lietuvių tarpe dar
buojasi naujasis liet, jėzuitų provin
cijolas kun. I. Zaremba. Metų laiko
tarpyje netekę trijų lietuvių jėzuitų 
kunigų — J. Raibužio, K. Pečkio ir 
Br. Krištanavičiaus, štai turim jiems 
tvirtus pakaitus Čikagoje, nors jėzu
itų jėgos sumažėjo Brazilijoje ir 
Klevelande.

Jaunieji evangelikai V. Vokietijoje po konfirmacijos iškilmių: Olga Sereikaitė, Steponas Sereika, Karina Langytė

Torontas gali susilaukti dau
giakalbės televizijos stoties. Ita
lų dienraščio “Corriere Canade- 
se” leidėjas Dan lannuzzi jau 
pernai įteikė pareiškimą Kana
dos radijo ir televizijos komi
sijai, prašydamas leidimo nau
jai CFMT televizijos stočiai, ku
ri savo programas transliuotų 
18 kalbų, Įskaitant ir anglų kal
bą. D. lannuzzi šiuo metu taip
gi tvarko etnines CITY televi
zijos stoties programas. Pra
džioje joms buvo skirtos tik 4 
valandos per savaitę. Dabar ši 
stotis pasiekė liepto galą su 36 
valandom, skiriamom etninėms 
programoms. Valandų skaičiaus 
padidinti negali, nors progra
mų savo kalbomis reikalauja 
dar 10 kitų Toronte gyvenančių 
tautybių. Jeigu būtų gautas lei
dimas naujajai CFMT televizi
jos stočiai UHF bangomis, CI
TY televizijos stotis etnines 
programas sumažintų iki pus- 
aštuntos valandos, o naujoji 
stotis joms skirtų 70 valandų 
daugiausia žiūrovų susilaukian
čiu laiku. Išgirdęs apie D. lan- 
nuzzio žygius, sukruto ir kitas 
Toronto italas — Johnny Lom
bardi, turintis CHIN radijo sto
tį AM ir FM bangomis, etnines 
programas transliuojančią 32 
kalbom. Jis taip pat nori dau- 
giakultūrės televizijos stoties-

TORONTO MIESTAS

DIENOS ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS

Nuo balandžio 24 iki spalio 30, 1977 
burmistras David Crombie paskelbė, kad Toronto mieste 

dienos šviesos taupymo laikas prasideda 1977 metų

balandžio 24, sekmadienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 30, 

sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi

PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ

PIRMYN BALANDŽIO 25, SEKMADIENĮ, 2 v.r.

mus. Taip pat turime

SMITH MONUMENT CO. LTD

didelį pasirinkimą paga
mintų paminklų. Kainas 
galite sužinoti be jokių 
įsipareigojimų. Dėl pasi
matymo kreiptis į Mr. 
King dirbtuvės patalpoje

349 Weston Rd., Toronto, Ontario

[jiPasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prašymas emigruoti buvo at
mestas kompartijos pareigūnų, 
W. Meissneris pasiuntė laišką 
JAV prez. J. Carteriui, prašy
damas pagalbos gauti išvykimo 
vizai. Krata W. Meissnerio bute 
truko net šešetą valandų. Mili
cininkai išsinešė jo laiško prez. 
J. Carteriui kopiją, visą rastą 
šeimos korespondenciją. Nuo 
gegužės 5 d. R. Vokietijoje įsi
galios naujas įstatymas, numa
tantis kalėjimą iki gyvos galvos 
tiems asmenims, kurie R. Vo
kietijos gyventojams padeda pa
bėgti į Vakarus. Nors Helsin
kio konferencija užtikrino ne
varžomą piliečių kelionę užsie
nin, R. Vokietija ne tik nepripa
žįsta tokių kelionių, bet dargi 
baudžia norinčius pabėgti ir jų 
talkininkus, bandančius apeiti 
valdžios vykdomus susitarimų 
pažeidimus.

NERAMUMAI PAKISTANE
Premjero Z. A. Bhutto pa

skelbti parlamento rinkimai ko
vo 7 d. baigėsi oficialiu jo Pa
kistano liaudies partijos laimė
jimu: parlamentan ji grįžo su 
155 atstovais, opozicijai palik

Gamina įvairius meniškus 
kapų paminklus. Projek
tai paruošiami skulpto
riaus iš Europos. Pamink
lai gaminami pagal Jūsų 
projektus arba pageidavi

dama tik 36 vietas. Devynios 
opozicinės partijos rinkimams 
buvo sudariusios bendrą Tauti
nę Pakistano Sąjungą, kurią Z. 
A. Bhutto pavadino devyniomis 
uodegom susirišusiomis katėmis. 
Sąjungos vadai atsisakė pripa
žinti rinkimų rezultatus, moty
vuodami faktu, kad liaudies 
partija daug kur terorizavo rin
kėjus, pasigrobė urnas su bal
sais, falsifikavo rezultatus. Nuo 
to laiko Pakistano miestų gat
vėse liejasi kraujas, pareikala
vęs jau 100 gyvybių aukos. Ka
lėjimuose atsidūrė aštuonių 
opozicinių partijų vadai ir 25.- 
000 jų šalininkų. Nuo 1971 m. 
premjeras Z. A. Bhutto, pralai
mėjęs karą dėl Bengalijos atsi
skyrimo, Pakistaną valdo dikta
tūriniais principais, remiamas 
generolų. Demonstrantai vis 
garsiau reikalauja Z. A. Bhutto 
atsistatydinimo, naujų parla
mento rinkimų demokratiniais 
pagrindais.

PRADĖS PASITARIMUS
Gegužės 3 d. JAV valstybės 

sekretoriaus pavaduotojas R. 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
sritims R. Holbrooke Paryžiu
je pradės pasitarimus su komu
nistinio Vietnamo atstovais san
tykiams sunormalinti. Derybo
se, atrodo, bus paliestas diplo
matinių santykių atstatymas, 
finansinė parama, prekybinių 
varžtų atšaukimas ir Vietnamo 
įsileidimas į Jungtines Tautas.

Šypsenos
Atsakymas

Profesorius: Kokia yra svar
biausia teismo pareiga?

'Studentas: Patirti kuri iš dvie
jų besibylinėjančių pusių turi 
geresnį advokatą. . .

Iš spaudos sužinojo
— Ar tu girdėjai, Popovai, — 

kartą paklausė, jaunas bulgaras 
savo draugą, — Rusijoje kiek
vienas draugas turi nuosavą na
mą?

— Aš dvejus metus praleidau 
Rusijoje, tačiau nieko panašaus 
nepatyriau, — atsakė jam drau
gas.

— Tai, matyt, tu neskaitai 
laikraščių! ..

Žmona
— Kodėl jūs su žmona visada 

baratės gatvėje?
— Namuose mano žmona 

mėgsta ramybę.

Pinigai ir patyrimas
Kalbasi dvi pažįstamos.
— Girdėjau, kad ištekėjai ir 

gerai gyveni. Kaip tau taip pa
sisekė?

— Labai paprastai. Susipaži
nau su turtingu vyru. Jis turėjo 
daug pinigų, o aš patyrimo.

— Kaip tai — turėjo?
— Dabar pinigai pas mane, o 

pas jį — patyrimas.
Pamiršo

— Iš kur mama sužinojo, kad 
tu nenusiprausei?

— Pamiršau sušlapinti muilą.
Parinko Pr. Alš.

GERAS STRAIPSNIS
Puikus istoriko Prano Čepėno 

straipsnis, spausdintas “Tž” 11, 12, 
13 ir 14 nr., savo moksliškumu ir 
objektyvumu. Jis tinka versti į ang
lų kalbą tiek Amerikoje, tiek Angli
joje, tiek Australijoje. Dabar kaip 
tik laikas parodyti pasauliui, ką žy
dai yra padarę lietuviams.

Janina Narūne
AR NE PERLENGVAI TEISIAMA?

Dail. VI. Žilius vadina idealistus 
emigrantus naiviais ir kaip naivumo 
pavyzdį savo ■ torontiškėje kalboje 
paminėjo rašytoją J. Kralikauską. 
Jei dail. žilius negalėjo Lietuvoj pa
sireikšti visu savo talentu, tai Krali- 
kauskas, nors nevaržomas fiziškai 
kaip kūrėjas, dėl įvairių priežasčių 
iškentėjo nemažiau ir negalėjo savo 
talento taip pat pilnai išvystyti. Jei
gu dail. žilius tik džiaugias ištrūkęs 
iš Lietuvos, tai mūsų jautrusis rašy
tojas Kralikauskas jau daugiau kaip 
30 metų širdy nešioja nepagydomą 
tėvynės ilgesį. Ir jeigu jis ryžosi 
kultūringai, nors ir iki šiol nesėk
mingai, prašnekt į rašytojus ir kitus 
geros valios žmones Lietuvoje, kodėl 
jį vadinti naiviu? Jei rašytojas 
Venclova ir dail. žilius išvažiavo iš 
Lietuvos, ar ten nebeliko nė vieno, 
į kurį verta būtų net prašnekti? 
Kažkodėl visi kultūrininkai, gyve
nantieji Lietuvoje, yra išgamos ir

A+A
Vincui Čerškui 

amžinybėn iškeliavus, liūdintiems — žmonai 
ALDONAI, dukrai RŪTELEI, sūnui ANDRIUI su 
žmona IRENA, kitiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžig užuojautą ir kartu liūdime —

Teodora ir Aleksas Kojelaičiai-Kojalavičiai 
St. Petersburg, Fla.

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”’
$100: Ona ir Alfonsas Skrebūnai, 

Laima Baltrėnas, Elzbieta Ažubalie- 
nė, nežinomas geradaris iš Čikagos, 
JAV; $50: Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Išganytojo parapija, Ona Stri
maitienė; $25: KLK Moterų Draugi
jos Delhi skyrius, Toronto Lietuvių 
Namų Moterų Būrelis.

$20: Kanados Profesijonalų ir Vers
lo Sąjungos valdyba, JAV LB Palm 
Beach County apyl. valdyba, KLB 
Sault Ste. Marie apyl. valdyba, Jonas 
Bušauskas, Ona Baliūnienė, Julius 
Strodomskis, Pranas Barauskas; $15: 
Ant. Mikoliūnas, Stasė Gaidauskie- 
nė, Alfonsas šmigelskis; $10: Pov. 
Rožaitis, G. Adomaitis, Kazys Gir- 
nys, Adelė Katelienė, Stanis Dagilis, 
Pov. Vyšnia, kun. I. Grigaitis; $6: 
Vyt. Baleiša; $5: J. Janeliūnas, Pet
ras Pajaujis, Juozas Riauka, Stasys 
Juras, St. Latviūnas, Jonas Jonikas; 
$4.50: Petr. Leilionas; $4: kun. A. 
Gleveckas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$25 — K. Bagdonavičius; $20: Morta 
Jocienė, Jonas žaldokas, Andrius Ali
šauskas, J. Juozaitis, Juoz. Žilys, Fe

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurią šalį sutvarkys

Marius Rusinas Tel. 531*4674
5.30 v.v.) 

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS į™™ 
K b A Liuk

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

Įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100 
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077 „

D
-p| INSURANCE

RESHER-JjARAUSKAS
nniT’QTTIT’P realestate. w. G.lJilrjorlrjil realtor 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

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 

parsidavėliai, bet vos tik peržengia 
sieną į Vakarus tampa patriotais. 
Mes turime daug daugiau progos 
pažinti vakarietišką ir sovietinę gy
venimo pusę, nes spauda bei infor
macija mums visokeriopai daugiau 
prieinama apie tokius gyvenimo as
pektus Sovietų Sąjungoje, kurie jos 
pačios gyventojams visai nežinomi. 
Todėl mes turim neblogą nuovoką, 
ir uždėti mums naivumo antspaudą 
nėra tikslu.

Antra, tiek mums anksčiau ištru
kusiems, tiek dabartiniams išei
viams nederėtų labai garsiai smerk
ti tų, kuriems “reikia gyventi”. Aiš
ku, tas “reikia gyventi” nepateisina 
savo tautiečių persekiojimo ar patai
kavimo okupantui, tačiau kietas gy
venimo faktas yra tas, kad tie, ku
rie nepajėgia susirasti žydų tautybės 
žmonų ar kitais keliais negali patek
ti į Vakarus, turi, jei nori iš viso 
išlikti, daryti šiokius tokius kom
promisus. Ne draugai rusams yra 
amerikiečiai, ne draugas ir Vatika
nas, o daro kompromisus vardan 
mažesnio blogio. Ar visi turi būti 
diplomatai, tik vieni lietuviai hero
jai — savižudžiai? Gera tautai turė
ti keletą herojų. Kalanta, Kudirka 
pakėlė ir uždegė visų nuotaikas, bet 
jei visi būtų Kalantos, nebebūtų 
Lietuvos. Tas pats rezultatas būtų, 
jei visi būtų Jurašai, Žiliai, Venclo
vos ir tūkstančiai kitų. B. Rūta 

liksas Barzdžius; po $15: ( iki bal. 1 
d.) už dvejus metus — K. Gabriū- 
nas, už vienerius metus — Virginija 
Vindašius, VI. Levickas, J. Vyš
niauskienė, St. Juknevičius, J. Sima- 
nas, J. Rimkus,' Stasė Šergelienė, 
Pov. Rožaitis, J. Liuima, Teresė Ga
linienė, Albertas Šiukšta, Eug. Žol- 
pienė, dr. J. J. Vingilis, Jonas Stan
kevičius, Juoz. Riauka, J. Gris, Vyt. 
Čekanauskas, Julius Bliskis, Edv. 
Bumeisteris, Mrs. Ir. Coates, St. De
veikis, S. Leitienė, dr. A. D. Saikus, 
Simas Karnas, kun. J. Stankevičius.

$3: Virginija Vindašius, VI. Levic
kas, M. Banionis, Teresė Galinienė, 
K. Pakalniškis, dr. J. J. Vingilis, J. 
Gris, Julius Bliskis, Mrs. Ir. Coates; 
$2: K. Žulys, T. Liorencienė, A. Lu- 
košiūnienė, Justas Černis, Vyt. Ma
tulevičius, E. V. Smilgls, J. Smuls- 
kienė, K. Rošanskas, M. Raudokienė, 
Mrs. J. Tanner, P. Jonikas; $1.50: 
A. Juraitis; $1: P. čiurlys, Ant. Gu- 
delitis, D. Giedraitis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kotojams, duosniai remiantiems lie
tuviškąją spaudą.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

’ . _  . . _ * Namų — Gyvybės
/ & A M ★ Automobilių
< Uffnff V w .* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West. Toronto, Ontario
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Pamaldos nuo šio sekmadienio 
— pagal vasaros laiką.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — gegužės 1, sekmadienį, 10 
v. pamaldų metu.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybai aukojo $184: Delhi-Tillson- 
burgo lietuviai a.a. Juozo Viltrakio 
prisiminimui; $225: Pr. A. Baraus
kai; po $100: Liet. Ev. Liuteronų Iš
ganytojo parapijos Moterų Draugi
ja, J. A. Lukošiūnai, J. Dunčikai, 
B. Turkavičius, E. Jankus, M. Jan
kus, Ev. Jankus, A. S. Kalūzos, K. 
A. Rusinai, P. B. Dr.; po $50: Pr. 
Cečys, P. Gulbinskas (a.a. Stasio 
Ažubalio prisiminimui); $25: B. Žol- 
pys. Geradariams nuoširdi padėka.

— Balandžio 20 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse laidojama a.a. Regina 
Šmigelskytė - Hillcbrand iš Detroito. 
Velionės šeimai ir giminėms nuo
širdi užuojauta.

— Po žiemos lietuvių kapinėse 
Įjungtas vanduo.

— Pamaldos sekmadienį; 10 v.r., 
už a.a. Stasį Ažubalį, 11 v. už a.a. 
Petrą Tutlį, Krilavičių šeimos mi
rusius ir a.a. Mildą Lapinskaitę.

Lietuvių Namų žinios
— Tradicinis Velykų stalo pobū

vis balandžio 17 d. praėjo labai 
tvarkingai. LN Moterų Būrelio ir L. 
Namų jis buvo labai tvarkingai ir 
gražiai paruoštas. Stalą palaimino 
kun. A. Simanavičius. Jo gėrybėmis 
pasinaudojo 340 dalyvių. Buvo su
rengtas neilgas, bet įspūdingas kon
certas. Sol. V. Žiemelytė atliko Ba
cho “Aleliuja”, Budriūno — “Mal
dą” ir Rubinšteino — “Sugrąžink 
man laisvę”. Gražiai padainavo LN 
Moterų Būrelio dainos vienetas ke
turias lietuviškas dainas.

— Balandžio 24, sekmadienį, 3 v. 
p.p., posėdžių kambaryje įvyks Tau
tos Fondo valdybos posėdis.

— Gegužės 8, sekmadienį, 2 v. 
p.p., LN ruošia arbatėlę pagerbti 
buvusiems ir dabartiniams LN va
jaus talkininkams.

— LN vasarai reikia darbininko 
tvarkyti narių sąrašams, Lietuvių 
Namų archyvui, įvairiom informaci
jom ir panašiem darbam. Geriausiai 
tiktų studentas ar studentė, moką 
lietuvių ir anglų kalbas. Suinteresuo
ti prašomi skambinti tel. 533-9030 
arba užeiti j LN raštinę.

— Lietuviškų knygų bibliotekos, 
kurioms trūksta lietuviškų knygų, 
galėtų jų gauti iš LN bibliotekos 
pertekliaus. Suinteresuoti prašomi 
rašyti LN, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6, arba skambin
ti telefonu 533-9030.

— LN valdybon vieton pasitrau
kusio R. Sondos įėjo dr. Jonas Sli- 
vinskas.

— LN nario įnašus balandžio mėn. 
sumokėjo: Artūras Misiūnas, Laimė 
Sturm, Jurgis Sturm po $100; Albi
nas Melvydas ir Romas Ciplijauskas 
po $25; Bfuno Putna $10.

OTTAWA, ONTARIO. Jieškoma nerū
kanti ir negerianti moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moteriai. Nemoka
mas butas ir maistas. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Tik rimtai suinte
resuotos prašomos kreiptis. Skam
binti “collect” po 7 valandos vakaro: 
1-613-722-0705.

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

PARDUODAMAS labai gražioje vie
toje vasarnamis su vienu hektaru 
ir 20 pėdų žemės netoli North Bay 
ant Trout ežero kranto. Vasarnamis 
visai prie ežero, o sklype auga ber
žai. Rašyti: J. Vanstone, 234 Sydnej' 
St. S., Kitchener, Ont„ N2G 3V7.
PARDUODAMAS pilnai Įrengtas re
zidencinis vasarnamis: 3 miegamieji, 
gyvenamasis kambarys, valgomasis 
kambarys, virtuvė, įrankių kamba
rys, gerai izoliuotas; židinys, denis, 3 
įrankiam sudėti pastatėliai, sodas. 
Savininkas išvyksta iš provincijos. 
Privatus pardavimas. Skambinti tel. 
889-0748.

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.

IŠNUOMOJAMAS vienas arba du 
kambariai su garažu labai prieina
ma kaina. Galima naudotis virtuve. 
Atskira prausykla. Skambinti 231- 
0651 Toronte.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS tin
kamas statybai sklypas: 60 pėdų plo
čio iš 324 pėdų ilgio su daugybe me
džių, netoli Sutton, Simcoe ežero ir 
provincinio parko. Tel. 889-0748.

— Religinės muzikos koncertas — 
šį sekmadienį, balandžio 24 d., 4 v. 
p.p., Šv. Cecilijos šventovėje, 161 
Annette St. Programą atliks muz. 
Ona Beresnevičienė vargonais, gie
dos sol. A. Raikovskis ir mūsų para
pijos choras. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įėjimas — laisva auka.

— Choro repeticija — šį ketvir
tadienį, 7.30 v.v., Šv. Cecilijos šven
tovėje.

— Šį sekmadienį, šv. Jurgio šven
tės proga, “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai organizuotai dalyvauja 11.30 
v. Mišiose. Po to —- iškilminga su
eiga par. salėje.

— Romo Viesulo meno paroda — 
šį šeštadienį ir sekmadienį mūsų 
Parodu salėje. Atidarys T. Valius 
šeštadienį, 4 v.p.p. Lankymo valan
dos — šeštadienį nuo 4 v.p.p. iki 6 
v.v., sekmadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. 
p.p. Parodą globoja par. kat. mote
rų skyrius.

— Ateitininkų metinė šventė ir 
vakarienė — balandžio 30, šeštadie
nį. Bilietus platina sekmadienį sa
lėje tėvų komiteto nariai: L. Dūda, 
K. Poškienė, A. Slivinskas ir O. Gir- 
dauskienė, o savaitės dienomis — 
klebonijoje.

— Rengiasi tuoktis: Arvydas Smai
lys su Vida Bubelyte ir Jonas Žiū
raitis su Ramute Birgelyte.

— Parapijos tarybos susirinkime 
balandžio 14 d. išrinktas tarybos pre
zidiumas: pirm. A. Kuolas, vicepirm. 
Aušra Karkienė, sek. K. Poškienė; 
sekcijų pirmininkai: religinės — R. 
Grigonienė, rinkliavų — M. Petru
lis, jaunimo — inž. A. Čepas, visuo
meninės — J. Vingelienė, ekono
minės — S. Prakapas, stovyklavie
tės — V. Taseckas.

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės 1, sekmadienį, per 10 v. 
Mišias.

— Kavinė, knygų kioskas ir par. 
biblioteka veikia kiekvieno sekma
dienio rytą.

— Berniukų choro repeticija sek
madieniais — 9 v.r.

— Sveikiname Bronių ir Elzę Ta- 
mulionius, atšventusius 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį Parodų 
salėje, dalyvaujant gausiam draugų 
būriui.

— Staiga mirus Reginai Hille- 
brand, 49 m., giliai užjaučiame jos 
tėvus A. A. šmigelskius, jos vyrą 
Joną, dukrą Dalią, seserį Loretą Mu
rauskienę, gimines ir artimuosius.

— Pirmasis Toronto lietuvių pen
sininkų būrelis turi naują, gražiai 
įrengtą būstinę senosios klebonijos 
patalpose. Įėjimas — pro šonines 
duris iš kiemo pusės. Visus pensi
ninkus kviečiame į naujų patalpų 
atidarymą šį trečiadienį, balandžio 
20 d., 4 v.p.p.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Vincą 
Skrinską, užpr. V. Skrinskas; 8.30 už 
Jurgį Smolskį, užpr. J. Smolskienė; 
9 v. už Joną Kalinauską, užpr. O. 
Kalinauskienė; 9.20 už Pranckevičių 
ir Černiauskų šeimų mirusius, užpr. 
J. Černiauskienė; 9.40 už Antaniną 
Viliūnienę, užpr. J. Žulienė; sekma
dienį 8 v. už Aušrą Sapijonytę, užpr. 
E. G. Kuchalskiai; 9 v. ypatinga in
tencija, užpr. S. A. Viskontai; 10 v. 
už Liudą Racevičių, užpr. K. B. Če
paičiai; 11.30 už parapiją; 7 v.v. už 
Juozą Martinaitį, užpr. S. Martinai
tienė.

— Pakrikštyta: Andrius Jonas, 
Gintauto ir Kotrynos Valaičių sūnus.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visoms 

ponioms ir panelėms už suruoštus 
man tikrai puikius mergvakarius. 
Ypatingas ačiū Jono tetai E. Liš- 
kauskienei už labai mielą pobūvį, 
kuris tikrai buvo maloni staigme
na, ir mano tetai S. Andrulienei, 
kurios namuose tetos ir dėdienės su
ruošė mergvakarį. Dėkoju visom po
niom, kurios prisidėjo prie abiejų 
popiečių ruošos darbų, maisto gami
nimo, puošimo ir dovanų rinkimo, 
ir visom poniom, kurios kartu su 
manim tas popietes praleido. Ačiū 
už jūsų gerus linkėjimus, gautus 
sveikinimus ir nepaprastai vertingas 
dovanas. Ačiū ir tom poniom, kurios 
negalėjo dalyvauti. Jūsų dėka su
krautas kraitis liks neužmirštamas 
prisiminimas. Labai ačiū visoms po
nioms ir pamergėms už gražią dova
ną. Jūsų visų dovanos jus visas-įam- 
žino mano ir Jono širdyse.

Visada dėkinga —
Ramutė Birgelytė

PADĖKA
Nuoširdus ačiū rengėjoms už įdė

tą darbą ir visoms ponioms už atsi
lankymą bei prisidėjimą prie ver
tingos dovanos mūsų būsimam nau
jagimiui. Kartu praleista su Jumis 
popietė pasiliks ilgam kaip malo
nus prisiminimas. Visoms nuošir
džiai dėkinga — Jūsų

A. Pajaujienė
Atitaisymai. “TŽ” 15 nr., 7 

psl., po viršutine nuotrauka įra
šas turėjo būti: Nuolatinės Kle- 
velando Dievo Motinos Pagal
bos parapijos šventovėje buvo 
surengtas arkiv. J. Matulaičio 
50-jų mirties metinių minėji
mas. Programą atliko Čiurlionio 
ansamblis, vad. muz. A. Mikuls
kio. Nuotr. V. Bacevičiaus. — 
“TŽ” 15 nr., 5 psl., įraše po 
Kuprevičiūtės nuotrauka turėjo 
būti ne Vida, o Vaida (Vaidota).
— “TŽ” 14 nr. 1 psl., po K. 
Bradūno eilėraščiu turėjo būti 
įrašas “Alkana kelionė”.

pavasario
balandžio 23, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose -

PROGRAMOJE:________
* "Jaunimo garsai"

iš Sudburio
* visos "Atžalyno" grupės
* šilta vakarienė su vynu

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Dienos šviesos taupymo me
tas prasideda nuo paskutinio 
balandžio mėnesio sekmadienio, 
t.y. nuo balandžio 24 d. — laik
rodžio rodyklė pasukama vieną 
valandą pirmyn.

Metinis Anapilio Sodybos Kor
poracijos narių susirinkimas 
kviečiamas balandžio 24, sek
madienį,-4 v.p.p., mažojoje Ana
pilio salėje. Bus valdomųjų or
ganų pranešimai, valdybos pa
pildymas ir kiti svarbūs reika
lai. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

Lietuvių Namų Moterų Bū
relio visuotinis susirinkimas 
įvyks balandžio 28, ketvirtadie
nį, 7.30 v.v,, Gedimino Pilies 
menėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Valdyba

MOTINOS DIENOS minėji
mas ir iškilmingas Maironio mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
bus gegužės 1, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Visi 
skirkime to sekmadienio popie
tę šiai reikšmingai dvigubai mū
sų lietuvių kolonijos šventei. 
Rengia — KLB Toronto apylin
kės valdyba ir Maironio mo
kykla..

Sportininkams. Krepšinio ir 
tinklinio žaidynės rengiamos 
Niujorke balandžio 29, 30 ir ge
gužės 1 d.d. Pradžia — balan
džio 29 d., 5 v.p.p. Registraci
jos adresas: A. Šimkus, 19 Ast
ro Place, Dix Hills, NY 11746, 
USA. Nakvynės rezervuotos 
Howard Johnson’s Hotel, 135-30 
140th St., Jamaica, NY 11436 
(prie Kennedy airport), tel. 1- 
212-659-6000; taip pat Sheraton 
Inn, 90-10 Grand Central Park
way, East Elmhurst, NY 11369 
(prie La Guardia airport), tel. 1- 
212-446-4800. Kambarių rezer
vacijos prašyti Lithuanian Ath
letic Union vardu.

S. B. Kvietienės dailės paro- 
da-atsisveikinimas rengi amas 
gegužės 1-15 d.d. jos namuose, 
6 The Palisades, Toronto, Ont. 
Tel. 762-9121.

Įžymus veikėjas, lietuvių bi
čiulis, religinių studijų centro 
direktorius Kestono kolegijoje, 
Anglijoje, kun. Michael Bour- 
deaux gegužės 1 d., numatoma, 
lankysis Toronte. Su paskaito
mis jisai lankosi JAV-se ir iš 
Klevelando ketina atskristi į 
Torontą. Jis yra redaktorius 
žurnalo “Religion in Commu
nist Lands”, kuriame dažnai ra
šoma ir apie Lietuvą. Šiuo me
tu jis rašo knygą apie Lietuvą 
“Land of Crosses”. Tikimasi, 
kad jam bus sudarytos sąlygos 
prabilti į Toronto lietuvius.

Dail. Adomo Galdiko (1893- 
1969) kūrybos paroda įvyks To
ronte, mažojoje Anapilio salėje, 
gegužės 28 ir 29 d.d. (kapinių 
lankymo dieną). Parodą rengia 
Anapilio Moterų Būrelis, ku
riam vadovauja Gražina Lapie
nė. Parodą tvarko Nora Kulpa- 
vičienė. šioje parodoje bus ga
lima įsigyti dailininko paveiks
lų, kurio kūrybinis palikimas 
vis mažėja.

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdis — balandžio 20, 
trečiadienį, 7.30 v.v., Liet. Na
muose. Bus detaliai aptarti pa
viljono “Vilnius” reikalai.

Rima Zubaitė, baigusi Toron- 
universitetą, kur studijavo me
no istoriją ir kalbas, pradėjo 
dirbti “Heritage Life Assuran
ce” bendrovėje. Ji baigė specia
lų kursą, kad galėtų patarnauti 
ypač savo tautiečiams įvairiuose 
draudos reikaluose (žiūr. skelbi
mą). Būdama studente, ji daly
vavo lietuvių studentų, ateiti
ninkų ir skautų veikloje. Minė
toje bendrovėje dirba ir Edvar
das Valevičius.

Negaunantieji “TŽ” tą pačią 
savaitę gali kreiptis Toronte į 
antros klasės siuntų tvarkytoją 
Mr. Mihovich tel. 369-3944, 
Westone — į Mr. Warral tel. 
630-9850. “TŽ” administracija 
jau daug kartų yra kreipusis į 
pašto tvarkytojus, bet žymesnio 
pagerėjimo vis nematyti. Tiesio
ginis skaitytojų kreipimasis į 
pašto pareigūnus galbūt prisidės 
prie greitesnio laikraščio prista
tymo.

Karaliaus Mindaugo menėje

* loterija, baras ir
kitos staigmenos

* šokiams gros
■"Atspindžiai" iš Londono

DANTŲ GYDYTOJAS, ortod antikos specialistas,

Dr. R. D. Karka
perkėlė savo kabinetą i naujas patalpas — 
BAYVIEW PLACE SHOPPING PLAZA,

239 Sheppard Ave. E., Suite 201
(Tarp Yonge-Bayview g-vių)

Kabineto telefonas 221-9767

Heritage life-------------------------- -
Assurance Company Commerce Court, Toronto

Greitas ir tikslus

KOMPIUTERIO

LIETUVIAMS

patarnavimas 

piniginiais 

reikalais

• Registruotos 
pensijos

• Palikimo 
planavimas

• Investacijos
• Drauda

• Gyvybės
• Invalidumo
• Pajamų
• Verslo

Įstaigos: 863-9709 Rima Zubaitė, B.A. Namų: 762-6122

Pavasarinis “Varpo koncertas
Metinis “Varpo” koncertas 

Toronto Lietuvių Namuose su
silaukė gana plataus visuome
nės dėmesio. Nors vakaro pra
džia turėjo būti 7 v.v. (taip bu
vo skelbiama), bet tuo laiku atė
jusieji turėjo laukti dar 40 mi
nučių. Pagaliau scenoje pasiro
dė gražiai ir puošniai išsirikia
vęs choras. Pirmoje dalyje jis 
atliko 5 kūrinius; Vanagaičio 
“Laisvės varpą”, Klovos “Tu, 
ąžuole”, Zdaniaus “Siūbau, lin- 
gau paukštelis”, Jakubėno “Nu
rimk, sesut”, Šimkaus “Tu pa
sakyk man, saulužėle”. Antrą 
koncerto dalį atliko jaunoji sol. 
Anita Pakalniškytė, padainavu
si keturias operų ištraukas ir 
priedo iš Australijos atsivežtą 
Žiro dainą“Kam-kam-kam”. Tre
čioje dalyje vėl pasirodė choras 
su operų ištraukomis — iš “Ca- 
valleria rustieana”, “čigonų” ir 
Budriūno operetės “Sidabrinė 
diena”. Ypač gražiai visus nu
teikė pastarosios žodžiai ištrau
kos “Dainuojam visada”: “Dai
nuokim meilėj ir laimėj, dai
nuokim visada”. Kaip baigminį 
priedą, publikai prašant, choras

Dar yra neatsilyginusių tau
tiečių už 1977 m. “TŽ” prenu
meratą. Paštas reikalauja, kad 
prenumeratoriai būtų atsilyginę 
iš anksto; neatsilyginusiems tai
ko brangesnį tarifą. Dėlto ma
loniai prašome visus skaityto
jus nedelsiant atsilyginti ir kar
tu primename, kad metinė “T 
Ž” prenumerata nuo š.m. ba
landžio 1 d. yra $12.

A.a. Antano Strimaičio mir
ties metinių proga jo liūdinti 
žmona Ona Strimaitienė atsiun
tė “TŽ” $50 auką, tuo priminda
ma ir kitiems velionies bei visos 
šeimos sukaktį. Nuoširdžiai dė
kojame už auką.

Parama “T. Žiburiams” — 
$50 atėjo iš Windsoro. Joana 
Kurienė rašo: “Sekmadieniais 
po pamaldų turime pabendra
vimo kavutes. Iš susidariusio 
‘pelno’ skiriame dalį ir Jums.” 
Labai dėkojame už paramą laik
raščiui.

Kanados šaulių rinktinės su
važiavime Hamiltone balandžio 
16 d. išrinkta nauja vadovybė 
iš montrealiečių. Pirminiknu 
išrinktas J. Šiaučiulis, vice
pirm. I. Petrauskas. Jiems pa
vesta sudaryti visą valdybą.

“The Toronto Star” dienraš
tis balandžio 7 d. nr., sekcijoje 
E6, išspausdino plačią informa
ciją apie nauoj tipo namų paro
dą, kuri buvo surengta Toronte 
balandžio 8-16 d.d. Vienas tų 
namų “the Phoenix” buvo su
projektuotas Simono Barškėčio, 
baigusio Ryersono politechni
kos institutą. Jo originalios for
mos name numatytas dujinis ir 
saulės šildymas.

M NUOŠIRDŽIAI 
H KVIEČIA

I VISUOMENĘ Į

stalo) rezervuojami:
J. Bubulienė 667-8260
P. Dovydaitis 270-9247
V. Dauginis 533-1121 
® arba 822-7376

Bilietai — $9.00, 
studentams — $5.00

padainavo iš Klovos operos “Pi
lėnai” ištrauką “Sveteliams va
lio”. Padėkos žodį visiems tarė 
choro valdybos pirm. P. Dun- 
deras.

Tenka pasidžiaugti, kad “Var- . 
pas”, atjaunėjęs choristais ir 
dirigentu, po kaikurių sunku
mų, ir šį kartą pasirodė kaip 
pajėgus dainos meno vienetas. 
Visi atlikti dalykai skambėjo 
darniai, išlygintai, vietomis di
namiškai. Tik Klovos “Tu, ąžuo
le” dar reikalingas šlifo. Jau
nas dirigentas J. Govėdas sce
noje jautėsi gana laisvai ir dis
ciplinuotai valdė chorą, savo di
namiškumu uždegdamas ir cho
ristus. Akompaniatorė, nors ir 
nelietuvė, puikiai atliko savo 
pareigas.

Jauna solistė A. Pakalnišky
tė, hamiltonietė, bet Toronte 
tęsianti dainavimo studijas, pa
sirodė kaip kylanti žvaigždė, 
vis augščiau kopianti dainavi
mo srityje. Dainuoti ji pradė
jo būdama 8 metų. Dabar, bū
dama 19 metų, jau išeina sce- 
non kaip operai besiruošianti 
solistė. Geriausios sėkmės jai! Ž.

Arūnas Vaičeliūnas, kurio 
tėvai gyvena Oakvillėje, bai
gė teisės mokslus, išlaikė egza
minus ir gavo advokato diplo
mą. Jis gavo valdinę tarnybą 
kaip advokatas kriminologas.

Hamiltono “Aidas” ir jo va
dovai nuoširdžiai dėkoja Toron
to Lietuvių Namų Moterų Būre
liui, ypač jo pirm. A. Jankaitie- 
nei, už nuoširdžią koncerto glo
bą. Taip pat aidietės dėkingos 
LN valdybai ir jos pirm. J. 
Strazdui už žodį ir įteiktas 25- 
čio knygas, o visiems torontie- 
čiams už dalyvavimą koncerte ir 
aukas kelionei į P. Ameriką.

Metinis “Aido” koncertas —■ 
šį šeštadienį, balandžio 23 d., 
7.30 v.v., Jaunimo Centre, Ha
miltone. Ten Įvyks ir didžiosios 
“Aido” loterijos laimėjimų pa
skirstymas. Visi kviečiami daly
vauti.

“Valanda su Čiurlioniu” — 
Toronto skautininkų rengta va
karonė mažojoje Anapilio salė
je balandžio 17 d. susilaukė ga
na gausios auditorijos. Įvadinį 
žodį tarė V. Skrinskas ir pakvie
tė archit. dr. A. Kulpavičių 
mesti žvilgsnį į M. K. Čiurlio
nio dailę. Iliustruodamas skaid
rėmis, jis dėstė dailininko idė
jas apie miestą. N. Kulpavičie- 
nė, paskaičiusi trumpą įžangą, 
rodė skaidres, kuriose atsispin
dėjo paralelė tarp Čiurlionio kū
rybos ir Lietuvos gamtos bei 
architektūros. Muzikinę Čiurlio
nio kūrybą perteikė muzikės D. 
Rautinš mokiniai — Alvinas Ki- 
šonas, Silvija Freimanienė, Da
nutė Jokūbaitytė, Andrius Paš- 
kauskas, paskambindami piani
nu keletą kūrinių. Po valandos

M MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Prisikėlimo Mišios buvo iškil
mingos. Prasidėjo su procesija, da
lyvaujant mažom mergaitėm su gė
lėm, parapijos komitetui ir jauni
mui. Mišias laikė ir pamokslą pasakė 
kun. dr. F. Jucevičius, šv. Velykų 
proga klebonas sveikino par. komf- 
tetą, chorą, abi draugijas ir jaunimą, 
kuris aktyviai dalyvavo Mišių lekci
jų ir maldų skaityme. Muz. A. Am- 
brozaitis nemažai laiko paskyrė, ruoš
damas chorą Velykų Mišių giedoji
mui. Parapijiečių dalyvavimas Prisi
kėlimo Mišiose buvo gausus. Svetai
nėje buvo paruošti velykiniai pusry
čiai. Dalyvavo daug tautiečių, suda
rydami vieną, bendrą parapijos šei
mą. Klebonas sveikino visus, dėkojo 
darbščiom šeimininkėm, Leonui Šimo- 
nėliui ir jo nariam, paruošusiem ve
lykinius pusryčius. Ypač turtingas 
buvo tortų stalas su Velykų avinė
liais, ežiukais, kaktusais, baravykais, 
beržo šakomis. Pusryčiuose buvo 
svečių ir iš toliau: Norkeliūnienės 
sesutė iš Lietuvos, Arūnas ir Rū
ta Šlekiai iš Toronto, Regina ir Be
nius Čeponkai iš Otavos.

— Mirė ir iš Šv. Kazimiero šven
tovės palaidotas Zienius Kazimieras, 
70 m. amžiaus. S. Sk.

Sol. G. Čapkauskienė po t r e či o 
“Romeo ir Julijos” operos spektaklio 
Čikagoje išskrido į St. Petersburgą 
Floridoje koncertui ir dviejų savai
čių poilsiui. Ją pakvietė bendruome
nės valdyba. Ten žiemą praleido ir 
Ginos mama K. Butkienė. Pailsėju
sios, kartu grįš į Montrealį.

“Vaivorykštė” Čikagoje. Kovo 25- 
27 d.d. skautininkių suvažiavimo pro
ga buvo suruošta Montrealio “Vai
vorykštės” paroda Čikagoje. Tai ke- 
lerių metų kruopštūs, gražūs ir me
niški rankdarbiai. Parodą globojo 
vyr. skautininke Irena Kelerienė.

Didelę Jaunimo Centro salę puošė 
gobelenai, kilimai, juostos, kakla
raiščiai, audiniai, kraičių skrynios ir 
kiti rodiniai. Parodą atidarė vyr. 
skautininke. “Vaivorykštės” projek
to vykdymą apibūdino Rasa Lukoše- 
vičiūtė, gobelenų meną demonstravo 
Ina Lukoševičiūtė, kuri čikagietėms 
skautėms įteikė dovaną — gražią lie
tuvišką lėlę. Cikagietės apdovanojo 
gėlėmis Rasą, Iną Lukoševičiūtes ir 
Albertą Jonelį. Pastarasis atliko ke
turių dienų’kelionę — perkrautu au-
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užtrukusios programos dalyviai 
galėjo dalintis savo įspūdžiais, 
vaišindamiesi kava bei skanės
tais.

Baltiečių profesijonalų ir 
verslininkų sąjungos balandžio 
15 d. “Park Plaza” viešbutyje 
surengė bendrą susipažinimo va
karienę, kurioje dalyvavo apie 
180 asmenų. Jų tarpe buvo visų 
trijų Baltijos valstybių konsu
lai ir kiti svečiai bei viešnios. 
Pagrindinę kalbą pasakė Onta
rio pramonės ir turizmo minis- 
teris C. Bennet, iškeldamas sva
rų baltiečių įnašą į Kanados pra
monę bei ekonominį gyvenimą 
ir krašto vienybės reikalą. Iškil
mingai vakarienei pirmininkavo 
Kanados Lietuvių Profesijonalų 
ir Verslininkų S-gos pirm. adv. 
G. Balčiūnas, kuriam nestokojo 
pritaikyto sąmojo. Sveikinimo 
žodį tarė latvių verslininkų 
pirm. Budrevičs. Iš jo paaiškė
jo, kad mintis rengti bendrą po
būvį kilo lietuviuose ir vėliau 
rado pritarimą kituose. Po vai
šių ir kalbų buvo šokiai, gro
jant orkestrui.

Ontario premjeras W. Davis 
parlamentui pateikė įstatymo 
projektą, įsteigiantį dar vieną 
ministeriją Ontario šiaurės rei
kalams. Ją nuo š.m. vasario jau 
organizuoja Leo Bernier, buvęs 
gamtos išteklių ministeris. Nau
jąja ministerija norima pabrėž- 

tcmobiliu per sniego pūgą nuvežė 
“Vaivorykštės” rodinius Čikagon. 
Sykiu važiavo R. Brikienė ir A. Ali
šauskas, kurio tikslas buvo pamaty
ti lietuvių statomą operą “Romeo ir 
Julija”.

Parodos atidaryme kovo 25 d. da
lyvavo nemažai žmonių, ypač buvu
sių montrealiečių. Iš pirmųjų orga
nizatorių skaučių Montrealyje daly
vavo Gina čapkauskienė ir Regina 
Brikienė. Parodai buvo mažai rek
lamos, daugelis manė, kad tai tik 
skautėms skiriama paroda. Paskuti
niu metu reklama buvo suaktyvinta.

Tuo pačiu metu Jaunimo Centre 
vyko dailininkės M. Stankūnienės ta
pybos paroda. Pastaroji apie “Vaivo
rykštę” atsiliepė ypatingai gerai.

Buvo miela matyti Čikagos lietu
vių operą, kurioje dainavo ir mūsų 
Gina Čapkauskienė. Ji atrodė labai 
gerai. Premjeros proga ji gavo di
delį krepšį rožių nuo AV choro ir di
rigentės M. Roch. Ji perdavė nuošir
džią padėką AV chorui ir M. Roch.

Nuvažiuojant ir grįžtant iš Čika
gos, visi trys “Vaivorykštės” palydo
vai nakvynei buvo sustoję Hamilto
ne, nuoširdžioje, vaišingoje Gertrū
dos ir Alberto Repčių šeimoje.

Pakeliui buvo aplankyti dailinin
kai p. p. Tamošaičiai, kurie aprodė 
studiją ir smulkiai paaiškino. Man 
tai paliko didelį įspūdį. Kilimai, go
belenai, audiniai, lietuviška sekly
čia — tai mūsų tautinio meno gale
rija. Nepaprastas buvo p. A. Tamo
šaitienės vaišingumas. Kelionė buvo 
ilga, bet labai miela, nežiūrint ir 
nuovargio.

Stasė Ališauskienė, ilgametė litua
nistinės mokyklos mokytoja, kovo 
25 — 27 d. d. buvo nuvykusi Londo
nan į Kanados lietuvių mokytojų su
važiavimą. Apsistojo pas sūnų Arū
ną, kuris dirba Londono universite
te. Suvažiavimas vyko universiteto 
posėdžių salėje. Buvo įdomios pa
skaitos ir mokyklų veiklos praneši
mai, bet dėl laiko stokos nepilnai 
išvystytos diskusijos. Maža londoniš- 
kių kolonija padarė mielą įspūdį ge
ra organizacija, nuoširdumu, ypač 
vaišingumu. Grįždama Toronte ap
lankė brolio šeimą ir kitas gimines.

Lietuvių bankas “Litas” savo me
tiniame susirinkime paskyrė $250 
klubui “Rūta”, kuris reiškia nuošir
džią padėką. A. A.

ti vyriausybės dėmesį šiaurėje 
gyvenantiems o n t a r i e čiams, 
nors iš tikrųjų turbūt niekur 
nėra kitos tokios valstybės, tu
rinčios tiek daug ministerijų, 
kaip Kanada. Pirmiausia minis
terijų gausa, pralenkdama net 
Vašingtoną, pasižymi Otava, o 
nuo jos neatsilieka ir kaikurių 
provincijų sostinės. Kartais net 
trečdalis valdančios partijos 
parlamento narių gauna viso
kius ministerių portfelius su ge
roku algos papildu. Ministeri
jos galėtų būti didesnės, ap
imančios giminingas sritis.

Kanados filmų vadyba drauge 
su valstybės sekretoriatu suda
rė daugiakultūrę programą ir 
paruošė įvairių filmų 19 kalbų. 
Vienos yra kultūrinės, kitos — 
pramoginės. Ruošiami ir nauji 
filmai, vaizduojantys įvairias 
Kanados kultūras. Jau pagamin
tieji filmai įvairiom kalbom yra 
gaunami nemokamai visose Ka
nados filmų vadybos įstaigose. 
Negirdėti, ar yra bent vienas 
filmas lietuvių kalba. O tokio 
filmo, pavaizduojančio vispusiš
ką Kanados lietuvių gyvenimą 
labai reikėtų. Yra žinoma, kad 
ruošiamas filmas apie dail. Ta
mošaičius, bet nėra filmo apie 
Kanados lietuvius. KLB krašto 
valdyba galėtų pasiteirauti Ka
nados filmų vadyboje apie tokio 
filmo 'galimybes.


