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Žiemojanti Lietuva
Pavasaris ateina visoms pasaulio tautoms, bet Karpatų 

kalnuose jis dar nesirodo. Lietuva, kaip ir kitos jos kaimy
nės, tebežiemoja. Ta jos žiema prailgo, nusitiesdama jau į 
ketvirtą dešimtmetį. Pavasaris vis nesirodo, nors jo ženklai 
jaučiami visame pasaulyje. Tai teikia viltį ir lietuviams, 
kurie gerai žino, kad pavasario saulė galingesnė ir už šal
čiausią žiemą. Ateis eilė ir sovietinei žiemai. Tai tikras da
lykas, bet kada ji ateis, niekas nežino. Belieka laukti, t.y. 
žiemoti taip, kad tauta nesušaltų nei savame krašte, nei 
Sibiro taigose. Pirmoji žiemojimo sąlyga — vidaus šilima. 
Kai lauke siaučia speigas, viduje turi būti šilta. Sovietinis 
šaltis yra nuožmus, sibirinis, negailestingas. Dėlto neišmin
tinga būtų išeiti Į atvirą kovą nuogam. Tokia kova būtų 
drąsi, bet vedanti į tikrą tautos pražūtį. Tokiu atveju juk 
reikia ne aklai kovoti, o žiemoti. Žiemojimas yra laikotar
pis, kuriame laukiama pavasario, palaikant vidinę šilimą. 
Faktiškai tai yra tautos kova už pavasarį, nežvanginanti 
jėgos ginklais, bet tyliai rikiuojanti savo jėgas. Tai vienin
telė taktika, kuri yra galima mūsų tautos atveju, kai reikia 
gyventi stipraus šalčio plotuose. Tiesa, ji nežada staigių, 
apčiuopiamų laimėjimų, tačiau veda į galutinį laimėjimą.

TAIP, žiemojimui yra būtina vidinė šilima. Tai pa
grindinė sąlyga. Ji suprastina ne tiek fizine, kiek 
dvasine prasme. Norint atsispirti dideliam šalčiui, 

reikia stiprios vidinės šilimos. Mūsų tautos atveju toji ši
lima yra dvasinis nusiteikimas, telkiąs visus bendrai rezis
tencijai. Kiekvienas lietuvis turi jausti savo širdyje tą 
jungiančią šilimą, kuri nuolat skatina ir kartu įgalina sau
giai žiemoti. Toji šilima, žinoma, neatsiranda savaime — 
reikia jos kurstytojų, kurie tyliais žingsniais skleistų ją 
savo aplinkoje, nuolat palaikytų. Vidinė, dvasinė tautos 
energija turi nuolat atsinaujinti, pasipildyti. Tik tokiu bū
du ji tampa neišsenkamu šaltiniu. Be tokios atsinaujinan
čios vidinės energijos tautos sąmonė ima blėsti. Žiemojimo 
metu tai yra pats pavojingiausais momentas, nes jis pri
lygsta vidinės šilimos mažėjimui. Kai išnyksta vidaus šili
ma., dingsta pagrindinis ginklas, ir belieka pas ..oti siau
bingajam šalčiui, žvelgdami į dabartinę ziemojančią Lie
tuvą, galime pastebėti, kad ten okupacinis šaltis yra dide
lis, bet netrūksta ir vidinės šilimos. Vyksta nuolatinis kū
rybinis procesas, atsiranda vis nauja energija, atsinaujina 
vidinė šilima ir tuo būdu apsaugo tautą nuo šalčio negan
dų, kitaip tariant, paruošia ją ilgam žiemojimui. Tai maty
ti iš užsienio korespondentų pranešimų, iš savųjų informa
cijų ir iš ten atsilankančių žmonių.

ŽINOMA, tuo galime guostis, bet negalime sakyti, kad 
tai pasidaro savaime. Anaiptol! Vidinės šilimos pa
laikytojams reikia didelių ir kartais rizikingų pastan

gų, nes žvarbusis šaltis skverbiasi labai įkyriai ir gana 
giliai. Beveik tragiškai atrodo tų lietuvių veikla, kurie, 
užuot stiprinę vidinę tautos šilimą, rikiuojasi šalčio pusėje 
ir dirba jo naudai. Jie didina šalčio galybę ta prasme, kad 
padeda jam įsiskverbti ir pro mažiausius plyšius į vidinės 
šilimos zoną. Liūdna skaityti faktus, liudijančius lietuvio 
kovą prieš lietuvį. Net Lietuvos mokyklose, kur, rodos, 
tautinė sąmonė turėtų būti šviesesnė nei kitur, lietuviai 
persekioja lietuvius, mokytojai tampa kompartijos agen
tais, rūpinasi atgyvento ateizmo brukimu, bet nekreipia 
dėmesio į autentišką žmogaus auklėjimą. Okupacinei so
vietų valdžiai pavyko sutelkti ištisus lietuvių seklių būrius, 
kurie išdavinėja savo žmones. Atsiranda tautiečių kurie 
nuolat įskundinėja kunigus, einančius savo pareigas. Tai 
tragiškas ir kartu niekšingas tautos elementas, kuris 
sunkina žiemojimą. Galbūt teisus Tomas Venclova, pareiš
kęs, esą kartais geriau, kai valdančiose vietose sėdi rusai, 
o ne lietuviai, nes pastarieji giliau įsiskverbia, žinoma, 
nevisais atvejais taip yra, tačiau, matyt, jie dabar yra daž
ni. Tai pats liūdniausias mūsų tautos žiemojimo aspektas, 
nes kėsinasi į patį branduolį ir paliečia jo gyvybę.

KANADOS ĮVYKIAI

Vėl mažumos vyriausybė
Ontario parlamento rinkimai 

neatnešė didesnio pasikeitimo, 
kurio tikėjosi premjeras W. 
Davis, progresyviųjų konserva- 
tori vadas. 1975 m. išrinktame 
parlamente konservatoriai tu
rėjo 52 atstovus, NDP socialis
tai — 38, liberalai — 35. šį kar
tą konservatoriai parlamentan 
grįžo su 58 atstovais, liberalai 
— su 34, NDP socialistai — su 
33. Premjeras W. Davis nesusi
laukė daugumos, nors atstovų 
skaičių jam pavyko padidinti 
šešiais. Už konservatorius bal
savo 39%, už liberalus — 32%, 
už NDP socialistus — 28%. 
Daugelis komentatorių didžiau
siu laimėtoju laiko naująjį libe
ralų vadą S. Smithą, liberalus 
grąžinusį į II vietą, kurią 1975 
m. rinkimuose pirmą kartą On
tario istorijoje buvo užėmę 
NDP socialistai. Ar tokia išva
da tiksli, tenka abejoti. Skau- 
džiausio pralaimėjimo susilau
kė NDP socialistai su savo va
du S. Levvisu, netekę penkių at
stovų. Spėjama, kad S. Lewis 
gali pasitraukti iš vado pareigų. 

Panašus likimas gali ištikti ir 
konservatorių vadą W. Davis, ku
ris jau du kart iš eilės neįsten
gė gauti daugumos, juoba, kad 
jis rinkimus tik ir paskelbė dėl 
jos, sugundytas pranešimų apie 
kylantį konservatorių ir savo as
meninį prestižą. Balsavimo duo
menys liudija, kad ontariečiai 
iš tikrųjų nenorėjo naujų par
lamento rinkimų šiuo metu, pa
reikalavusių S20 milijonų iš
laidų.

Ontario komunistų vadas W. 
Stewartas rinkiminio vajaus me
tu pažėrė preikaištų spaudai dėl 
kompartijos kandidatų ignora
vimo, dėl jo nepakvietimo į te
levizijos diskusijas su trimis pa
grindiniais vadais: progresyvių
jų konservatorių — W. Davisu, 
liberalų — S. Šmithu ir NDP 
socialistų — S. Lewisu. Statisti
ka betgi rodo, kad per 55 savo 
veiklos metus kompartijai tik 
du kartus pavyko pasiųsti po 
vieną atstovą į Ontario parla
mentą. 1975 m. parlamento rin
kimuose 33 kompartijos kandi-

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvos kankinių garbei pastatytas lietuviškas kryžius Midlande, Ont., kur Kanados kankinių garbei stovi erdvi 
šventovė, lankoma gausių maldininkų iš visos š. Amerikos, šis kryžius primena ir Sibire mirusius lietuvius kankinius

Tai buvo ilgas kelias...
Pokalbis su Kęstučiu Jokubynu, 17 metų kalintu Sibire ir pagaliau atvykusiu Kanadon pas brolį

š.m. birželio 1 d. “TŽ” redak
cijoje lankėsi K. Jokubynas, ly
dimas savo hamiltoniečio brolio. 
Tai nedidelio ūgio, malonios, 
bet ryžtingos išvaizdos vyras, 
perėjęs ilgų kančių grandinę. 
Jis atskrido Kanadon “Aero
floto” lėktuvu per Montrealį. 
Giminės bei kiti bičiuliai buvo 
pasiruošę „pasitikti svečią Mal- 
tono aerodrome prie Toronto, 
bet dalykai taip susiklostė, kad 
svečias pats pasibeldė į brolio 
namų duris Hamiltone . ..

K. Jokubynas, užkalbintas “T 
Ž” redakcijoje, sutiko pasidalin
ti kaikuriomis mintimis.

— Kaip Jums galų gale pa
vyko išvykti iš okupuotos Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos?

— Tai buvo ilgas kelias, su 
daugeliu kliūčių. Nors pagal 
įstatymus emigracija galima, 
įvairios valdžios įstaigos, ma
tyt, turi nurodymus trukdyti 
kiek tik galima. Todėl ir trukdo 
visi: nuo tarybinių pasiuntiny
bių užsienyje iki eilinio darbuo
tojo rajono milicijoje arba vi
zų skyriuje Vilniuje. Pvz. kon
sulatas Otavoje pusę metų vil
kino iškvietimo patvirtinimą ir 
pagaliau pranešė, kad dokumen
tai pamesti, nors šioje įstaigoje 
toks atsitikimas visai neįmano
mas. Broliui teko kreiptis į Ka
nados vyriausybę ir tik šiai, 
ypač darbo ministeriui John 
Munro, įsiterpus pakartotini iš
kvietimo dokumentai buvo su
tvarkyti. Vilniaus vizų skyrius 
nekartą atmetinėjo pažymas dėl
to, kad jas išrašiusio pareigūno 
parašas buvo neįskaitomas, pra
leista data ir pan. Kas nulėmė 
leidimo išdavimą man — gali
ma tik spėlioti. Dar sunkiau 
apibendrinti, nes kiekvienas at
vejis vis kitoks. Manoma, kad 
svarbūs trys faktoriai: artimi gi
minės užsienyje, norinčioje iš
vykti tvirtas ryžtas bei atitinka
ma laikysena siekiant tikslo ir 
viešoji užsienio nuomonė. Ma
nau, kad mano išvykimui turė
jo įtakos ir artėjanti Belgrado 
konferencija.

— Ar ilgi buvo išvažiavimo 
formalumai?

— Apie leidimą man pranešė 
balandžio 14 d. vakare, o iš
vykti turėjau nevėliau gegužės 
3-čios. Visos tos dienos pareika
lavo daug jėgų, ypač nervų. Vi
zų skyrius reikalauja tik bend
ros, galutinės pažymos, neaiš
kindamas smulkmenų. O šiai 
pažymai gauti reikia kelių kitų 
iš įvairių įstaigų. Pvz. reikia pa
žymos, kad neturi telefono, ga
ražo ir pan. Kol jas gauni, ten
ka nekartą varstyti net tų pa
čių įstaigų duris. Aš šiek tiek 
žinojau apie tuos formalumus iš 
anksčiau išvykusiųjų patirties 
ir ja pasinaudojau.

— Buvote sustojęs Paryžiu
je. Ar ten turite pažįstamų?

— Taip. Ten dabar gyvena 
rusų rašytojas Siniavškis, su ku
riuo susidraugavau dar būda
mas lageryje. Pas jį ir buvau 
apsistojęs. Susitikau taip pat su 
kaikuriais kitais disidentais. 
Mačiausi su Paryžiaus lietu
viais, dalyvavau jų gražiai su
ruoštame Motinos Dienos minė
jime.

— Spaudoje buvo rašoma apie 
vienos baltiečių organizacijos 
atliktus sprogdinimus prie Sov. 
S-gos atstovybių. Ar neteko su
žinoti tikslesnių duomenų apie 
tą įvyki?

— Lietuvoje apie šį inciden
tą buvo žinoma iš užsienio ra
dijo pranešimų. Tai įvyko prieš 
mano atvažiavimą į Paryžių, čia 
bebūnant, prancūzų spaudoje 
pasirodė žinutė apie vieną pa
slaptingą nužudymą. Kaikas sie
ja nužudytąjį asmenį su grupe, 
įvykdžiusią sprogdinimus, ir 
spėlioja apie Maskvos ranką dėl 
to jaunuolio mirties.

— Už ką buvote išvežtas Sibi
ran ir kaip galėjote išlaikyti net 
17 metų?

— Aš nebuvau išvežtas, t.y. 
nebuvau ištremtas. Mane su
ėmė už pogrindinę veiklą. Pagal 
oficialų kaltinimą “už dalyvavi
mą antitarybinėje nacionalisti
nėje organizacijoje” ir OSO ar
ba “troikos” potvarkiu nubau
dė 10 metų pataisos darbų sto
vyklos. Ištremti į Sibirą buvo 

mano tėvai. Po Stalino mirties 
mane paleido trim metais anks
čiau, nes “nusikalstamą veiklą” 
buvau pradėjęs dar nepilnanle- 
tis. Po to trejus metus pralei
dau tėvų tremties vietoje, Kras
nojarsko krašte. Iš ten nesėk
mingai bandžiau pabėgti į užsie
nį, už ką 1958 m. buvau nuteis
tas 10 m. laisvės atėmimu. 
Bausmę atlikau pilnai.

Kaip galėjau išsilaikyti ir net 
neprarasti sveikatos? Manau, 
kad už paveldėtą sveikatą turiu 
dėkoti tėvams-ūkininkams. Ne
buvau išlepintas, išmokau savi
tvardos. Pagaliau saugojo Ap
vaizda, kurią kiti vadina laime. 
Juk kalėjimas arba lageris — 
tai gyvenimas miniatiūroje, su 
savo blogomis ir geromis pusė
mis. Betkokiame gyvenime ga
lima ištižti. Nors lageryje daug 
kas uždrausta arba suvaržyta, 
būna galimybių ir apeiti tuos 
suvaržymus, pvz. net pasinau
doti slapta atgabenamais arba 
primityviai iš lako, acetono bei 
kitų medžiagų išgaunamais svai
galais. Būdų nusmukti, suga
dinti sveikatą labai daug. Prie 
to veda blogas maistas, nuali
nantis darbas, bendra atmosfe
ra. Galimybių išsilaikyti daug 
mažiau. Manau, kad labai svar
bi sąlyga — susirasti rimtą už
siėmimą, ko nors mokytis. Be 
kita ko, tai padeda užmiršti 
žiaurią tikrovę, beviltiškai at
rodančią ateitį, net spygliuotų 
vielų tvoras ar grotas už lango.

— Ar lageriuose nebuvo me
dicininės pagalbos?

— Stalino laikų lageriuose 
kalėjo daug kvalifikuotų gydy
tojų. Nors jie nevisada galėda
vo dirbti gydytojais (dažnai tik 
sanitarais), kaikuriose vietose 
ligonių priežiūra būdavo neblo
ga. Paskutiniaisiais metais pa
dėtis pasikeitė. Rimtai susirgus, 
nedaug galima tikėtis iš lagerio 
medicinos.

— Kokios nuotaikos dabarti
nėje Lietuvoje? Ar žmonės ten 
tikisi laisvės padvelkimo iš Hel
sinkio ir Belgrado konferen
cijų?

(Nukelta j 3-čią psl.)

Pasaulio įvykiai
BRITANIJA IŠKILMINGAIS PARADAIS PAMINĖJO SAVO KARALIENĖS 
Elzbietos sidabrinę viešpatavimo sukaktį. Prie Windsoro pilies ji 
uždegė didžiulį laužą, kurio liepsnos buvo net 50 pėdų augščio. 
Mažesni simboliniai laužai tuo pačiu metu buvo uždegti 102-jose 
Britanijos vietovėse. Karalienė Elzbieta taipgi dalyvavo padėkos 
pamaldose šv. Pauliaus katedroje, tarė specialų žodį Britų Bend
ruomenės šalims, pietavo Buckingham^ rūmuose su minėtų šalių 
vyriausybių vadais. Jų eilėse trūko Seyechelles salų prez. J. Man- 
chamo, kurį, išvykusį Londonan, pašalino iš pareigų jo valdiniai, ir 
Ugandos prez. L Amino, šiam diktatoriui buvo pranešta, kad jis 
nebus įsileistas Britanijon dėl kruvinų darbų — ugandiečių sker
dimo. Diktatorius L Aminas, pradžioje grasinęs nepaisyti šio drau-
dimo ir atvykti į iškilmes, vė- • 
liau paskelbė naujus suvaržy
mus 300 britų Ugandoje. Jiems 
neleidžiama išvažiuoti iš Ugan
dos, draudžiama susitikti ir ke
liauti didesnėmis kaip trijų as
menų grupėmis. Be to, buvo su
imtas ir apkaltintas špionažu 
britas R. Scanlovas, kurį žada
ma sušaudyti sekančią savaitę, 
jeigu bus įrodyta kaltė. Britų 
Bendruomenės vadų konferen
cija Londone taipgi buvo užtem- 
dvta įtampos. Zambijos prez. K. 
Kaunda, puldamas baltąjį rasiz
mą P. Afrikos respublikoje, pra
našavo ten įvyksiantį tokį žiau
rų sukilimą, jog prancūzų revo
liucija, palyginta su juo, bus 
panaši į gegužinę. Problemą su
darė ir Britų Bendruomenės 
sporto žaidynės 1978 m. Kana
doje, Edmontono mieste, kurias 
gali boikotuoti Afrikos negrų 
valstybės dėl sportinių N. Ze
landijos ryšių su P. Afrikos 
respublika.

Išlaisvino įkaitus
Molukiečiai teroristai gegu

žės 23 d. prie Glimmeno sulaikė 
olandų traukinį su keleiviais ir 
užėmė vieną pradinę mokyklą 
su mokytojais ir 105 vaikais. 
Jie pareikalavo išleisti užsienin 
iš Olandijos kalėjimų 21 molu- 
kietį, kurių 12 buvo suimta 1975 
m. pabaigoje dėl panašaus trau
kinio užpuolimo ir įsiveržimo 
Indonezijos konsulatan Amster
dame. Taipgi buvo reikalauja
ma, kad Indonezija suteiktų ne
priklausomybę P. Molukijos sa
loms, kurios kadaise buvo Olan
dijos kolonija, o dabar priklau
so Indonezijos respublikai. De
ryboms užsitęsus, teroristai pa
leido sulaikytus vaikus ir kele
tą traukinio keleivių. Jų ranko
se liko 4 mokytojai ir 51 kelei
vis. Po 20 dienų įkaitus išlais
vino specialiai paruošti olandų 
marinų daliniai. Traukinyje su
sišaudymo metu žuvo du įkai
tai, buvo nušauti šeši molukie
čiai teroristai, trys pateko į ma
rinų rankas. Mokykloje keturi 
teroristai pasidavė be kovos.

Mažumos vyriausybė
Turkijos parlamento rinki

mus su 213 atstovų laimėjo opo
zicijoje buvusi B. Ecevito res- 
publikininkų liaudies partija, 
antroje vietoje su 189 atstovais 
palikusi premjero S. Demirelo 
teisingumo partiją. Likusias 
vietas 450 atstovų parlamente 
pasidalino keturios nedidelės 
centrinio sparno partijos ir ne
priklausomi kandidatai. Nauja
sis premjeras B. Ecevitas yra 
pasisakęs už savo partijos val
dymą su nepriklausomų atsto
vų talka, tačiau jam greičiau

Šios savaitės numeryje-
Žiemojanti Lietuva — meta žvilgsnį į dabarties Lietuvą 
ir tautos išlikimą ,
Tai buvo ilgas kelias ... — pokalbis su Kęstučiu Joku
bynu, ką tik atvykusiu iš okupuotos Lietuvos. Jame svečias 
atskleidžia savo odisėją
Jaunimo skrydis per Pacifiką — “Gyvataro” vadovė pa
sakoja apie savo grupės viešnagę pas Australijos parla
mento pirmininką
Kankinio laiškas tėvams — a.a. kun. Jono Staškevičiaus 
laiškai iš Sibiro
Šienaujam Sibiro pusnynuose — tikri lietuvaitės pergy
venimai deportacijos metais
Čikagiečiai teatrų festivalyje — mūsų bendradarbis 
pateikia savo pastabas apie teatrų festivalį

siai nebus įmanoma išsiversti 
be koalicinės vyriausybės. 1974 
m. premjero B. Ecevito įsaky
mu buvo pradėta invazija į Kip
rą, įtempusi Turkijos santykius 
su JAV ir Graikija. Jo dabar 
laukia nelengvas uždavinys iš
spręsti Kipro problemą, paša
linti santykių įtampą.

Puola vaidinimą
Maskvos Tagankos teatre ba

landžio 6 d. premjeros susilau
kė rež. Jurijaus Liubimovo pa
statyta drama “Viešpats ir Mar
garita”, paruošta pagal M. Bul
gakovo romaną, parašytą 1937 
m., kai siautė kruvinoji Stalino 
diktatūra, šis kūrinys yra mis
tinė satyra, kurioje vaizduoja
mas Kristaus nukryžiavimas už 
siekimą tiesos ir sovietų rašyto
jo uždarymas psichiatrinėje li
goninėje už panašų siekį. P. Pi
loto sąžinę graužiantys priekaiš
tai analogiškai yra taikomi So
vietų Sąjungos valdžiai. Nors 
vaidinimas buvo gavęs kompar
tijos cenzorių pritarimą, dabar 
jį pradėjo pulti kompartijos ofi
ciozas “Pravda”. Pasak šio dien
raščio, veiksmo kaita tarp anuo
metinės Palestinos ir Maskvos 
neatskleidžia esminio fakto, kad 
tai liečia Stalino laikų Maskvą. 
Tokia idėjų kova neturinti būti 
leista šiuo metu, kai Sovietų Są
junga švenčia Spalio revoliuci
jos šešiasdešimtmetį. Atrodo, 
rež. J. Liubimovas šiuo veika
lu palietė ne tik Staliną, bet ir 
jo dabartinį įpėdinį L. Brežne
vą, kuris taip pat sovietų rašy
tojus uždarinėja psichiatrinėse 
ligoninėse.

Politiniai kaliniai
JAV televizijos tinklo ABC 

atstovė B. Walters transliavo 
pasikalbėjimą su Kubos dikta
torium F. Castro, užrašytą porą 
savaičių prieš dalinių diploma
tinių ryšių atstatymo paskelbi
mą. F. Castro prisipažino, kad 
jo kalėjimuose seniau buvo 15.- 
000 politinių kalinių, o dabar jų 
tėra du ar trys tūkstančiai. JAV 
valstybės departamento duome
nimis, tokių kalinių Kuba vis 
dar turi 10.000. Pilnų diploma
tinių santykių tarp Kubos ir 
JAV F. Castro nesitiki susilauk
ti dabartinio prez. J. Carterio 
valdymo metu. Tai greičiausiai 
bus pasiekta tik tada, jei J. Car- 
teris dar kartą bus išrinktas 
prezidentu, nes šiuo metu esa
ma perdidelių kliūčių. F. Cast
ro taipgi pareiškė, kad kubiečių 
karių pradėtas atitraukimas iš 
Angolos buvo sustabdytas, kai 
Zairui pagalbon atėjo Pranzū- 
zija ir Marokas, įsiveržus ka- 
tangiečiams iš Angolos.
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★ TIKĖJIMAS Į KRISTŲ ateina 

žmonėms per Bendrijos mokomąjį 
autoritetą — pareiškė Paulius VI 
bendrosios audiencijos metu. Tai 
esanti išorinė ir socialinė perteiki
mo priemonė, kurioje veikia šv. 
Dvasia. Bendrija savo autentišku 
mokymu teikia mums tikėjimą. Mo
dernūs nrntytojai, pasak popiežiaus, 
žodį “tikėjimas” padarė tolygiu abe
jonei ir vidiniam nerimui. Jis pagy
rė protestantus už žodžio “tikėji
mas” rehabilitavimą iki religinio įsi
tikinimo laipsnio. Tačiau ir toks ti
kėjimas. išsprūdęs iš autoritetingo 
K. Bendrijos šimtmečio mokymo, 
prie ko gi veda? Jis tampa subjekty
via nuomone be jokio augštesnio au
toriteto. Tai bandymas bėgti į neaiš
kų pliuralizmą. Toks tikėjimas už 
kiek laiko tampa nominaliniu ir tiek 
lanksčiu, kad prisitaiko viskam be 
jokio reikalo. Tikėjimas, kuris nėra 
atremtas į K. Bendrijos mokymą, pa
sak Pauliaus VI, nebėra tas dieviš
kasis turtas, už kurį daugelis didvy
rių savo gyvybes aukojo, taipgi nė
ra nė toji krikščioniškojo gyvenimo 
aušra, skelbianti dieviškosios tiesos 
šviesą, kuria remiasi moralinis ir in
telektualinis žmogaus gyvenimas.

★ PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
ATGAILOS SAKRAMENTO REI
KALU ketverių metų laikotarpyje iš
leistas antras dokumentas. Doku
mentą pasirašė Sakramentų ir litur
gijos kongregacijos prefektas kard. 
James Knox ir dvasiškių kongrega
cijos prefektas kard. John Wright. 
Dokumentas pakartoja, kad vaikai 
turi priimti Atgailos sakramentą, 
prieš priimdami pirmąją Komuniją. 
Kadangi po 1973 m. panašaus pa
reiškimo kaikuriuose katechetiniuo
se centruose ir toliau liko abejonių

• šiuo klausimu, tai dabar norima jas 
išsklaidyti. Dokumente nurodomas 
šv. Pauliaus perspėjimas peržvelgti 
savo sąžinę prieš Eucharistijos pri
ėmimą. Tačiau dažnai, pasak doku
mento, vaikas negali pats vienas tin
kamai savo sąžinės patikrinti. Tai jis 
gali lengviau ir teisingiau atlikti at
ėjęs pas kunigą išpažinties. K. Bend
rijos teisė, be to, pripažįsta kunigui 
pareigą spręsti ar vaikas yra tinka
mai nusiteikęs priimti Komuniją. To 
sprendimo kunigas negalėtų tinka
mai padaryti, jei vaikas neateitų iš
pažinties prieš Komunijų. Be to. įsi
tikinimas, kad reikia didelio savyje 
tyrumo priimant Komuniją, bus tik 
tada tinkamai visam žmogaus gyve
nimui įskiepytas, kai vaikas nuo sa
vo pirmosios Komunijos tai. jaus pri
imdamas Atgailos sakramentą. At
metantieji Atgailos sakramentą prieš 
pirmąją Komuniją bandė Įrodinėti, 
kad vaikas tuo metu nėra pajėgus 
sunkiai nusidėti, bet pakankamai su
pranta Eucharistijos reikšmę. Doku
mente į tai atsakoma, jog nuodėmės 
ir Eucharistijos reikšmių supratimo 
metas pas vaiką yra tas pats, t.y. kai 
vaikas ima protauti, maždaug apie 
septintuosius savo amžiaus metus. 
Prieraše prie dokumento dar pridu
riama. kad visur vaikams Atgailos 
sakramentas turi būti teikiamas 
prieš pirmąją Komuniją, nežiūrint 
to, kad kaikur buvo įvestas priešin
gas paprotys.

★ SANTIAGO ARKIVYSKUPIJA 
Čilėje pareiškė atsisakysianti sovietų 
pinigų, kurie jai būtų teikiami per 
komunistinę Lenino taikos premiją, 
paskirtą komunistų vadui Luis Cor- 
valan. Arkivyskupija tą pareiškimą 
padarė sužinojusi, jog tos premijos 
pinigus Luis Corvalan rengiasi Įteik
ti arkivyskupijos Solidarumo vikaria
tui, Pasak arkivyskupijos atstovo. 
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

tokių pinigų priėmimas būtų nesu
derinamas su Evangelijos dvasia. 
Solidarumo vikariatas yra arkivys
kupijos organas, kuris teikia ekono
minę bei teisine pagalbą komunis
tams kaliniams bei jų šeimoms po 
komunistinės valdžios žlugimo Či
lėje.

★ AFRIKOS VYSKUPAI savo su
važiavime Ganos valstybėje bendru 
atsišaukimu pasmerkė žmogaus tei
sių pažeidimus Afrikos žemyne. Jie 
išreiškė pasipiktinimą naujų smurtų 
banga prieš asmenis bei tautas, kuri 
įeiškiasi įkalinimais be apkaltinimo, 
brutalumu, fiziniu bei psichologiniu 
kankinimu ir žudymu. Jie taipgi pa
sisakė prieš neafrikietiškų valstybių 
naudojamas naujas ideologinio kolo- 
nizmo formas Afrikoje. Esą užsienio 
valstybės dabar vykdo Afrikoje ide- 
oliginę rekolonizavi'mo politiką, pa
remtą komerciniais bei kariniais me
todais. Visa tai neleidžia afrikie
čiams, kurie turi įgimtą norą tartis 
ir bendradarbiauti vieni su kitais, 
plėsti savo kraštų gerovę. Jeigu pa
šaliniai kraštai paliktų Afriką ramy
bėje. ji savo rūpesčius pati susitvar
kytų.

★ VATIKANAS PAKARTOTINAI 
PERSPĖJO ARKIV. LEFEBVRE, 
kad jis nešventintų naujų kunigų. 
Jeigu tai darytų, atsidurtų labai pa
vojingoje padėtyje, vedančioje į at
siskyrimą nuo K. Bendrijos. Vatika
no atstovas spaudai kun. Romeo 
Panciroli pareiškė, kad numatytai
siais kunigų šventinimais birželio 29 
d. Šveicarijoje arkivyskupas nusi
žengtų viešam ir formaliam popie
žiaus draudimui ir atmestų 1976 m. 
liepos 22 d. popiežiaus paskirtą su
spendavimą. Kun. Panciroli patvirti
no. kad arkiv. Lefebvre gegužės 10- 
11 d.d. buvo susitikęs su dviem Va
tikano teologais — kun. Edouard 
Dranis. SJ. ir kun. Benoit Duroux, 
OP. Po susitikimo arkivyskupas pa
kartojo tą pačią II Vatikano santary- 
bos kritiką, o tiek Vatikano, tiek ar
kivyskupo šalininkų šaltiniai patvir
tino, kad jokio susitarimo nepasiek
ta. Paskutiniu metu jis pareiškė, 
kad tikrai teiks Kunigystės šventi
mus birželio 29 d., tačiau atmetė 
mintį betkada konsekruoti vyskupą 
be Vatikano leidimo. Vyskupo kon
sekravimas be Vatikano leidimo bū
tų laikomas jau tikru skilimu.

★ ARKIV. MARCEL LEFEBVRE
šiomis dienomis suteikė Sutvirtini
mo sakramentą 150 vaikų Paryžiu
je, Šv. Nikalojaus šventovėje. Šven- 
tevėn, kuri yra tradicionalistų ran
kose, susirinko per 3.000 žmonių ir 
todėl dalis net turėjo stovėti gatvė
je. Jų tarpe buvo ir būrys vokiečių 
iš Koelno bei Ruliro apylinkių. Ke
turi vokietukai buvo sutvirtinamųjų 
skaičiuje. Arkivyskupas apeigų metu 
užtikrino Sutvirtinimą priimančiuo- 
sius, kad tas sakramentas tikrai 
jiems yra suteikiamas jo vyskupiška 
galia, nežiūrint ką kiti sakytų. Jis 
jiems pareiškė, kad jie yra ateities 
K. Bendrija ir kad K. Bendrija nie
kad nežus. Tikėjimas, kurį jie pa
šaukti išpažinti, yra katekizme, kurį 
išmoko. Ten jie išmoko, kad yra an
gelai, kai tuo tarpu daugely vietų 
kitiems vaikams aiškinama, jog tai 
viduramžių išmistas. Arkivyskupas 
net perspėjo, kad daugelis jų gali 
būti pašaukti ateityje aukoti savo 
gyvybes už tikėjimą, kurį katekiz
me mokėsi. KUN. J. STŠ.

• Gyvos idėjos prasmė yra būti ne 
archyviniu idėjų sandėliu, o šviesa, 
žadinančia į tiesą ir gėrį. J. GIRNIUS

Jaunimo skrydis per Pacifika
Atsiminimų ir įspūdžių nuotrupos po "Gyvataro" išvykos j Australiją 

G. BREICHMANIENĖ Melburno laikraštis “Tėviš- Pas Kanados konsulą
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Politiko rezidencijoje
Gruodžio 28 d., lydimi Balio 

Stankūnavičiaus ir Vytauto 
Strauko, pasipuošę vasarinėmis 
smėlio spalvos kelionės unifor
momis, lygiai 2 v.p.p., pasiekė
me atokiau nuo kelio esančią 
parlamento pirmininko B. Sned- 
deno rezidenciją.

Prie vartų mus sutiko trum
pomis kelnėmis ir sportiniais 
marškiniais apsirengęs pats šei
mininkas ir ponia. Jeigu iš pra
džių važiuodama galvojau, kaip 
čia reikės dvi valandas praleisti, 
kaip mūsų jaunimas atras bend
rą kalbą su augštu pareigūnu, 
tai visas rūpestis buvo visai be 
pagrindo, nes tuojau visi pasiju
tome kaip namie. Ponia Sned- 
den nuvedė mergaites i vieną 
miegamąjį, o berniukams pa
skyrė kitą, paprašė persirengti, 
naudotis baseinu, teniso aikšte
le ir jaustis laisvai. Pats šeimi
ninkas pradėjo lauke kepti avie
ną, vaišinti vynu ir alumi. Ka
dangi dauguma krautuvių tarp 
Kalėdų ir N. Metų yra uždary
tos, o šeimininkai iš anksto ne
planavo tiek daug svečių turėti, 
visa šeima iš ryto buvo nuėjusi 
pas kaimynus prisiskinti braš
kių ir parsinešti daržovių. Da
bar jie dalinosi su mumis nuo
tykiais, o pavalgę kartu su vi
sais išdykavo ir plaukiojo basei
ne, saugodami mūsiškius, kad 
apgaulinga saulė perdaug nenu- 
svilintų. Pasakojo apie Austra
lijos gyvenimą, klausinėjo apie 
Kanadą, kvietė pasilikti ir t.t. 
Tikrai didelė dovana, kad vyres
nio amžiaus žmogus gali taip 
greitai Įsijungti į pirmą kartą 
sutiktų jaunų žmonių būrį, juos 
suprasti, atrasti bendrą kalbą, 
juos užimti, sudominti, gerai 
nuteikti.

Aš patenkinta ir mūsų jauni
mu, kuris tiek pasikalbėjimuos, 
tiek elgsenoje buvo be priekaiš
tų. Kai po 3 vai. viešnagės su
stojom bendrai nuotraukai, pali
kome jiems iš Kanados atvežtus 
suvenyrus. Jiedu gailėjosi, kad 
laikas taip greitai prabėgo. Trys 
jų vaikai, panašaus amžiaus Į 
mūsų jaunimą, daug kalbėjo 
apie gyvenimą Australijoje, apie 
nemokamą mokslą universitete 
ir kita. Atsisveikinant pažadėjo 
visi atsilankyti rytojaus dieną 
mūsų koncerte. Tą jie ir pada
rė. Atvykę pasveikino mus lie
tuviškai: “Labas. Kaip Jums ei
nasi?”

“Adelaidės Lietuvių žinios” 
— informacinis savaitinis leidi
nėlis apie ji 1977 m. sausio 9 d. 
rašė: “Žavingas asmuo, puikus 
kalbėtojas ir geras diplomatas 
tas ponas Bill Snedden”. Tai tik
ra tiesa.

“Gyvataro” koncertas
Kaip malonu atlikti progra

mą, kai didžiulė Dallas Brook 
salė pilna (1977. I. 29), kai jauti 
ryšį tarp žiūrovo ir atlikėjo, kai 
matai besišypsančius veidus, 
jauti jų dėkingumą ir šilimą. 
Jaū po pirmojo šokio gyvatą- 
riečiai pajuto publikos reakci
ją ir stengėsi duoti, ką jie gali 
geriausio. Melburne turėjo bū
ti pats svarbiausias ir pagrindi
nis mūsų koncertas visos Austra
lijos lietuviams ir jų kviesti
niams svečiams. Nors nebuvo 
uždangos ir šviesų efektų, ta
čiau didelė scena leido šokė
jams pilnai išsitiesti ir parody
ti tiek mūsų šokių, tiek drabu
žių grožį.

Ką apie šį koncertą galvojo 
publikoje sėdintieji, leisiu jiems 
patiems pasisakyti, cituodama 
ištraukas iš jų spaudos.

“Mūsų Pastogė” 1977 m. 3 
nr. rašė:

Koncertą pradėjo Kepurine. Ža
vingi tautiniai rūbai, malonios šyp
senos ir grakštūs jaunuoliški jude
siai susiliejo viename sūkuryje, pa- 
klususiame akordeono muzikos gar
sams. Išpildymas eum Įaudė. Nė vie
no bereikalingo žingsnio, nė vieno 
bereikalingo judesio ar žvilgsnio. To
kio išpildymo laipsnio galima pa
siekti tik ilgu ir intensyviu darbu, 
susiklausymu ir disciplina. Tvirta 
vadovės ranka ir budrus žvilgsnis 
jautėsi kiekviename judesyje .. .Žiū
rovų susižavėjimas absoliutus. Per
traukos metu teatro fojė tik ir gir
dėjosi Gyvataro linksniavimas . . . 
Tai Lietuvos ambasadoriai, lietuvy
bės skleidėjai. Jų šokis garsiau kal
ba už stipriausią propagandą. Tvir
tai tikime, kad tokių jaunų lietuvių, 
tūkstančiais išsibarsčiusių po platųjį 
pasaulį, siekiai ir darbai neliks tik 
balsas tyruose, bet bus išgirstas dan
gaus ir geros valios žmonių ... Ne- 
perdaug būtų pasakyta, kad Gyva- 
taras jau yra legenda ne vien tose 
pasaulio šalyse, kur jis rodėsi, bet 
jis bus legenda ir čia, Australijoje. 
Ir nuostabiausia, kad tai yra ne pra
eities legenda, bet gyva, gaji, už
burianti, masinanti... 

kės Aidai” 3 nr. apie tą patį va
karą straipsnyje “žavingoji 
simfonija” rašė:

Nenuostabu, kad Dallas Brook sa
lė Melbourne gruodžio 29 d. vaka
rą' tiek daug gražiai išsipuošusių, 
šventiškai nusiteikusių žiūrovų su
traukė. Šį vakarą centriniame bal
kone, laisvai lygiomis teisėmis šyp
sosi mūsų Trispalvė šalia Australi
jos Pietų Kryžiaus ir Kanados Kle
vo lapo. Už jų sėdi Victorijos prem
jera;, Kanados Generalinis Konsu
las ir kiti garbingi svečiai ir vieš
nios . .. Taip ir žavėjo jie mus savo 
gražaus žodžio ir liaudies šokio ža
vingąja simfonija. Dvi valandas sė
dėjome lyg užburti, mintimis lakstė
me po linguojančių varpų laukus, o 
rankos nejučiomis plojo į akordeo
no taktą, šokis sekė šokį, vienas už 
kitą gražesni. Visi puikiai atlikti, iš
baigti iki mažiausios detalės. Vaivo
rykštės varsomis ritmingai suposi 
puošnūs sijonai, jovarais lingavo il
gos kasos ir baltų beržų šakomis mo
javo raštuotos šokėjų rankovės.

Po koncerto dar didelė staig
mena buvo už scenos sulaukti 
tiek daug garbingų svečių: Vik
torijos premjeras Hamer, kuris 
ne tik po koncerto labai šiltu 
žodžiu pasveikino viešai, bet dar 
atėjo su šokėjais pasikalbėti. 
Taip pat mus aplankė Amerikos 
konsulas, lydimas Kanados kon
sulo, ir daugelis kitų valstybių 
atstovų. Kanadoje mūsų kvies
tiniai svečiai, atlikę pareigą ir 
pasveikinę per oficialiąją dalį, 
skuba išeiti kartais net nelauk
dami programos, o čia priešin
gai — ne tik visą koncertą ste
bėjo, bet, turbūt norėdami pa
tirti kokie tikrai yra mūsų jau
nuoliai, dar geroką pusvalandį 
praleido su jais besikalbėdami 
apie Kanadą, Lietuvą, tautinius 
drabužius ir kita.

Niekados nenuilstančių šei
mininkių rūpesčiu po koncerto 
vėl Lietuvių Namuose buvo su
ruoštas “Gyvatarui” priėmimas, 
kuriame dalyvavo ir kitų miestų 
šokėjai su savo vadovais. Mes 
apdalinome juos dovanėlėmis 
prisiminimui mūsų atsilanky
mo, o p. Lynikas kiekvienam iš 
mūsų įteikė po bumerangą, kad 
mes ir vėl grįžtume Į Australi
ją, kur nebebūsime svetimi. Tik 
sekančios dienos ankstyvam ry
tui prasidėjus: pradėjom skirs
tytis į namus, nes rytoj ir vėl 
nauji uždaviniai.

Kiti kultūriniai renginiai
Dėl įvairių įsipareigojimų ne- 

besuspėjome visų renginių ap
lankyti. Jaunimas, turėdamas 
valandą kitą laiko, stengėsi su 
naujais draugais veržtis į gam
tą, pajūrius ir kitas jiems įdo
mias vietas. Vakarais tačiau vėl 
visi susitikdavome įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose: jau
nimo talentų vakare, M. K. Čiur
lionio minėjime, kurį įspūdin
gai pravedė Genovaitė Kazokie- 
nė, ilgą laiką studijavusi Čiur
lionio dailės ir muzikos kūri
nius, daug širdies ir dėmesio 
tam paskyrusi, nors iš profesi
jos yra dantistė.

Atskirai turėčiau paminėti 
dainų šventę, kuri lyg kulmina
cinis Lietuvių Dienų užbaigimas 
įvyko 1976 m. gruodžio 30 d. 
Nors rengėjai ir skundėsi, kad 
šiais metais'nepasirodė stipriai, 
nes chorai yra susilpnėję (ne
daug tesimato jaunų veidų, o 
senesniųjų gretos irgi praretė- 
jusios), bet visdėlto jų pačių jė
gomis atliktas. Tai buvo pats 
stipriausias renginys. Pirmoje 
dalyje pasirodė paskiri chorai, 
o antroje — visi jungtiniame 
chore (Adelaidės, Melburno, 
Geelongo, Newcastle ir Sydnė- 
jaus chorai), diriguojant G. Va
siliauskienei, D. Levickienei, A. 
Čelnai, M. Kymantui ir S. Žu
kui.

Kanados tautinių šokių grupė “Gyvataras” viešnagėje pas Australijos par
lamento pirmininką B. Sneddeną

Daug kartų buvome susitikę 
Kanados konsulą D. Armstrong, 
kuris parodė mums daug dėme
sio ir nekartą pareiškė didžiuo- 
jąsis, kad esame iš Kanados ir 
taip gražiai atstovaujame kraš
tui. Gruodžio 31 d., kaip buvo
me susitarę, aplankėme 17 
augšte miesto centre esančiame 
pastate Kanados konsulatą, įsi
rengusį erdviose ir gražiai de
koruotose patalpose. Mūsų lau
kė ponios Armstrong paruoštos 
vaišės ir visas simpatiškas kon
sulato personalas. Konsulas pa
sakojo apie gyvenimą Australi
joje, rodė žymesnius miesto pa
status. kurie taip gerai matosi iš 
jo įstaigos langų, čia pat tekan
čią upę ir netoliese esantį spor
to stadijoną. Atsisveikinant pa
žadėjo apie visą mūsų apsilan
kymą Australijoje pranešti Ota
vai. Kiekviename mieste, kur 
tik vėliau nuvykdavome, Kana
dos konsulas jau būdavo pain
formuotas apie “Gyvatarą” ir 
pasistengdavo užmegzti ryšį su 
mumis.

Naujų Metų sutikimas
Braukdami prakaitą nuo kak

tos, nes tai turbūt karščiausia 
diena Melburne, rengėmės N. 
Metų sutikimui. Čia prisimin- 
niau, jog A. Laukaitis, “Dirvo
je” aprašydamas savo kelionės 
įspūdžius po JAV ir Kanadą, pa
stebėjo, kad po V tautinių šo
kių šventės įvykusiame banke
te Čikagoje patarnavimas bare 
buvo apgailėtinas. Jis pakvietė 
visus apsilankyti N. Metų suti
kime Melburne ir pasižiūrėti, 
kaip reikia banketus ruošti. Ta
da paskaičiusi tik nusijuokiau, 
manydama, kad galbūt niekas 
tuo pakvietimu nepasinaudos, o 
dabar, štai, aš pati esu čia. No
rėjau susitikti A. Laukaitį ir pa
sijuokti, kad jo pakvietimu pa
sinaudojau. Deja, tą vakarą 
tūkstantinėje minioje susitikti 
neteko.

N. Metų sutikimas įvyko 
puošniame “Australian Royal 
Ballroom”. Jeigu oro vėsinimas 
būtų veikęs, sakyčiau viskas bu
vo puiku: puošnios ponių suk
nios, gražios šukuosenos, juodi 
vyrų vakariniai drabužiai, skani 
vakarienė, šampanas, trumpos 
kalbos. Reikėjo tik geros nuo
taikos, kurios niekam netrūko, 
nebent rengėjams, kurie kartais 
parodydavo susirūpinusį veidą 
dėl kokių nors priežasčių.

“Gyvataro” jaunimas, gražiai 
išsipuošęs, sėdėjo dideliame 
naujų draugų būryje, o man bu
vo skirta sėdėti kartu su sporto 
žmonėmis — p.p. Jeršovais, 
Baltrūnais, neskaitant nuolati
nių mūsų globėjų p.p. Lynikų. 
Prisiminėme ir praėjusias jau
nas dienas, Kūno Kultūros Rū
muose išvaikščiotas sales, aikš
tes ir malonios jaunystės ryžtą, 
laimėjimus sporto srityse, išsi
blaškiusius draugus po visą pa
saulį, o kitus į amžinybę iškelia
vusius.

(Bus daugiau)

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Brangiam TĖVELIUI
mirus, aukurietę MARIJĄ KALVAITIENĘ ir jos 

šeimą bei artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

"Aukuras"

A+A
Antaninai Liūdžiuvienei

mirus, sūnums ANTANUI ir ROMUALDUI Kali
fornijoje, sesutei ADELEI ŠIMKEVIČIENEI Toron
te reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime —

Antanas Liūdžius
Bronė Liūdžiūtė

Mielam bičiuliui
A+A 

KAZIUI GONTAI
mirus, jo žmonai ANGELEI, sūnui ALGIMANTUI, 
sužieduotinei MARY JANE ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Stasė, Bill, Rimantas ir
krikšto sūnus Edmundas Kowbell

A+A
KAZIMIERUI GONTAI

mirus, žmonai ANGELEI, sūnui ALGIMANTUI

nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

Vyt. Petravičius
B. V f Butrimai

A+A
Antaninai Baltrušaitytei-

Liūdžiuvienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnums 
Kalifornijoje, sesei ADELEI ŠIMKEVIČIENEI su 
šeima Toronte, sesei KASTULEI, broliams ALBI
NUI bei VLADUI ir jų šeimoms Lietuvoje —

* . ■ ■. -•

G. A. Sagevičiai B. E. Rovai

O. Tugaudienė-Jonaitienė

A. P. Šimonėliai S. V. Aušrotai

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

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

2019 YONGE-ST., Toronto 7 (tarp Dovisvillc ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Sis pranešimas nėra nei pasiūlymas parduoti, nei pasiūlymas pirkti — 
šiuos vertybinius lakštus. Pasiūlymas siunčiamas tiktai specialiu S 

bendraraščiu.

Ui •, n I 1/N% DIVIDENDO Litas moka IU UŽ REGISTRUOTUS =■■

tų ” j J (10% convertibleLltO laKStUS debenture bonds)

Visa laida — $500,000, vienas lakštas — $500.
Dividendai mokami kas pusmetį, būtent sausio 1

ir liepos 1 dienomis
1986 m. už šiuos vertybinius lakštus galima atsiimti 
pinigus arba iškeisti į "Lito" bendrovės akcijas po $2.00 už 

akciją.

Pasiūlymo reikalu ("offering circular") prašoma kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114th Street 
Richmond Hill, New York 11418, USA

Tel. (212) 441-6799
Vertybiniai lakštai platinami tose JAV valstijose, kur jie atitinka 

vietinius įstatymus.
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Tai buvo ilgas kelias...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Šiuo, kaip ir kitais pana
šiais klausimais, galiu pareikšti 
tik savo nuomonę, nepreten
duodamas i visos Lietuvos gy
ventojų nuotaikų apibendrini
mą. Tarybų S-ga dažnai pasira
šinėja Įvairias sutartis. Ji ir su 
Lietuva buvo pasirašiusi nepuo
limo sutartį, bet visi žinome kas 
iš to išėjo. Todėl ir po Helsin
kio susitarimo mažai kas krei
pė į jį dėmesį. Tik pastarai
siais mėnesiais, kai p<5 drąsių 
naujojo JAV prezidento pareiš
kimų užsienio spauda ir radijas 
pradėjo plačiai gvildenti žmo
gaus teisių klausimus Helsinkio 
susitarimų šviesoje, o bolševi
kų spauda kaltinti Vakarus tų 
susitarimų laužymu, kaikas de
da vilčių ir i Belgrado konfe
renciją.

— Dabar Sov. Sąjungoje pra
dėta kalbėti apie naują L. Brež
nevo konstituciją. Ar iš jos tiki
masi kokių nors pakeitimų?

— Apie naują konstituciją 
buvo kalbama jau prieš 10 me
tų. Vargu ar galima tikėtis es
minių pakeitimų. Juk ir dabar
tinėje konstitucijoje skelbiami 
principai nėra blogi. Svarbu ar 
jų laikomasi gyvenime.

— Kokie žmonės Lietuvoje 
dabar labiausiai persekiojami 
— religiniai, tautiniai, kultūri
niai veikėjai?

— Persekiojami tie, kurie, 
valdžios supratimu, veikia prieš 
jos interesus. Dėl milžiniško 
slopinimo ir prievartos apara
to tokia veikla yra gana ribota.

— Kaip galėjo išsilaikyti iki 
šiol pogrindžio spauda, ypač 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, einanti jau šeštus me
tus?

— Manau, kad ji, kaip ir kiti 
pogrindžio leidiniai, laikosi rink
tinių žmonių pasišventimu, ryž
tu, jų pasiruošimu aukotis ir di
dele pogrindinės veiklos patirti
mi. Aišku, retkarčiais tenka 
kam nors nukentėti. Paskutinie
ji man žinomi suėmimai Vilniu
je dėl pogrindinių leidinių — 
Matulionio ir Lapienio.

— Kokios pagalbos ten lau
kiama iš užsienio?

— Medžiaginės pagalbos rei- 
' kalingumas jau. galima sakyti, 

praėjęs, nors daugelis žmonių 
visais laikais mėgo ir mėgsta 
dovanas. Labiausiai trūksta rim
tos religinės, kultūrinės, bet ge
rai paruoštos literatūros.

— O kaip Lietuvos žmonės 
žiūri i turistus iš laisvojo pasau- 
lio?

— Apibendrinti vėl sunku. 
“Dėdė” iš Amerikos visuomet 
laukiamas ne tik dėl dovanų. 
Giminės nori pasimatyti, o kiti 
sužinoti ką nors naujo, įdo
maus. Tačiau tie “amerikonai”, 
atvykę 5 dienom, vos suspėja 
pamatyti fasadą, skirtą užsienie
čiams. Tikrojo gyvenimo, kuris 
ten gana pridengtas ir sudėtin
gas, turistai negali pamatyti. 
Todėl jų įspūdžiai bei išvados 
dažniausiai labai paviršutiniš
ki ir prisideda prie oficialiosios 
propagandos.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie lituanistinius Vilniaus uni
versiteto kursus užsieniečiams? 
Ar jie naudingi?

— Valdžiai Lietuvoje, matyt, 
naudingi. Priešingu atveju jų 
neorganizuotų. Kad jie būtų 
naudingi užsieniečiams, mano 
nuomone, šiems reikėtų praeiti 
dar vienus kursus — paruošia
muosius aniems. Nepakankamai 
pasiruošusius kursantus lengva 
supainioti, juo labiau, kad dės
tytojai yra gerai pasiruošę.

— Kaip manote įsikurti Ka
nadoje?

— Kol kas tik dairausi, gro
žiuosi Kanados platybėmis, ku
rios, po Europos, atrodo tikrai 
įspūdingai. Ruošiuosi aplankyti 
draugus JAV, o po to reikės 
jieškoti kokio nors darbo.

— Kaip, Jūsų nuomone, iš
eivija galėtų geriausiai padėti 
okupuotos Lietuvos tautie
čiams?

— Išeivijos lietuviai yra ne- 
blogesni už okupuoto krašto 
tautiečius, šiandien skubančius 
Vilniaus ir kitų Lietuvos mies
tų gatvėmis. Jie neužmiršo sa
vęs ir kitų. Kad neužmiršo sa
vęs, rodo gyvas jų kultūrinis 
gyvenimas, o kad neužmiršo ki
tų — jų plati įvairios pagalbos 
veikla. Lietuviškos kultūros iš
laikymas ir jos puoselėjimas — 
bene svarbiausias išeivijos už
davinys. Tik nereikėtų atsisa
kyti net ir mažiausių galimybių 
pasireikšti taip pat politikoje, 
bent jau plačiau skleidžiant in-

formaciją apie Lietuvą, jos pro
blemas ir žmones.

Ir šis lietuviukas buvo deportuotas 
Į Sibirą Stalino siautėjimo laikais

Nuotrauka iš LF

Daugiau nei paminklas
Toronto vyskupas pagalbininkas 

TOMAS B. FULTONAS š.m. gegu
žės 29 d. pašventino kertinį akme
nį statomos Lietuvos Kankinių šven
tovės Mississaugoje, Ont. Ta proga 
jis pasakė ir pamokslą. Čia spaus
diname jo dalį, išverstą į lietuvių 
kalbą. RED.

Tik dėlto, kad veikia Šv. Dva
sia, tik dėlto, kad katalikai rim
tai žiūrėjo į savo įsipareigoji
mus, priimtus Sutvirtinimo me
tu, K. Bendrija praeityje tapo 
jėga bei tvirtove prieš blogį ir 
visokią tironiją jau daug kar
tų ir daugelyje vietų. Taip buvo 
•dėlto, kad jie tapo stipriais, 
tobulais krikščionimis, Kristaus 
kariais. Tuo būdu Bendrija per
gyveno priespaudas ir prisikėlė 
iš persekiojimo pelenų. Vyrai ir 
moterys buvo tikri Kristaus liu
dytojai, kurių dėka tiesa nuga
lėjo ir laisvė vėl nušvito .. .

Vieta, kurioje dabar stovime, 
nuolat primena heroišką gyve
nimą. dvelkiantį iš Toronto lie
tuvių bendruomenės ir, piktes
ne prasme, iš lietuvių tautos. 
Šis heroizmas liudija tautos ko
kybę ilgoje praeityje ir dabar
tinėje vergijoje. Kapinių pa
minklas, kurį pašventinau prieš 
aštuonerius metus, ryškiai kal
ba apie Lietuvos kankinius. Tai 
įkvėpimo šaltinis gyviesiems, 
kad ir jie turėtų tokį tikėjimą 
bei tokią drąsą.

Tuojau pašventinsiu kertinį 
akmenį naujosios šventovės, 
skirtos Viešpačiui ir pavadintos 
Lietuvos Kankinių vardu. Šis 
naujas žingsnis jūsų bendruo

Tautos Fondo suvažiavime Niujorke, Lietuvių Kultūros Židinyje, kalba 
Tautos Fondo atstovybės Kanadoje pirm. J. Vaičeliūnas, pirmininkauja pre
latas Jonas Balkūnas Nuotr. L. Tamošaičio

Tauta įų niekad neužmirš
Prieš 37 metus Lietuva buvo 

okupuota. Prasidėjo tautos ge
nocidas. 1941 metų birželio mė
nesio masinis lietuvių trėmimas 
į Sibirą visada liks lietuvių tau
tos atmintyje, nes tuos įvykius 
pamiršti reikštų atsižadėti mūsų 
tautos kančių. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
kviečia išeivijos lietuvių visuo
menę protestuoti prieš tebevyk
domą sovietinį lietuvių tautos 
genocidą. Lietuvių visuomenei, 
ypatingai jaunimui, VLIKas 
siūlo:

• Lietuviai tėvai — birželio 
mėnesį bent vieną savaitę kas 
vakarą pasakokim savo vaikams 
išvežimų istoriją ir sovietinės 
okupacijos faktus.

• Jaunimo organizaciniai vie
netai — renkime išvežimų va
karones, skaitykime birželinių 
įvykių atpasakojimus ir ištrau
kas iš dabartinės pogrindžio 
spaudos Lietuvoje.

• Religinių bendruomenių va
dovai — renkime susikaupimo 
valandas arba pamaldas už so
vietų nukankintus žmones.

• Lietuvių studentų klubai — 
renkime išvežimų bei sovietinių 
nusikaltimų faktinės medžiagos

— Gal norėtumėt ką nors 
perduoti mūsų laikraščio skai
tytojams?

— Girdėjau, kad “Tėviškės 
žiburiai” plačiai skaitomi lietu
vių. Pasinaudodamas proga, no
riu padėkoti visiems tautie
čiams. o taip pat Kanados dar
bo ministeriui John-Munro bei 
kitiems valdžios pareigūnams, 
visiems, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie bendrų pastangų, 
kovojant dėl mano atvykimo. 
Tik čia sužinojau, kiek daug 
žmonių rūpinosi mano reikalu. 
Teneįsižeidžia nė vienas, kad 
neminiu pavardžių — jų tikrai 
labai daug. Visiems tariu nuo
širdų, lietuvišką ačiū. “Tėviš
kės žiburiams” linkiu kūrybinės 
sėkmės — pasiekti kiekvieną 
lietuvį ir būti jo kultūros ži
buriu.

menės gyvenime rodo jos stip
rumą. ryžtingą vadovybę visose 
pakopose. Ši šventovė, kai bus 
užbaigta statyti, bus naujos pa
garbos išraiška Lietuvos kanki
niams, šventam bei heroiškam 
jų gyvenimui. Kartu ji bus jūsų 
religingumo ženklas.

Tai bus daugiau nei pamink
las. Ji bus jūsų bendruomenės 
gyvenimo centras ir širdis. Tai 
bus vieta, kur prasidės krikščio
niškasis gyvenimas ir bręs sak
ramentine prasme. Tai bus vie
ta. kur gimsta ir bręsta tikėji
mas; vieta, kur atsijojamos gy
venimo vertybės pagal Evange
liją; vieta, kur susitinkama su 
švč. Trejybe; vieta, kur silpnu
mas tampa stiprumu; vieta, kur 
sušvelnėja skausmai ir iškiliau 
pergyvenami džiaugsmai.

Šią džiugią Sekminių dieną, 
kai minime Šv. Dvasios atėjimą, 
sveikinu jus su laimėjimu, kurį 
simbolizuoja kertinis naujosios 
šventovės akmuo. Skatinu jus 
branginti savo šventųjų protė
vių tikėjimą, stiprinti ištikimy
bę K. Bendrijai, puoselėti drą
są bei heroizmą asmeniniame 
gyvenime ir šeimose. Tai pa
grindinės jūsų tautos dorybės, 
kurios palaiko likusius tėvynėje 
ir gyvenančius tironiškoje prie
spaudoje. Telaimina juos Die
vas, testiprina juos ir tepadeda 
sulaukti dienos, vėl atnešančios 
laisvę bei nepriklausomybę jū
sų mylimai Lietuvai. O ta diena 
ateis!

Telaimina Dievas ir testipri
na jus visus!

pristatymą kitų kraštų studen
tams.

• Rinkime ir registruokime 
išvežtųjų sąrašus ir juos siųski- 
me VLIKo būstinėm

• Registruokime sovietinių 
pareigūnų pavardes, toliau tebe- 
vykdančių genocidinius nusikal
timus prieš lietuvių tautą.

Masinių išvežimų žiaurumai 
neišnyks iš ateities kartų sąmo
nės. Mes žinome savo atsakomy
bę prieš lietuvių tautos istoriją 
ir turime įamžinti Lietuvos kan
kinių atminimą visiems laikams.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

• Mes greičiau būsime linkę pa
siaukoti, jei atsiminsime, kad tėvy
nėje likusieji neša kur kas sunkesnę 
naštą negu mes ... J. ERETAS

! MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

A.a. KUN. JONUI STAŠKEVIČIUI pastatytas paminklas Pakalniškių vieto
vėje, 20 km nuo Kruopių. Velionis ilgai buvo kankintas Sibire, kur ir mirė. 
Palaidotas Sverdlovsko apylinkėje. Giminės norėtų perkelti jo palaikus j 
gimtinę Lietuvoje, bet sovietinė valdžia neduoda leidimo

Kankinio laiškai tėvams
“T. Žiburiuose” 1977. IV. 28 

buvo atspausdintas nekrologinis 
rašinys apie kun. Joną Staškevi
čių, kuris iš Tėvynės buvo išvež
tas į Sibirą 1950 m. spalio 19 d. 
ir ten, Sverdlovsko lageryje, mi
rė 1955 m. gegužės 31 d. Dabar 
iš pavergtos Lietuvos Torontą 
pasiekė du a.a. kun. J. Staškevi
čiaus laiškai tėvams, rašyti 1954 
m. balandžio 21 d. Tų laiškų 
persiuntėja nuo savęą rašo: “A. 
a. kun Jonas nebuvo ten vienas. 
Buvo daugiau lietuvių. Su vi
sais labai gerai sugyveno ... A. 
a. Mama, gyvendama, labai 
brangino tuos laiškus. Kupare 
gražiai sudėti gauti švenčių 
sveikinimai, Juozo rašyti —krū
velė didžiausia. Broniaus —- ne
daug, Danutės — atskirai, o ki
tam kamputyje — suvynioti į 
popierių atskirai — kunigo Jo
niuko laiškai. Reikėdavo jai 
skaityti tuos laišku po keletą 
kartų. Kartais, būdavo, a.a. Ma
ma žiūri tuos gražius sveikini
mus, dėlioja laiškus ir nubrau
kia ašarą . . .”

Štai a.a. kun. Jono Staškevi
čiaus laiškai, rašyti tėvams iš 
Sibiro į pavergtą Lietuvą:

“Brangusis Tėte,
Mes jau po šv. Velykų! Pas 

mus oras šiuo metu labai gra
žus, šviesus, giedras. Naktys 
šaltokos, bet dienomis saulutė 
dangumi ridinėjasi. Velykų sek
madienis buvo išeiginis, todėl 
visi jutome gražią Velykų nuo
taiką, dar namuose Tamstų 
mums įdiegtą. Kas yra, kad va
sarą jaučiasi didesnis ilgesys, 
negu žiemą? Iš visų pusių vy
rai, kaip žiogeliai, čirškina ar- 
moškomis, bet, rodos, geriau jo
mis negrotų, nes tie balsai dar 
daugiau liūdesį šaukia. Ačiū 
Dievui, praūžė šaltoji žiemužė. 
Dabar bus lengviau ir nejusime, 
kaip greitai pralėks vasara, nes 
čia jos nedaugiausia. Su rugsė
jo pabaiga ji baigiasi.

Tebesu sveikas. Darbą tebe
turiu tą patį, apie kurį rašiau 
paskutiniame savo laiške. Dar 
sekasi viskas laimingai. Ačiū 
Viešpačiui ir Tamstų maldoms... 
Taip ir gyvenčiau, jei ne tie ma
no Žileliai - Sengalvėliai (reikia 
manyti, žilagalviai tėveliai — 
Pr. Alš.) vieni tolumoje . . .

Tai mano beveik didžiausioji 
kančia ir rūpestis. Tada prisi
menu iš Kryžiaus Kelių ketvir
tąją staciją, kur yra abišalis iš
gyvenimas kraujo ryšių meilės. 
Į tą vietą atnešu Tamstų ir savo 
skausmą . . . Tegu viskas būna 
sudėta ant pasaulio išganymo 
aukuro... Juk mes Jo tarnai, 
kaip sėkmėse, taip ir sunku
muose. Jis turi kuo atmokėti už 
visas tas aukas, žemėje padary
tas ir likusias be atpildo . ..

Mano paskutinis laiškelis, 
Tamstoms rašytas, buvo per šv. 
Juozapą. Labai norėjau šven
tėms paruošti kokią nors mato
mą dovanėlę, bet kol kas su ja 
nieko neišėjo . ..

Turėtų būti jau ir Tamstų 
laiškelis. Bet siunčiu, jo nesu
laukęs. Antrąjį į tą patį voką 
įdedu Mamytei, nes jau čia pat 
Motinos Diena.

Labai Tamstas sveikinu, svei
kinu ir visus tuos, kurie kokiu 
nors būdu prisideda prie Tams
tų aprūpinimo, priežiūros. Tie

Qanabian Jlrt cJKemorialsJ2t&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

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

__________  pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529
A HS.A. A A A A- -*■ *

siog aš juos laiminu pačiu di
džiuoju, kokį beturiu, palaimi
nimu . . .

Tuo tarpu sakau su Dievu ir 
bučiuoju Tamstų tėviškas ran
kas —

sūnus k. Jonas.
21 balandžio 1954 m. Priedas: 

laiškas Mamai”.
Štai motinai skirto laiško 

tekstas:
“Motinos Dieną.
.. . Zilagalvėlė mylima:
Vėl — ‘“Mama!” kaip seniau, 
Už žavinčias simfonijas 
Meilesnis jos “sūnau!”

Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metus:
Kaip tuščias be tavęs, Mamyt, 
Pasaulis šis platus ...
Mama,
Gegužės mėnesio pradžia, o 

su ja — ateina ir Motinos Die
na, kada kiekvienas prisimena
me labiausiai dvi savo Motinas: 
dangiškąją, kuriai giedama iš
tisą mėnesį, ir žemiškąją, kuri 
taip pat mums yra labai labai 
brangi. Tai mūsų mama, išvedu
si mus į gyvenimą, išauklėjusi 
ir išmokiusi tarti pirmą žodį, 
žengti pirmą žingsnį, įkvėpusi į 
mūsų širdis troškimą, kas gera, 
kas kilnu, kas aukšta. Teisingai 
apie tave giedojo kūdikis:

Motina mano, Tau atiduodu 
Žydinčią širdį, kaip baltą 

taurę...
Tu jon pasaulio ašaras rinki. 
Visos žmonijos kančias ir 

kraują . . .
Dar labiau, kad aš jaučiu di

delį norą ir kilnią pareigą visų 
vaikų vardu Tamstą šiandie pa
sveikinti. Sveikinu, bučiuoda
mas Tamstos motinišką ranką 
už save, už Juozą, už'Stasių, už 
Leoną, Levutę, Broniuką — už 
visus: esančius čia ir toliau, už 
gyvus ir mirusius. Visiems jiems 
Tamsta esi Mama. Ne tik svei
kinu, bet ir už viską dėkoju, 
ypač aš, nes jaučiu, kad man 
daugiausia davėte.

Iš Tamstos paėmiau meilę 
bažnyčiai, pasiaukojimą, pamal
dumą. Prisimenu Tamstos kal
bas apie pamaldas, apie giesmes 
ir daineles, apie mano luomo 
brolius, kurie mane paviliojo į 
savo būrį dėl to, kad Tamsta 
taip kalbėjai. Prisimenu Tams
tos ašaras, kai sirgau adra, kai 
išvažiuodavau ir grįždavau iš 
mokyklos ne tik mažas, bet ir 
tada, kai jau vilkėjau ilgą suk
nią . . .

Mamyte, Tamstai už visa vi
sa ačiū. Dėkoju ir už kitus, nes 
jie negali Tamstos pasveikinti. 
9 gegužės aukosiu m. už Tams
tą ir Tėtę, už visas mamas — 
tėvelius. Tuo kartu baigiu. Sa
kau su Dievu —

bučiuojąs Tamstą sūnus ir 
vaikas k. Jonas.
21 d. balandžio 1954 m. 
Priedas: laiškas Tėtei”.

Tarytum nujausdamas, kad 
jau besąs svečias šioje žemėje, 
kun. Jonas Staškevičius, būda
mas tolimame Sibire, rašė šiuos 
jaudinančius laiškus. Praslin
kus vos vieneriems metams, t.y. 
1955 m. gegužės 31 d., ten mirė. 
Deja, jo palaikų parvežti į gim
tąjį kraštą Lietuvą ir dabar ne
leidžiama. Pranys Alšėnas
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Šienaujam Sibiro pusnynuose
Šio rašinio autorė mokytoja, iš

vežta Sibiran 1941 m., pergyveno 
sunkias dienas, neteko šeimos, bet 
grižo gyva. Čia ji pavaizduoja vieną 
sibirinio gyvenimo epizodą. Jos pa
vardė šiuo metu negali būti minima. 
Aprašomasis epizodas įvyko Jaku
tijoje, Učastoko miške. RED.

Žiema, šaltis žnaibo nosis, 
veidai bąla. Mūsų arkleliai alka
ni, šaltoj pastogėj vėjas švilpia 
pro kiaurus stogus, sienose ply
šiai bemaž žmogui pralįsti, nes 
iš apvalių plonų “žerduškų” 
(karčių) suręsti. Visą dienelę 
šaltyje 40-50°. Sniego ligi pil
vų, tik “davai, davai”, botagai, 
rykštės ir keiksmai. O tų keiks
mų — kokių jų neišgirsta tie 
nekalti gyvulėliai, rodos, visas 
pragaras ant jų užgulė... Nei 
kvapo jiems atgauti, nei vidu
rius ištuštinti. Bet kam dar juos 
ir tuštinti, kad ir taip jau jie 
tušti: kai grįžta iš darbo, dar dvi 
valandas turi stovėti ir tik tada 
duoda “pašaro” — gniūžtelę su
puvusios žolės.

Laimingi tie, kuriems pavyks
ta išvežti medžių normą — jie 
dar priedo gauna 100 gramų 
avižų. Bet ir tas uždarbis nevi- 
sada tenka arkleliui. Dažniau
siai jis būna išmainytas į kokį 
nors menką daiktelį su atvežtais’ 
žmonėmis jų maistui. O jūs, gy
vulėliai, kam gi pasiskųsite. Ry
toj vėl iš naujo visą dienelę šal
tyje, pusnynuose, keiksmuose...

Rudenį atvežė visą “baržą” 
(laivelį) šieno. Dirbo žmoneliai, 
plušėjo, kol išmetė jį į krantą. 
Rodos, nemažai buvo, galėtų už
tekti visai žiemai, deja, daug to 
šieno nukrito į vandenį ir nu
plaukė plačiąja Lenos upe lyg 
ledo lytys ... O kiek dar pačia
me krante išsibarstė, kiek ap
linkiniai gyvuliai išmindė, su
trypė. Taip žiemą ir nėra kuo 
šerti, reikia gauti nors kiek pa
šaro. Galvojo vadovybė, ką da
ryti, kaip gelbėti gyvulėlius. Ir 
sugalvojo — reikia šienauti.

Miško gilumoje, už 7 km, yra 
maža balota pievutė. Vasarą li
ko nenušienauta, nes toli nuo 
gyvenamų vietų. Sudarė briga
dą iš 7-8 žmonių, brigadininke 
paskyrė per 60 metų moterėlę, 
jai davė uar porą jaunesnių, kiti 
— buvo dar paaugliai. Paskyrė 
vadovą, kuris turėjo ten vesti 
ir nurodyti kelią.

Sekantį rytą iškeliavom. Snie
go aukščiau kelių. Pirmas eina 
vadovas, bet paskui jį niekas 
pirmasis nenori eiti. Kiekvienas 
stengiasi atsilikti toliau, nes 
sunku eiti nauju nesumindžiotu 
taku. Laimė tam, jei atitinka 
pirmojo žingsniai. Kitaip tenka 
naujas pėdas daryti. O juk taip 
sunku — kiekvienas žingsnis 
vargina. Keletą žingsnių žengus, 
norisi ilsėtis. Laimė, jei pasitai
ko kelmas ar gulintis rąstas — 
tada visi kaip musės puola prie 
jo. Nė pusės kelio nenuėjom, o 
jau nuovargis kankina ir valgy
ti norisi. Susėdę užkandom šiek 
tiek sausos duonelės ir vėl žy
giuojam tolyn. Darbo vietą pa
siekėm gal tik 3 v.p.p. ar dar 
vėliau.

* * *
Pirmas rūpestis — kaip nak

vosim. Turim palapinę, bet kaip 
ją ištiesini tokiame sniegyne? 
Vadovas šaukia: “davai, davai”, 
valykim sniegą, nes vakaras ar
ti”. Ir stvėrėmės darbo — kas 
kastuvą, kas šluotą čia pat pa
sidarytą iš eglėšakių. Plušam, 
visi dirbam, šiek tiek sniegą ap- 
sivalėm, ištiesėm palapinę. Vi
dų išklojom eglių ir pušų šake
lėmis. Atrodo, turėtų būti ne
blogai. Nors vakaras jau čia pat, 
bet kaip be darbo eisi ilsėtis, 
reikia bent kiek padirbėti. Ke
lionės nuovargis tai ne darbas...

Bet kaip ir nuo ko pradėti! 
Sniego iki kelių, suprasti sunku, 
visi laukiam nurodymo. O vado
vas aiškina: reikia vienam pra
kasti sniegą lyg kokią pradalgę. 
Antras turi paskui jį eidamas 
mesti sniegą toliau ir geriau nu
valyti. Trečiasis gali dalgiu šie
nauti žolę, kiek jos dar gali ras
ti. Vieną pradalgę padarę, ant
rąja eidami jau metam sniegą į 
tą pirmąją. Ir taip visą laiką 
vyksta sniego mėtymas iš vietos 
į kitą. O žolė? Dieve, žolė . . . 
Kokia gali būti žolė kemsynuo
se, pelkėse, kupstynuose, miško 
pievutėje, dar vietomis ledu pa
dengtoje! Kyšo tik smilgų ir 
viksvų viršūnėlės, o geroji žolė, 
jei jos dar ir buvo kiek užaugę, 
slypi po ledu.

Triūsiam, dirbam, skubam, 
nes reikia dirbti. Dykaduoniau
ti negalima — juk mes darbo 
žmonės! Pamėginom šiek tiek, 
keletą pradalgių išvarėm, snie
go daug išžarstėm, o šieno tik 
saujelė. Bet tik pradžia darbą 
gaišina — išjudėsim, priprasim 

ir daugiau nuveiksim. šiandien 
jau vakaras, laikas ruoštis nak
vynei, kuri mums taip labai rū
pi. Na, ir ne be reikalo buvom 
susirūpinę — nelabai jau malo
ni ir buvo ta pirmoji naktis. Ro
dos, išklojom šakomis, ir turėjo 
jau būti minkšta, lyg ant pata
lų, bet kodėl užmigti negali
ma . . . Vienas šonas šyla, kitas 
šąla. Šakos šaltos, sušildai jas 
savo kūnu, o pačiam jau šalta 
pasidaro. Tada vertiesi ant kito 
šono ir taip visą naktelę šildai 
žemę, kuri tokią šaltą žiemą 
smarkiai įšalus. Ir kaip užmigti, 
jei ir kūno šiluma išsibaigė.

Taip praėjo nemigo naktis. 
Sekančiai nakčiai nakvynę ge
riau įsirengėme: prisikirtome 
plonų karčių ir jomis išklojome 
palapinės žemę. Ant jų uždėjom 
šakų ir naujo šieno. Šiek tiek 
geriau miegojom sekančią nak
tį-

O darbas, darbas ... Vis tas 
pats sniego žarstymas. Dirbam, 
skubam, stovėti negalima, ilsė
tis nėra kada, nes arkliukai al
kani. Maža kupetėlė šieno die
nai — jos turi užtekti. Juk pri
pratę prie tokių normų.

Pasistatėm ir plytą palapinė
je — tai pusė statinės nuo žiba
lo. Vienoj vietoj išpjauta skylė 
ir į ją įstatytas vamzdis, kuris 
šone palapinės išvestas į lauką. 
Tai dūmtraukis. Ir pasišildyti 
jau turim kur ir išsivirti. Mums 
skirtą maisto normą atveža iš 
mūsų gyvenvietės Uciaskos, at
važiuodami pasiimti šieno. Pasi- 
kuriam, ir šilta pasidaro toje 
palapinėje. Ji mažutė, viskas čia 
pat arti. Kai sugulam, kojomis 
bemaž pasiekiame krosnį.

* * *
Mūsų krosnelė dar kūrenosi, 

kai sugulėm ir užmigom.. Tik 
staiga kažkas sušuko: degame! 
Mūsų palapinės sienos pradėjo 
degti, dūmai ėmė dusinti. Mūsų 
laimė, kad viena moteriškė per
plėšė palapinę, ir mes atsidū
rėm po atviru dangumi. Dūmai 
išsisklaidė, lengviau atsidusom. 
Tai buvo antrą ar trečią valan
dą nakties. Aplinkui tamsu, tik 
žvaigždutės mirga danguje. Šal
tis spigina — 50 ° C. Kur dingti 
viduryje nakties? “Namai” už 7 
km. šalta, o mes viduryje miš
ko, po atviru dangumi. Glaudžia
mės prie savo krosnelės, bet ir 
ji jau pradeda atšalti, malkų at
sarga baigiasi, o naktį ką gali 
surasti sniegyne ... Be to, visi 
ir nesutelpame prie krosnelės. 
Braidėme po sniegą, rinkom, 
laužėm snieguotas medžių šakas 
ir užsikūrėm laužą. Sustojom 
aplinkui ratu ir sukinėjam tai 
vieną tai kitą šoną, žymiai ge
riau, daugiau šilumos.

★ * *
Stoviu prie laužo ir galvoju: 

juk tai Velykų šeštadienio nak
tis — velyknaktis. Koks įdomus 
sutapimas! Ar svajojau kada to
kio velyknakčio sulaukti toli Si
biro taigose, miško gilumoje, po 
atviru dangumi?

Stovim prie laužo ir laukiam, 
kad tik ta naktelė greičiau pra
eitų, kad tik greičiau išvystume 
ryto aušrą. Ir sulaukėm. Savo 
turimą mantą užsimetėm ant 
nugaros ir žygiuojame “namo”. 
Ir vėl mintys pinasi galvoj — 
keliaujam į Prisikėlimo šventę, 
nes juk Velykų rytas. Deja, to 
velykinio džiaugsmo šiandien 
mums neteks pergyventi — jis 
mums neprieinamas. Juo gy
vens žmonės, esantieji toli nuo 
mūsų. Laimingi jie .. . Mums 
sugrįžus į tuos savo “namus”, 
laukia tie patys rūpesčiai ir var
gai.

Sugrįžus, leido dieną - dvi pa
ilsėti. Po to vėl žygiavom atgal 
šienauti, tik jau kiek lengviau, 
patobulintai — davė jau ir ark
lį su rogutėm. Susidėjom savo 
mantą, tad eiti buvo lengviau, 
kelias pravažinėtas. Davė ir 
naują darbininką - meistrą pala
pinei pastatyti, iis pastatė iš 3-4 
medžių rentinį, ant jo užtiesė 
didesnę palapinę, šonuose suka
lė iš kartelių augščiau ant bal
kių gulėjimui vietą. Patenkinti 
pradėjom savo darbą — žars- 
tėm sniegą ir per dieną pada
rėm normą — kupetėlę šieno.

Toje vietoje padirbėję porą 
savaičių, kėlėmės į kitą. Įsigi
jom naują “specialybę”, tik ne
žinia ar teks kada dar kur ją pa
naudoti . . .

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) »Tel. 535-6252 
Greitos potarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE e LIETUVIAI PASAULYJE
GELEŽINKELIO NAUJOVĖS
Su nauju traukinių tvarkaraščiu 

1977-80 m., Įsigaliojusiu š.m. gegu
žės 22 <1., “Tiesos” skaitytojus gegu
žės 15 d. laidoje supažindina Pabal
tijo geležinkelio Vilniaus apygardos 
keleivių pervežimo skyriaus viršinin
kė Liudmila Stašaitienė. Pirmiausia 
Maskvos—Kauno ir Rygos—Vilniaus 
—Kievo ruožuose Įvedamas vėlesnis 
išvykimo laikas, kad šiais traukiniais 
keleiviai galėtų pasinaudoti užbaigę 
darbo dieną. Į R. Berlyną .vilniečiai 
be persėdimų galės važiuoti trauki
niu Leningradas—Varšuva—Berly
nas. Vilnius taipgi turi tiesioginį ry
šį su Budapeštu, Sofija, Praha, Pary
žiumi. Lenkijon važiuojančiuose trau
kiniuose padidinamas vagonų skai
čius. Geležinkelio ruožas Kaunas— 
šeštokai jau pailgėjo iki Alytaus. 
Naktinis traukinys iš Vilniaus ir 
Kauno į Palangą turės miegamųjų 
vagonų. Papildomų traukinių susi
lauks geležinkelio linijos į kurorti
nes Krymo vietoves.

STUDIJOS VILNIUJE
“Gimtasis Kraštas” net dviejuose 

numeriuose paskelbė Vilniaus uni
versiteto prorektoriaus doc. J. Grigo
nio pranešimą apie užsienio lietuvių 
studijas šioje institucijoje. Iš jo su
žinome, kad šiais mokslo metais 
universitete mokėsi 22 užsienio lie
tuviai, kad mokslinių žinių gilinimą 
neseniai baigė 5, o tokių aspirantų 
netrukus tikimasi susilaukti 5-7. Už
sieniečiams studentams mokamos 
stipendijos, parūpinami kambariai 
bendrabučiuose. Studentai ir aspi
rantai Vilniun atvyksta savo lėšo
mis, o kelionę atgal, baigus studijas, 
apmoka universitetas. J. Grigonis 
užsimena ir apie vasaros kursus lie
tuvių jaunimui iš užsienio, kasmet 
lankomus 20-25 asmenų. Teigia, jog 
norinčių yra keliskart daugiau, bet... 
“kol kas negalime tiek priimti”. Kur
sų lankytojai gauna 135 rb. stipen
diją, tačiau kelionės išlaidas Vil
niun ir atgal turi padengti patys. 
Visi studentai, aspirantai ir kursan
tai turi atsiųsti universiteto rekto
riui pareiškimą, mokslo pažymėjimą, 
SovietiĮ Sąjungos atstovybėse gauna
mą anketą ir šešias fotonuotraukas. 
Stebėtis verčia toks didelis reikalau
jamų nuotraukų skaičius, sudarantis 
įspūdį, kad jos nelieka vien tik uni
versitete, bet pasiekia ir įvairias KG 
B įstaigas.

SOCIALISTINĖS LENKTYNĖS
Sovietinės Spalio revoliucijos še

šiasdešimtmetį Lietuvos ir Gudijos 
kinematografininkai įsipareigojo su
tikti socialistinėmis lenktynėmis. Gu
dijos “Belarusfilm” studija kuria 
vaidybinį filmą “Juodasis beržas”, 
dokumentinius filmus “Kelių hori
zontai”, “Revoliucijos pašaukti”, 
“Sakmė apie šarvuotį”, Lietuvos ki
no studija — vaidybinį filmą “Dul
kės po saule", dokumentinius — 
“Spalio verpetuose” ir “F. Dzer- 
žinskis”. Filmas “Dulkės po saule”, 
kuriamas su “Mosfilmo” studija 
Maskvoje, yra skiriamas Lietuvoje 
gimusiam Juozui Vareikiui, kuris ak
tyviai dalyvavo partinėje bei kari
nėje veikloje Rusijoje ir buvo su
šaudytas Maskvoje 1939 m. Ta jo 
veikla nieko bendro neturėjo su Lie
tuva. Sovietinėje enciklopedijoje ra
šoma: “žuvo, neteisėtai represuotas 
asmenybės kulto sąlygomis ...” Tai
gi, buvo Stalino auka, už ištikimą 
tarnybą Maskvai susilaukusi kulkos 
pakaušiu. Scenarijų paruošė mask
vietis dramaturgas J. Kotovas. Filmą 
kuria rež. M. Giedrys ir operatorius 
J. Tomaševičius. J. V a r e i k į vai

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 
10 iki 7 va!., 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 $9,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS^
• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuva ir visas
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
rIIIH"!. _
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TRAVEL 58 JAMES ST. N. TmvpJ 
HAMILTON

SERVICE 525-8686
REPRESENTATIVE

The Marlatt l̂ įi^anamai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd, (to. Sonford) HAMILTON, Ontario

dina maskvietis aktorius T. Spiva- 
kas, o jo draugą Marių — Vilniaus 
jaunimo teatro aktorius A. Šurna. 
Kitus vaidmenis atlieka Maskvos ak
toriai.

PROPAGANDINĖ ŠVENTĖ
Vilniaus miesto dainų šventė “Spa

liui — mūsų darbas ir daina” įvyko 
gegužės 28 d. Kalnų parke. Progra
mą atliko spaliukų, pijonierių, vy
resniųjų moksleivių chorai, šokių 
grupės, muzikantai — apie 8.000 sa
viveiklininkų. Aikštėn su vėliavomis 
atžygiavo karių choras ir orkestras 
D. Tuchmanovo dainos “Pergalės 
diena” taktu. Jaunuosius šventės da
lyvius veteranų vardu sveikino M. 
Meškauskienė, V. Lenino skaičiavi
mo mašinų gamyklos konstrukto
rius A. Kuzminskis. Komunistinėje 
“Tiesoje” rašoma: “Ilgai virš slėnio 
skambėjo liaudies melodijos, poezi
jos posmai apie Leniną, partiją, dar
bą, taiką ir draugystę . . .”

GELBSTI LĖNĄ
Lėno ežeras, užimantis 200 hekta

rų plotą Ukmergės rajone, taip nu
seko, kad vidutinis jo gylis tėra vie
nas metras. Žiemą dėl deguonies sto
kos žūsta žuvys po ledu. Pavasarį ir 
vasarą Lėnas susilaukia vis daugiau 
sparnuočių — baublių, spalvingųjų 
gaidukų, vandens vištelių,rudagalvių 
kirų. Ežerą aplanko ištroškę brie
džiai, taurieji elniai, stirnos, gausė
ja bebrų buveinės. Lėno seklėjimas 
sudarė didelį rūpestį Ukmergės ra
jono gamtosaugininkams. Biologijos 
mokslų kandidato P. šleikaus pra
nešimu, Lietuvos vandens ūkio pro
jektavimo institutas jau paruošė pro
jektą Lėno vandens lygiui pakelti. 
Dar šiemet jis bus pradėtas vykdyti.

MEDŽIAI GYVENVIETĖSE
Gamtos apsaugos komiteto vyr. 

konsultas A. Kizevičius “Valstiečių 
Laikraščio” 59 nr. pateikia žinių apie 
1968 m. priimtą įstatymą, saugojan
tį medžius miestuose, gyvenvietėse, 
kaimuose, parkuose, paplentėse, ap
sauginėse vandens telkinių zonose. 
Už tokių želdinių apsaugą yra atsa
kingi žemės naudotojai, želdinių kir
tėjai ar žalotojai baudžiami: piliečiai 
— 10 rb. bauda, pareigūnai — 50 
rb., jeigu jie nėra susilaukę griežtes
nės bausmės kitais įstatymais už to
kią pažaidą. v. Kst.

S HAMILTON™
ŠAULIU KUOPA rengia Jonines 

sekmadienį, birželio 19. Medžiotojų 
ir Žūklautųjų Klubo "Giedraitis” 
šaudykloje. Pradžia — 1 v.p.p. Bus 
atitinkama programa, loterija, lau
žas. muzika, šokiai ir šilti pietus. 
Iš Hamiltono reikia važiuoti 6 keliu 
į pietus Caledonia link. Pervažiavus 
tiltą per Grand River, sukti antrąja 
gatve į kairę (Wigton St.). Pavažia
vus apie 11'2 mylios, kairėje kelio 
pusėje yra York Rd. Sukti į tą kelią 
ir apytikriai už Iii mylios yra šau
dykla. Praleiskime tą sekmadienio 
popietę gamtoje!

Kas norėtų dalyvauti kultūrinia
me šaulių savaitgalyje liepos 2-4 d. 
d. Union Pier, Mich., prašomi kreip
tis į kuopos pirm. P. Kanopą. Ad.

PADĖKA
Nuoširdi padėka Hamiltono “Gy- 

vataro” vadovei mielai p. G. Breich- 
manienei už dovanotas tautinių šo
kių muzikos juosteles ir paaukotą lai
ką bei kantrybę jas įgrojant.

KLB Edmontono apylinkės 
valdyba

Mėsos ir puikūs dešros gaminio)

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui 'enninąer Ltd

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas .............  7 %
term, depozitus 1 m. %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 
nekiln. turto pask. 93A %

Floridoje, 
Meksikoje,
Havajuose, 
Barbudoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

, Pietų
Amerikoje

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažiavime Klevelande naujai išrinktoji valdyba iš kanadiečių. Iš kairės: 
dr. Antanas Barkauskas, dr. Antanas Pacevičius, dr. Eduardas Puodžiukas Nuotr. J. Garlos

Kanadiečiai vadovaus gydytojų veiklai
Š.m. gegužės 28 - 29 d.d. Kle

velande, Ohio, Įvyko XI Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimas. Tokie Sąjun
gos suvažiavimai vyksta kas 
dveji metai toje vietovėje, kur 
būna Sąjungos vadovybė. Pas
kutinių metų laikotarpyje Są
jungai vadovavo Ohio valstijoje 
gyvenantieji gydytojai, būtent, 
pirm. dr. Jurgis Balčiūnas, viče- 
pirni. dr. Juozas Skrinska ir 
sekr.-ižd. dr. Juozas Šonta. Šio 
suvažiavimo metu buvo išrink
ta nauja valdyba iš Kanadoje- 
Toronte gyvenančių lietuvių gy
dytojų: dr. Antanas Pacevičius 
— pirm., dr. Eduardas Puodžiu
kas — vicepirm. ir dr. Antanas 
Barkausaks — sekr.-iždininkas.

PLG Sąjunga yra gerai susi
organizavusi ir turi savo žurna
lą “Medicina”, kuris praeityje 
išeidavo triskart i metus, šiuo 
metu ‘Medicinos’’ redaktorium 
yra d r. Kazys Pemkus. Ateinan
čių metų pradžioje “Medicinos” 
redaktoriai keisis. Ateityje nu
matyta turėti du vietoj vieno 
redaktoriaus.

Oficialus suvažiavimo atida
rymas įvyko gegužės 28 d. Su
važiavimą pradėjo dr. Jonas

TRADICINE JONINIU
SVENT įvyks

Ontario

Meninę programą 
atliks Toronto jaunimo 
meno ansamblis "Gintaras".

Bus tradicinis Jonų ir Jonių 
pagerbimas bei kitos 
įvairybės.

Šokiams gros puikus orkestras.

>
►
►

JONINIŲ vakaras atgaivins 
mūsų atsiminimuose tėviškės 
vaizdus, pasakojimus apie 
paparčio žiedą ir garsų jį 
Rambyną . ..

Stankaitis, Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos pirmininkas. Po 
jo kalbėjo PLGS pirm. dr. Jur
gis Balčiūnas. Suvažavimui at
siųstus sveikinimus skaitė Są
jungos sekr. dr. J. šonta. Dr. 
J. Jakštas skaitė paskaitą “Lie
tuva Vilniaus universitetui besi- 
kuriant”, o dr. J. Puzinas — 
“Basanavičius — tautinio atgi
mimo tėvas”. Vakare buvo kon- 
certas-balius. Meninę programą 
atliko iškilieji mūsų menininkai 
— smuikininkė Elena Bergienė 
ir pianistas Andrius Kuprevi
čius. Meninė programa buvo vy
kusi, gerai atlikta ir labai deri
nosi su iškilminga baliaus nuo
taika.

Sekmadieni, gegužės 29, bu
vo pamaldos ir vainiko padėji
mas prie paminklo, o po pietų 
Klevelando klinikų Bunt’s audi
torijoje prasidėjo mokslinė pro
grama, kurios metu paskaitas 
skaitė dr. Valdemaras Bergas 
apie reumatinių ligų gydymą, 
dr. Romas Sakalas — apie chi
rurgini apopleksijos gydymą, 
dr. Dainius Degesys — apie žy
mių pasaulio asmenybių dantų 
ligas, dr. Antanas Butkus — 
apie reumatinius ir aterosklero

zės tyrimo metodus okupuotoje 
Lietuvoje, dr. Vytolis Skrinska 
— apie aterosklerozės tyrimų 
metodus, dr. Regina Kulienė — 
apie senatvę. Mokslinės progra
mos moderatorius buvo dr. Ed
mundas Lenkauskas.

Ši mokslinė programa sutrau
kė ne vien tik gydytojus, bet 
ir kitų profesijų Klevelando 
lietuvius. Mokslinėm paskaitom 
pasibaigus buvo organizacinis 
posėdis ir suvažiavimo uždary
mas. Jo metu buvo priimtos re
zoliucijos. Tą pati vakarą Kle
velando Lietuvių Namuose Įvy
ko bendra kursų ir 'korporaci
jų vakarienė su šokiais.

Suvažiavime dalyvavęs jauni
mas sekmadienio popietę pra
leido dr. J. ir B. Skrinskų so
dyboje prie ežero, globojami 
ponios Birutės Skrinskienės.

Suvažiavimo metu dr. K. Pem- 
kaus pastangomis buvo suruoš
ta lietuviškų mediciniškų ir ap
lamai senų bei retų lietuviškų 
knygų paroda, kuri buvo tikrai 
įdomi. •

Sekantis suvažiavimas įvyks 
Kanadoje, Toronte, 1979 m.

Danielius Degesys

St. CATHARINES
Sįį birželio 25, 

šeštadienį, 
i 6 v. vakaro,

/ 7 valandą vakaro)

■ UAW Centre Local
199 Hall (Auto Workers 

Union Hall), 124 Bunting St., 
ST. CATHARINES.

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti — jaunimą ir 

senimą, nes Joninės yra visų 
šventė. Tad iki pasimatymo 

Joninėse!
POVILO LUKŠIO 

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

1
<

JA Valstybės
VAŠINGTONO KONFERENCIJO

JE “Žmogaus teisės po Helsinkio” 
lietuviams atstovavo Jonas Jurašas, 
kalbėjęs apie žmogaus teisių proble
mą Pabaltijyje. Jo pranešimas dau
giausia lietė Lietuvą, pokario metų 
ir dabartinę rezistenciją, pogrindi
nius laikraščius “LK Bažnyčios Kro
nika”, “Aušra”, “Tiesos Kelias”, 
17.000 lietuvių katalikų memorandu
mą, tradicinę 1972 m. eiseną Į Kry
žių kalną, kurioje dalyvavo 500 žmo
nių, o jų eilėse buvo ir apie 100 stu
dentų bei moksleivių. J. Jurašas pri
minė konferencijos dalyviams, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija šiandien 
yra pavergtos bei naikinamos kolo
nijos. Jeigu jas bus leista sunaikin
ti. kam ateis eilė po jų? Iš šių metų 
įvykių J. Jurašas minėjo balandžio 
19 d. padarytas kratas pas 50 krašto
tyrininkų, Balio Gajausko suėmimą 
sekančią dieną. Posėdžiui pasibai
gus, J. Jurašas davė papildomų duo
menų spaudos bei radijo žurnalis
tams. kurie ypač domėjosi autentiš
kom “LK Bažnyčios Kronikos” ir 
“Aušros” kopijom. Konferenciją su
rengė 14 organizacijų, tarp kurių bu
vo ir žydų Teisių Taryba. Svarstybų 
rezultatai pasiųsti prez. J. Carteriui, 
JAV kongresui, busimiems delega
tams Belgrado konferencijoje, atitin
kamoms ambasadoms Vašingtone.

RUSŲ DISIDENTŲ ŽURNALAS 
“Posev”, leidžiamas Frankfurte, V. 
Vokietijoje, paskelbė pranešimą apie 
planuojamą atidaryti sovietinę kon
centracijos stovyklą “Gulag—USA”. 
Šį projektą nori įgyvendinti grupė 
jaunų žmonių, kurių eilėse yra kai
riųjų ir dešiniųjų organizacijų atsto
vų, baltųjų ir negrų, krikščionių ir 
žydų. Autentiška stovykla bus įreng
ta prie akmenų skaldyklos. Po iški- 
iningo atidarymo jon galės patekti 
tik savanoriai kaliniai, atlikę sovieti
nio teismo procedūrą. Bausmė jiem 
betgi bus matuojama ne metais, o 
dienomis. Kiekvienas jų turės 5-10 
dienų dirbti skaldykloje, laikytis 
griežto tokių sovietinių stovyklų re
žimo. valgyti sovietų kaliniams duo
damą maisto davinį, šiuo būdu bus 
sudaryta proga savo kailiu patirti 
sovietinių politkalinių dalią. Po to 
“kaliniai” Š-5 dienas ilsėsis specia
lioje stovykloje, kur jiems bus rodo
mi filmai, skaitomos paskaitos apie 
Sovietų Sąjungą. “Gulag — USA” 
stovyklos statybai vadovaus buvusie
ji sovietų politkaliniai, kurių tarpe 
yra Simas Kudirka. Projektui “Pro
ject Gulag — USA” vadovauja pirm. 
Lorenzo Castanga, 1325 Connecticut 
Ave., Washington, D.C. 20032. Pas 
jį galima gauti platesnių informa
cijų.

ŠEŠIASDEŠIMTMETI PAMINĖJO 
Susivienijimo Lietuvių R. Katalikų 
Amerikoje laikraštis “Garsas”, lei
džiamas Wilkes-Barre, Pa. Pirmasis 
jo numeris į lietuviškos spaudos 
gretas įsirikiavo 1917 m. gegužės 17 
d. Pirmuoju laikraščio redaktorium 
buvo a.a. Julius Kaupas, antruoju 
— a.a. Leonardas Šimutis, trečiuo
ju — Matas Zujus, dabartinis redak
torius. “Garsas”, leidžiamas kartą 
pei- mėnesį, ne tik rūpinasi savo 
organizacijos informacija, bet judina 
ir kitus Lietuvai bei lietuviams ak
tualius klausimus.

Argentina
METINIAME ARGENTINOS LIE

TUVIŲ CENTRO susirinkime ata
skaitinį veiklos pranešimą padarė 
pirm. J. Mičiūdas. Daugiausia laiko 
buvo skirta įvairiems renginiams, 
kuriais paminėtas AL Centro auksi
nis jubilėjus. Susirinkime šią orga
nizaciją papildė 63 nauji nariai, pri
imti su ankstesnių narių rekomen
dacijomis. Naujos valdybos sąrašą 
pateikė A. Račkauskas, ir jis buvo 
patvirtintas plojimu. Naująją ALC 
valdybą sudaro: pirm. J. Mičiūdas, 
vicepirm. E. Rudytė. I sekr. Z. Ta- 
mašiūnaitė, II sekr. G. Morkūnaitė, 
1 ižd. A. Ruplėnas, II ižd. O. lonu- 
šis, nariai — V. Daratėnas, V. Misiū
nas ir R. Rudis. J. Mičiūdas pirmi
ninku buvo perrinktas jau penktai 
kadencijai. Valdybon yra įtraukta ir 
trečiosios lietuvių kartos . vaikų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMUS 
Buenos Aires mieste surengė: gegu
žės 1 d. — Argentinos Lietuvių 
Centras, gegužės 15 d. — Aušros 
Vartų parapija. Pirmajame minėji
me programą atliko AL Centro ma
žųjų ansamblis, paruoštas N. Zavic- 
kaitės-Mahne. Vaikų drabužių paro
dą suorganizavo ir jai vadovavo V. 
Survilienė, talkinama N. Zavickai- 
tės. Gėlių puokštėmis pagerbtos nu
sipelniusios motinos — M. Džiugie- 
nė, V. Viteikienė, L Gaidimauskie- 
nė. AV parapijoje minėjimas buvo 
pradėtas kun. A. Steigvilo atnašau
tomis Mišiomis už mirusias motinas, 
giedant P. Gudelevičiaus vadovauja
mam Šv. Cecilijos chorui. Salėje žo
dį apie lietuves motinas tarė kun. J. 
Petraitis. Trumpą programėlę atliko 
šeštadieninės mokyklos vaikai Su 
vadove A. M. Burbaite ir deklama- 
tore J. Valantinavičienė. Simbolinia
me visų motinų pagerbime gėlės bei 
dovanėlės įteiktos dviem išrinkto
siom — vyresniosios kartos M. Si- 
manauskienei, jaunesniosios M.Gurs- 
kienei.

Brazilija
LITERATŪROS RATĖLIO popie

tėje, kuriai vadovavo H. Mošinskie- 
nė Sao Paulo mieste, trijų mėnesių 
viešnagės įspūdžiais JAV dalijosi inž. 
A. Mošinskis. Ratelio nariai skaitė 

Lietuvoje kuriančių poetų — J. De
gutytės, V. Bložės, A. Bernoto, V. 
Palčinskaitės eilėraščius, atspindin
čius jų meilę gimtajam kraštui, ir 
humoristinę A. Pakalnio novelę. Ap
žvelgiant ratelio veiklos planus, nu
tarta: paruošti porą referatų apie 
dabartinę literatūrą sovietų okupuo
toje Lietuvoje ir išeivijoje, paminėti 
Šatrijos Raganos ir Oskaro Milašiaus 
gimtadienių sukaktis, surengti bent 
vieną literatūros vakarą, kurin pa
kviesti ir Rio de Janeiro, lietuvius, 
parašyti ciklą strapisnių apie Brazili
jos lietuvių veiklą paskutiniame 
trisdešimtmetyje. Apie Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą kalbėjo 
S. Saldytė. Ji pranešė, kad jaunimas 
nori įsteigti lietuvių kultūros ratelį, 
ir prašė literatų paramos.

Australija
VIKTORIJOS IMIGRACIJOS ir 

etninių reikalų ministeris W. Joną 
į šios valstijos etninių reikalų tary
bą pakvietė Balį Stankūnavičių tre
jų metų laikotarpiui. Tarybos nariai 
duoda patarimus ministeriui, susie
tus su ateivių gerove bei jų porei
kiais.

ROMO KALANTOS penktųjų mir
ties metinių minėjimą Melburne su
rengė AL Jaunimo Sąjunga. Pamal
dose su savo vėliavomis dalyvavo 
sportininkai ir skautai. Visą progra
mą Lietuvių Namuose atliko jauni
mas. Apie R. Kalantos gyvybės au
ką už Lietuvos laisvę kalbėjo V. Ara- 
nauskaitė, eilėraščius su muzikiniu 
fonu deklamavo B. šaulytė, Birutė 
ir Zita Prašmutaitės. Keletą tautinių 
šokių pašoko Jono ir Pamclos Sa
dauskų vadovaujamas “Gintaras”. 
Lietuviškai dainai atstovavo mergai
čių sekstetas “Dainava” ir jaunimo 
kvartetas. Programoje, kuriai vado
vavo A. Milvydas, taipgi dalyvavo 
jaunasis pianistas A. Vaitiekūnas ir 
deklamatorė D. Sadauskaitė. Tautos 
himnu užbaigtame minėjime dalyva
vo apie 300 Melburno lietuvių.

GRAŽŲ JAUNIMO VAKARĄ Ade
laidės Lietuvių Namuose suorganiza
vo Jaunimo Sąjungos skyrius ir ALB 
apylinkės valdyba. Programą atliko 
vietinė tautinių šokių grupė “Žil
vinas”, vadovaujama V. Neveraus- 
ko, ir du dainos vienetai iš Melbur
no — mergaičių sekstetas “Daina
va” ir jaunimo kvartetas. Birutės 
Prašmutaitės vadovaujamame seks
tete šį kartą buvo tik penkios mer
ginos, nes viena narė negalėjo at
vykti Adelaidėn. Jaunimo kvartetą, 
vadovaujamą J. Juškos, sudaro dvy
nės seserys Aldona ir Ramutė Juš
kaitės, 12 metų Virginija ir 10 metų 
Arūnas Bruožiai, sesuo ir brolis. Vir
ginija dainuoti yra pradėjusi trejų 
metų amžiaus, jau laimėjusi premi
jų ne tik už dainavimą, bet ir skam
binimą pianinu. Padėkos žodį pro
gramos atlikėjam tarė ALB Adelai- 
tės apylinkės valdybos narys kultū
riniams reikalams V. Baltutis. Po 
programos įvyko jaunimo šokiai.

Urugvajus
“EXPO-FERIA 77” MUGĖJE At

lantidos vasarvietėje, 40 km nuo 
Montevideo, baigminę programą at
liko geriausi ansambliai. Jų tarpe 
buvo ir “Ąžuolynas”, vadovaujamas 
Stefos šenderytės, su akordeonistu 
Albertu Siniausku. Urugvajiečių su
sižavėjimas ąžuolyniečiais buvo tik
rai didelis. Juos žavėjo ne tik gerai 
atlikti mūsų liaudies šokiai, bet ir 
tautiniai drabužiai.

Britanija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

Mančesteryje, Socialiniame Lietuvių 
Klube, surengė skautų tėvų komite
tas, vadovaujamas komiteto ir klubo 
pirm. V. Kupsčio. Paskaitą apie lie
tuvę motiną bei jos nuopelnus mūsų 
tautos istorijai skaitė V. Bernatavi
čius, o minėjime dalyvaujančias mo
tinas gėlėmis papuošė skautės. Salės 
kampe buvo pastatyta tuščia kėdė, 
papuošta žalumynais ir juodu kaspi
nu perrišta trispalve, simboliškai 
skirta motinai Lietuvai. J. Bernata- 
vičiūtės paruošti skautai ir skautės 
deklamavo lietuviškus bei angliškus 
eilėraščius motinų garbei, dainavo 
dainas. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. Po to įvyko šokiai 
su skautų reikalam skirta sėkminga 
loterija.

Vokietija
SOVIETŲ SĄJUNGOS VYKDO

MUS Helsinkio susitarimų pažeidi
mus svarstė gegužės 6-8 d.d. sušauk
ta konferencija Bad Kreuthe, netoli 
Muenchcno. Kalbėtojų eilėse buvo 
rusų disidentas A. Amalrikas, Muen- 
cheno universiteto prof. N. Lobko- 
wicz, Wuerzburgo un-to prof. D. Blu- 
menwitz, Šveicarijos St. Galeno un
to prof. E. Kux. Berno un-to prof. 
L. Revesz ir kt. Atskirus pranešimus 
padarė sovietų pavergtų tautų atsto
vai. Išsamiu lietuvių pranešėju 
buvo prof. dr. Domas Krivickas, at
vykęs iš Vašingtono ir atsivežęs 
pluoštą dokumentinių duomenų, ryš
kiai atskleidusių žmogaus teisių lau
žymą. Apie tautinę diskriminaciją 
Sovietų Sąjungoje bei jos okupuoto
se šalyse kalbėjo dr. Albertas Ge
rutis. Pasak jo, A. Hitlerio “Mein 
Kampf” idėjos, iškeliančios vieną 
tautą, vykdomos ir Sovietų Sąjun
goje, tik čia ta tauta yra rusų. Be- 
atodairine rusifikacija kompartija, 
kurdama sovietinę tautą, stengiasi 
jas visas surusinti, o tai yra dvasi
nė tautžudystė. Konferencijoje daly
vavo ir Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės reikalų vedėjas J. Lukošius.



Ketvirtojo teatrų festivalio užbaigoje Toronto Prisikėlimo salėje gegužes 29 d. visi aktoriai ir režisoriai buvo iš
kviesti scenon ir apdovanoti gėlėmis. Nuotraukoje matyti dalis aktyviųjų festivalio dalyvių. Viduryje — faktine- 
ji festivalio rengėja E. Dauguvietytė • Kudabienė Nuotr. St. Dabkaus

Čikagiečiai teatrų festivalyje

Bernardinai senovės Lietuvoj
Vertinga kunigo daktaro Viktoro Gidžiūno studija lotynų kalba

PAULIUS KABIKAUSKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Veikalo teigiamybės ir 

kaikttrie šešėliai
Kiek ilgiau sustojome prie 

pirmosios savos lietuvių bernar
dinų provincijos iškilimo ir su
nykimo, bandydami užčiuopti ją 
užklupusių nesėkmių priežastis. 
Autorius iš ne pergausių šalti
nių išrankiojo visa, ką tiktai ga
lėjo rasti apie bernardinus Lie
tuvoje iki paskutiniojo 16 am
žiaus ketvirčio. Darbas buvo 
vargingas, bet ir dėkingas. Da
bar turime bernardinų Lietuvo
je istoriją, kurią gali panaudoti 
visi religinės ir kultūrinės isto
rijos Lietuvoje tyrinėtojai.

Būtų naudinga, kad kada 
nors išeitų tos istorijos lietu
viškoji versija su išsamiomis as
menvardžių ir vietovardžių ro
dyklėmis, kurių šiame lotyniš
kame leidinyje nėra. .Joje tuo
met būtų galima papildyti ir 
vieną kitą čia nepaliestą veik
los aspektą. Pavyzdžiui, skaity
tojas norėtų matyti bent keliais 
žodžiais paminėtą karitatyvinę 
Lietuvos bernardinų veiklą, 
vargšų šelpimą, nelaimių ir epi
demijų metu aukojimąsi. Daug 
žinių., apie, visa tai gal ir nebus, 
išlikę, bet įvairių užuominų, rei
kia manyti, susirastų. Juk di
džių epidemijų netrūko mūsų 
krašte aprašomajame laikotar
pyje. Lietuvoje išleistoji mažoji 
enciklopedija (II, 506) nurodo 
maro epidemijas buvus 1497- 
1498, 1505-1506, 1530. 1550- 
1551, 1564, 1570-1571, 1573, 
1580 metais.

šią Lietuvos vienuolijų isto
riografijai reikšmingą, kruopš
čiai paruoštą ir visas svarbiau
sias vienuolinio gyvenimo prob
lemas gvildenančią T. Viktoro 
Gidžiūno studiją, deja, lydi 
tamsokas šešėlis — neatidumas 
lotynų kalbai. Autorius, kreip
damasis ne tiktai į lietuvius, bet 
ir į visus kitus pranciškonų or
dino istorijos tyrinėtojus, tei
singai pasirinko savo tekstui lo
tynų kalbą. Lotynų kalba yra 
rašyta daugiausia anų laikų šal
tinių, nesunku bus ją suprasti ir 
istorikams, kurie tyrinėja anuos 
laikus.

Deja, tekste privelta aibės 
elementarinių klaidų. Neperde
du sakydamas, jog šiuose 134 
puslapiuose jų yra daugiau kaip 
200. Ir tai ne stiliaus taisyklių 
nepaisymai (jų irgi gana daug), 
o paprasčių paprasčiausios žo
džių rašybos ir gramatinės klai
dos. Dalį jų gal būtų galima pa
teisinti nepakankamu atidumu, 
taisant spaustuvės korektūras. 
Bet yra nemaža tokių, kurių be 

/ autoriaus rankos negalima išaiš
kinti. Palikti sakinį, susidedan
tį iš poros laiko ir vietos aplin
kybių ir kelių šalutinių sakinių, 
be jokio veiksnio ir tarinio yra 
lygiai neleistina lietuvių, kaip 
ir lotynų kalboje. O autoriaus 
taip padaryta 103 psl. pirmąją 
pastraipą pradedančiame saki
nyje “Anno enim . . .”

Teatleidžia skaitytojas, jei čia 
paminėsiu dar vieną kitą tokį 
netikslumą. Psl. 103, 104 ir 1.1, 
rašoma ‘lingua greca’, turi būti: 
‘lingua graeca’; psl. 40, 41, 57, 
99, 106, 128 vartojamas išsi
reiškimas ‘studiis daboribus) se. 
sucumbere’, kuriame nežinia 
kam įterptas ‘se’ ir succumbe- 
re’ kelis kartus rašomas tik su 
viena ‘c’. Iš pakartotinio varto
jimo matyti, jog autoriui ypa
čiai patinkąs šis išsireiškimas, 
bet jį išvertę į lietuvių kalbą, 
gautume: ‘buvo taip studijų 
(darbo) prislėgtas, kad jau ne- 
beatsikėlė’, kai tuo tarpu juk 
norėta pasakyti ‘uoliai studija

vo’ — lotyniškai ‘studiis iiicu- 
buit'.

Porą kartų pavartota lotynų 
kalbai nežinoma forma ‘vetunt’ 
(psl. 18, 20), kai turi būti: ‘ve-' 
tant'; rašoma ‘Pro dolo’ (psl. 
107) vietoje: ‘Proh dolor!’ Posa
kis ‘avidi erant sapere’ (psl.
121) reiškia ‘nekantravo, norė
dami paragauti', o juk norėta 
pabrėžti: ‘norėdami sužinoti’, ką 
lotyniškai išreiškia žodžiai ‘cog- 
noscere’, ‘scire’ (tiktai itališkai 
‘sapere’ = ‘žinoti’).

Nemaža ir giminių derinimo 
klaidų, pvz. ‘privilegiis . .. quos’ 
(psl. 108), turi būti: ‘quae’; ‘fa- 
vorabiliorem brevem’ (psl. 116), 
turi būti: ‘favorabilius breve’; 
‘synodum dioecesarium’ (psl.
122) , turi būti: ‘synodum dioece- 
sanam’.

Kaikur autoriaus tiesiog lie
tuviškai galvota ir lotyniškai ra
šyta: ‘quodam cruce’ (psl. 70),- 
turi būti: ‘quadam cruce’; ‘dog
ma . . . proclamata ėst’ (psl. 79), 
turi būti: ‘dogma . .. proclama- 
tum ėst'; ’Una ex posterioribus 
editionibus. quern in usu habeo’ 
(psl. 90 išn. 7), turi būti: ‘quam’: 
‘Crucem argenteum pretiosum’ 
(psl. 97), tūri būti: ‘Crucem ar- 
genlcam pretiosam’, ir 1.1.

Dar dažniau; - asmenuojant 
veiksmažodžius, neskiriama tre
čiojo asmens daugiskaitos nuo 
vienaskaitos: pvz. ‘Constitutio- 
nes . . . iubet’ (psl. 15), turi bū
ti: dubeni’; ‘eleemosynae . . . 
colligeretur’ (psl. 15), turi būti:

Baltiečių skulptūros paroda
Estų Meno Centras skelbia 

baltiečių skulptorių konkursą. 
Baigminė jų darbų paroda bus 
atidaryta Baltietiškųjų Studijų 
Puoselėjimo Draugijos (Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies - AABS) stu
dijų dienų proga 1978 m. ge
gužės 10 d. Toronto universite
te. Ji truks iki dešimtojo tarp
tautinio skulptorių suvažiavimo 
birželio mėnesį Toronte. Skulp
torių darbai bus atrinkti trijų 
narių vertintojų komisijos, su
darytos iš esto, latvio ir lie
tuvio.

Šios parodos tikslas - paro
dyti ką dabarties baltiečių 
skulptoriai kuria, pažadinti vi
suomenės domesį baltiečių 
skulptūrai ir sudaryti sąlygas 
parduoti darbus baltiečių meno 
rinkėjams.

Darbai gali būti abstraktiniai 
arba realistiniai, lengvai kilno
jami, paminkliniai, gilūs ar ne
gilūs sienų bareljefai, biustai, 
statulos. Gali būti naudojama 
betkokia medžiaga: medis, au
deklas, raizgytas stiklas (plexi
glass), elektra ir 1.1.

Mums rūpi žinomų meninin
kų darbai ir kartu galimi nauji 
talentai, kuriuos norime padrą
sinti.

Piešiniai, nuotraukos, nedide
li modeliai numatomų skulptū
rų arba patys darbai turi būti 
atsiųsti į Torontą iki 1977 m. 
spalio 1 d. Iš tų darbų bus su
daryta keliaujanti paroda ir 
veiks visą spalio mėnesį. Tuo 
metu bus jieškoma užsakytojų. 
Kūriniai turi būti pritvirtinti 
prie kartono, tinkamai paruoš
ti parodai '(tik be stiklo ir rė
mų). Prie jų turi būti pridėti 
įrašai, pažymint kampe dydį, 
medžiagą, kainą, pavardę ir au
toriaus arba savininko adresą. 
Skulptoriai, kurie gaus užsaky
mus, gaus atitinkamą praneši
mą ir užbaigtus kūrinius turės 
atgabenti į Torontą iki 1978 m. 
balandžio 1 d., kad galėtų būti 
kataloguoti AABS parodai.

Baigminė paroda bus suda
ryta iš užsakytų kūrinių, iš tin- 

‘colligerentur’; ‘Castitas quam 
fratres . .. proviserunt (turi bū
ti ‘promiserunt’) ... tuebantur’ 
(psl. 18). turi būti: ‘tuebatur’; 
‘numerus . . . commorabantur’ 
(psl. 19/20), turi būti: ‘cornmo- 
rabatur’; ‘guardiani . .. exami
ne!’ (psl. 21), turi būti: ‘exami
nent’; ‘Iliac . . . statuit’ (psl. 23), 
turi būti ‘lllae . . . statuerunt’ 
ir 1.1., ir t.t. — beveik kiekvie
name puslapyje.

Sunku čia ir ką nors kaltinti. 
Klaidų kiekvienam dirbančiam 
pasitaiko, tačiau šiuo atveju jų 
jau perdaug. Juo nemaloniau, 
kad studija išspausdinta plačiai 
žinomame ir specialistų istorikų 
dažnai konsultuojamame pran
ciškonų istorijos žurnale. Taip 
ir gali likti visiems laikams že
mos lietuvių kultūros ženklu. 
Kaikas galėtų net iš tokio sky
lėto jos drabužio spręsti ir apie 
pačios studijos rimtį. Būtų di
delė neteisybė ir atvira skriau
da autoriui! Istorinė medžiaga 
akylai surinkta, strępiai įvertin
ta ir tiksliai perduota skaityto
jui. Lietuvių kalboje ir pati per
davimo forma, reikia manyti, 
būtų buvus be priekaištų.

Victor Gidžiūnas, O.F.M., DE VI
TA ET APOSTOI.ATU I RAT- 
RUM MINORUM OBSERVAN- 
TIUM IN LITUANIA SAEC. XV 
ET XVI. Brooklyn. N.Y. 1976. 
134 psl. Atspaudas iš “Archivum 
Franciscanum Historicum” 68 
(1975) 298-345: 69 (1976) 23- 
106).

karnų pasiūlytųjų ir jau turimų 
skulptūrų — originalių arba re
produkcinių.

Iš parodos dalyvių skulpto
rių bus imamas minimalinis $3 
mokestis už patarnavimus. Kiek
vienas skulptorius turės pats 
pasirūpinti savo darbų trans
portu ir drauda.

Informacijų ir registracijos 
blankų reikalu rašyti:

Estonian Art Centre
c/o Mali Pulm
28 Riverside Cres.
Toronto, Ont. M6S 1B6
Canada
Tel. 762-4394

VYTAUTAS AIDAS

Sibiriniai 
posmai
Vasara buvo ...
A/c. vasara buco, žydėjo ir gėlės 
Ir tundros virpėjo gyvybe. 
Sustingo nustebęs nei 

padauža vėjas.
Gėlių koks margumas .. . 

daugybė!
Saulutė ir nakčiai nesėda

už kalno,
'Žaliojoj platybėj žvalgės:
Rogelėse komis važiuoja

su elniais.
Čia šicnpįovėliai žvangina 

dalgiais. . .
Tai vasara buvo. Bet kokia 

trumputė.
Ji laisvės troškimais nugirdžius 
Vėl dingo kaip sapnas, 

kaip laimės minutė,
l ’žgavusiu ilgesiu širdį.
1946. IX. 28
Ir žiema atėjo...
Brendu per sniegą gilų — 
Aš per gyvenimą brendu. 
Išseko jėgos, čia paklydau. 
N orėčiau grįžt. .. ir kelio 

nerandu.
Norėčiau grįžt — užpustė pėdas, 
Norėčiau šaukt — nieks neišgirs. 
Brendu, o baimė širdį ėda — 
Argi čia, tundroj, teks numirt?
1917. U. 7

Č. SENKEVIČIUS
Cicero būrelis

Ketvirtojo teatrų festivalio 
Toronte trečiasis pasirodymas 
gegužės 28 d. Lietuvių Namuo
se buvo Cicero jaunimo vaidin
tojų būrelio. Negausus daly
viais sambūris suvaidino du 
trumpus Kvirino Runimo para
šytus ir režisuotus veikaliukus. 
Abu jie vaizduoja bolševikme
čio laikotarpį — pirmuosius su
ėmimus, seklių verbavimą, tar
dymus, kankinimus.

“Laisvės kaina” — tai 2 v. 
drama, kurioje studentas anga
žuojamas politinio komisaro 
tarnybai. Patyręs draugų kanki
nimus ir tardymus, atsiverčia 
ir, jau suimtas, kankintas, grum
tynėse su tardytoju pats žūsta, 
lyg atpirkdamas savo kaltę. Tą 
jaunuolį — Jurgį Kanapę — 
vaidino Bronius Bikulčius. Vai
dybinėse pastangose trūko lais
vumo, natūralumo, tarsena vie
tomis labai skubota, judesiai at
liekami, tarsi prisiminus, kad 
juos reikia daryti.

Natūralesnis buvo kaimo kal
vis Simas Gintaras, kurį vaidino 
Feliksas Kasparas. Laisviau sce
noje jautėsi ir Dana Runimai- 
tė, atlikusi mokytojos vaidmenį.

Rolandas Zumaras, vaidinęs 
ūkininką, antrame veiksme bu
vo drąsesnis ir labiau įtikinąs. 
Nijolė Sparkytė, Jonas Platakis 
ir Romas Kalpokas jiems skir
tus nedidelius vaidmenis sten
gėsi gerai atlikti.

Norint tinkamai perduoti žiū
rovams charakterius, reikia 
juos pirma scenoje sukurti. O 
tai padaro talentas ir darbas. 
Džiugu, kad jaunimas šio sun
kaus sceninio darbo nenusigąs
ta ir ateina papildyti retėjan
čių vaidybinio meno darbuoto
jų gretų.

Vaizdelyje "Liaudies priešas” 
Nijolė Sparkytė pamigusios mo
tinos vaidmenyje prašoko savo 
kolegas ir tarpais buvo tokia 
tikra, kad ėmei regėti nebe vai
dintoją, bet Lietuvos pamiškė
je prie kažkurio kapo sukniu
busią tikrą moterį, pasigailėji
mo vertą būtybę, savo išore ir 
reiškiamais pergyvenimais ati
tinkančią įsivaizduojamai kan
kinei. Natūralūs šūvių pakerta
mo žmogaus judesiai ir sukniu
bimas, tikri,, m.ų^tančiosios žo
džiai: “Ačiū, Dieve, už mirtį. .

Abu veikaliukai savo temati
ka perdaug nedomino. Dalykai 
ne vieno pergyventi, daug kar
tų skaityti, matyti, apšnekėti. 
Žiūrovas laukia originalumo, 
supanašėjimai tėra įdomūs tik 
kokioj nors naujoj meninėj for
moj. Veikaliukams trūko deko
racijų ir tinkamesnės aprangos. 
Rusų kareiviams turėjo būti 
skirtos “rubaškos”, o ne ameri
kietiško stiliaus- drabužiai. Su
prantama, daiktų transportaci- 
ja bei kitos techniškos kliūtys 
sudaro sambūriams sunkumų, 
bet scenoje žodis, judesys, dra
bužis butaforija bei dekoraci
jos susilieja į vieną nedalomą 
vienetą, kurį žiūrovai stebi ir 
vertina.

Linkėtina Cicero jaunimui ir 
jo vadovui K. Runimui bręsti 
sceniniame mene, puoselėjant 
savosios kalbos grožinį žodį ir 
vaidybingumą.

DAIL. DAGYS tarp birutiečių Klevelandc, kurios surengė jo tapybos ir 
skulptūros darbų parodą. Iš kairės: V. Nagevičienė, O. Jarašiūnienė, dail. 
Dagys, P. Karosienė . Nuotr. V. Bacevičiaus

( /I /.s/z/.sTtz ^aminėt£
Dr. Constantine R. Jurgėla, LI

THUANIA: THE OUTPOST OF 
FREEDOM. Kietais viršeliais, 387 
psl. Kaina — $15. Išleido 1976 m. 
Lietuviu Šaulių Sąjunga Tremtyje, 
bendradarbiaudama su ‘‘Valkyrie 
Press. Ine.” leidykla. Pastarosios ad
resas: 2135 1st Avenue So., St. 
Petersburg, Florida 33712, USA.

Rev. Joseph Neverauskas, F.F., 
THE ADVENTURES OF ZIGGY 
ZILCH. Autoriaus leidinys. Shenan
doah, 1976 m. Spaudė Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė Bostone. Kai
na su persiuntimu — $5.25, 144 psl. 
Galima gauti pas autorių, Saint Geor
ge Rectory, 129 So. Jardin St., She
nandoah, Pa. 17976, USA.

Šauliai scenoje
Ketvirtojo teatrų festivalio 

vaidinimų serijoje Čikagos šau
liai gegužės 29 d. Toronto Lie
tuvių Namuose suvaidino Juozo 
Nemunėlio 2 v. komediją “Pra
keiktas raštelis” vietoj numa
tytos 5 v. A. Kairio komedijos 
“Didysis Penktadienis”. Ren
gėjų vardu E. Kudabienė pa
aiškino, kad pakeitimas padary
tas dėl kaikurių aktorių susir
gimo.

Suvaidinta komedija labai pa
prasta, nesudėtinga ir savo siu 
žetu kone atsibodusi. Pagyvenu
si moteris (S. Petrauskiene) 
Puskepalienė turi slaptą myli
mąjį Petrą (Jonas Plata s is; ii 
apgaudinėja savo vyrą. Panaši 
ir jos draugė žvirblienė (Jūratė 
Jasaitytė). Iš valykloj sumaišy
to vyriško drabužio netikėtai iš
kritęs meilės laiškelis sukelia 
namuose audrą. Apkaltintas Tie 
ištikimybe Puskepalis Juozas 
Petrauskas), girtas grįžta namo, 
ant laiptų apalpsta ir paguldo
mas kaip miręs. Prasiblaivęs 
“numirėlis”, ramiai gulėdamas 
išklauso žmonos ir jos mylimojo 
šnektų, išgąsdina tarną Tada 
(Valdemaras Sadauskas) ir pa
galiau iš namų išveja šeimos 
draugą” Petrą,

Mėgėjams vaidinti komedija 
yra lengviausia. Kontaktas su. 
žiūrovais užmezgamas daug grei 
čiau, negu kad tikimasi Užten
ka riktelti “boba pasiuto ' ir 
jau kuriame nors kampe kas 
nors sukikena. Tačiau tai nėra 
vertinimo kriterijus. Ir koinedi- 
ją vaidinti gali būti lygiai sun
ku, kaip ir tragediją ar dramą. 
Tai priklauso nuo paties veika 
lo, režisūros ir atlikimo. Šaulių 
pasirinktas veikaliukas teatro 
festivalio pynėje buvo persilp- 
nas. Dalykai šimtą kartų girdėti 
ir matyti, situacijos sušaržuo
tos, praplaukiama paviršiumi, 
sekant tekstą, kuris irgi kalbi
niu požiūriu ne be trūkumų.

Kiek gilesnis buvo tarnas, ku
rį suvaidino jaunesnės kartos 
atstovas Valdemaras Sadauskas. 
Bandyta sukurti seno ir ligoto 
žmogaus charakterį. Kaikuriose 
vietose tikresnė buvo ir Puske
palienė (S. Petrauskienė), nors 
ištisai jai nepavyko tokia būti. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
Puskepalį (J. Petrauskas), tik 
jam trūko aiškesnės t arenos. 
Petro vaidmenį Jonas Platakis, 
taipgi jaunimo atstovas, atliko 
gana gerai, nors tarpais perdė
tai, gerokai pasūdytai. Žvirblie
nė (Jūratė Jasaitytė) turi talen
to, bet trūksta praktikos, apdai
los. Laidotuvių direktorius Al
bertas Kvečas nebuvo visiškai 
savas scenoje. Rūpestis ką ir 
kaip pasakyti užgožia laisvumą. 
Tai jau paprasto pasiruošimo 
reikalas.

Kai mažėja savų teatrų skai
čius išeivijoje, kiekviena pa
stanga scenos linkme yra svei
kintina. Lengviau šokti tauti
nius šokius, lengviau ir choruo
se dainuoti. Vaidinti scenoje ir 
žiūrovą žavėti reikia daug di
desnio pasiruošimo ir talento.

Čikagos šaulių meno vadovą 
J. Petrauską ir režisorę E. Ol
šauskienę, vedančius būrelį vai
dybinio meno linkme, sveikina
me, linkėdami dar daugiau su
burti apie save jaunimo.

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 4 ir 
nr. 5, 1977 m. balandis ir gegužė. 
Religinės bei tautinės kultūros žur
nalas. Leidėjas: Tėvai jėzuitai, 2345 
56th St.. Chicago. 111. 60636, USA.

ATEITIS nr. 2 ir nr. 3. 1977 m. 
vasaris ir kovas. Mėnesinis Ateiti
ninkų Federacijos žurnalas. Admi
nistracijos adresas: J. Polikaitis, 
7235 S. Sacramento Ave., Chicago. 
Ill. 60629. USA.

Petras Melnikas, DEBESYS IR 
PROPERŠOS. Aplankas — dail. V. 
O. Virkau. Lietuviškos knygos Klu
bo 1977 m. leidinys, gaunamas 
“Drauge”, 4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA. 292 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina — $6.
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DAIL VLADAS MEŠKĖNAS, pri

klausantis stipriausių Australijos 
portretistų gretoms, su dešimtimi 
portretų dalyvavo Sydnėjaus “Cen
tre Point” patalpose surengtoje įvai
raus dailės žanro parodoje.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS centro valdyba išleis stu
diją apie rytines etnografines Lie
tuvos sienas. Redakcinės kolegijos 
pirmininku sutiko būti dr. J. Puzi
nas, vadovavęs prie VLIKo veikian
čiam tyrimų institutui, kuriame yra 
sutelkta daug šios srities medžiagos. 
Veikalo apmatai buvo atskleisti cent
ro 'valdybos narių susitikime su dr. 
■J. Puzinu pas valdybos pirm. dr. J. 
Šalną Grayslake. Illinois valstijoje. 
Nutarta veikalan įtraukti ir Vilniaus 
pradmenis, remiantis paskutinėmis 
archeologinėmis iškasenomis, at
skleisti Vilniaus universiteto reikš
mę, miesto architektūrą, vilniečių 
tarmę bei papročius. Dr. J. Puzinas 
pažadėjo nedelsdamas sudaryti re
dakcinę kolegiją, su kuria ryšius pa
laikys Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdybos vicepirm. Z. 
Dailidka. Pirmąją auką busimajam 
veikalui — $1.000 čekį įteikė čika- 
gietis Valerijonas Šimkus.

KONKURSINĖJE DAILĖS PARO
DOJE Brisbanėje, Australijoje, su 
vienu savo kūriniu dalyvavo dail. 
Henrikas Šalkauskas. Vertintojų ko-, 
misija jam paskyrė pirmąją šios pa
rodos SLOGO premiją.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
gegužės 15 d. XXVI-ją “Draugo” ro
mano konkurso premiją rašytojui 
Kaziui Almcnui įteikė mecenatas Al
gis Raulinaitis, tūkstantį dolerių at
vežęs iš Los Angeles. K. Almenas 
prisipažino, kad savo romaną “Sau
ja skatikų” laiko pramoginiu, de
tektyviniu kūriniu, kurių taip pat 
reikia išeivijai. Ištrauką iš romano 
skaitė programos vadovė R. Janu- 
levičiūtė. Ilgą koncertinę programą 
atliko Čikagoje dar negirdėta sol. 
Ona šeštokaitė-Pliuškonicnė, mezzo- 
sopranas iš Filadelfijos. Dainavimo 
studijas pradėjusi pas buvusią Kau
no operos sol. J. Augaitytę, jas tęsė 
pas kitus dainavimo pedagogus pen
kerius metus. Koncerte skambėjo K. 
V. Banaičio V. Klovos, S. Šimkaus 
harmonizuotos mūsų liaudies dainos, 
originali kompozitorių — K. Kavec- 
ko, E. Laumenskienės, G. Gudaus
kienės, V. Marijošiaus, A. Pociaus. 
B. Dvariono, J. Gruodžio kūryba. 
Viešnia iš Filadelfijos koncertą už
baigė J. Massencto, C. Bohmo, P. 
Čaikovskio, E. Griego dainom, dviem 
prancūzų kompozitorių operų ari
jom: G. Bizet “Carmen”, C. Saint- 
Scans “Samsonas ir Dalila”. Akom
panavo muz. Aloyzas Jurgutis.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GIJOS paskelbtas romano, dramos 
ir novelės konkursas vysk. M. Va
lančiaus tema susilaukė tik astuo
nių kūrinių — romano, dviejų dra
mų ir penkių novelių. Vertintojų 
komisija, kurią sudarė H. Kačins
kas, A. Staknienė, V. Volcrtas, L. 
Žitkevičius ir premijų mecenato dr. 
J. Lenktaičio atstovas dr. J. Girnius, 
Niujorke įvykusiame posėdyje nuta
rė $1.000 premijos romanui ir $500 
premijos dramai neskirti. Novelės 
$250 premiją paskyrė P. Rugsėjo sla
pyvardžiu pasirašytam kūriniui 
“Vyskupo šešėlyje”. Atplėšus voką, 
paaiškėjo, kad autorius yra rašyto
jas Jurgis Gliaudą, gyvenantis Los 
Angeles mieste.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS jaunimas gegužės 7 d. 
Paryžiuje surengė Lietuvos muzikos 
ir dainų koncertą. Programą atliko 
bosas Ričardas Daunoras su pianis
to Algio Draugelio palyda, fleitis- 
tas Petras Odinis su pianiste Ra
minta Lampsatyte ir estrados sol. 
Violeta Rakauskaitė-Landienė. Sol. 
R. Daunoras dainavo S. Šimkaus, M. 
Petrausko, J. Tallat-Kelpšos harmo
nizuotas mūsų liaudies dainas, jas 
papildydamas V. Belli nio ir G. Ros- 
sinio operų arijomis, ncapolietiška 
F. P. Tosti daina. P. Odinis šiam 
koncertui buvo pasirinkęs dabarti
nių lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir J. S. Bachą. Sol. V. Rakauskaitė 
pateikė pluoštą estradinių dainų, su
kurtų kompozitorių B. Gorbulskio, 
A. Raudonikio ir M. Tamošiūno Lie
tuvoje.

SKULPTORIUS ANTANAS MON- 
ČYS, gyvenantis ir kuriantis Pary
žiuje, balandžio 21 — birželio 8 d. 
d. su viena pusketvirto metro augš- 
čio skulptūra dalyvavo “Salon de 
Mai” parodoje Paryžiuje. Birželio 8 
d. su trim didelėm skulptūrom jis 
įsijungė į parodą “Contradiction 
77”, kuri atidaryta taip pat Paryžiu
je, “American Center” patalpose. Ši 
paroda truks iki lapkričio mėnesio.

ALGIRDAS GRIGAITIS, vienas 
pirmaujančių mūsų fotomenininkų 
išeivijoje, su Čikagos lietuviais su
sitiko Jaunimo Centro kavinės kul
tūrinėje penktadienio vakaronėje. 
Visiems buvo labai įdomios jo pasta
bos apie simbiozinius kelių nuotrau
kų junginius, kurių dėka gaunami 
norimi spalviniai, kompoziciniai bei 
idėjiniai efektai. Savo nuotraukų 
skaidres A. Grigaitis rodė ekrane su 
atitinkamais komentarais.

ETNINIŲ GRUPIŲ’ ENCIKLOPE
DIJĄ anglų kalha leidžia amerikie
čių Hartfordo universitetas, Hart
forde, Conn. Leidėjai bendradarbiu 
pakvietė ir montrealietį Arūną Ali
šauską, kuris Londono universitete. 
Kanadoje, Ontario, dėsto istoriją.

“LIETUVOS” ANSAMBLIS pa
ruošė naują koncertinę programą 
“Dainuojame žmogui”, kurion įtrauk
ti lietuvių liaudies šokieti, liaudies 
dainos, žaidimai, .rateliai, originali 
kompozitorių, choreografų ir poetų 
kūryba. Kaip ir visi dabartiniai ren
giniai, ji skiriama sovietinės revo
liucijos šešiasdešimtmečiui. Progra
mą sudaro keturi paveikslai, prade
dant žmogaus gimimu ir baigiant 
vestuvėmis. Liaudiškąjį elementą šį 
kartą papildo ir naujosios tradicijos 
— komunistinės vardynos, panašaus 
pobūdžio intarpai į vestuves. Drabu
žius šiai programai sukūrė dailinin
kai Regina Songailaitė ir Juozas Bal
čikonis, o ją paruošė ansamblio me
no vadovas Pranas Budrius, vyr. 
baletmeisteris Juozas Lingys, vyr. 
chormeisteris Viktoras Žeimys, or
kestro vadovas Pranas Budrys.

DEVINTĄJĮ AKADEMINIO ŽO
DYNO tomą spaudai paruošė Moks
lų Akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas. Jin įtraukti vis.i 
R raidės lietuvių kalbos žodžiai, pa
pildyti populiariais tarptautiniais žo
džiais. Redakcine žodyno kolegiją 
sudarė: vyr. red. K. Ulvydas, redak
toriai A. Balašaitis, J. Kruopas, S. 
Kezytė, J. Paulauskas ir V. Vitkaus
kas.

SU MOKSLINE LENKŲ KNYGA 
vilniečius supažindino IV paroda, 
surengta centrinėje Lietuvos Mokslų 
Akademijos bibliotekoje. Apie 500 
leidinių parūpino dvi Lenkijos Moks
lų Akademijos leidyklos — valstybi
nė mokslinė ir “Osolineum”, mi
ninti 160 metų sukaktį. Lietuviškos 
mokslinės literatūros parodos Len
kijoje buvo surengtos tris kartus — 
Varšuvoje, Vroclave ir Poznanėje.

VILNIUJE VIEŠĖJO styginis veng
rų B. Bartoko vardo kvartetas, ku
rį sudaro I smuikininkas P. Komlo- 
šas, II smuikininkas Š. Dcvičas, al- 
tistas G. Nemetas ir violončelistas 
K. Botvajis. Šis muzikinis vengrų 
vienetas yra tartautinio konkurso 
Lieže laureatas, pasauliniu mastu 
priklausantis geriausių styginių kvar
tetų šešetukui. Koncerte skambėjo 
B. Bartoko, J. Haydno, L. Beethove- 
no kompozicijos.

KONKURSĄ “DZŪKIJOS DAINA- 
77” paskelbė Lazdijų rajono “Daina
vos” kolchozas. Vertintojų komisija, 
vadovaujama kompoz. V. Barkausko, 
geriausia daina pripažino kompoz. 
V. Budrevičiaus ir poeto P. Gaulės 
“Prie Dusios ežero”. Premijas taipgi 
laimėjo dainos: “Dzūkija” — kom
poz. J. Bašinsko ir poeto J. Mačiu
kevičiaus. “Dzūkijos merginos” — 
kompoz. V. Mikalausko ir poeto V. 
Barakausko, “Dainava — dainų skry
nia” — kompoz. L. Povilaičio, poeto 
E. Drėgvos. ,

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
kompozicijos katedros studentų kon
certe buvo atlikta dėmesio vertų kė
linių. Iš jų minėtini: O. Narbutai
tės “Aritminės pulsacijos” fleitai, 
klarnetui, smuikui ir violončelei, D. 
Kairaitytės "Muzika fleitai, muša
miesiems ir fortepijonui”. Pirmoji 
yra III kurso studentė, kompoziciją 
studijuojanti pas prof, J. Juzeliūną, 
antroji — antrakursė, prof. E. Bal
sio mokinė. Įdomios buvo ir antra
kursės A. Žigaitytės variacijos cho
rui lietuvių liaudies dainos “Sau
lele, motule” tema, fortepijoninės 
antrakursių F. Latėno ir V. Bartu
lio variacijos. Ši trijulė taip pat- yra 
prof. E. Balsio mokiniai. Pagyrimo 
susilaukė ir dar vienas O. Narbutai
tės kūrinys — vokalinis ciklas “Pa
tekėjau vidury naktelės”, skirtas 
merginų ansambliui. Koncerte vyra
vo pradedantiems dėkingesnis mi
niatiūros žanras.

S Ą J U N GINIA ME METINI A M E 
KONKURSE “Knygos menas” pre
mijų susilaukė 12 lietuviškų knygų. 
Pirmojo laipsnio diplomus laimėjo: 
“Mokslo” leidiniai — E. Laucevi
čiaus monografija “XV-XVIII amžių 
knygų įrišimai”, “Lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos” I tomas, 
“Vagos” — Žemaitės “Petras Kur
melis”, S. Krasausko albumas “Am
žinai gyvi” ir M. K. Čiurlionio - re
produkcijos.

ŠIAULIEČIAI DAILININKAI J. 
Kmieliauskas, A. Vasiliauskas, V. 
Tribandis. A. Krištopaitis ir G. Bag
donavičius savo naujausių darbų pa
rodą surengė Tauragės kultūros na
muos. Juose taipgi viešėjo ir poetas 
Jonas Graičiūnas. Jo naujuosius ei
lėraščius skaitė aktorė Gražina Ur
bonaitė.

P. VAIČIŪNO “PRISIKĖLIMU” 
savo repertuarą papildė Šiaulių dra
mos teatras. Spektaklį paruošė vyr. 
rež. A. Ragauskaitė, pastaruoju me
tu didelį dėmesį skirianti mūsų kla
sikams. Jos dėka teatras susilaukė 
V.'Mykolaičio-Putino “Valdovo”, B. 
Sruogos “Pajūrio kurorto”. Muziką 
“Prisikėlimo” spektakliams sukūrė 
kompoz. O. Balakauskas, scenovaiz
džius — dail. J. Taujanskienė. Šo
kius paruošė Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos, tarptautinio pripažinimo su
silaukę klasikinių šokių atstovai.

DAIL. AUGUSTINO SAVICKO 
automonografiją “Nerami kelionė” 
išleido Maskvos leidykla “Sovetskij 
pisatcl”. Įvaoinis straipsnis — poe
to E. Mieželaičio. A. Savickas šioje 
knygoje kalba apie savo gyvenimą 
bei kūrybą, aprašo kelionių įspū
džius, susitikimus su dailininkais bei 
kitais menininkais. Iliustracijai pa
naudoti autoriaus kūriniai, doku
mentinės nuotraukos. V. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO, ONT. M6R1X6

(prie Bloor St. W., priešais "Towers" aikštę)

INDIAN RD. — GEOFFREY. 10 didelių kambarių, atskiras mūrinis 
namas; 4 kambariai pirmame augšte, 3 prausyklos, 3 virtuvės. Par
duodamas su visais baldais. Įmokėti apie $10-15.000 ir viena atvira 
skola išsimokėjimui.
BLOOR — JANE, naujai atremontuotas namas, 7 kambariai per du 
augštus, 2 modernios virtuvės. 2 prausyklos, ekstra kambarys rūsy
je Garažas ir šoninis pravažiavimas. Įmokėti apie $15-20.000.
PEARSON AVE. — RONCESVALLES, gražus 9 didelių kambarių 
namas. Visas iš pagrindu atremontuota — naujas namas iš vidaus. 
Privatus platus šoninis įvažiavimas, garažas. Įmokėti $10-15.000 ir 
vienas mortgiėius išsimokėjimui.
RONCESVALLES — WESTMINSTER, atskiras, mūrinis namas. 8 
kambariai, didelis sklypas. Arti susisiekimo ir krautuvių. $10.000 
įmokėti, vienas atviras 10-čiai metu išmokėjimas.
BLOOR — INDIAN GROVE, gražus 4 butų namas. 5 kambarių bu
tas pirmame augšte. Didelis sklypas, privatus privažiavimas. įmokėti 
$25.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD., 11 kambarių, atskiras mūrinis 
namas, 4 kambariai pirmame augšte. Įmokėti $15.000. Namas be 
skolų.
WRIGHT AVE. — INDIAN RD., gražus 11 kambarių namas; 4 kam
bariai pirmame augšte su atskiru įėjimu ir prausykla. Garažas ir 
platus šoninis privažiavimas. Įmokėti $15.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
mshSaI9' St" Toro"f°' Ont • Tel. 532-3400 M o n lAo ___ _______________________ ___ _______

AKTYVAI — virs 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų
= pensijų ir namų s-tas
= taupomąsias s-tas
= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines
E nekiln. turto
E ‘investacines

8 % %
9%
7%
6%

9’/2%
914%

10%

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

Nemokomo visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sgskoitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

OTEIi SSTi* 406 Roncesvalles Avė.
a B LbsbMIs $ r'UKd telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

A utorite Stites service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
® Snieginės ir paprastos padangos, Michelfn, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

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

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

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

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Toronto Maironio mokyklos X skyrių baigusieji mokiniai su savo vedėju ir 
mokytojais surengė išvyką autobusu į Tūkstantį salų Ontario provincijoje. 
Viršuje — dainuoja autobuse, apačioje — dail. A. Tamošaičio sodyboje 
gauna šeimininko dovanas — paveikslus Nuotr. S. Dabkaus

©^SPORTAS
SPORTAS VISUR

Tarptautiniame krepšinio taurės 
turnyre dalyvauja 10 valstybių iš Eu
ropos. P. ir S, Amerikos. Rungtynės 
vyksta įvairiuose miestuose. Po pen
kių rungtynių šiame turnyre be pra
laimėjimų pirmavo Sov. Sąjungos, 
Italijos ir Jugoslavijos komandos. 
Netikėtų laimėjimų pasiekė Izraelio 
komanda, kuri su 4 laimėjimais pa
siekė IV vietą. Nesiseka tokioms pa
jėgioms komandoms, kaip J.AV ir 
Brazilija, kurios yra daug žemesnėj 
vietoj. Tačiau padėtis gali greit pa
sikeisti. Siame turnyre taip pat da
lyvauja ir jauna Kanados krepšinio 
komanda, kuri, deja, dar nelaimėjo 
nė vienų rungtynių ir yra paskuti
nėje vietoje. Šioje komandoje žai
džia labai jaunas, bet talentingas 
Leonas Rautinšas. kurį treneris J. 
Donohue labai vertina ir tikisi su
silaukti pajėgaus žaidėjo Maskvos 
olimpiadai. Jis apgailestauja, kad 
L. Rautinšas. būdamas dar vidurinės 
mokyklos mokinys, neturės teisės 
dalyvauti ateinančiose pasaulio stu
dentų krepšinio varžybose Sofijoje.

Kaikurios šio turnyro pasekmės: 
Brazilija • Italija 90:86, Meksika • Iz
raelis 90:79, Brazilija - Jugoslavija 
95:93, Italija - Argentina 107:72, Iz
raelis - Argentina 106:94. Maskvoje 
Brazilija pralaimėjo Sov. Sąjungai 
92:93. Lieže Kanada netikėtai pra
laimėjo silpnokai Belgijai 62:65.

Atrankinėse pasaulio futbolo pir
menybių rungtynėse Vengrija nuga
lėjo Graikiją 3:0. Po šio laimėjimo 
Vengrija tapo atrankinių Europos 
varžybų IX grupės nugalėtoja ir be
veik užsitikrino vietą baigminėms 
pirmenybėms Argentinoje. Jai dar 
teks peržaisti su P. Amerikos III 
grupės laimėtoju Peru. Sis Vengri
jos laimėjimas, antras iš eilės, iš
stūmė pajėgią Sov. Sąjungos koman
dą iš pasaulinių pirmenybių.

Čekoslovakas V. Hort, pralaimė
jęs pasaulio šachmatų parengiamo
joje pirmenybių rungtyje rusui 
B. Spaskiui Reikijavike. žaidė ne
įprastame simultane. Pradžioje žai
dė su 200 varžovų, o po to su tais, 
kurie pakeitė pralaimėjusius. Iš viso 
didmeisteris žaidė su 550 šachmati
ninkų. Jis laimėjo 477 žaidimus, 10 
pralaimėjo ir 63 baigė lygiomis. Tai 
savotiškas rekordas.

Atrankinėse pasaulio futbolo rung
tynėse Švedija nugalėjo Šveicariją 
2:1 ir užsitikrino vietą baigminėms 
futbolo žaidynėms 1978 m. Argenti- 
nije. A. S.

LAUKO TENISO TURNYRAS
• ČIKAGOJE

Vid. Vakarų sporto apygarda į sa
vo pirmenybes šiemet nutarė kviesti 
visus Amerikos ir Kanados lauko te
nisininkus. Jos būtų, kaip visame pa
saulyje šiuo metu priimta, vadina
mos “open”.

Panašios pirmenybės pernai su
traukė per 60 dalyvių ir buvo gan 
gero lygio. Jos įvyks birželio 25 ir 
26 d.d. Čikagoje, Marquette Parke. 
Jų organizacija vėl patikėta Čika
gos Lietuvių Teniso Klubui, kuris 
pernai įrodė savo sugebėjimus.

Turnyras vyks šiose klasėse: vyrų 
A ir B, senjorų (per 45 m. amžiaus), 
jaunių ir mergaičių (žemiau 18 m. 
amžiaus), vyrų ir moterų dvejetuo
se. Registracijos mokestis — $2 vie
netui; $2 dvejeto porai ir $1 jau
niams. Visi dalyviai turi būti SAL 
FASS nariai. Registruotis raštu, pri
dedant rcg. mokestį, pas Cėsių Žilio- 
nį, 40 Surrey Hill Rd., Palos Heights, 
Ill. 60463 iki birželio 23 d.

Turnyro pradžia vyrų A ir B kla
sėms — 9 v.r., šeštadienį, birželio 
25; nuo 11 v.r. pradeda kitos kla
sės.

Jaū žinoma, kad dalyvaus, be Či
kagos, Klevelando, Detroito ir Niu

jorko tenisininkai. Kanados lietuvių 
tenisininkų dalyvavimas būtų laukia
mas ir sveikintinas. Taip pat reikia 
pažymėti, kad pravedimo sistema ga
rantuos bent dvejas ar trejas rung
tynes. Taip pat laukiama gausaus da
lyvavimo bei rimtų kovų ir senjorų 
klasėje. V.

Vitas Gerulaitis dalyvavo tarptau
tinėse varžybose Romoje, kur įvei
kė italą Antonio Zugarelli 6-2, 7-6, 
3-6, 7-6 ir gavo 185.000 lyrų. Jis bu
vo pirmas amerikietis, laimėjęs šias 
varžybas nuo 1960 m., kai jų laimė
toju buvo tapęs Barry McKay.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus sporto rūmuose gegužės 

28-29 d.d. susitiko stipriausi Euro
pos gimnastai Xll-siose varžybose. 
Dalyvių susilaukta 60 iš 20 valsty
bių. Sovietų Sąjungos rinktinėje ne
buvo nė vieno Lietuvos atstovo, nes 
lietuviai šioje sporto šakoje vis dar 
tebėra silpnoki. Varžybas laimėjo 
Sovietų Sąjungos atletai, išsikovoję 
4 aukso. 5 sidabro ir 5 bronzos me
dalius.

Lietuvos moterų krepšinio turny
ras Varėnoje buvo užbaigtas Vil
niaus "Mokslo” atstovių pergale. 
Antrą vietą laimėjo Kauno “Poli
technika”, trečią — Kauno “Atle
tas”. Geriausių žaidėjų prizai įteikti 
trim “Mokslo” krepšininkėm: gynė
jai R. Minkevičiūtei. kraštinei puo
lėjai D. Kazarinaitei. vidurio puolė
jai V. Šulskytei.

Lietuvos sklandymo varžybose Kau
ne buvo pagerinti keturi Sovietų Są
jungos rekordai: A. Rūkas, skrisda-

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
datai tesurinko vos 9.120 balsų. 
Taigi, vidurkis kiekvienam kan
didatui buvo 276 balsai. Šiems 
rinkimams kompartija buvo pa
siūliusi 35 kandidatus, bet vie
nas jų — Arlene Bovingdon, 
kandidatuoti norėjusi Sault St. 
Marie, atsidūrė teisme. Kandi
datūrai užsitikrinti reikia šim
to balsuotojų pasirašyto sąrašo. 
Kai komunistė A. Bovingdon 
rinkimų komisijos pareigūnams 
pateikė savo sąrašą, net 80 as
menų pareiškė, kad jie jo nie
kada nebuvo pasirašę ir jos kan
didate nepasiūlė. A. Bovington 
byla, kaltinanti ją sąrašo suklas
tojimu, bus sprendžiama rug
pjūčio 29 d.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė tautinei Kanados šven
tei liepos 1 d. paskyrė $3,5 mili
jono, kai tuo tarpu pernai ne
buvo duota nė dolerio dėl eko
nominių varžtų. Didžioji pinigų 
dalis teks iškilmes perduodan
čiom televizijos laidom, žymių
jų kanadiečių kelionėm, para
dui prie federacinio parlamen
to rūmų. Vienybei stiprinti pa
rinkti du šūkiai anglų ir pran
cūzų kalbom: “Canada, I want 
to shake your hand” (Kanada, 
aš noriu paspausti tau ranką) ir 
“Le Canada, un beau pays, un 
pays libre” (Kanada graži ir 
laisva šalis). Liepos 1-ją federa
cinė vyriausybė vadina Kanados 
Diena, nors oficialiai ji vis dar 
tebėra Dominijos Diena. Pava
dinimo pakeitimo parlamentas 
nėra padaręs. Didžiausia tautinė 
šventė Kvebeke yra Šv. Jono 
Krikštytojo birželio 24. Separa
tistinės Kvebeko partijos prem-

Skautų veikla
• Sol. V. Verikaitis ruošia sktn. 

Stepo Kairio muzikinį vienetą išvy
kai į Australiją š.m. gruodžio mėne
si. Repetuojama : kiekvieną antradie
nį Toronto L. Namuose. Jam — di
delis, skautiškas ačiū. Vienetas taip
gi dėkoja “Paramos” ir Prisikėlimo 
par. kooperatyvams, paaukojusiems 
po $200. Žymus skautų rėmėjas iš 
Klevelando Vladas Sniolis vienetą 
parėmė $150 auka. Labai ačiū. No
rint nusiųsti didesnį skaičių vieneto 
narių į Australiją, yra būtina su
telkti daugiau lėšų, nes nevisi na
riai yra pajėgūs apmokėti kelionę. 
Jei atsirastų geradarių rėmėjų, pra
šome aukas siųsti “Paramos” kredi
to kooperatyvui, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Sąsk. nr. 4069.

• Mindaugo dr-vės prityrusių skau
tų kelionėje birželio 4-5 d.d. dalyva
vo 12 narių. Nukeliauta apie 20 my
lių pėsčiomis. Patirta, kaip reikia 
tokiom kelionėm pasiruošti, ką pa
siimti, kaip apsirengti. Noras padi-
c. ėjo turėti daugiau panašių žygių. 
Dr-vės šventė. įžodis ir iškyla — bir
želio 25-26 d.d. Romuvoje. Kviečia
mi ten visi — tėvai, rėmėjai, vado
vai.

• Toronto skautininkų-kių ramo
vė rengia tautos didvyrio partizano
J. Lukšos - Daumanto 25 m. ir lais
vės kovotojo Romo Kalantos 5 m. 
mirties sukakčių minėjimą spalio 2
d. Lietuvių Namuose. Tame minėji
me - koncerte programą atliks poe
tas dr. H. Nagys, sol. D. Mongirdai- 
tė ir akt. E. Kudabienė.

• Toronte lankėsi Los Angeles jū
rų skautų instruktorius V. Zelenis 
ir tarėsi knygos “Burės ir varikliai” 
leidimo reikalu. Knygą spaudai pa
ruošė jūr. v.s. B. Stundžia. C. S.

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BLOOR — DUNDAS, atskiras tributis, 14 kambarių; vandeniu šildo
mas; arti Bloor gatvės ir Lietuviu Namu; 2 garažai; įmokėti apie 
$25.000.

JANE —•_ ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambariu, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal vieną, atvirą mortgičiu su 
$8.000 įmokėjimu.

z RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras, 10 kambarių, plytų namas 
Dvi prausyklos, virtuvės, gerame stovyje. Kaina’ sumažinta — 
$56.500. Įmokėti tik $6.000.

EVANS — COŲBECK, 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

mas į nustatytą vietovę ir atgal, 
sėkmingai įveikė 606 km; V. Slium- 
ba 300 km nuotolyje pasiekė 116 
km per valandą greitį; R. Koronke- 
vičius trikampio varžybose nuskrido 
706 km; V. Sabeckis 500 km trikam
pio skrydyje išvystė 98 km per va
landą greitį. Visi jie yra Kauno 
aviacijos sporto klubo nariai, varžy
bose naudoję "Lietuvos” sklandytu
vą, išskyrus V. Sabeckį, skridusi 
“Jantar-standart” tipo sklandytuvu.

Lietuvos plaukinio varžybas Kau
no “Pluošto” baseine laimėjo šiau
liečiai, II vietoj palikę vilniečius, 
III — klaipėdiečius. Šiaulietė R. Va- 
ranavičiūtė. kurią treniruoja A. 
Dambrauskas, pagerino Lietuvos mo
terų ir merginų rekordą, 200 m. del
finu nuplaukusi per 2 min. 28,6 sek. 
Su kitomis varžybų rungtimis ji lai
mėjo net šešis aukso medalius. Kau
nietė R. Jankauskaitė, trenerės J. 
Sodaitytės auklėtinė, pasiekė du 
naujus mergaičių rekordus: 100 m 
laisvu stiliumi nuplaukė per 1 min. 
3.5 sek.. 200 m delfinu — per 2 min. 
31,4 sek. Gražiai šiose varžybose pa
sirodė ir klaipėdietis J,. Šiaudinis.
K. Donelaičio vidurinės mokyklos 
dešimtokas, laimėjęs pirmąsias vie
tas net keturiuose nuotoliuose lais
vo stiliaus plaukime 100, 200. 400 
ir 1500 metrų. Kauno politechnikos 
instituto studentas R. Bačiliūnas 
taip pat išsikovojo keturias pirmą
sias vietas. Varžybų čempijonais ta
po ir vilniečiai R. Žulpa, A. Aniulis,
L. Kačiušytė, šiaulietė L. Mališaus- 
kaitė, klaipėdietė N. Michailova.

Augštųjų Lietuvos mokyklų baig
minėse futbolo varžybose susitiko 
Vilniaus “Šviesos” ir Kauno "Atle
to” vienuolikės. Laimėtojais ir čem
pijonais tapo vilniečiai, kauniečius 
nugalėję 1:0.

TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambarių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vieno miegamojo. Tik 15 metų senumo. Van
deniu ■ alyva šildomas. Du garažai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

> i :

OSSINGTON — DUNDAS, 9 kambarių, trijų augštų, atskiras, van
deniu - alyva šildomas; pravažiavimas ir garažas. Prašo $65.900.
ST. JOHN — RUNNY'MEDE RD., geras pradedantiem kurtis namas, 
6 kambarių, dviejų augštų, pusiau atskiras; 142 pėdų .gilumo sklypas, 
sumodernintas viduje; tik S8.000 įmokėti. Prašo $53.500.
DOVERCOURT — COLLEGE, netoli Prisikėlimo parapijos, atskiras 
gražus namas, 10 kambarių; vandeniu šildomas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kiemas. 2 garažai; savininkas ima vieną atvirą mort- 
gičių.
BURNHAMPTHORPE RD., 4 metu senumo “townhome”; 4 miega
mieji. 3 prausyklos, kilimai, indų ir skalbinių plovimo mašinos, 
džiovinimo mašina, užbaigtas rūsys. Tikrai prabangus namas. Savi
ninkas išsikelia. Prašo tik $64.500. $10.000 įmokėti.

Reikalingi pinigai mortgičiams (pirmieji ir antrieji) geros palūkanos.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

489-1543

Taupyk ir skol inkis
Pirmutiniame ir'didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

814% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 
714% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 16 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

jeras R. Levesque savaitę trun
kančiam šios šventės festivaliui 
provincinę paramą šiemet padi
dino $282.000 iki bendros Sl.- 
350.000 sumos. Kvebeko parti
ja jos renginiuose stengsis pa
brėžti nepriklausomybės mintį.

Ontario provincijos iždo fi
nansuojama konferencija “Ka
nados likimas” įvyks birželio 26 
- 29 d.d. Toronte, Yorko univer
sitete. Jos vadovu bus universi
teto rektorius H. L Macdonal- 
das, priklausantis patariama
jam Ontario vyriausybės komi
tetui Kanados federacijos klau
simu. Dalyviais pakviesti įvai
riom gyvenimo sritim atstovau
jantys kanadiečiai, nes norima 
paruošti visai Kanadai priimti
nas gaires, kurios užtikrintų 
Kvebeko pasilikimą federacijo
je. Pasak pirm. H. L Macdonal- 
do, Ontario delegatų sąraše yra 
100 asmenų, iš kurių jam žino
mi tėra šeši. Konferenciją ati
darys Yorko universiteto prof. 
R. Cook, o kalbėtojų eilėse bus 
tokie žinomi kanadiečiai, kaip 
klagarietis rašytojas J. Gray, 
kvebekietis žurnalistas S. Cha- 
put-Rolland, Montrealio dien
raščio “Le Devoir” red. C. Ry
an, buvęs Ontario premjeras J. 
Robarts. Konferencijoje iškel
tos mintys vėliau bus svarsto
mos kitose vietovėse surengtuo
se seminaruose. Šių svarstybų 
rezultatai po pusmečio vėl bus 
pateikti antrajai konferencijos 
daliai.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — S12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“TŽ” siunčiami nemokamai.

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

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

1113 Dundas St. W., — . — — — fjfx Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ®NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO
Įveda elektrą Į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokomos Įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

R- Cholkan & Co. Ltd.
CHOutan _

GENERAL INSURANCE
RATHBURN — ISLINGTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su atviru židiniu, ramioje gatvėje prieš golfo aikštyną, 
netoli požeminio. Prašoma kaina — $95.900.
ROYAL YORK — BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, puikiai užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didžiulis 
kiemas su tekančiu upeliu gale, rami vieta.

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras vos keliolikos metų senumo 
originalus tributis; du butai po 3 miegamuosius, privatus įvažiavi
mas — garažas, graži vieta.
JANE — BLOOR, atskiras, rupių plytų, 7 kambarių namas, 2 prau
syklos, užbaigtas rūsys, naujas vandens-alyvos šildymas, garažas; 
apie $20.000 įmokėti; namas be skolų, netoli Bloor gatvės.
INDIAN RD. — HIGH PARK, 11 kambarių atskiras namas, 3 prau
syklos, 3 virtuvės, garažas su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti, 
viena skola.
VAK/LRUOSE, modernus, apynaujis, apie 15 metų senumo 10 butų 
apartamentas su balkonais; apie $33.000 metinių pajamų; apie $70.000 
įmokėti: privatus įvažiavimas su garažais.

P. K E R BERI S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584



Pasaulio lietuviu
PLS Žaidynių programa deri

nama su. dainų švente ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sei
mu. Visiems trims renginiams 
duotas bendras vardas — Pa
saulio Lietuvių Dienos (PLD) 
Angliškai pavadinimas skamba 
World Lithuanian Festival. Vi
sų trijų renginių organizacinia
me komitete PLSŽ atstovauja 
PLSŽ organizacinio k-to pirm. 
Pr. Berneckas ir atstovas V. Ig- 
naitis. PLD lėšų telkimo komi
sijoj sportininkams atstovauja 
St. Dargis ir P. Dunderas.

PLSŽ organizaciniai ir varžy- 
biniai komitetai veikia savaran
kiškai, tik parengiamuosius dar
bus derina su PLD organizaci
niu k-tu. Kitos komisijos taip 
pat darbus koordinuoja su PLB 
seimo ir dainų šventės rengi
niais.

Sėkmingam visų parengiamų
jų darbų Įvykdymui ir PLD su
rengimui ruošiami organizaci
niai nuostatai.

PLSŽ-nėms gautos ir pirmo-

jeigu turėsite tris pirmuosius
laiminčius skaitmenis

Mes žinome, kaip tai atsitinka. Kartais 
gaunate tris pirmuosius laiminčius numerius ir 
pradedate galvoti apie laimėjimą, bet, deja, 
pamatote, kad nelaimėjote nė $25. O “Wintario” 
nori, kad visi laimėtų. Dėlto mes truputį pakeitėm 
loteriją — pridėjom daugiau laimikių. (Dabar 
jų yra daugiau nei dvigubai kiekviename 
traukime!) Tuo būdu kiekvienam žaidėjui davėm 
daugiau galimybių laimėti.

Štai kaip daroma. Pradedant birželio 23 dienos 
traukimu, jeigu jūsų turimo bilieto trys pirmieji 
skaitmenys atitiks tokia pat eile betkurio 
laiminčio numerio tris skaitmenis, — laimėsite 
5 bilietų knygelę sekančiam traukimui. Tai puikus, 
kad ir nedidelis, laimėjimas.
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Dabar daugiau nei dvigubai 
laimėjimų. O kaina ta pati— 
tik vienas doleris!

Tad ko laukiate? Nusipirkite bilietą arba 
bilietų knygelę ir dalyvaukite loterijoje kiekvieną 

antrą ketvirtadieni
9 valandą vakaro, sekdami 

traukimą televizijoje.✓T
YOUR , 

/uirtoi'o 
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\ PRIZE TICKETS 
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Simnn ę television
B' " " S I'll Sovininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, toisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, Įrengiam gaisro apsaugą (smoke detector)

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 1 V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

(S?)
Balio Maskeliūno Įstaiga

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

71st stkeet, CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

sportinės žaidynės
sios aukos: Kanados sporto apy
garda — $5'00. Toronto Lietu
vių Kredito Kooperatyvas “Pa
rama” — $300, Montrealio Lie
tuvių Kredito Unija “Litas” — 
$300, Hamiltono Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Talka” — 
$300, Kanados Lietuvių Fondas 
— $500. Visiems aukotojams 
tariame nuoširdų sportišką ačiū.

Aukos PLD-noms bus renka
mos Kanadoje ir JAV-se Lie
tuvių Bendruomenės bei sporto 
sąjungos atstovų bendrai, kur 
veikia Bendruomenės ir sporto 
sąjungos padaliniai. Bendruo
menės apylinkės aukas rinks 
savarankiškai ten, kur sporto 
klubai neegzistuoja. Aukos PL 
Sž priimamos ir tais atvejais, 
jei aukojamos tik žaidynių or
ganizavimui.

SALFASS klubų bei vienetų 
vadovai ir Įgaliotiniai mielai 
bendradarbiauja su Lietuvių 
Bendruomenės atstovais visuose 
darbuose.

PLSŽ Inf.

Turėjote tris pirmuosius laiminčius 
skaitmenis ir visdėlto nieko nelaimėjote?

Su birželio 23 traukimu
laimėsite 5 bilietus

sekančiam traukimui

H * Šiuos laimėtus bilietus
® reikia atsiimti per dvi savaites

nuo traukimo dienos tiktai iš
tokių pardavėjų, kurie turi 

šitokį ženklą.

ONTARIO LOTTERY CORPORATION

Lietuvis ateivis, prieš 30 metu at
vykęs darbams Kanados miškuose, 
Z'®.lgI.a ateitin- ku>> dabar tapo pra- 
e,tlml Nuotr. Vyt. Maco

O*™ laimime

Romuvos stovyklavietės sukaktis
Romuvos stovyklavietei neto

li Toronto — 15 metų! Pirmą 
kartą joje stovyklauta 1962 m. 
Tai buvo didelio entuziazmo me
tai: įsigytas nuosavas žemės 
kampelis prie tipiško Ontario 
ežero, apsupto miškais ir uolo
mis, pavadinto Fox vardu. Tą 
uždarą ir romantišką vietą su
rado naujų ežerų meškeriojimui 
bej ieškodamas Stasys Merkelis. 
Pranešė skautų vadovams, ku
rie jau dairėsi ką nors stovyk
lavimui pirkti. Tuometinis rajo
no vadas Vytautas Skrinskas su
judino Toronto, Hamiltono, Nia
garos pusiasalio, Londono, Del
hi vietovių vadovus ir tėvus — 
visi pritarė planui įsteigti “ma
žąją Lietuvą” apie 150 mylių į 
šiaurę nuo Toronto.

Užvirė darbas, dygo pastatai, 
retėjo tankumynai, gražėjo aikš
telės. Atsirado vartai, kryžiai, 
paminklai, aukurai. Viskas pa
našėjo į mažą miestelį. Trūko 
tik šventovės bokšto ir vienos 
kitos krautuvės.

Juostų audimo kursai
Lietuvių Tautodailės Institu

tas Kanadoje pradėjo savo veik
lą juostų audimu. Iš Ročesterio 
buvo atvykusi į dail. A. Tamo
šaitienės dailės studiją grupė 
mergaičių ir moterų pasimokyti 
Įvairių rūšių juostu audimo. 
Kursantes buvo supažindintos 
su lietuvių juostų istorija bei 
daile. Kiekviena klausytoja už- 
siaudė po rinktinę juostą ir bu
vo išmokytos pinti, vyti.'kaišyti 
ir austi dimines juostas. Joms 
buvo parodytas didelis Tamošai
čių rinkinys senoviškų juostu, 
atsivežtų iš Lietuvos, ir šios pa
lygintos su dabartinėmis audžia-

momis juostomis.
Užbaigus juostų audimo kur

są, buvo išduoti pažymėjimai 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
vardu: Živilei Tamošiūnienei, 
Gailei Tamošiūnaitei, Gailei 
Skučienei, Rūtai Ilgūnaitei, Rū
tai Gečienei. Lizai Choromans- 
kaitei. Kursams vadovavo A. Ta
mošaitienė, talkinama A. Tamo
šaičio teorinėmis žiniomis.

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

ap-

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

^ifts International Jne
Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbiniu pasirinkimas.

CACENAS
AH Seasons Travel, B.D

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Toje vietoje kiekvieną vasarą 
stovyklauta ne dešimtimis, bet 
šimtais. Visi jautė, kad dvi sto
vyklinės savaitės Romuvoje jun
gė visus, skatino artėti ir tuo 
būdu vystėsi nauji savos bend
ruomenės nariai. Skautiškuoju 
metodu lavintasi visokeriopai, 
nors vadovai-vės nevisada džiau
gėsi šimtaprocentiniais rezulta
tais, bet visada tikėjo, kad iš 
šimto bent keli pasuks ryžtingu 
lietuvišku ir savuoju keliu. Dėl
to apsimokėjo aukoti atostogas, 
energiją ir pinigus.

Penkioliktą kartą renkantis Į 
Romuvą, visi bus atžymėti su
kaktuviniu ženklu. Stovykla bus 
rugpjūčio 6-20 d.d. Ji bus skir
tinga tuo, kad joje stovyklaus iš 
visų JAV ir Kanados vienetų at
siųstos reprezentacinės skiltys. 
Tai skilčių sąskrydis su Įdomia 
varžybine programa.

Taipgi organizuojamas sto
vyklauti ir skautiškasis senimas 
atskirose skautininkų-kių pasto- 
vyklėse. Stovyklos organizavimo 

■ vadovybė prašo visus apie daly
vavimą pranešti iki birželio 15 
d. Pranešimus siųsti rajono va
deivų adresais: s. L. Gvildienė, 
75 Bow Valley Dr., Scarbo
rough, Ont., ar s. L. Kalinaus
kas, 43 Glenlake Ave., Toronto, 
Ont. Organizavimą koordinuoja 
dabartinis rajono vadas v.s. K. 
Batūra, kuriam tenka pati sun
kioji viso darbo našta ir atsako
mybė. Bet didelė patirtis ir ne- 
dingstanti energija nugalės vi
sas kliūtis — tikimasi stovyk
lauti bei sukaktį paminėti gied
roj skautiškoj nuotaikoj. Gi 
gausesnis svečių apsilankymas 
tebūna užmokestis darbštiems 
vadovams — štai, mūsų darbu 
domisi ir mus paremia. Iki pasi
matymo visiems Romuvoje!

' C. S.

Calgary, Alberta
VISI KANADIEČIAI TESIMOKO 

LIETUVIU KALBOS! Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Kalgario apy
linkės valdyba išleido jau trečią nu
merį savo biuletenio "Kalgario Lie
tuvių Žinios". Adresas: 32 Fernie 
Pl. S.E. T2H 1A5. Gegužės mėnesio 
numeryje įdėtas visuotinio susirin
kimo aprašymas,, valdybos pareigūnų 
pranešimai. įdomus yra Vic Barron 
pasisakymas, atspausdintas iš “Cal
gary Herald” 1977. IV. 21. Jo auto
rius sako, kad niekas nenori moky
tis antros kalbos. O jeigu jau reikia 
mokytis, tai geriau visi tesimoko lie
tuvių kalbos, o ne prancūzų, kuri 
yra sunki, komplikuota. Lietuvių gi 
kalba yra lengva išmokti ir jos gali
ma išmokti per kelias valandas be 
jokio liežuvių laužymo. Tuomet visi 
kalbės lietuviškai . . .

Kaip matyti iš biuletenio, pagrin
dinis dabartinės valdybos užmojis — 
surengti jaunimo stovyklą — suva
žiavimą. Šeimininkės (p.p. Nevadie- 
nė, šimunėlienė. Grigienė) vaišino 
savo tautiečių pagamintu maistu 
naujuosius Kanaoos piliečius, gavu
sius pilietybės pažymėjimus iš tei
sėjo. Veikia ir lietuviška mokykla 
pas V. Dubauskicnę. Joje moko — 
Gražina Noreikienė, Elvyra Krausie- 
nė ir Kęstutis Dubauskas.

Biuletenyje įdėta informacija ang
lų kalba apie būsimą jaunimo sto
vyklą š.m. liepos 1-9 d.d. YMCA pa
talpose Yamuska Centre prie Ex- 
shaw. Yra ir kitokių žinių anglų kal
ba. šalia jų išspausdintas G. Norei- 
kienės rašinys lietuvių kalba “Jauni
mas yra mūsų ateitis”. Šalia rimtų 
informacijų biuletenyje yra ir hu
moro bei iliustracijų. Toks biulete
nis pagyvina vietos lietuvių veiklą 
ir skatina į vieningesni gyvenimą. R.

Sudbury, Ontario
NEVISAI TAIP BUVO. “TŽ” 22 

nr. parašyta, kad Sudburio “Rudens 
atžalyno” įsteigėjas buvo Rimas Bag
donas. Tiesa, pirmąją tautinių šo
kių grupę 1948-49 m. įsteigė Rimas 
Bagdonas ir pats šoko. Kai išvyko iš 
Sudburio, tautinių šokių grupę per
ėmė Auuronė Albrechtienė ir dau
gelį metų jai vadovavo. Kai dauge
lis šokėjų išvyko iš Sudburio, buvo 
tyla. Po trumpos pertraukos į 
būrį atvyko mokytoja Silvija 
tinkutė. Ji sudarė šokių grupę 
iš jaunimo ir pavadino vardu 
munėlė”. Neilgai čia teko jai dirbti 
— tik 4 metus. Išvykdama ji per
davė tautinių šokių grupę G. Pode- 
rytei. kuri ir dabar jai vadovauja. 
“Rudens atžalyno" grupę sudarė 
Sudburio Maironio kuopos šauliai ir 
mėgėjai. Jų tarpe yra keletas šokė
jų, kurie šoko dar su Rimu Bagdo
nu. Kadangi Audronė Albrechtienė 
yra šaulė, tai ji šiai grupei vadovau
ja ir pati šoka. Atžalyno šokėja

Sud-
Mar- 
vien
“Ra-

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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<& SKAITYTOJAI P4SISAK0
TURISTAI LIETUVOJE

Vasaros metu Palangą aplanko per 
100.000 turistų. Jie atvyksta daugiau
sia iš “plačiosios” Rusijos. Lietu
viai iš užsienio ten neleidžiami.

“Gimtojo Krašto” š.m. vasario 24 
d. laidos puslapiuose džiaugiamasi, 
kad Zarasų ekskursijų darbuotojai 
pernai priėmė 57.000 turistų. Pranas 
Kariūnas vežiojo Sarkiūnus (iš JAV) 
po įvairius Lietuvos miestus, nes jis 
to užsitarnavęs komunistų propagan
dos liaupsinimu JAV-se.

“GK” kovo 3 d. nr. įdėta Vyto Si- 
minkevičiaus (iš Toronto) nuotrau
ka. Jo žodžiai: “įspūdžiai Lietuvoje 
patys geriausi. Pažanga labai didelė. 
Ir pats mačiau labai aukštą šiandie
ninės kultūros lygį.” Kas su tuo 
nesutinka, jis laiko fanatikais. Jis 
džiaugiasi pavergta Lietuva ir laisve 
keliauti po visą Lietuvą. Vienerių 
metų laikotarpyje jis lankėsi tris 
kartus. Kiekvieną kartą buvo ilgiau 
nei paprastai leidžiama. Paskutinį 
kartą išbuvo Lietuvoje net dvi savai
tes. Tuo laiku turėjo progos lankyti 
net specialius kursus.

Deja, kiti mūsų tautiečiai iš To
ronto ar kitur įleidžiami Lietuvon 
tik 5-6 dienom į Vilnių su vienos 
dienos išvykomis į Kauną, Trakus 
bei Druskininkus. Kurie mėgina nu
vykti į savo tėviškes aplankyti savo 
tėvų kapų ar ligotų giminių, sulai
komi ir baudžiami. Nevienas jau 
yra sumokėjęs baudas, kai buvo su
gautas už Vilniaus miesto ribų. Vi
sai neseniai viena lietuvė, iš Europos 
nuvykusi į Vilnių, mėgino aplankyti 
sergančius tėvus prie Alytaus. Pake
lėje buvo sulaikyta milicijos ir nu
bausta 10 rb. bauda po valandos tar
dymo. Taip pat buvo grasinta, kad 
sekantį kartą bus griežtai nubausta 
ir ištremta iš krašto. Ji, žinoma, 
nespėjo pamatyti tos V. Siminkcvi- 
čiaus matytos “augštos” rusų atneš
tos kultūros, tautos laisvės bei pa
žangos Lietuvoje. V. Stangis

KLAIDA AR VAGYSTĖ?
Paėmęs į rankas š.m. gegužės 19 

d. “Dirvą”, pasipuošusią pirmame 
puslapyje mano paveikslo “Trys bro
liai” reprodukcija, randu įrašą: “J. 
Jonaičio akvarelė “Trys Baltijos bro
liai”. Pabaltiečių Dienos Venecuelo- 
je atžymėjimui išleista spalvota at
virutė”.

Žiūriu ir pats netikiu . . Aiškiai 
matyti reprodukcijos apačioje, deši
niame kampe, ir dail. Jurgio Juodžio 
parašas.

Kyla klausimas, ar tai neapsižiūrė
jimas bei klaida, ar sąmoningas sve
timo kūrinio pasisavinimas? Jei tai 
klaida, reikia atitaisyti, jei sąmonin
gas veiksmas — pasmerkti.

Dail. Jurgis Juodis

JAUNIEJI AKTORIAI
Tcrcnto Maironio mokyklos pa

baigtuvės sutraukė didelį būrį tau
tiečių, ne tik mokinių tėvų, bet ir 
daug pašaliečių.

Be puikių dešimtojo skyriaus at
stovų kalbų, publikai krito į akis 
vaidinimas — V. Krėvės “Silkės”. 
Galima įžiūrėti dvigubą naudą: im
ponuojantis vaitiinimo turinys (šva
ri sąžinė visiems reikalinga), antra, 
torontiškio mėgėjų teatro “Aitva

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurių šalį sutvarkys

Marius Rusinas ‘9,?r — Tel. 531-4674 5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

PRANAS BARAUSKAS, namų tel, 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

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

Įstaigos telefonas: 233-3323

Dyk INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS &ENCJ

w, gDR ESHER“™
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON ONTARIO 

BM9B 1K8~
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;F. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

* Namų — Gyvybės
# JĮ M ★ Automobiliu

< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West * Toronto ♦ Ontario

ras” kolektyvas tokiu būdu pratina 
ir paruošia naujus aktorius. “Silkes” 
paruošė “Aitvaro” aktorė L. Nakro- 
šiene. Kai kiti jaunimo auklėtojai 
suka galvas kur gauti jaunuolių savo 
veiklai plėsti ar bent ją tęsti, “Ait
varas” galvoja praktiškai — jų rei
kia prisiauginti.

Tiesa, šiame televizijos laikotarpy
je esame pratę matyti grandiozinius 
veikalus, prašmatnius artistus ir iš
taigingus pastatymus, bet savo 
kalba ir sava tema atlikti vaidinimai, 
ypač musų jaunimui dalyvaujant, 
yra kur kas vertesni ir mielesni lie
tuvio širdžiai. Be abejonės, tėvams 
yra džiaugsmo, o kartu ir daug dar
bo, kai jų vaikai vaidina, nes dažnai 
jaunuosius art’stus reikia pamokyti 
ir namuose, o teatro instruktorės tik 
"apdailina”.

Deja, jau turime ir skaudžios pa
tirties mūsų teatrų reikaluose. Kar
tais per kritikų negailestingumą pa
darome nepataisomų klaidų — išpei
kiami ir gabus aktoriai.

Kritikai turėtų nepamiršti, kad 
mėgėjų teatre visi dirba nemokamai, 
o jaunieji labai brangina laiką, nes 
nevienas jų tuo pačiu laiku ir savo 
studijas tęsia. Be to, jauniems lie
tuviams susidaro dviguba našta dėl 
permenko kalbos mokėjimo, ypač 
tarmiškumų, sutinkamų vaidinimų 
tekstuose. Todėl, jei vienas įsimaišo 
netokios augštos kokybės, nereikėtų 
rašyti ar sakyti viešai, kad jau ne
tinkamas.

Panašiai atsitiko prieš pora metų, 
kai Hamiltono "Aukuras” pasiskoli
no vaidintojų iš Toronto, nes kaiku- 
rie iš jaunųjų mėgėjų jau buvo gerai 
susipažinę su tuo menu. Tačiau atsi
rado “kritikas", kuris parašė labai 
nepalankų atsiliepimą. Dėlto netek
ta poros puikių jaunų artistų. Tokios 
nelemtos kritikos buvo sunaikintas 
jaunuolių pasitikėjimas, ir jokiais 
pažadais jų nebuvo galima atgal pri
vilioti. Turėtume tik džiaugtis, jei
gu jaunimas dar kur iš viso pasirodo.

Ar nebūtų pravartu visiems teatrų 
kritikams ir viešų nuomonių reiškė
jams, prieš pagarsinant, pasitarti su 
pačiais teatrų režisoriais-ėmis?

Girtinas reiškinys, kao mokyklos 
programoje vis dažniau dalyvauja 
ir mišrių šeimų vaikai su nelietuviš
komis pavardėmis. Tai rodo, kad jie 
gali išmokti lietuvių kalba.

Alijošiūtė

Cleveland, Ohio
SIBIRINIV TRĖMIMU minėjimas 

įvyks birželio 19 dieną. Sekmadienio 
Mišios bus atnašaujamos abiejose 
parapijose už nukankintus ir ken
čiančius kovoje už žmogaus teises Ir 
tautos laisvę. 12 v. Sv. Jurgio para
pijos salėje įvyks minėjimas, kurio 
metu kalbą pasakys buvusi Sibiro 
tremtinė ir knygos “Pėdos mirties 
-zonoje” autorė Elena Juciūtė. Meni
ne programą atliks vyrų choras, va
dovaujamas Juliaus Kazėno. Visi 
maloniai kviečiami pamaldose ir mi
nėjime dalyvauti. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavom ir paly
da. Minėjimą rengia Klevclando AL 
Tos skyrius. P. R.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Parapijos komiteto pirm. J. Žiū

raitis iš Toronto arkivyskupo Pocock 
gavo laišką, kuriame jis išreiškia su
tikimą būti Lietuvos Kankinių šven
tovės statybos garbės komitete. Laiš
kas baigiamas: “Aš tikiuosi, kad nau
jos šventovės pastatas bus sėkmin
gai užbaigtas ir bus katalikų bend
rijos židiniu.” Į garbės komitetą su
tiko įeiti generalinis Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, vysk. A. 
Deksnys ir Mississaugos burmistras 
Earl.

— Šventovės statybos darbai vyk
domi pilnu tempu: be sienų mūriji
mo darbų, kartu vykdomi mechani
niai ir elektros įrengimų darbai. 
Šventovės statybai aukojo $1.000: P. 
Z. Linkevičiai (Oakville); $312: V. 
Cuplinskicnė sūnaus a.a. Algio at
minimui; po $100: A. S. Draugeliai,
S. V. Vaitkai, V. Puniškienė, P. Bai- 
kauskienė; $50: M. Matuzevičius; 
$25: Stanis Dagilis. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Praėjusį sekmadienį pamaldo
se paminėti sibiriniai trėmimai. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu.

— Birželio 13 d. iš šios parapijos 
palaidoti: a.a. Algis Taraila ir a.a. 
Brucc Laurinavičius. Velionių šei
moms ir artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Parapijos choras pradėjo vasa
ros atostogas. Ačiū choro vedėjui 
muz. S. Gailevičiui ir visiems mie
liems parapijos choristams už gražų 
giedojimą sezono metu. Vasaros me
tu pamaldose prašomi giedoti visi 
pamaldų dalyviai.

— Wasagoj pamaldos pradedamos 
birželio 26, sekmadienį, 11 v.r.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 5 v.p. 
p., Prisikėlimo par. šventovėje įvyks 
Elenos ir Vinco Vasiliauskų, Joanos 
Zenkevičienės tėvelių, 50 m. vedy
binės sukakties padėkos pamaldos, 
po to — vaišės Anapilyje; sekma
dienį, 10 v.r.. Mišios už a.a. Bruce 
Laurinavičių, 11 v. už a.a. Petrą Balt- 
rukonį ir a.a. Boguslavą Celejewskj.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo pri

siminta a.a. Marė Usvaltaitė-Giedrai- 
tienė, kuri mirė birž. 6 d. Lietuvoje, 
būdama 73 m. amžiaus. Užuojauta 
šeimai. Taip pat reiškiame užuojau
tą Almai Tarailienei, dukrai Danu
tei Pranaitienei, dukrai Silvijai, ne
tikėtai mirus vyrui bei tėvui a.a. Al
girdui Tarailai, 50 m. amžiaus.

— Ryšium su sibirinių trėmimų 
minėjimu birželio 14 d. Sv. Mykolo 
katedroje. Išganytojo parapijos tary
bos posėdis nukeliamas į birželio 21 
d., 8 v.v.

— Nuoširdžiai dėkojame visiems 
savanoriams parapijiečiams, kurie 
pr. šeštadienį susirinko šventovės 
dažymui: M. Galinaičiui, Alg. ir J. 
Povilaičiams, J. Šturmui, K. Stulpi
nui, E. Bartminui. Dėkojame E. 
Sturmicnei, kuri telefonu apskam- 
bino talkininkams. Tikimės, kad kitą 
kartą į talką ateis ir anglai parapi
jiečiai.

— Mūsų ligoniai: šv. Juozapo ligo
ninėj — A. Vyšniauskienė ir And
rius Povilaitis, Gilcrest ligoninėj — 
M. Masiulytė.

— Parapijos (moterų draugijos) 
iškyla įvyks birželio 26 d. Henderson 
Parke, Oakvillėj, Lower Base Line 
(Eglintono gatvės tęsinys į vakarus 
nuo 25-to kelio ir į vakarus nuo 
Trafalgar Rd.; į rytus nuo 25 ke
lio). Pradžia 11 v. — pamaldomis. 
Visi dalyviai prašomi atsivežti savo 
kėdes bei lauko staliukus. Fantų rei
kalais malonėkite kreiptis į M. Dam- 
barienę arba E. šturmienę. P. Tarvy
dienė, V. Dauginis ir V. Drešcris 
planuoja jaunimui vaišes.

— Pamaldos — kas sekmadienį, 
9.30 v.r., su sekmadienio mokykla 
šventovėje.

PADĖKA
Išėjusi iš Mississaugos ligoninės, 

sustiprėjusi po ligos bei operacijos, 
dėkoju Jums, mano mieli bičiuliai: 
dr. A. Salkui-Salkauskui ir jo žmo
nai Birutei už ypatingą rūpestį nuo 
pradžios iki pat ligos pabaigos, Ali
nai Jefremovienei, kuri priėmė mane 
į savo namus iš ligoninės sustiprėti 
ir palydėjo iki namų Kingstone.

Dėkoju už gėles, dovanas bei lan
kymą: M. L. Kalinauskams, R. S. 
Valickiams, Br. P. Sapliams, VI. R. 
Stabačinskams, Br. Petrauskui. H. 
D. Steponaičiams.

Nuoširdus ačiū draugams otaviš- 
kiams, kurie mielu žodžiu bei linkė
jimais stiprinote mane. Jūs visi pa
skatinote mane sveikti ir stiprėti. 
Nuoširdus ačiū.

Bronė Palilionienė,
Kingston, Ont.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A,
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

BLOOR - JANE RAJONE (Toron
te) išnuomojamas priekinis kamba
rys ir virtuvė vienam asmeniui. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 763-1289.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvių Namų moterų dainos 

būrelis gražiai giedojo mūsų švento
vėje per 10 v. Mišias birželio 12 d., 
vadovaujant sol. V. Verikaičiui.

— Sveikiname: Ramoną Stočkutę 
ir Steve Scott, susituokusius mūsų 
šventovėje birželio 11 d.; Antaną ir 
Kunigundą Dobilus, atšventusius sa
vo 60 m. vedybinę sukaktį.

— Pakrikštytas Jason Aleksand
ras, Edvardo ir Marijos (Soltaitytės) 
Zabielų sūnus.

— Birželio 12 per 11.30 v. Mišias 
buvo paminėti sibiriniai trėmimai. 
Sv. Mišias atnašavo kun. B. Mika- 
lau.kas, OFM, pamokslą pasakė kun. 
B. Pacevičius. Po Mišių buvo padė
tos gėlės prie žuvusioms už laisvę 
paminklo ir sukalbėta malda.

— Prisikėlimo parapijos kioskas 
nustojo veikęs iki rugsėjo mėn. vi
durio.

— Neilsono ąutoaikštė, kuria nau
dojamės sekmadieniais. Karavano 
metu bus atidaryta kasdien nuo 6 
v.v. Įvažiavimas iš Gladstone gat
vės, išėjimas į sale pro vartus iš 
Rusholme Park Cres. pusės. Prašo
me visus naudotis šia aikšte, kad kle
bonijos kiemas liktų laisvas nežinan
tiems tos aikštės.

— Registracija į "Aušros” ir atei
tininkų stovyklas Wasagoje —: kle
bonijoje. “Aušros” stovykla prasi
dės liepos 3 d. Į ją priimami berniu
kai ir mergaitės nuo 7 iki 16 m. 
amžiaus. Ateitininkų stovykla pra
sidės liepos 17 d.

— Mūsų parapijos kunigai lanko 
ligonius visose ligoninėse, jei tik 
žino kur ir kas serga. Prašome ligo
nių gimines pranešti klebonijos raš
tinei, jei lankymas yra pageidauja
mas.

— Dėkojame A. Margcvičienei, ku
ri paaukojo $100 religinei lietuvių 
šalpai.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. draugai; 8.30 už 
Joną ir Zigmantą, užpr. M. Pečiu
lienė; 9 v. už Kemėžių šeimos miru
sius, užpr. E. Kemėžienė; 9.20 Čepai
čiu šeimos intencija, užpr. B. K. Če
paičiai: 10 v. už Kazį Gontą, užpr. 
žmona: sekmadienį 8 v. už Kevėžių 
šeimos mirusius, užpr. M. Kevėžie- 
nč; 9 v. už Petronėlę ir Juozą ži
lius. užpr. L. č. Senkevičiai; 10 v. 
už Petrą Ledą ir Juozą Taujenį, 
užpr. R. Ledas: 11.30 už parapiją; 7 
v.v. už Mykolą Dervinį, užpr. S. Dcr- 
vinienė.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį popietėn susi

rinko 220 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: J. Kvietelaitis iš Australi
jos, p.p. Kvietelaičiai iš Georgetown, 
Ont., A. Matukas ir E. Matukienė iš 
Čikagos, S. Petravičius iš Mičigano, 
J. Gudaitytė ir M. Brown iš Vanku
verio, R. Jonaitis iš B.C., Juozas Bur
ba iš Ohio, K. Naudužas iš Sudbu- 
rio, D. Dambrauskaitė iš N.Y., S. 
Žulpa iš Londono, Ont, A. Cibas iš 
Hamiltono, J. ir K. Z. Beržanskiai iš 
Oakvillės, Ont.

— Organizuojamu kooperatinių 
butų pastatu lietuviai domisi. Jau už
siregistravo 114 asmenų. Kas dar no
rėtų registruotis prašome skambinti 
telefonu 533-9030 arba rašyti: Lie
tuvių Namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto M6P 1A6.

— Vyrų gegužinė pasisekė, nes ne
mažas būrys lietuvių įdėjo gana 
daug darbo. LN vyrai dėkoja: A. ir 
Vyt. Genčiams už paaukotą avieną 
(šašlikus), A. Genčiuvienei už mais
to nupirkimą ir šeimininkavimą, vir
tuvės talkininkėms sudburiškėms — 
M. Venckuvienei, A. Pranckūnienei, 
torontiškėms — V. Kccorienei, p. 
Žutautienei už pagalbą; Algiui Sen
kui už profesijonališką jautienos ke
pimą, P. Šturmui, Alf. Skrebūnui už 
barbecue kepsnius.

— Birželio 18, šeštadienį, LN Vy
rai važiuoja į talką Tėvų pranciško
nų stovyklavietei. Numatoma važiuo
ti 2 ar 3 automobiliais. . -

— Liepos 21 — rugpjūčio 7 d.d., 
LN Vyrai T. pranciškonų stovykla
vietėje turės savaitę poilsio. Rugpjū
čio 6 d. ten įvyks smagi gegužinė.

— Dar yra palikusių neišparduo- 
tų Karavano pasų. Iki Karavano ati
darymo jų galima gauti LN raštinė
je. Po karavano atidarymo tų pasų 
papigintai pirkti nebus galima.

— Lietuvių Namų Dainos Viene
tas žada dainuoti “Vilniaus” pavil
jone.

— LN nario įnašus įmokėjo: V. 
Gaurys, V. Astrauskas, A. Kojelai- 
tis, R. Saulėnas ir A. Saulėnas po 
$100, T. ir V. Bačėnai, R. Vingely
tė po $25, R. Bumbulytė $20 ir A. 
Byszkiewicz $75.

— V. Genčiaus vadovaujami šach
matininkai žaidžia ir vasarą LN bib
liotekos kambaryje ketvirtadieniais 
7 v.v.

A.a. Marija Masiokienė, 71 
m. amžiaus, mirė birželio 13 d. 
Laidojama birželio 16, ketvirta
dieni, 10 v.r., iš Prisikėlimo 
šventovės.

A.a. Algio Tarailos bičiuliai 
paaukojo jo atminimui $10 “T. 
Žiburiams”.

Sulaukė antro sūnaus Ma- 
riaus-Tomo (ne Tado, kaip per 
klaidą buvo paskelbta “TŽ”) 
birželio 1 d. A. ir V. Petruliai.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

v W LJ Metropolinio Toronto f 
£> tautybių savaitė -

įKARAVANAS luUi 
įrengiama birželio 17-25 d. d*

• Puikus maistas • Bufetas
(pernai laimėjęs • Nuotaikinga
I vietą) .,muzika

"Vilniaus" paviljonas atidarytas; 
šiokiadieniais 6 v.v. — 11 v.v., 
savaitgaly — 3 v.p.p. — 11 v.v.

KLB Toronto apylinkės valdyba

sy • Graži meninė
||> programa

• Paroda
Visų maloniai laukia "Vilnius", kalbantis saviesiems ir 

kitataučiams ape mūsų Lietuvą!

| "Aušros” stovykla
|| Tėvų pranciškonų vasarvietėje

N. Wasagoje š.m. liepos 3-16 d.d.
• Priimami vaikai nuo 7 iki 16 metų amžiaus

Rengia — Prisikėlimo parapijos jaunimo sekcija

• Registracijos blankai gaunami 
Prisikėlimo parapijos raštinėje 
(1011 College St., Toronto, Ont.)

• Tel. 416-533-0621

Toronto apylinkės 
taryba

Žemiau išvardinti asmenys, 
kaip atitinką rinkimų taisykles, 
rinkimų komisijos laikomi iš
rinktais aklamaciniu būdu į se
kančią KLB Toronto apylinkės 
tarybą:

1. Baubinas, Algis
2. Bubulienė, Joana
3. Butėnas, Petras
4. Dauginis, Vladas
5. Dūda, Laimutis
6. Juzukonis, Algis
7. Laugalis, Vytautas
8. Lelis, Jonas
9. Nešukaitis, Jonas

10. Paliulytė, Brigita
11. Raudys, Kęstutis
12. Rusinas, Marius
13. Saplys, Bronius
14. Puteris, Romas
15. Šeškus, Linas
16. Silininkaitė, žibutė
17. Simanavičius, Algis
18. Simanavičienė. Hilda
19. Stanulis, Teodoras
20. Steponaitis, Henrikas
21. Sukauskas. Augustas
22. Tautkevičiūtė, Aldona
23. Urbonaitė, Rūta
24. žemaitis, Algis
25. Žilinskienė. Rūta
Rinkiminė komisija yra dė

kinga visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie sėkmingų 
KLB krašto tarybos rinkimų.

Toronto-Oakvillės apylinkės 
rinkiminė komisija

Tradicinė tautybių savaitė — 
Karavanas Toronte bus birželio 
17-25 d.d. Lietuvių paviljonas 
“Vilnius” bus Įrengtas Prisikė
limo par. salėse. Jo atidarymas 
— šį penktadienį, birželio 17 d., 
6 v.v. KLB Toronto apylinkės 
valdyba, kurioje dalyvauja ir 
jaunos pajėgos, Įdėjo daug dar
bo, kad “Vilniaus” paviljonas 
tinkamai atstovautų lietuviams. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti paviljono programose ir 
paremti jaunimo pastangas lė
šomis.

“Gintaras” Karavano progra
moje dalyvaus: birželio 17, 
penktadienį, 6-11 v.v., visas an
samblis; birželio 18, šeštadienį, 
3 v.p.p., D. Nausėdienės vado
vaujama vaikų grupė; birželio 
19, sekmadienį, 3 v.p.p. — 11 v. 
v., birželio 21, antradienį, 6-11 
v.v., birželio 23, ketvirtadienį, 
6-11 v.v., — visas ansamblis.

“Gintaro” ansamblio veiklos 
reikalais prašoma kreiptis į se
kančius asmenis: Onutė Radze
vičienė, koordinatorė, 827-5620; 
Algis Nausėdas, iždininkas, 231- 
1423; Leonas Radzevičius, sek
retorius ir korespondentas 827- 
5620.

Partizano J. Lukšos-Dauman
to 25 metų ir laisvės kovotojo 
Romo Kalantos 5 metų mirties 
sukaktys bus minimos spalio 2 
d. L. Namuose. Minėjimą-kon
certą rengia Toronto skautinin
kai-kės. Programoje dalyvaus 
poetas dr. H. Nagys, sol. D. 
Mongirdaitė ir E. Dauguviety- 
tė-Kudabienė. Taipgi yra numa
tomos ir to minėjimo išvakarės 
šventovėje.

Ona Jonaitienė paguldyta Wo
men’s College ligoninėje tyri
mams. Sunegalavo būdama Wa
sagoje.

Toronto lietuviai Tėvai pran
ciškonai paaukojo “TŽ” $38. Jų 
vadovaujamos parapijos žinios 
spausdinamos kiekviename “T 
Ž” nr. Dėkojame už paramą.

ALGIUI TARAILAI
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame

jo žmonai ir dukroms —

Toronto Lietuvių Namų 
bičiuliai

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metiniame susirinkime 
birželio 7 d. “TŽ” patalpose bu
vo išklausyti pareigūnų prane
šimai ir apsvarstyti su jais susi
ję klausimai. Susirinkimą pra
dėjo pirm. dr. S. Čepas. Pirmi
ninkauti pakvietė V. Sondą, sek
retoriauti — V. Ignaitį. Pagal 
rotacinę tvarką iš valdybos iš
ėjo. J. Andrulis ir P. Bražukas. 
Pirmajam atsisakius kandida
tuoti, išrinkti — P. Bražukas ir 
V. Sonda. Dabartinę valdybą su
daro: P. Bražukas, A. Bumbu
lis, dr. S. Čepas, A. Čepas, Al
inis Kuolas, V. Sonda, F. Urbo
nienė. Be to, valdybon įeina 
kaip nuolatiniai nariai — abie
jų katalikų parapijų klebonai.

KLK Centras išsiuntinėjo 
knygelę “No Greater Love” Ka
nados vyskupams, parlamento 
atstovams bei senatoriams ir 
spaudai. Tai narsiosios Nijolės 
Sadūnaitės kalba sovietiniame 
teisme. Ji sudomno ne tik lietu
vius, bet ir laisvojo pasaulio 
veikėjus. Senatorius Andrew 
Thompsonas savo kalboje, pasa
kytoje senate š.m. birželio 2 d., 
citavo N. Sadūnaitės žodžius. 
Jis kalbėjo apie Helsinkio ir 
Belgrado konferencijas.

“The Catholic Register”, sa
vaitraštis, š.m. birželio 11 d.' lai
doje išspausdino informaciją 
apie Lietuvą, paimtą iš “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos”. Joje sakoma, kad Lietu
vos katalikai nori ne daugiau 
vyskupų, o kunigų. Esą sovieti
nė valdžia vyskupų autoritetą 
panaudoja savo reikalams, be 
to, jų vekila bei galia labai su
varžyta. Minimasis savaitraštis, 
rašydamas vedamajame apie 
krikščionių persekiojimą, tarp 
kitų kraštų mini ir Lietuvą.

KLK Centrb liturginės komi
sijos leidinį “Kryžiaus Kelias” 
plačiai paminėjo “Draugo” 
dienraštis 1977. V. 14 laidoje. 
Priminęs, kad jo autorius yra 
okup. Lietuvoje gyvenantis kun. 
K. Žitkus — Vincas Stonis, dien
raštis sako:

Kanadoje šiemet išleistame jo 
“Kryžiaus Kelių” cikle yra klasiki
niu poezijos žodžiu jausmingai iš
reikštas žmogaus ir Dievo santykis 
kruvinos atpirkimo kelionės konteks
te. Viso 16 eilėraščių. Kiekvienos 
Kryžiaus kelių stoties temai skirtas 
vienas eilėraštis, prie jų priglausta 
dar vienas įžanginis ir kitas baigmi
nis. Šalia kiekvieno keturiolikos ei
lėraščių gretiminiam puslapyje yra 
ir vaizdinė eilėraščio interpretacija. 
Tai tradicinė kiekvienos Kryžiaus 
stoties tema, tik čia ji išreikšta la
biau moderniu dailininko Vytauto 
Pranaičio braižu.

Kiekvienas eilėraštis yra trijų pos
mų, kiekvienas posmas keturių ei
lučių. Posmuose metro ir rimų taip
gi griežtai laikomasi.

Aplamai “Kryžiaus kelio” ciklas 
yra graži ir didžia dalimi vykusi pa
stanga religinę temą ir religinę tra
diciją kilstelėti į poetinio žodžio 
aukštesnę pakopą.

įas atidaromas 
tadienį, birželio 
Prisikėlimo

I

Inž. Romas-AIgirdas Šatas su 
savo šeima lankėsi Toronte ir 
dalyvavo birželio 12 d. sekma
dienio pamaldose Anapilyje. Jis 
gyvena Huntsvillėje, Alabama, 
ir dirba karinės technologijos 
srityje. Birželio 6-9 d.d. jis da
lyvavo tarptautinėje konferen
cijoje Ročesterio universitete, 
kur skaitė paskaitą apie daugi
nius fotonus, šioje konferenci
joje dalyvavo gausi delegacija 
iš Sov. Sąjungos, kurios sudėty
je buvo viena latvė Erna Kuru- 
le. Iš turimų duomenų buvo 
matyti, kad sovietai modernių
jų ginklų srityje yra gerokai 
pažengę ir tą sritį labai plečia. 
Birželio 7-10 d.d. inž. R. A. Ša
tas dalyvavo ir kitoje konferen
cijoje, kurioje buvo nagrinėja
ma lazerių problema.

Žymusis sporto ir visuome
nės veikėjas Leonas Baltrūnas 
su žmona lankėsi Toronte, ap
žiūrėjo lietuvių institucijas, at
naujino pažintis su sportinin
kais ir specialiame pobūvyje L. 
Namuose papasakojo savo įspū
džių iš sportinės veiklos Lietu
voje ir kitose šalyse. L. Baltrū
nas yra gimęs Rygoje, ten bai
gęs lietuvių gimnaziją, ilgus me
tus dirbęs Lietuvos mokyklose 
kaip kūno kultūros mokytojas. 
Jis pagarsėjo kaip žymus krep
šinio žaidėjas, Lietuvos rinkti
nės narys. Šiuo metu gyvena 
Melburne. Australijoje, dėsto 
kūno kultūrą technikos mokyk
loje ir dalyvauja kūno kultūros 
mokytojų paruošime. Jam taip
gi nesvetima kultūrinė ir visuo
meninė veikla lietuvių organi
zacijose.

Juozas Kvietelaitis, gyvenąs 
Australijoje, gavęs 3 savaites 
atostogų, aplankė savo dėdę 
Vincą Kviet(elaitį) ir brolį dr. 
Benjaminą Kvietį. Pirmasis gy
vena netoli Toronto, antrasis----
Detroite. J. Kvietelaitis yra ra- 
movėnas ir dalyvavo jų suvažia
vime Čikagoje. Būdamas Toron
te aplankė “TŽ” ir kitas lietu
vių institucijas. Australijoje 
dirba geležinkelyje mechaniku 
jau 29-ri metai.

Iš Suvalkų trikampio aplan
kyti savo giminių atvyko trys 
tautietės. Julė čeplienė atvyko 
pas savo seserį Genę Vaitkienę, 
Bronė Staškevičienė — pas 
dukrą Elę Tolvaišienę Sudbury- 
je, Ona Grigutienė su dukrele 
— pas seserį Birutę Stankienę. 
Maltono aerodrome jas pasiti
ko gausus būrys giminių, drau
gių bei pažįstamų.

“Speak-Up”, mėnraštis, prieš 
Ontario rinkimus išėjo su spe
cialiu priedu. Vyriausiu jo re
daktoriumi ir leidėju nurodo
mas G. Urbonas. Mėnraštyje 
spausdinami daugiausia politi
nio turinio straipsniai. Kiekvie
name numeryje būna ir lietuvių 
kilmės žurnalistės Patricijos 
Young straipsnis. Ji gyvena 
Vankuveryje.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Birželio 19 d. bus parapijos ge

gužinė — piknikas Vckterių ūkyje 
Mascouche. Išvakarėse, 6 v. vakaro. 
Mišios. Giedos choras. Tai bus cho
ro sezono užbaigimas.

— Gegužės 31 d. mirė Valerija 
Griganavičienė - Skorulskaitė, 68 m. 
amžiaus, į Kanadą atvykusi 1930 m. 
Palaidota šalia savo prieš 22 metus 
mirusio vyro Cote de Neiges kapi
nėse. Už velionę Mišias aukojo kun. 
dr. F. Jucevičius. Laidotuvėse daly
vavo duktė Elena Valiulienė su šei
ma, giminės, dėlė Stasys Grigana- 
vičius iš Bostono, daug parapijiečių. 
Po laidotuvių svetainėje buvo pa
ruošti pusryčiai. Užuojauta artimie
siems.

— Elenai ir Gerald MaeNamarai ’ 
jų vaikų ir giminių pastangomis bu
vo surengtas 25-rių metų vedybinio 
gyvenimo sukakties paminėjimas. 
Vaišės įvyko svetainėje, dalyvaujant 
giminėms, draugams, pažįstamiems. 
Sukaktuvininkus sveikino jų vaikai 
Shirley ir Allan, svainis Pališaitis, 
kuris pravedė visą vakarą. Gerald 
MacNamara yra darbštus parapijos 
komiteto narys.

— Kun. dr. F. Jucevičiaus knygą 
“Mintis dialektiniame žaisme” gali
ma gauti P. Adamonio knygyne Ro-

Baigusieji lituanistinės Montrealio mokyklos VI skyrių. Sėdi iš dešinės: 
Kristina Ottaitė, Marytė Adamonytė, Silvija Vazalinskaitė, Aleksandra Že- 
maitaitytė. Stovi iš kairės: Karolė Gruodytė, Danius Piečaitis, Tomas dau
gelis, Linas Knystautas, skyriaus mokytoja Stasė Ališauskienė ir Audra 
Lapinaitė. Ateinančiais mokslo metais jų laukia lituanistiniai kursai

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas 

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

6.0% 
8.0% 
8.5 % 

8.75% 
8.75%

1
2
3

m.

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

Toronto universitetą baigu
siems birželio 7 d. buvo įteikti 
įvairių laipsnių diplomai. Dak
taro (filosofijos) diplomą gavu
sių tarpe buvo Gintautas-Bene- 
diktas-Jonas Strumila, turėjęs 
cheminės inžinerijos bakalauro 
ir magistro laipsnius. Jis yra 
gimęs 1948 m. Visą laiką reiš
kėsi kaip gabus studentas. Hu
manitarinių mokslų magistro 
diplomą gavo Irena Vaišnorai
tė. Gamtos mokslų magistro di
plomus gavo Linas-Rimgaudas 
Kilius ir Algis-Steve Vanagas. 
Baigusių sąraše yra ir pavardė 
Myron Krywonis; skamba lie
tuviškai, bet ar tai lietuvio pa
vardė, nėra žinoma.

Būtų gera, kad baigusieji 
universitetus bei gavę akademi
nius laipsnius arba jų artimie
ji atsiųstų nuotraukas “TŽ” re
dakcijai. Moksliniais tautiečių 
laimėjimais norėtų pasidžiaugti 
ir visa lietuvių visuomenė.

KLK Moterų Draugijos Mont
realio , skyrius, iškilmingai ir 
sėkmingai paminėjęs savo 25- 
rių metų veiklos sukaktį, iš gau
to pelno paskyrė aukų įvairioms 
organizacijoms bei instituci
joms, jų tarpe ir “TŽ” $50. Sky
riaus pirm. D. Staškevičienė 
pridėtame laiške rašo: “Atleis
kite, kad auka nedidelė, bet ją 
palydi didelis glėbys geriausių 
linkėjimų ir nuoširdžiausia pa
dėka už pagalbą.” Už auką “T 
Ž” reiškia didžią padėką. 

semonto “Lito” patalpose, Aušros 
Vartų par kioske ir pas autorių.

S. Sk.
KLK Moterų Draugijos Montrea- 

lio skyrius, užbaigdamas sėkmingą 25- 
rių metų veiklos sukakties paminė
jimą, iš savo pelno paskyrė “Moters” 
žurnalui $100, KLK Moterų Dr-jos 
centro' valdybai $50, "T. Žiburiams” 
$50, “N. Lietuvai” $50, Tautos Fon
dui $50, N. Pr. Marijos seserims $50, 
Vasario 16 gimnazijai $50. Valdyba 
dėkoja Montrealio visuomenei, na
rėms ir spaudai už visokeriopą pa
galbą. Naujos valdybos rinkiniai nu
matomi ateinantį rudenį.

Kun. St. Kulbis, SJ, ištisą mėnesį 
talkino prcl. J. Kučingiui Los An
geles lietuvių parapijoje, dalyvavo 
jo 40 metų kunigystės sukakties iš
kilmėje, po to nuskrido į Čikagą da
lyvauti vysk. V. Brizgio 50 metų 
kunigystės sukakties iškilmėse. Vasa
ros metu jis paprastai kapelionauja 
skautų stovyklose.

Lietuviai-ės, kurie baigia univer
sitetus. prašomi atsiųsti savo nuo
traukas su trumpa biografija “TŽ" 
redakcijai per vietos koresponden
tus arba tiesiogiai. Akademiniais jų 
laimėjimais norėtų pasidžiaugti ne 
tik šeimos, bet ir visa lietuviškoji vi
suomenė.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..............
Nekiln. turto
Čekių kredito ..........
Investacines nuo

10.0% 
12.0 % 
10.5 %

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

Sukaktys. Aloyzo ir Justinos 
Ramonų 50 m. vedybų sukaktis 
buvo paminėta birželio 11d. R. 
J. Žiūraičių namuose Oakvillė- 
je. Ten buvo atlaikytos padėkos 
pamaldos ir sukaktuvininkams 
įteiktas popiežiaus palaimini
mas. Vaišėse, kurios įvyko šei
mininkų sode, dalyvavo arti 100 
svečių. — Kunigunda ir Anta
nas Dobilai birželio 11 d. at
šventė vedybinę 60 m. sukaktį. 
Padėkos pamaldos įvyko Prisi
kėlimo par. šventovėje, o pri
ėmimas — sūnaus Vytauto na
muose, dalyvaujant gausiai Do
bilų giminei ir artimiesiems šei
mos bičiuliams. — Ilona Bakie
nė gausių bičulių tarpe savo 
ūkyje prie Boltono atšventė 
gimtadienį. Toje vietovėje jos 
vyras dail. Juozas Bakis turi 
meno studiją.

Toronto estai pastatydino 
kooperatinį namą “Esti Kodu” 
su 134 butais pavieniams ir ve
dusioms žmonėms. Visas pro
jektas atsiėjo 4,4 mil. dolerių. 
Butų kainos — nuo $20.000 iki 
$41.000. Pastatas yra Old Kings
ton Rd. gatvėje prie Morning
side Dr., West Hill, šiam pro
jektui vadovavo Rein Kunna- 
puu. Pasak jo, Toronto estų 
bendruomenė iš surinktų lėšų 
už kooperatinius butus numato 
statydinti prieglaudą asmenims, 
reikalingiems slaugymo.

• Talka spaudai yra pagalba tau
tai


