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Rusai ateina?
Kai buvo rodomas taip pavadintas filmas, plačioji vi

suomenė susidomėjo, ir tai ne tiek pačiu fantastinio po
būdžio filmu, kiek jo vardu. Mat, išgirdus tokį tvirtinimą, 
kiekvienam kyla klausimas, ar tikrai jie ateina. Rusų at
ėjimas, t.y. sovietinės Rusijos, tapatinamos su Sov. Sąjun
ga, ekspansija, tebėra neatsakytas klausimas. Vieni mano, 
kad sovietinė imperija nebėra ekspansinė, kad jai pačiai 
gresia irimas iš vidaus, kad ji darosi nebepajėgi plėstis. 
Kiti visdėlto yra nuomonės, kad sovietinė imperija, atsta
čiusi savo galybę po II D. karo, nuolat stiprina karines 
savo pajėgas ir netgi pralenkė vakariečius. Esą ji ir to
liau veržiasi Į pasaulį, stengdamasi pajungti savajai galy
bei vis naujus kraštus, dengdama savo tikslus tarptautinio 
komunizmo skraiste. Taigi, šios galvosenos nuomone po
sakis “rusai ateina” vertas rimto dėmesio. Kuri nuomonė 
teisingesnė, vargu ar gali kas su visu tikrumu pasakyti, 
nes tai dalykai, kurių niekas negali tiksliai išmatuoti. 
Net ir sovietiniai disidentai, atvykę į Vakarus, nėra vieno
dos nuomonės. Vieni pabrėžia vieną pusę, kiti kitą. Vie
niems Sov. Sąjunga tebėra jėga, kurią vakariečiai galėtų 
įveikti tiktai turėdami didesnę jėgą, kitiem — Sov. Sąjun
ga yra silpnėjantis milžinas, kuris pats sunyks iš vidaus 
dėl esamų sistemos silpnybių.

N’ ORS šiame klausime nėra aiškumo, tačiau yra ele
mentų, kurie šioje sudėtingoje problemoje jau ga
na ryškiai matyti. Visų pirma jau matyti, kad Sov. 
Sąjungos idėjinis pagrindas — komunizmas yra netekęs 

spindėjimo. Jeigu seniau daug kas domėjosi komunizmo 
idėja, kūrė jam eilėraščius, garbino kaip proletariato iš
ganymą, tai šiandieną to užsidegimo nebegirdėti. Galimas 
dalykas, kad ilgainiui graži buvusi idėja pasidarė baisi, nes 
žadėtas visuomeninis rojus nepavyko įgyvendinti. Vietoje 
rojaus daugeliu atžvilgiu atsirado pragaras, kuriame 
kenčia milijonai. Vietoje skelbtos laisvės, lygybės, bro
lybės įsigalėjo vergija, nauja luominė biurokratija, dar di
desnė nelygybė bei neapykanta. Visa tai puikiai mato ne 
tik Sov. Sąjungos gyventojai, bet ir visas pasaulis. Čia 
pasitvirtino kadaise W. Foersterio pareikšta mintis, kad 
nuo komunizmo žmones išgydo pats komunizmas. Geriau
sias vaistas esąs — pačiam ta liga persirgti ir tuo dubu 
įgauti imunitetą. Tai mato ir eurokomunizmas. Dėlto jis 
bando atsikabinti nuo sovietinio kurpalio, sukurti “patobu
lintą” komunizmą, priimtiną Vakarų žmonėms. Prieš jį 
reaguoja ne tiktai maskvinis komunizmas, bet ir kraštuti
niai revoliucininkai, tebesvajoją apie kruviną revoliuciją, 
kuri pajėgė sugriauti senąją sistemą Rusijoje. Jų ma
nymu, tai vienintelis tikras kelias į komunizmą.

JEIGU idėjiniu požiūriu Sov. Sąjunga nebeturi pirmykš
čio spindėjimo, paskatinusio ir kaikuriuos sovietinio 
bloko kraštus atitolti nuo Maskvos, tai kariniu požiū

riu Sov. Sąjunga tebėra didelė mašina, kurios veikimas ir 
pajėgumas nebūtinai priklauso nuo komunistinės idėjos. 
Tą mašiną valdo ne idėjos, o pragmatinė politika, kuria 
yra paremta visa sovietinė imperija. Jeigu pradžioje jinai 
buvo idealistinė, tai dabar ji yra iš esmės imperialistinė. 
Jai rūpi nuolatinė plėtra, nauji politiniai ir kariniai laimė
jimai. Tam tikslui tarnauja ir visi atolydžiai, prancūziškai 
vadinami “detente”. Imperialistinė mašinerija nepripažįs
ta jokios atotampos, nes jos paskirtis yra riedėti. Dėlto ji 
švaistėsi ir Vietname, ir Kambodijoje, ir Afrikos kraštuo
se... Ir ji tai daro, kai vakariečiai, atolydžio užliūliuoti, 
ramiai sau ilsisi, derasi dėl nusiginklavimo, dėl žmogaus 
teisių. Sovietinė mašinerija nebūtų tokia agresyvi ir daug 
kur laiminti, jeigu jaustų nenugalimą pasipriešinimą. Ji 
išaugo ir išsiplėtė ypač dėl vakariečių ir aplamai laisvės 
jėgų pasyvumo. Dabar sunkiau ją sustabdyti, nes daug 
reiškia inercijos jėga. Su ja tenka skaitytis visiems, ir 
nėra pagrindo guostis, kad ji pati sudils. Kol ji sudils, dar 
daug kraštų sudilins ir vienu ar kitu būdu paglemš, juoba, 
kad tokia imperinė mašina turi ir atsinaujinimo galimybę. 
Laisvės jėgos turėtų jausti šią grėsmę ir atsiminti, kad 
totalistinė sistema veikiausiai griūva tik sunaikinus kari
nę jos galybę Kol tai nepasiekta, šūksnis ‘'rusai ateina” 
nuolat skatins budėti.

KANADOS ĮVYKIAI

Be oficialaus himno

cpasaulio įvykiai
ZAIRO PROBLEMAS SVARSTĖ PARYŽIUJE IR VERSALYJE 
įvykusi konferencija, kurioje dalyvavo 20 Afrikos valstybių ir 
Prancūzija. Gabono prez. O. Bongo, vadovaujantis Afrikos Vieny
bės Organizacijai, pasiūlė suorganizuoti tarptautinius afrikiečių 
kariuomenės dalinius Afrikos valstybių saugumo reikalams. Galu
tinis nutarimas šiuo klausimu nebuvo padarytas. Prancūzų sve
timšalių legijono parašiutininkai, išvadavę Kolwezio miestą iš įsi
veržusių katangiečių, buvo grąžinti Prancūzijon. Kolwezio apsaugą 
jie perdavė Zairo kariuomenei ir šimtui marokiečių. Zairo prez. 
Mobuto kariuomenė nėra pajėgi apginti buvusią Katangos provin
ciją nuo Tautinio Kongo Išvadavimo Fronto planuojamų invazijų 
iš marksistinės Angolos. Ten katangiečius paruošia kubiečiai, ap

Oficialaus Kanados himno 
klausimą iškėlė incidentai spor
tinėse rungtynėse Montrealyje 
ir Toronte. Roger Doucet, gie
dodamas “O Canada” ledo ritu
lio rungtynių pradžioje, labai 
dažnai besikartojančią eilutę 
“we stand on guard for thee” 
pakeitė nauja savo versija: “we 
stand on guard for rights and 
liberty”. Sis jo bandymas buvo 
sutiktas žiūrovų baubimu. Ma
tyt, kaikarn atrodė, kad kvebe- 
kietis R. Doucet primena savo 
tautiečių kovą už Kvebeko tei
ses bei laisvę. Kiti turbūt pa
sipiktino, kad jis savavališkai 
keičia himno žodžius. Nesusu- 
pratimą likvidavo spaudos ko
mentarai. Skaitytojams buvo 
priminta, kad R. Doucet yra aiš
kus Kanados vienybės šalinin
kas, neturėjęs užkulisinių min
čių, kad jis negalėjęs išniekinti 
himno, nes jo Kanada neturi. 
Kaip patriotinį prancūzų kil
mės kanadiečių maršą “O Can

ada” sukomponavo 1880 m. Ca- 
lixa Cavalee, o anglišką tekstą 
jam 1908 m. parašė teisėjas R. 
S. Weir. “O Canada” tapo pat
riotine daina, kurią premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė 1972 
m. pasiūlė federaciniam parla
mentui pripažinti oficialiu Ka
nados himnu. Ligi šios dienos 
minėtasis įstatymas tebėra ne
patvirtintas, vis atidėliojamas 
ir turbūt jau užmirštas parla
mento projektų archyve. Kana
dos himnu negalima laikyti ir 
britiškojo “God Save the 
Queen”, nes ir jo nėra patvirti
nęs Kanados parlamentas. Po 
šio paaiškinimo R. Doucet, ant
rą kartą giedodamas savitą “O 
Canada” versiją Montrealyje, 
buvo sutiktas žiūrovų ovacijo
mis.

Toronte vykusiose beisbolo 
rungtynėse dainininkė R. A. 
Wallace “O Canada” sugiedojo, 
į anglišką tekstą įpindama ir 
prancūziškąjį, taip pat norėda-

Atėjęs pavasaris išsiskleidė pilnais žiedais ir visus vilioja į gamtą Nuotr. Vyt Maco

Darbininkus labiausiai išnaudoja sovietai
Buvusio į

Buvęs Sov. Sąjungos genero
las P. Grigorenka, kuris jau 
nuo 1960 m. išėjo prieš sovietų 
valdžią ginti žmogaus teisių, po 
įvairių nubaudimų buvo išleis
tas į Vakarus sūnaus aplankyti 
ir pagaliau jam atimta Sov. Są
jungos pilietybė. Dabar jis va
žinėja po laisvąjį pasaulį su 
pranešimais. Darė pranešimus 
ir Toronte, kurių vienas įvyko 
š.m. gegužės mėn. 19 d. 371 
Bloor St. W. Jo pasiklausyti su
sirinko apie 400 asmenų, kurių 
daugumą sudarė ukrainiečiai. 
Buvo ir dar keletas oficialių 
kalbėtojų, kurių kalbos buvo 
trumpos — pasisakymai. Kal
bėjo net du NDP atstovai — 
vienas iš Winnipego, o kitas iš 
Toronto. Pastarasis pasakė, 
kad Sov. Sąjungoje turėtų būti 
socialistinė demokratija, kaip 
skelbia patys sovietai. O ką ma
tome gyvenime?

P. Grigorenka savo praneši
mą atliko ukrainiečių kalba, 
bet buvo verčiamas į anglų kal
bą. Jis pakartojo jau daug iš 
spaudos girdėtų dalykų, bet 
kaiką pasakė ir naujo. Ką daro 
Italijos raudonoji brigada, ne- 

ma pabrėžti vienybės klausimą. 
Ji du kartus iš eilės buvo pa
sveikinta žiūrovų baubimu. Dėl
to Torontas susilaukė aštrių Ka
nados premjero P. E. Trudeau 
ir Kvebeko premjero R. Le
vesque pastabų. Komentatoriai 
gi priminė abiem premjeram, 
kad beisbolo rungtynėse daly
vauja tik labai nežymi visų to- 
rontiečių dalelė. Iš tokio jų el
gesio negalima daryti išvados 
apie visus Toronto gyventojus. 
Šie incidentai išryškino tiesiog 
neįtikėtiną faktą, kad nepri
klausoma Kanada, šiuo metu 
kovojanti už savo vienybę, vis 
dar neturi oficialaus himno. 
Klevo lapo vėliavą jai parūpino 

(Nukelta į 6-tą psl.) 

merolo Grigorenkos pranešimas 
turėdama galios, tą daro sovie
tai savo krašte, turėdami savo 
rankose visą galią. Helsinkio 
susitarimas vakariečiams reiš
kė žmonių laisvę visame pasau
lyje, o sovietams — dabartinių 
valstybės sienų patvirtinimą. 
Belgrado komunikate žmogaus 
teisės nebuvo nė paminėtos.

Sovietų konstitucija parašyta 
užsieniui, o savo krašte konsti
tucija yra komunistų partija ir 
KGB. Sov. Sąjungoje yra daug 
blogų įstatymų, bet ir jų sovie
tai nevykdo. Stalinas įvedė vie
nokius žiaurumus žmonių kan
kinimui ir žudymui, o Brežne
vas kitokius, — būtent, psichia
trines ligonines.

Sovietijoje disidentų grupės 
veikia Ukrainoje, Lietuvoje, 
Gruzijoje, Armėnijoje ir Mask
voje. Ukrainiečiai tose grupėse 
sudaro 51%, o kitų kraštų — 
49%. Kacetuose ukrainiečiai 
sudaro 39% visų kacetininkų. 
Lietuvis disidentas B. Gajaus
kas buvo nubaustas 10 metų 
kaceto, o J. Orlovas — 7. Gal 
tai ir dėlto, kad Gajauskas yra 
lietuvis, o Orlovas — slavas. 
Žinoma, kad Stalinas buvusius 
karo belaisvius nubaudė po 5 
metus kaceto, o kitus — lietu
vius, latvius, estus po 10 metų.

Sov. Sąjungoje opozicija bu
vo visą laiką ne tik dėl blogos 
santvarkos, bet ir dėl labai var
gingų gyvenimo sąlygų. Darbi
ninkas su didesne šeima negali 
pragyventi — neturi užtenka
mai pinigų maistui, o dažnai jo 
nėra krautuvėje.

Sovietai skelbia, kad jų kraš
te nėra bedarbių. Jų betgi yra 
daug, tik valdžia neskelbia duo
menų. Dažnai bedarbius nutei
sia kaceto bausmėmis už velt- 
ėdžiavimą. Sovietijoje bedarbių 
šalpos nėra. Net oficialūs sezo
niniai darbininkai, kai pasibai
gia sezoninis darbas, tampa be
darbiais, bet jokios paramos iš

Toronte
valdžios negauna. Tenka gy
venti iš santaupų. O iš kur tos 
santaupos, jei darbininkas iš 
savo uždarbio su šeima vos pra
gyvena.

Sov. Sąjungoje darbininkų 
unijos yra tas pat, kas kariuo
menėje politrukai — darbinin
kų botagas. Norėta suorgani
zuoti laisvas darbininkų unijas, 
kurios nepriklausytų valdžiai, 
bet gintų darbininkų reikalus, 
t.y. kovotų už geresnes darbo 
sąlygas, geresnį saugumą dar
be, geresnį atlyginimą, nes 
maisto ir kitų prekių kainos 
labai augštos. Deja, tokios uni
jos nepavyko suorganizuoti — 
vadai buvo suimti ir sukišti į 
kalėjimus, o nariai — išmesti 
iš darbo. Dabar darbininkai la
biausiai išnaudojami Sov. Są
jungoje ir kituose komunistų 
valdomuose kraštuose.

Ukrainos pogrindis jau 10 
metų leidžia “Kronikas”. Lie
tuvoje leidžiamos lietuvių kata
likų “Kronikos". Iš disidentų 
stipriausi yra lietuviai. Tos di
sidentų grupės pateikė duome
nis psichiatrų suvažiavimui Ha
vajuose, ir ten sovietai buvo 
apkaltinti politinių kalinių kan
kinimu psichiatrinėse ligoni
nėse.

Vakarų pasaulio darbininki
jos pareiga yra kovoti ir už Sov. 
Sąjungoje esančius darbinin
kus, kurie neturi nei žmogaus, 
nei darbininko teisių. Sov. Są
jungoje niekas nepasikeitė į 
gerą pusę ir nepasikeis. Brež
nevo politiką palaiko Gromyka, 
Vakarų pasaulio diplomatai ir 
net kaikurių valstybių galvos. 
Dėl komunizmo plėtimosi vaka
riečiai nepajudino nė piršto.

Pranešimas buvo baigtas pa
klausimais. Sovietijoje esan
tiems politiniams kaliniams 
šelpti susirinkimo dalyviai su
aukojo $230. Pranešimas užtru
ko apie 3 vai. J.J. 

ginkluoja sovietai. Paskutinės* 
invazijos tikslas buvo sustabdy
ti darbą Kolwezio vario bei ko
balto kasyklose, kurių pajamo
mis laikosi visa Zairu vadina
mo buvusio Kongo ekonomija. 
Tikslus įsiveržėlių nužudytų 
baltųjų ir negrų skaičius tebėra 
nežinomas. Konstatuojamas fak
tas, kad sušaudyti negrai dau
giausia buvo techninio kasyklų 
personalo nariai. Baltųjų spe
cialistų išvežimas dabar visiš
kai nutraukė darbą kasyklose, 
kurios taipgi yra užlietos van
deniu. Greito specialistų grįži
mo į Kolwezj sunku tikėtis, kol 
nėra užtikrintas jų saugumas. 
Sovietų Sąjunga, Kuba ir An
gola kasyklų uždarymu tikisi 
palaužti ekonominį Zairo nu- 
nugarkaulį, nuversti tautinių 
įsitikinimų prez. Mobutą ir įves
ti marksistinį režimą. Prez. J. 
Carteris, atrodo, šiuo klausimu 
nepašykštėjo aštrių žodžių jį 
Vašingtone aplankiusiam Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
min. A. Gromykai. Nors A. Gro
myka paneigė betkokią Sovietų 
Sąjungos kaltę, kiekvienam yra 
aišku, kad Maskva su savo sam
diniais kubiečiais tvarko Ango
lą, stiprina savo įtaką Etiopi
joje ir nori įsitvirtinti Zaire.

Karti piliulė
Kremliaus vadams teko nury

ti Egipto referendumu parūpin
tą karčią piliulę. Egiptiečiai 
98,29% balsų dauguma davė 
laisvas rankas savo prez. A. Sa- 
datui kovoje su komunistais, ki
tomis kairiosiomis grupėmis 
bei senaisiais monarchijos lai
kų politikais. Šių grupių žmo 
nės bus pašalinti iš politinės 
veiklos ir net laikraščių redak
cijų. Referendumas daugiausia 
buvo nukreiptas prieš Maskvai 
tarnaujančius komunistus.

Suėmė šnipus
Amerikiečių FBI saugumie

čiai suėmė du Sovietų Sąjun
gos piliečius — R. Cerniajevą 
ir V. Engerį, dirbusius Jungti
nių Tautų būstinėje Niujorke. 
Jie kaltinami špionažu — ban
dymu gauti duomenis apie po
vandeninių laivų apginklavimą. 
Siam tikslui buvo panaudota 
$16.000 JAV piliečiams papirk
ti, bet pastarieji painformavo 
FBI įstaigą, ryšius su sovietais 
palaikė su jos žinia, kol buvo 
sukaupta pakankamai kaltina
mosios medžiagos. Tie sovietų 
pareigūnai dabar yra paleisti už 
$2 milijonų užstatą. Spionažan 
yra įsivėlęs ir Sovietų Sąjungos 
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Dailininko Alfonso Dociaus penktosios mirties metinės 
"Galvokite apie savo tėvynę"

Vasario 16 gimnazijos aštuonių abiturientų išleistuvės 
Pranešimas dailininkams

Pasaulio Lietuvių Dienų proga rengiama dailės paroda 
Čikagos lietuvių horizonte

Kaikurie žymesni įvykiai iš Čikagos lietuvių gyvenimo

atstovybės Jungtinėse Tautose 
narys V. Ziniakinas, turintis 
diplomato teises. Jis bus iš
tremtas iš JAV.

Drama Maskvoje
M. Timoškovas su medžiokli

niu šautuvu rankose įsiveržė į 
suomių orinio susisiekimo bend
rovės įstaigą Maskvoje. Grasin
damas dviejų įkaitų gyvybėmis, 
pareikalavo skrydžio iš Sovietų 
Sąjungos. Vienam užsieniečiui 
žurnalistui pavyko susisiekti su 
juo telefonu. M. Timoškovas 
sakėsi esąs Rusijos Išlaisvinimo 
Armijos narys. Jo planus sujau
kė įkaitų pabėgimas, kai jis 
bandė užtaisyti iššautą šautuvą. 
KGB saugumiečiai jį privertė 
pasiduoti ašarinėmis dujomis. 
Vėliau TASSo agentūra paskel
bė, kad suimtasis yra krimina
linis nusikaltėlis, 22 metų am
žiaus, pabėgęs iš kalėjimo Ka
zachstane. Kodėl jis buvo užda
rytas kalėjime, sovietinė agen
tūra nepaaiškino.
Kritikuoja Kremlių
Italų kompartijos oficiozas 

“L’Unita” pasmerkė Maskvoje 
įvykusį J. Orlovo teismą. Septy- 
nerių metų koncentracinės sto
vyklos ir penkerių tremties 
bausmė esanti pergriežta, jei
gu jis ir būtų apšmeižęs Sovie
tų Sąjungą. Italai komunistai 
taipgi piktinasi, kad į teismo 
salę nebuvo įleisti J. Orlovo 
bičiuliai, o tik jo priešai. Jiems 
taipgi atrodo, kad tokie tesimai 
nėra izoliuoti, bet planingi įvy
kiai, kompartijos nukreipti prieš 
Sovietų Sąjungos piliečius. Dien
raštis “L’Unita” taip pat pasi
sakė prieš Sovietų Sąjungos ir 
Kubos pagalbą, teikiamą mark
sistiniam Etiopijos režimui ko
voje su Eritrėjos sukilėliais, 
siekiančiais nepriklausomybės 
šiai provincijai. Eritrėjiečių ko
vą italų kompartija laiko visiš
kai teisėta. Komunistai taipgi 
planuoja surengti “Prahos pa
vasario” simpoziumą, minėda
mi įvykių Čekoslovakijoje de
šimtmetį.

Tito gimtadienis
Brioni saloje trumpa televizi

jos transliuota iškilme savo 86- 
tąjį gimtadienį paminėjo Jugo
slavijos prez. J. B. Tito, šį kraš
tą valdantis nuo 1945 m., pasu
kęs tautinio komunizmo keliu 
prieš 30 metų. Gimtadienio pro
ga jį sveikino vyriausybės ir 
kompartijos atstovai. J. B. Tito 
vis dar atrodo tvirtesnis už ge
rokai jaunesnį L. Brežnevą.
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9 KĖLIMAM! GYVENIME

Dr. Jonas Grinius
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pakartojimų ir variacijų 
reikšmė

Čia suminėtos stambesnės ir 
kitos smulkios variacijos gelbs
ti “Striptizą” iš įkyraus nuobo
dumo, į kurį romaną gramzdi
na iki šešių kartų pasikartojan
čios schemos — tos pačios pras
mės panašūs epizodai su tais 
pačiais alegoriniais veikėjais, 
kurių veiksmai pasakojami bei 
aprašomi dažnai tais pačiais sa
kiniais, dažnai pakartojant tuos 
pačius žodžius. Šitokie pakarto
jimai (jei kas turėtų kantrybės 
juos suskaičiuoti) tikriausiai su
daro apie pusę visos knygos. 
Šią manierą daugiau ar mažiau

realistai? Ar tai nesukelia be
prasmybės nuotaikos? Ar tai 
nemadinga hermetinėje litera
tūroje? Ir šito neūžaugos ale
gorija taip pat nepalikta be va
riacijų.

Tačiau šalia kelių kartojamų 
alegorijų “Striptize” sutinka
me vieną nekartojamą. Tai ru
denį dvesianti vapsva. Šis mer
dintis vabzdys pagaliau pats 
nusižudąs, nuodingai savo įgel- 
damas. Nesvarbu, ar šitaip yra 
tikrovėje, bet šitoks vaizdas tin
ka laisvo menininko pabaigai. 
Taigi dvesianti vapsva — arti 
mirties nusmukusio valkatos, 
savanaudžio hipio alegorija, o 
gal apskritai žmogaus be dvasi
nių siekių ir pareigų visuome
nei, jei Meras savo romano anti-

reikšmės. Kai su mergina bare 
geri saldžias sultis, “ką gali 
reikšti idėjos ir sielos ir Dievas 
ir visas pasaulis kartu pa
ėmus”, sako Stepas (173 psl.). 
Įvykdžius tokį “striptizą” — ap
sinuoginimą, kuriame nebe
svarbi nė sava siela, ar begali 
būti kalba apie amžinąjį gyve
nimą? Tiesa, romano antihero- 
jus krikščioniškoje maldoje bu
vo prisiminęs amžinąjį gyveni
mą, kuriam žmonės turi ruoštis 
žemėje, šitaip išsitarė gal to
dėl, kad be amžinosios būties 
sunku įsivaizduoti krikščionių 
maldavimus. Atsisakęs betko- 
kio Dievo ir sielos, jis dėl amži
nojo gyvenimo nepajudino nė 
piršto ir niekada nebeprisimi
nė. Laipsniškame apsinuogini-

Padėka
Mūsų brangiam vyrui ir tėvui

a+a Vaclovui Pašiliui
netikėtai amžinybėn iškeliavus, visiems pareiškusiems 
žodžiu ar raštu užuojautų ir tarusiems suraminimo žodį 
sunkioje mūsų gyvenimo valandoje, tariame nuoširdų 
ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos klebonui prel. dr. J. Tadarauskui už Rožinio 
maldas, iškilmingas šv. Mišias, gilų pamokslą ir paly
dėjimą į kapines.

Mūsų padėka: p.p. Paulioniams už gražų giedoji
mą, karsto nešėjams ir visiems už tokį gausų atsilan
kymą koplyčioje bei šventovėje, dalyvavimą Rožinio kal
bėjime, už gėles ir ypač už aukas šv. Mišioms.

Jūsų visų didelio nuoširdumo, parodyto mūsų liū
desio valandose, mes niekuomet neužmiršime.

Nuliūdę — žmona Albina,
sūnus Algis ir
dukra Vilija su šeima

★ PASAULINĖS SUSIŽINOJIMO 
PRIEMONIŲ DIENOS PROGA Pau
lius VI skatino visuomenę būti ne 
tik pasyviais klausytojais, bet ir kū
rybingai atsiliepti į tuos, kurie ko
munikacijos darbui vadovauja. Jis 
skatino žmones budėti, kad šios 
priemonės nepakliūtų į rankas ma
žos saujelės žmonių, kurie perša as
meninius savo įsitikinimus, nesiskai
tydami su kitų žmonių nuomonėmis 
bei principais. Laikraščių, knygų, 
radijo ir televizijos vartotojai turi 
mokytis išnaudoti savo balsavimo 
teisę: pirkti tik tuos laikraščius bei 
knygas, klausytis bei žiūrėti tik tų 
radijo ir televizijos programų, ku
rios vertos jų dėmesio. Iš kitos pu
sės, jis skatino susižinojimo priemo
nių vadovus užmegzti ryšį su visuo
mene ir įjungti ją į programų pa
rinkimą. Visa tai esą reikalinga, nes 
galima tokiomis priemonėmis labai 
lengvai pateikti tiesą taip, kad ji at
rodytų melas, ir pateikti melą, kad 
atrodytų tiesa. Susižinojimo priemo
nėms nieko nėra šventa, jokio mo
ralės principo, kurio nebūtų galima 
nuvertinti ir paniekinti. Todėl krikš
čionys, ypač jaunimas, turi supras
ti, kad išmintingas naudojimasis su
sižinojimo priemonėmis galiausiai 
yra asmeninė atsakomybė. Nuo tos 
atsakomybės priklausys visas jų gy
venimas: kultūra, tikėjimas ir šven
tumas. K. Bendrija gali žmones mo
kyti ir teikti jiems visokeriopą pa
galbą, bet jokiu būdu negali už juos 
daryti asmeninių sprendimų. Tiktai 
nuoširdus abipusis davėjų ir varto
tojų bendradarbiavimas įgalintų 
teikti patikrintas ir teisingas žinias, 
kultūriškai bei dvasiškai sveikas 
programas. Taip būtų pašalintas iš 
programų smurtas, gašlumas, vulga
rumas ir savanaudiškumas.

★ MARIJA KASPER, Jėzaus Kris
taus Vargdienių Tarnaičių vienuoli
jos steigėja, paskelbta palaimintąja. 
Ji gimė 1820 m. Derbach kaimelyje, 
Vokietijoje. Jaunystėje visą laiką 
dirbo laukuose, bet Įstengė baigti 
du pradžios mokyklos skyrius. Su
augus įsteigė apylinkės moterų 
draugiją rūpintis našlaičiais ir varg
šais. Vėliau iš tos draugijos išaugo 
vienuolija, kuri, palaimintajai Mari
jai 1898 m. mirštant, turėjo 2.000 
narių. Dar būdama gyva, ji siuntė 
savo vienuolijos seseris darbuotis į 
JAV, Angliją, Olandiją ir Čekoslo
vakiją. šiuo metu ta vienuolija yra 
išplitusi ne tik Europoj, bet ir S. 
Amerikoj. Taipgi jos narės darbuo
jasi Indijoje. Paulius VI, skelbda
mas ją palaimintąja, pareiškė, kad 
šiame medžiaginiu gėriu ir savanau
diškumu persunktame pasaulyje ji 
mums yra tikras krikščioniško atsi
davimo pavyzdys.

★ SOCIALINĖS SRITIES IR 
ŠVIETIMO APAŠTALAVIMĄ vie
nuolijos turi ne tiktai tęsti, bet ir 
ugdyti, nežiūrint sumažėjimo pašau
kimų į vienuolinį gyvenimą. Tai pa
reiškė Paulius VI susirinkusioms Ita
lijos vienuolijų vadovėms. Jis pa
brėžė, kad katalikiškų mokyklų ir 
vargšams įstaigų vaidmuo ypatingai 
svarbus tose vietovėse, kur žmonės 
religijai abejingi. Vienas ypatingas 
vienuolijų bruožas turėtų būti išti- 
mybė žmonijai. Kaip Kristus gyveno 
ir mirė už daugelį, taip ir vienuolės 
darbu bei malda turi gyventi evan- 
geliška dvasia.

★ SUMAŽĖJO SKAIČIUS KUNI
GŲ, PRAŠANČIŲ ATLEIDIMO nuo 
kunigiškųjų įsipareigojimų. Tai pra
nešė Vatikano doktrinos kongrega
cija Vatikano 1977 m. metraštyje.

Kongregacija taipgi mini, jog visa 
eilė suspenduotų kunigų yra atsiun
tę prašymus, kad būtų jiems lei
džiama eiti kunigiškas pareigas. 
Taipgi eilė nuo kunigiškųjų įsiparei
gojimų atleistų kunigų prašo leisti 
jiems eiti kaikurias kunigiškas par
eigas. Iš šių pastarųjų kongregacija 
griežtai reikalauja, kad jie neitų to
kių kunigiškų pareigų, kurios tie
siogiai surištos su Kunigystės šven
tinimais. Kitoje metraščio pastrai
poje sakramentų ir liturgijos kon
gregacija praneša, jog pradėjusi 
gauti prašymus iš nuolatinių dijako- 
nų (daugiausia vedusių vyrų) atleis
ti juos nuo dijakoniškųjų įsipareigo
jimų. Kaip žinoma, 1967 m. Paulius 
VI buvo davęs leidimą šventinti ve
dusius ir nevedusius vyrus dijako- 
nais, nesiekiančiais tolimesnių Ku
nigystės šventimų. Vatikano 1977 m. 
metraštyje kard. John. Wright ra
šo, esą rengiami nurodymai, pagal 
kuriuos ateityje kunigai bus vieno
džiau išskirstomi po visą pasaulį pa
gal tikinčiųjų skaičių. Šiuo metu esą 
daug nelygumų. Pvz. tik 45% pasau
lio katalikų gyvena Europoje ir š. 
Amerikoje, o juos aptarnauja 77% 
viso pasaulio kunigų.

* OBERAMMERGAU RIESTO 
TARYBA, kuri neseniai buvo iš
rinkta, galutinai nusprendė, kad 
1980 m. vaidins Kristaus kančią pa
gal tekstą, kuris buvo naudojamas 
nuo 1860 m. šis tekstas paskutiniu 
metu buvo žydų ir kaikurių kitų re
liginių grupių kritikuojamas, nes 
kaikuriose vietose žydai vaizduoja
mi kaip atsakingi dėl Kristaus mir
ties. JAV Žydų Kongresas pareiškė 
pradėsiąs vykdyti pasaulinio masto 
boikotą prieš šį Kristaus kančios 
vaidinimą.

* VYSK. GERALD EMMETT 
CARTER, kuris neseniai buvo pa
skirtas Toronto arkivyskupu, baig
damas savo vadovavimą Londono 
vyskupijoje, pradėjo šeimos atsinau
jinimo metus. Sekminių proga jis iš
siuntinėjo visoms savo vyskupijos 
parapijoms juoston įrašytą kalbą, 
kurioje kviečia šeimos narius atnau
jinti savo įsipareigojimus vieni ki
tiems ir įgyvendinti tikrąją krikščio
niškos šeimos paskirtį. Savo kalbo
je jis nurodo dabartinę ištvirkusio 
gyvenimo aplinką ir tvirtina, kad 
problemos išsprendimo raktas glū
di šeimoje. Esą krikščionybės kles
tėjimo laikais vyro ir moters san
tuokinė sąjunga buvo tapusi šven
čiausiu ir gražiausiu dalyku pasau
lyje. Lytis buvusi sukilninta, nes ji 
buvo tapusi švenčiausiu ir gražiausiu 
dalyku pasaulyje. Lytis buvusi su
kilninta, nes ji buvo imta laikyti ne 
vien malonumo šaltiniu, bet ir su
tuoktinių įjungimu Į dievišką kūry
bos, išganymo ir pergalės planą. 
Vyrai ir moterys tada didžiavosi 
gimdytojų titulu, jausdami, kad že
miškoji trejybė — vyras, žmona ir 
vaikas — yra dangiškosios Trejybės 
atspindys. Motinystės sąvoka tada 
buvusi apvainikuota pagarba ir 
meile. Visa tai dabar esą žlugę. San
tuoka blogiausiu atveju yra laikoma 
nuobodžiu dalyku, o geriausiu at
veju — patogumu. Daugelis jauni
mo atmeta santuokos šventumą ir 
gyvena susidėję. Populiariosios 
dainos jaunimą tiesiog skatina į to
kį paleistuvingą gyvenimą. Vysk. 
Carter pareiškia, kad jau laikas vi
sam tam padaryti galą. Laikas ka
talikams pasipriešinti, kad nepražū
tų tai, ką per šimtmečius krikščio
nybė žmonijos kultūroje išugdė.

KUN. J. STS.

furniture £t6.
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* Televizijos aparatai
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atsveria smulkiosios variacijos
— nauji žodžiai, nauji sakiniai, 
net įvairaus dydžio naujos pa
straipos tarp kartojamų teksti
nių klišių. Meras dažnai teksto 
variacijas sudaro, iš pakartoja
mos vaizdavimo ar pasakojimo 
schemos išmesdamas vieną ant
rą sakinį, kitur du ar tris nau
jus pridėdamas arba atbulai. 
Dėl tų pakartojimų su variaci
jomis pradeda aiškėti alegori
jos ir simboliai. Sakysim, tik po 
pakartojimų su variacijomis su
sidaro įspūdis, kad pranašas 
reiškia galingus įvairių ideolo
gijų hierarchus, nors jie ir ne
daug ką išmano.

Bet “Striptize” yra tokių ale
gorinių klišių, kurių neišaiški
na nė variacijos. Šitokia šifruo
ta alegorija pasilieka net po še
šių pakartojimų pranašo sekre
torė, ta “moteris ne moteris, 
žmogus ne žmogus, rašomoji 
mašinėlė ne mašinėlė” (93 psl.). 
Net po penkių pakartojimų su 
variacijomis taip pat nepaaiškė
ja nė pranašo senaamžis (gal 
tūkstančių metų) šešiakampis 
stalas, kurio vienas kampas 
gaudžiančia styga įtrūksta, kai 
laisvas menininkas baigia savo 
maldą. Taip pat neatspėta pasi
lieka ir neūžaugos alegorija, 
nors ją su variacijomis Meras 
kartoja šešis sykius. Kad ją pa
mėgintų atspėti skaitytojai, čia 
išrašomas variantas iš Romos 
dienos arba ketvirtosios gies
mės. 6

“Neužauga griuvo ant grindinio, 
vėl kėlėsi ir cypavo, vaitojo gailiai, 
negalėdamas ištrūkti iš negyvų ak
meninių replių, visas kruvinas, su
daužytas, išsekintas, paskutines jė
gas bergždžiai eikvojantis, bejėgis 
kaip kūdikis, dar nematantis ir ne
suprantantis pasaulio, išsprogdinęs 
pabalusias akis, smulkiom rankutėm 
beviltiškai mosčiodamas, raukšlėtą 
naujagimio veiduką kraipydamas.

Kiek metų tokiam neužaugai — 
nesuprasi.

Gal jau keliasdešimt, gal ir apie 
šimtą.

O gal vos iš kiaušinio teišsiritęs
— nepasakysi.

Jis plėšėsi iš akmeninių spąstų, 
bet nepajėgė iš jų ištrūkti.

O gatve padūkusiais greičiais lė
kė mašinos ir traukiniai, kaukšėjo, 
bildėjo arklių kanopos, prunkštė 
aitrius dūmus garvežiai, švilpė 
elektriniai sąstatai, kaukė nusileis
dami ir pakildami lėktuvai.

Ir aš tik protarpiais, protarpiais 
bemačiau vidury, pačioje kamšatyje 
besiblaškanti neužaugą, kol pagaliau 
jis visiškai prapuolė, ir tik daug 
vėliau pamačiau jį bejėgiškai nu
griuvusį, padėjusį sudaužytą galvą 
ant blizgančio, kaip peilio ašmenys 
žvilgančio bėgio.

Tais bėgiais artėjo didžiulis sun
kus traukinys.

Jis buvo čia pat, už keliolikos 
žingsnių.

Artėdamas jis didėjo, užstodamas 
viską.

Jo priekinis blizgantis, išgaląstas 
ratas turėjo tuoj pat nugnybti vai
kišką neūžaugos galvutę.

Ir gerai. Kuriem velniam tokiam 
gyventi/?

Vis vien sutryps jį tokį kada nors. 
Jei ne šiandien, tai rytoj.

Jaučiau, kaip kojos nešė mane į 
tą kamšatį, maišatį, į patį gatvės 
knibždėlyną, bet negalėjau sustoti, 
užmiršęs, kad pats galiu galvos ne
tekti, ir siusdamas ant to prakeikto 
žmogeliuko, privertusio mane iš vie
tos pajudėti.

Bėgis kaip peilis drebėjo, ir bliz
gantis ratas buvo čia pat.

Švystelėjau koją, norėdamas spir
ti, išspirti iš gatvės tą kvailą bejėgį 
neužaugą, nėr ko čia rankų tepti be 
reikalo, ir tegu jis sau pašaly, pa
krašty pats išsikapanoja, žaizdas iš
silaižo.

Ir spyriau” (168-169 psl.).

Ką reiškia ši mašinų gaude
siu, beprasmybe ir mirtimi dvel
kianti alegorija, kurią Meras 
kartoja šešis kartus, kaip smuk
lės (baro) merginą? Gal sociališ- 
kai žemųjų luomų likimą visuo
menėje? Gal gatvėj, visur perse
kiojančią mirties grėsmę, kurią 
antiromano herojus jaučia kas
dien? O gal tai nieko nereiš
kiantis, formalinis vaizdas su
kelti šiurpui, kurį mėgsta siur-

herojų suprastų kaip pusiau- 
žmogio alegoriją, šis dvesian- 
čios vapsvos vaizdas, sugretin
tas su besibaigiančiu savanau
džiu, yra originaliausia Ic. Me
ro alegorija. Kontrastu ji pri
mena J. Biliūno “Brisiaus ga
lą”, tokį jautrų...

Apie “Striptizo” prasmę
Po šios romano alegorinių 

vaizdų analizės reiktų eiti prie 
išvadų, jei nuo to dar nesulai
kytų Čikagos lietuviai teologai, 
kurių vienas “Draugo” dien
rašty paskelbė “Striptizo” aiški
namąjį įvadą (“Draugas” 1977 
m., 266 — 45 nr.). Jį rašyda
mas, šis teologas gal labiau tu
rėjo prieš akis rašytojo simpa
tingą žodį, jo pasakytą per pre
mijos įteikimo iškilmes Čika
goje, ma ž i a u gilindamasis į 
visą romano tekstą. Permenkai 
atsižvelgdamas į “Striptizo” vi
sumą, jis pradėjo klysti ir kitus 
klaidinti, rašydamas, kad “kan
čios tema šiame romane pra
vesta Kristaus pavyzdžiu”, kad 
kančia iškelta į asmeninę dory
bę. Be to, esą laisvasis “Stripti
zo” menininkas siekiąs amžiny
bės: “šimtametis gyvenimas jo 
nepatenkina, nes jis nori amži
no gyvenimo”; “malda jam yra 
reguliari būtinybė”, o “pirmo
sios giesmės maldos Viešpačiui 
ir Panelei švenčiausiai yra to
kios, kad jomis galėtų pasinau
doti kiekvienas pamaldus žmo
gus”.

Tuo tarpu įsiskaičius į visą 
“Striptizo” tekstą aiškėja, kad 
teologą sukfaidino pirmosios 
arba Paryžiaus dienos maldų 
epizodas. Todėl pažvelgtina, ko
kiomis aplinkybėmis tai įvyko. 
Pirmiausia Stepas Maureau 
apie Dievą pradėjo kalbėti su 
smuklės (baro) mergina, jos 
geisdamas (su ja gerdamas vel
niškai skanias sultis), kada stik
lo ir žiebtuvėlio pastūmimas 
buvo “tokiu paprastu, tokiu pat 
nereikšmingu ir nesvarbiu kaip 
Dievas” (21 psl.). Taigi, nors 
gašlaujančiam antiherojui Die
vas nebuvo reikšmingesnis už 
degtukų dėžutės pastūmimą, 
visdėlto pranašas jame atpaži
no vienuolį ir jau buvo jam pa
sakęs, kad po keliolikos minu
čių pats savo rankomis nusiims 
savo galvą ir vėl ją užsidės. Dėl
to sumišęs ir, girdėdamas pa
slaptingus (gal mirties) garsus, 
laisvas menininkas galvojo tik 
apie save — “suvargusį, nu
driskusį, iškankintą, nualintą” 
(46 psl.). Tada jis ir pradėjo sa
vo ilgą maldą, kuri šį kartą kai
kuriose vietose suskambėjo 
krikščioniškai.

Be abejonės, būtų gražu, jei
gu ir kitos keturios panašių si
tuacijų maldos būtų panašios į 
tikinčio žmogaus (teisto) mal
das. Deja, šitaip nėra. Kas tose 
sieksninėse neva maldose pami
nima pozityvaus, to “Striptizo” 
antiherojus prieš galingą nepa
lankios ideologijos pranašą at
sižada dėl noro gyyventi šimtą 
metų. Pirmiausia jis paneigia 
Dievą ir stebuklingąjį šventąjį 
šaltinį, kuriuos buvo minėjęs 
savo pirmoje maldoje. Po kito
kių maldų jis atsisakė idėjų 
(kokios jos bebūtų), stebuklin
go vaivorykštinio paukščio (tur
būt poetinių svajonių), stebuk
lingos aukso žuvelės, atsisakė 
sielos kaip ir idiotizmo, filoso
fiškų iliuzijų kaip undinių. Per 
visus susitikimus su pranašu jis 
taip pat atsižadėjo bent vienos 
spalvos — paveldėtos šeiminės 
dorybės arba savo asmenybės 
bruožų. Jų netekdamas, jis pa
siliko su nuogo kūno spalva.

Taigi, per penkias turistines 
dienas paneigdamas visus savo 
principus, atsisakydamas visų 
savo asmenybės spalvų, belik- 
damas tik nuogu kūnu, Stepas 
įvykdė dvasinį - moralinį 
“striptizą” arba apsinuogini
mą, ir tai su paleistuvaujančių 
moterų pagalba. Jų kūnais 
džiaugiantis, visas pasaulis, 
Dievas ir idėjos jam nustojo

me jam beliko tik viena biolo
ginė vertybė — noras gyventi 
ilgai, kuriai paaukojo visas 
augštesnes vertybes.

Kančia, kryžius ir moteris
Taigi ir kančia “Striptizo” 

herojui nėra jokia dorybė. Jis 
kenčia svarbiausia dėl mirties 
baimės, ypač kai pastebi savo 
staigų senėjimą, atsisakant as
meninių savo spalvų ir intensy
viai paleistuvaujant. Kentėji
mas dėl šitokių motyvų romane 
jokiu būdu nelygintinas su 
Kristaus kančių eiga; laisvo 
menininko kančia romane ne
turi skaistinančios ir atperka
mosios prasmės. Jo kančia be
prasmė, arba grynai egoistinė: 
Maureau susibadė sau rankas 
ir kojas, norėdamas palenkti 
sau paleistuvystės partneres, 
nes jos iš karto nepasiduodavo 
jo užgaidoms. Susibadęs ir ga
vęs iš moterų, ko siekdavo, jis 
kentėdavo ir prisimindavo kry
žių. Bet tai nebūdavo krikščio
niškos kančios simbolis, o 
brutalios kančios ir pažemini
mo įrankis.

Tai aiškiai matyti tame roma
no epizode, kuriame “Stripti
zo” pranašo sekretorė nori 
moksliškai išprievartauti Ste
pą, jau nebepajėgų geismui. 
Šita proga Meras rašo: “Jis 
krūptelėjo, pamatęs ją čia pat, 
priešais, ranka pasiekiamą — 
nukryžiuotą. Tiesa, nebuvo žaiz
dų nei rankose, nei kojose, nei 
pervertas šonas buvo ir veidu 
netekėjo kraujas, bet jis matė 
ją nukryžiuotą ir staiga pajuto 
ir pamatė save prikaltą prie jos 
tokioje pat rankų, kojų, galvos 
ir nuogo kūno padėtyje, kaip 
ant kryžiaus” (254 psl.). Ar šis 
vaizdas nėra patyčia iš krikš
čioniško kryžiaus?

Gal dėl to negalima Ic. Merui 
priekaištauti, nes jis yra ištiki
mas sūnus žydų tautos, kuri lig 
šiol kryžių tebelaiko vergiškos 
paniekos ženklu, kaip jai įkalė 
senovės romėnai. Ir Kristaus 
vardo Meras savo romane ne
pamini. Nors, antra vertus, jis 
turėjo prisiminti antrąją savo 
motiną, aną lietuvę, kuri mažo 
vaiko gyvybę išgelbėjo nuo vo
kiečių nacių kulkų todėl, kad 
jai kryžius buvo meilės, aukos 
ir išganymo ženklas. Deja, nei 
šitokio kryžiaus, nei šitaip jį 
suprantančios moters Ic. Mero 
manieringame “Striptize” nė
ra. Ten sutinkame tik paže
mintą moterį — prostitutę arba 
kitokią paleistuvę ir jų partne
ri, pusiaužmogį Stepą Maureau.

Iš kur šitokios žemos rašyto
jo pažiūros į žmogų, ypač į mo
terį, sunku atsakyti. Bet atro
do, kad viena to priežasčių — 
Ic. Mero didelis noras sukurti 
didelį kūrinį pigiai — vien tik 
moderniomis (m a d i n g o m is) 
priemonėmis, kurių kelias čia 
buvo mėginta atskleisti. Sura
dęs svarbią egzistencinę prob
lemą, jis nepastebėjo, arba ne
norėjo matyti, kad temoje glū
di meniškai neapvaldomas ele
mentas — gaivalinis veisimos! 
instinktas. Visdėlto mėginda
mas įveikti jo elementarią ga
lybę, jis nusmuko ligi porno
grafijos. Dėl šios ir kitų vaizda
vimo priemonių ir dėl manie
ros kartoti Ic. Meras tesukūrė 
nuobodų, sunkiai paskaitomą 
romaną (o gal šitoks turi būti 
antiromanas?). Reikšmingai idė
jai nesurasta adekvati juslinė 
forma. Bet šituo pralaimėjimu 
rašytojas praktiškai lietuviams 
įrodė nuo seno žinomą tiesą — 
seksualinės scenos dėl elemen
taraus gaivalingumo nesiduoda 
meniškai apvaldomos.

Užbaigai apie “Striptizą” štai 
vaizdas, kuris neatrodo toks 
schemiškas, kaip Mero alegori
jos. Iškilminguoju Paryžiaus 
Champs Elysėes bulvaru de
monstracijoje žygiuoja 15-20 
moterų iš viešųjų namų. Tarp 
jų eina viena antra vos iš pa
auglės išsiritus! mergina, bet 
daugumą sudaro stambios bei

A+A

JANINAI KAKNEVIČIENEI
mirus, jos vyrų KAZĮ, sūnus, marčias ir visus 

gimines bei artimuosius giliai užjaučiu ir kartu 

liūdžiu —
Aleksandras Kalūza

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, gili užuojauta skausme likusiam vyrui, 
sūnums, seserims, broliui. Kartu liūdime ir mes —

Adelė Dūdonienė su šeima
Danutė Vaitiekūnienė su šeima

Hamilton, Ont. 

A+A

JANINAI KAKNEVIČIENEI 
✓

mirus, jos šeimos narius ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —
K. B. Žutautai 

ir sūnus

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrų KAZĮ, sūnus — LINĄ, RIMANTĄ, 
VIKTORĄ, gimines bei kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Buvusio V/indsoro mergaičių kvarteto 
"Aušros" vardu Valė Tautkevičienė

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI mirus, 
jos vyrų KAZĮ su šeima, STEFĄ PETRAITIENĘ 
su vyru, kitas sesutes, broli bei jų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Juzė ir Albinas 
Pliopliai

VIKTORIJAI 
BURDINAVIČIENEI

mirus, jos vyrui STASIUI ir kitiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžiausių užuojautą ir kartu liū

dime —
London, Ont. /• f- Daniliūnai

nutukusios moterys ir šiek tiek 
bedančių senių. Jos visos dėvi 
įvairiu spalvų mini - sijonėlius. 
Tarp šių bevardžių prostitučių 
žygiuoja ir ju draugas “Stripti
zo” Etienne Maureau. Jis labai 
pasenęs, pražilęs, nuplikęs, dė
vi naktiniais marškiniais su ap
driskusiu hipio švarkeliu ir pa- 
šlubuodamas neša plakatą su 
užrašu: “Protestuojame prieš 
uždarymą šviesių namų, kur 
sprendžiama žmogaus gyveni
mo mįslė”.

Knygą, švariai atspaustą, 
dailiai Įrištą, kur vaizduojami 
anokie sprendimai, gali simbo
lizuoti solidi žymaus diplomato 
dama, kuri į tarptautines va
karo iškilmes atvyksta Lietuvai 
atstovauti su mini-sijonėliu.

Pasakysit, kad šitaip netinka. 
Be abejo, ne. Bet pirmiau įti- 
kinkit snobus ir “Ateities” lei
dyklą, kuri išleido “Striptizą”, 
o Čikagos teologams patarkit 
pirmiau išmokti skaityti litera

tūros kūrinius, nes teologijos 
čia neužtenka. Ant lietuvių ra
šytojų premijų komisijos ne
reiktų labai pykti — ji premiją 
Merui skyrė daugiau politiniais 
motyvais, nes Ic. Meras yra žy
das, kuris gražiai vartoja lietu
vių kalbą, nors jo tėvai ir tau
tiečiai nukentėjo sušaudymuo
se per karą Lietuvoje.

Icchokas Meras, STRIPTIZAS, 
arba Paryžius — Roma — Pa
ryžius. Romanas. “Ateitis” 1976 
m., 777 psl.___________________

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

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duonq. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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



Lietuvių Anapilio sodybos ženklas, sukurtas velionies dailininko Telesforo 
Valiaus. Jis vaizduoja dinamišką, augštyn kylančią tvirtovę, į kurią atsirė
musi lietuviškosios kultūros skatintoja rodo plačiai sklindančią religinę ir 
tautinę šviesą. Sis ženklas planuojamas įdėti Anapilio salėje

Estas liudijo Petkaus byloje
Helsinkio grupės Lietuvoje pirmininko grumtynės su 

saugumiečiais • Jis kaltinamas dalyvavimu 
vyriausio tautinio baltiečių sąjūdžio komitete

Popiežiaus atstovas pas lietuvius
Pasikalbėjimas su Lietuvos Kankinių parapijos klebonu kun. P. Ažubaliu ryšium su naujos 

šventovės dedikacijos bei šventinimo iškilmėmis

“TŽ” redakciją pasiekė doku
mentacija, rodanti, kaip buvo 
tardomi estų liudininkai Vikto
ro Petkaus byloje. Tardymas 
vyko Vilniuje, Lenino gatvėje 
40 nr., Saugumo komiteto rū
muose. Tardė majoras T. Laza- 
revičius, vyresnysis Vilniaus 
KGB tardytojas. Jis klausinėjo 
estą Enn Tarto iš Tartu mies
to, šildymo sistemos prižiūrė
toją/

Prieš tai tą patį liudininką ir 
toje pačioje byloje tardė Tar
tu mieste KGB atstovas iš Ta
lino majoras M. Žukovas 1978 
m. sausio 18 d. Vertėju buvo 
Tartu KGB tarnautojas Kozle- 
vas. Liudininkas E. Tarto norė
jo pasinaudoti Estijos krimina
linio kodekso 134 (4) paragra
fu, leidžiančiu pačiam parašyti 
savo liudijimą, bet M. Žukovas 
neleido. Jis taip pat atsisakė 
paaiškinti kuo kaltinamas V. 
Petkus. Kadangi tuo būdu tar
dytojas pažeidė teisines tardy
mo taisykles, E. Tarto atsisakė 
liudyti bei atsakyti Į klausimus. 
Taipgi jis atsisakė pasirašyti 
tardymo protokolą. Jo nepasi
rašė nei tardytojas, nei vertė
jas. Tardymas truko 4 valan
das.

Apie vasario 10 d. nepažįsta
mas žmogus atnešė liudininkui 
E. Tarto į namus voką, adresuo
tą kažkokiam V. P. Lisovskiui, 
kuriame buvo įdėtas šaukimas 
atvykti Į Vilniaus KGB būsti
nę 1978 m. vasario 15 d. Ka
dangi šaukimas buvo klaidin
gas, liudininkas atsisakė jį pri
imti ir apie tai laišku pranešė 
tardytojui T. Lazarevičiui. Tuo
met minėtam Tarto atnešė ki
tą šaukimą darbovietėn 1978 
m. vasario 18 d. Tartu KGB 
tarnautojas Kalev Vahe. šį kar
tą šaukimas buvo tvarkingas, 
ir liudininkui buvo nustatyta 
atvykti Vilniun 1978 m. vasa
rio 21 d., 9.30 v.r.

1978 m. vasario 21 d.
Kai E. Tarto atvyko Vilniun, 

paaiškėjo, kad nėra estiškai mo
kančio vertėjo. Tardytojas La- 
zarevičius neleido klausinėti 
liudininko be vertėjo. Jis taip 
pat neleido liudininkui surašy
ti pareiškimo savo ranka. Tuo
met liudininkas pats surašė es
tiškai klausimus ir atsakymus 
ir padiktavo telefonu vertėjai 
Taline. Pastaroji atvyko tiktai 
4.30 v.p.p. Jos raštiškas verti
mas buvo įjungtas į tardytojo 
dokumentaciją.

Liudininkas paprašė leidimo 
susipažinti su sovietinės Lietu
vos kriminaliniu kodeksu. Tar
dytojas leido, bet ragino sku
bėti. Tardymas prasidėjo 5.30 
v.p.p. ir truko iki 8 v.v. Štai 
tardytojo klausimai ir estų liu
dininko atsakymai.

Tardytojas. Pasakykite visa, 
ką žinote, apie Helsinkio sutar
ties vykdymui sekti grupę Lie

tuvoje, apie jos sudarymą bei 
veiklą.

Liudininkas. Esu įsitikinęs, 
kad Viktoras Petkus yra auka 
neteisėtų KGB puolimų. Taip 
pat manau, kad toks pat pavo
jus laukia ir manęs. Dėlto atsi
sakau liudyti apie visuomeninę 
V. Petkaus veiklą .. .

T. Paaiškinkite, ką reiškia 
Jūsų pasakymas, esą V. Petkus 
yra auka neteisėtų puolimų' ir 
esą Jums gresia toks pat pavo
jus.

L. Taip manau dėlto, kad pa
žįstu aną žmogų. Jis visuomet 
pabrėždavo respektą Sov. Są
jungos įstatymams ir tarptau
tiniams įsipareigojimams, pasi
rašytiems Sov. Sąjungos. Aš ne
laikau V. Petkaus nusikaltėliu 
tik dėlto, kad jis kaltinamas 
kriminaline veikla. Aš nelai
kau jo nusikaltėliu dėlto, kad 
kaikurie saugumiečiai sako jį 
esant homoseksualu. Tardymo 
metu Tartu mieste 1978 m. sau
sio 18 d. tardytojas Žukovas 
kelis kartus klausė mane apie 
pusryčius I. Caličio bute Rygoje 
1976 m. Jei V. Petkus yra kal
tinamas dalyvavimu tuose pus
ryčiuose, tai ir aš galiu būti tuo 
pačiu kaltinamas.

1978 m. vasario 22 d.
T. Vakarykščiame apklausi

nėjime Jūs minėjote pusryčius 
Caličio bute 1976 m. Paaiškin
kite, ką tuo norėjote pasakyti.

L. Aš atsisakau liudyti V. Pet
kaus byloje. Mano tardymo me
tu paaiškėjo, kad man gresia 
pavojus būti atsakingu už tą pa
tį nusikaltimą. Aš jaučiu, jog 
esu savigynos būklėje (žiūr. sov. 
Lietuvos kriminalinį kodeksą 
14 par.).

T. Ar pažįstate Rygos gyven
tojus — Viktorą Kalninšą, Int- 
są Calitį, Ivarsą Žukovskį ir 
Jurį Žiemelį?

L. Jau pareiškiau, kad atsisa
kau liudyti V. Petkaus byloje.

T. Viktoras Kalninš, Ints Ca- 
litis, Mart Nikius, Ivars Žukovs
kis tardymo metu pareiškė, kad 
Jūs drauge su Nikius buvote 
Rygoje 1978 m. rugpjūtyje ir 
kad Caličio bute jų akivaizdo
je svarstėte tautybių būklę Bal
tijos respublikose. Papasakoki
te man apie tą posėdį.

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti. Manau, jog esu 
savigynos pozicijoje.

T. Iš minėtų liudininkų pa
reiškimų matyti, kad V. Pet
kus taip pat dalyvavo tame po
sėdyje. Pasakykite, koks buvo 
V. Petkaus vaidmuo.

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti šioje byloje.

T. Kokie yra Jūsų ryšiai su 
V. Petkumi?

L. Į tą klausimą aš jau esu 
atsakęs.

T. Kada paskutinį kartą esa
te matęs V. Petkų?

(Nukelta į 7-tą psl.)

— Jau rengiatės šventinti 
naujai pastatytą Lietuvos Kan
kinių šventovę Toronte-Missis- 
saugoje. Kaip kilo mintis imtis 
tokio žygio, juoba, kad turėjote 
senąją Šv. Jono Kr. šventovę? 
Be to, kodėl parinktas naujas 
pavadinimas?

— Pirmąją mintį išsikelti iš 
Toronto miesto į priemiestį da
vė įsigytos lietuvių kapinės. Į 
kapines iš senosios parapijos 
kartais i dieną tekdavo važiuo
ti tris kartus, padarant 90 my
lių kelio. Vėliau padidėjo kapi
nių priežiūra bei jų globa. Su
sidurta ir su vandalizmu. Žino
ma, galutinai parapijos išsikėli- 
mo idėją subrandino pats gyve
nimas. Iš Toronto į vakarinius 
priemiesčius pradėjo keltis daug 
lietuvių, ypač jaunų šeimų. 
Nors Šv. Jono Kr. parapijos 
šventovė prieš 20 metų pagrin
dinai buvo atnaujinta, beveik 
perstatyta, parapija neturėjo 
autoaikštės. Pagaliau vos už 
vienos mylios įsikūrė lietuvių 
Prisikėlimo parapija. Piršosi 
mintis, kad ši parapija, jei nori 
turėti ateitį, privalo pajudėti 
kartu su žmonėmis į prie
miestį.

įsikūrus parapijai naujoje 
vietovėje, kurija teiravosi, ar 
norima senąjį parapijos vardą 
pasilaikyti, ar galvojama apie 
naują. Pasirinkta buvo Lietu
vos Kankinių (Lithuanian Mar
tyr’s Church). Tuo norėta pa
gerbti ir įamžinti Lietuvos did
vyrius, kurie svetimųjų buvo ir 
tebėra kankinami.

— Kiekvienas didesnis tokio 
pobūdžio pajudėjimas būna su
sijęs su įvairiais sunkumais, 
visų pirma teisiniais. Ar nebuvo 
kliūčių iš arkivyskupijos vado
vybės?

— Parapijos išsikėlimą, be 
abejonės, lėmė jau anksčiau už
pirkta žemė prie lietuvių kapi
nių Mississaugoje. Persikėlimo 
prašymas Toronto arkivyskupui 
buvo įteiktas apie 1968 m. Pra
ėjo 5 metai, laukiant atsako. 
Reikalas pajudėjo, kai Toronto 
miestas pasiūlė šv. Jono Kr. 
šventovę ir kitus pastatus pirk
ti gretimai esančio parko pra
plėtimui) Tuo metu, apie 1972 
m., kristalizavosi mintis vienaip 
ar kitaip (net ir be kurijos pri
tarimo) bandyti statyti naujo
je vietoje kaikuriuos pastatus, 
pvz. salę. Buvo padaryti kaiku
rie pastatų planai. Gavus minė
tą miesto pasiteiravimą, su tais 
planais buvo nueita į kuriją ir 
vyskupui pagalbininkui Tomui 
Fultonui atskleisti visi planai. 
Po kelių dienų, Velykų išvaka
rėse, tas pats vyskupas telefonu 
pranešė parapijai, kad gautas iš- 
sikėlimo pritarimas iš arkivys
kupo Ph. F. Pocock. Ta džiugi 
žinia buvo pranešta parapijie
čiams Velykų rytą.

— O kokie buvo materialiniai 
sunkumai — vietos suradimas, 
lėšos, architektai, rangovai?

— šv. Jono lietuvių kapi
nės buvo nupirktos 1960 m. 
Vėliau apie 1965-70 metus per 
tris kartus buvo nupirkti 7 ak
rai žemės Anapilio sodybos pro
jektui. Finansiškai buvo labai 
sunku statyti didžiąją Anapi
lio salę. Ji nepriklauso kurijai, 
todėl lėšų telkimas tebuvo gali
mas paskolomis ir geradarių au
komis. O salės statyba pareika
lavo $700.000.

— Visiems žinoma, kad kiek
viena statyba dabar yra labai 
brangi, ypač šventovės. Kaip 
galėjote sutelkti lėšas tokiam 
dideliam projektui dargi be 
platesnio pobūdžio vajaus?

— Šventovės ir klebonijos 
statyba finansiniu atžvilgiu bu
vo daug lengvesnė. Buvo gauta 
atitinkama suma už senąją 
šventovę iš kurijos, be to, ruo
šiantis išsikėlimui, anksčiau bu
vo užpirkta žemė Toronto šiau
rėje, kad ją pardavus gautus 
pinigus galima būtų perkelti į 
šventovės statybos fondą. Tokiu 
būdu, pradedant statyti švento
vę, parapijos ižde turėta per 
$400.000. Arti $150.000 surink
ta iš geradarių — ne tik parapi
jiečių, bet ir iš plačios visuo
menės. čia su pagarba tenka 
prisiminti lietuvius brolius 
evangelikus, kurie nemažomis 
sumomis prisidėjo prie švento
vės statybos. Visiems gerada- 
dariams gili padėka. Stambiuo
sius geradarius numatoma įra
šyti specialioje garbės lentoje 
šventovės viduje.

— Daug kam miela buvo se
noji šv. Jono šventovė. Koks 
jos likimas?

— Tiesa, senoji Šv. Jono Kr. 
šventovė po jos atnaujinimo 
daug kam tikrai buvo miela, čia 
ypač daug pastangų buvo įdėta 
ankstyvesnės emigracijos lietu
vių, kurie buvo šios parapijos 
faktinieji steigėjai bei išlaiky
tojai per daugelį metų. Bet gy
venimas daro savo: apie senąją 
šventovę praretėjus lietuviams, 
buvo visai natūralu iš čia pla
ningai pasitraukti. Dabar šioje 
šventovėje spiečiasi dvi etni
nės katalikų grupės — korėjie
čiai ir ispanai.

— Daug kam kyla klausimas 
— kas yra teisinis savininkas 
senosios šventovės ir dabar 
naujosios? Ir kaip yra su Ana
pilio sodybos nuosavybe — kam 
priklauso didysis pastatas, že
mė, kapinės?

— Toronto arkivyskupijoje 
visos parapijos yra įjungtos į 
bendrą korporaciją, taigi, ir vi
sas parapijinis turtas, švento
vės, klebonijos įeina į tą korpo
raciją. Steigiant Anapilio sody
bą, buvo pasirinktas kitas ke
lias. Šventovė ir klebonija, pa
statytos ant pusės akro žemės, 
priklausančios arkivyskupijos 
korporacijai, o likusi žemė, 17.5 
akrų, su ant jų esančia Anapi
lio sale, autoaikšte ir lietuvių 
kapinėmis įjungta į Lietuvių 
Anapilio sodybos korporaciją 
(Lithuanian Foundation Anapi
lis, Ine). Šis naujas bandymas 
bus bene pirmas tautinių para
pijų istorijoje.

— Ar tokia dviejų savininkų 
kombinacija viename komplek
se nesudarė teisinių sunkumų? 
Ar viso projekto administravi
me nebūna nesklandumų?

— Teisiniai klausimai buvo 
išspręsti, atskiriant šias dvi 
nuosavybes ir, atrodo, neturėtų 
būti sunkumų. Priešingai, at
skyrus salę ir kapines nuo bend
ros parapijos nuosavybės, leng
viau bus išlaikyti lietuvių ran
kose ir ateityje. Praktiškai pa
rapija nuomoja Anapilio salę, 
mokėdama į metus atitinkamą 
sumą Anapilio korporacijai. Tuo 
būdu parapija Anapilio nuosa
vybę administruoja, naudoda
masi sale įvairiems parengi
mams, bingui etc. Anapilio so
dybos korporacijai' svarbu mo
kėti už salės statybą skolas ir 
apsaugoti turtą lietuvių nau
dai.

— Anapilio sodyba, apiman
ti šventovę, kleboniją, didžią
ją salę, aikštes ir kapines, yra 
vieno kurio architekto apipavi
dalinta ir vieno rangovo sta
tyta?

— Statant keletą pastatų, be 
abejonės, neapsieita ir be įvai
rių problemų. Statyba vyko 
dviem fazėm: didžiosios Anapi
lio salės ir šventovės bei klebo
nijos. Salei ir klebonijai planus 
paruošė architektas Vaclovas 
Liačas, o šventovei — archit. 
dr. Alfredas Kulpa-Kulpavičius. 
Abiejų statybų rangovu buvo 
Algis Kazilis, lietuviškos staty
bos firmos “Vyal Construction” 
savininkas. Kleboniją pastatė 
Stasys Kėkštas. Lietuvių kapi
nes suplanavo archit. Algis Šal
kauskis, o jose pastatytą koply
čią su didžiuliu amfiteatru mal
dininkams sustoti pamaldų me
tu — archit. Vaclovas Liačas.

— Naujosios šventovės vidu
je yra sutelkta ne tik religinio 
lobio, bet ir meninio. Kurie lie
tuviai menininkai ir kuo prisi
dėjo prie šventovės meninio 
praturtinimo?

— Dalį meninių dalykų par
sigabenome iš senosios švento
vės, būtent, dail. Juozo Bakio 13 
vitražų ir keramikinius Kry
žiaus kelius. Devynis vitražus 
naujajai šventovei sukūrė dail. 
Albinas E 1 s k u s Niujorke. 
Triumfuojančio Kristaus barel
jefas virš altoriaus yra sukur

Š.m. birželio mėnesį iš spaudos išeina MONOGRAFIJA:

“Generolas 
Povilas Plechavičius”

Knyga 300 puslapių, gausiai iliustruota, 
kietais viršeliais su aplanku.

Kaina — $9.00
Užsakymus siųsti:

KARYS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA.
Priimami užsienio čekiai, kuriuose yra pažymėta

U.S.$ arba U.S. Currency.

tas skulptoriaus Ramojaus Mo- 
zoliausko Čikągoje. Altorius, sa
kykla, tabernakulis bei krikš- 
tykla suprojektuoti archit. A. 
Kulpos.

— Naujoje šventovėje išryš
kinti net keli dabartinių laikų 
lietuviai kankiniai. Ar nebuvo 
kliūčių tokiam jų pagerbimui?

— Naujieji dail. A. Elskaus 
sukurti ir iš skaldyto stiklo pa
gaminti vitražai turi religinį ir 
tautini atspalvį. Turėta dėl lie
tuvių kankinių vitražų kaikurių 
problemų ne tiek dėlto, kad jie 
dar nekanonizuoti, bet dau
giau . . . , kad dar gyvi tie, ku
rie juos kankino, bent gyva ir 
ta sistema. Ir Vatikano Šv. Pet
ro bazilikoje “kaikas” nulėmė, 
kad lietuvių iniciatyva ir lėšo
mis įrengta koplyčia negalėjo 
būti pavadinta Lietuvos kanki
nių vardu. Ta linkme ir dėl mū
sų numatytų vitražų, prisiden
gus net pamaldumo skraiste, 
buvo pasiekta Toronto kurija. Ir 
tik padedant abiem laisvajame 
pasaulyje esantiem lietuviam 
vyskupam, pavyko ir ši “kliū
tis” laimingai nugalėti . . .

— Rengiatės naujosios šven
tovės dedikacijai-šventinimui š. 
m. birželio 11 d. Skelbiama, kad 
pagrindines apeigas atliks po
piežiaus atstovas Kanadai pro- 
nuncijus Angelo Palmas. Ko
dėl taip toli siekta?

— Pradžioje šventovės šven
tinimui buvo kviestas Toronto 
arkiv. Ph. Pocock. Jis prane
šė esąs prašytą dieną užimtas. 
Pagalvota, kad būtų gražiai ap
vainikuota Lietuvos Kankinių 
šventovės statyba ir pagerbti 
Lietuvos kankiniai, padėję gal
vas už tikinčią tėvynę, pakvie
tus Šv. Tėvo atstovą Kanadoje. 
Į kvietimą atsiliepė, pareikšda
mas: jei bus pakeista šventini
mo data (pradžioje galvota apie 
Sekmines), jis sutiktų atvykti. 
Aišku, buvo pakeista data. Ir 
birželio 11, sekmadienį, pronun- 
cijus Kanadai arkiv. Angelo 
Palmas pašventins naująją lie
tuvių šventovę Anapilyje. Mi
šias 3 v. p. p. atnašaus vysk. 
V. Brizgys, nuoširdžiai rėmęs 
Anapilio idėją. Pamokslą pasa
kys ilgametis šios parapijos bi
čiulis Toronto vysk. Tomas B. 
Fultonas, kuris pats jaučiasi šio 
projekto dalininku.

— Ar su naujosios švento
vės statybos užbaiga yra baigtas 
ir visas Anapilio sodybos pro
jektas?

— Tuo tarpu reikia truputį 
kiek atsikvėpti. Truputį išvargi
no ne tik statyba, bet ir priėji
mas prie tos statybos, ypač 
šventovės planų paruošimas, la
bai painus žemių atskyrimas, 
kuris tik lietuvių kilmės advo
kato Klemenso Neįmano ir jo 
bičiulių dėka buvo pozityviai 
išspręstas. Gerasis Dievulis, 
vykdant Anapilio projekto sta
tybą, šalia įvairių rūpesčių, tei
kė ir daug paguodos, net 
džiaugsmo, žvelgiant į ateities 
viziją. Kas Apvaizdos planuose 
dar numatyta, paaiškės kiek 
vėliau.

— Jūsų vadovaujamai para
pijai šiais metais sueina 50 me
tų nuo jos įsteigimo. Kada ir 
kaip numatoma paminėti ši su
kaktis?

— Ši parapija įsteigta 1928 
m. Šį rudenį numatyta atšvęsti 
jos auksinę sukaktį. Veiklusis 
parapijos komitetas yra numa
tęs šią sukaktį atitinkamai pa
minėti, pavadindamas ją “Para
pijos sukaktis ir padėkos šven
tė jos geradariams”. Detalės dar 
nenustatytos, juo labiau, kad 
netrukus bus didysis Lietuvos 
Kankinių šventovės darbų ap
vainikavimas — naujosios šven
tovės pašventinimas, į kurį visi 
maloniai kviečiami.
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Jo Ekscelencija arkivyskupas ANGELO PALMAS, šv. Sosto atstovas-pronun- 
cijus Kanadai. Jis š.m. birželio 11, sekmadienį, pašventins naująją Lietuvos 
Kankinių šventovę Toronte-Mississaugoje ir tars žodį lietuviams

“Galvokite apie savo tėvynę”
Lietuvių gimnazijos abiturientų išleistuvės

Gegužės 5 d Vasario 16 gim
nazija surengė išleistuves savo 
abiturientams. V o k i e t i j oje, 
Huettenfėlde, Romuvos sody
ba yra tapusi Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės kultūros 
centru, iš kurio į visą kraštą 
sklinda Bendruomenės organi
zacinio gyvenimo ir tautinės 
kultūros darbo veikla, šioje so
dyboje įsikūrusi Vasario 16 
gimnazija vis labiau tampa vi
so pasaulio lietuvių švietimo 
įstaiga. Šiuo metu didelė dalis 
gimnazijos mokinių yra iš įvai
rių Europos kraštų ir net iš už
jūrio. Vasario 16 gimnazija 
šiais metais paruošė abitūros 
egzaminams 8 mokinius. Egza
minus laikyti jiems tenka prie 
artimiausios vokiečių gimnazi
jos Weinheime. Kadangi Wein- 
heimas ir Vasario 16 gimnazi
ja yra Baden-Wuertembergo 
krašte, abitūros egzaminai yra 
centralizuoti ir tvarkomi pagal 
to krašto kultūros ministerio 
potvarkius. Egzaminams stato
mi labai dideli reikalavimai. 
Vasario 16 gimnazijos abitu
rientams tie egzaminai dar la
biau apsunkinti, nes tenka juos 
laikyti iš 8 dalykų, kai tuo tar
pu vokiškų gimnazijų abitu
rientai tik iš trijų dalykų egza
minuojami. Visdėlto iš 8 lietu
vių gimnazijos abiturientų 7 
egzaminus išlaikė ir gavo bran
dos atestatus.

Barasaitė, Jūratė, gimusi 
1958 m. vasario 3 d. Muenche- 
ne. Į liet, gimnaziją įstojo 1970 
m. Dabar apsisprendusi studi
juoti teisę Muencheno univer
sitete.

Grigužis, Edvardas, gimęs 
1957 m. rugsėjo 14 d. Klaipė
doje. Su tėvais į Vokietiją at
vyko 1973 m. Į liet, gimnaziją 
įstojo 1974 m. Ruošiasi studi
juoti slavistiką Marburgo uni
versitete.

Mačionis, Petras, gimęs 1958 
m. spalio 17 d. Stuttgarte. Į 
liet, gimnaziją įstojo 1969 m. 
Nori studijuoti psichologiją 
Heidelbergo universitete.

Margis, Jurgen, gimęs 1958 
m. sausio 24 d. Lemagoje. Į 
liet, gimnaziją įstojo 1970 m. 
Nusprendęs studijuoti teatro 
režisūrą Vilniuje.

Olišauskas, Arvydas, gimęs
1957 m. sausio 27 d. Vilniuje. 
Kartu su tėvais į Vokietiją at
vyko 1960 m. Į liet, gimnaziją 
įstojo 1973 m. Žada studijuoti 
meną Heidelberge.

Šivokaitė, Birutė, gimusi
1958 m. rugpjūčio 4 d. Vilniu
je. I Vokietiją kartu su tėvais 
atvyko 1971 m. Į liet, gimnazi
ją įstojo 1974 m. Nori studijuo
ti slavistiką Frankfurto univer
sitete.

Valiūnas, Rainis, gimęs 1958 
m. sausio 5 d. Schwetzingene. 
I liet, gimnaziją įstojo 1968 m. 
Dabar privalo atlikti karinę 
tarnybą. Vėliau žada studijuoti 
moderniąją muziką.

1978 m. Vasario 16 gimnazi
jai yra trigubos sukakties me
tai. Jau ketvirtis šimtmečio 
prabėgo nuo to laiko, kai gim
nazija įsikūrė Romuvos sody
boje. Dešimtmetis sukanka, 
kai 1968 m. lietuviškos organi

zacijos sudarė kuratoriją, kuri 
rūpinasi gimnazijos egzistenci
ja ir neša visų gimnazijos rū
pesčių naštą. Taip pat jau de
šimtmetis, kai Vasario 16 gim
nazijai vadovauja dabartinis 
jos direktorius Vincas Natkevi
čius. š.m. abiturientai yra de
šimta laida, kuriuos išleido il
giausiai šiai gimnazijai vado
vaujantis direktorius. Atsisvei
kindamas su abiturientais V. 
Natkevičius dėkojo visiems 
mokytojams, auklėtojams ir 
kitiems bendradarbiams, saky
damas, kad tik visų bendras 
darbas lengvino jo, kaip direk
toriaus, uždavinius ir sudarė 
sąlygas per paskutinį dešimt
metį pasiekti gerų rezultatų, 
nuolat didinant šios gimnazijos 
abiturientų skaičių. Užbaigda
mas atsisveikinimo žodį, V. 
Natkevičius abiturientams pa
brėžtinai priminė egzaminų ko
misijos pirmininko vokiečio 
lietuviškai pasakytus žodžius: 
“Galvokite apie savo tėvynę”. 
Kun. A. Bernatonis atsisveikin
damas kvietė abiturientus nuo
lat degti lietuviškomis proble
momis. Evangelikų kun. F. Skė
rys linkėjo visiems geros sėk
mės. J. K. Valiūnas reiškė viltį, 
kad lietuvišką gimnaziją baigę 
jaunuoliai ir ateityje nepamirš 
savo lietuviškos kilmės. J. Bara- 
sas, padėkojęs visiems mokyto
jam ir auklėtojam už jų darbą, 
kreipėsi į abiturientus: “Nuo 
šiol savo tarpe kalbėkite tik lie
tuviškai, nes tai padės nepa
miršti tėvų kalbos”. Kun. dr. 
A. Rubikas priminė abiturien
tams sunkias aplinkybes, kurio
mis gaunami brandos atesta
tai. Jis ragino šios laidos abitu
rientus tyrinėti galimybes ir su
rasti būdą, kaip gauti brandos 
atestatus lengviau, be egzami
nų, be mokyklų. Žinoma, šitas 
siūlymas abiturientų ir kitų iš
leistuvių dalyvių buvo labai šil
tai priimtas ir palydėtas ploji
mu. Žemaitis

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam "TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.
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PAVERGTOJE TEVYffiJE
O LIETUVIAI PASAULYJE

MIRĖ PROFESORIUS
Balandžio 24 d. mirė Lietuvos že

mės ūkio akademijos prof. dr. Sta
nislovas Mastauskis, gimęs 1890 m. 
Dauburaičių k., Panevėžio apskr. 
Velionis gamtos mokslus studijavo 
Simferofolyje, į Dotnuvos žemės ūkio 
technikumą įsijungė 1920 m. kaip 
entomologijos ir zoologijos dėstyto
jas. Šis technikumas 1924 m. išaugo 
j žemės ūkio akademiją. Velionis 
pradžioje dirbo zoologijos-fitopatolo- 
gijos katedroje asistentu, dėstytoju, 
docentu. 1948-69 m. vadovavo augalų 
apsaugos katedrai, 1952-55 m. — 
buvo miškų ūkio fakulteto dekanu. 
Profesoriaus laipsnis jam suteiktas 
1962 m. Biologijos dr. S. Mastaus
kis yra laikomas taikomosios ento
mologijos pradininku Lietuvoje. Be 
pedagoginio darbo, jis tyrė augalų 
kenkėjus, rašė mokslinius straips
nius ir vadovėlius. Iš jų minėtini — 
“Taikomoji zoologija”, “Lauko kul
tūrų apsauga nuo kenkėjų".

MUZĖJAUS SKYRIAI
Trumpą informaciją apie Lietuvos 

revoliucijos muzėjų, tarnaujantį par
tinei propagandai, “Tiesos” 99 nr. 
paskelbė jo direktorius Antanas 
Martinionis. Iš jo sužinome, kad nuo 
gegužės 1 d. lankytojų laukia keli 
šio muzėjaus skyriai: kompartijos 
šiaurinės srities sovietų partizanų 
bazė Švenčionių rajono Antanų miš
ke, pietinės srities partizanų bazė 
Šalčininkų rajone, Rūdininkų girio
je. Toliau minimi: Pirčiupiu aukų 
muzėjus Valkininkų apylinkėje, Va
rėnos rajone, Panerių muzėjus Vil
niuje. Pateiktame sąraše nėra nė 
vieno muzėjaus skyriaus, kuris at
skleistų nė kiek nemenkesnį sovie
tinį terorą.

TAUTINIS PARKAS
Vasaros sezonui ruošiasi tautiniam 

Lietuvos parkui priklausanti Ignali
nos miškų ūkio Kaltanėnų girinin
kija. Jos darbuotojai sutvirtino ir 
kultūrinėmis žolėmis apsėjo pro 
Kaltanėnus tekančios Žeimenos 
krantinę. Vasarotojams jau įrengta 
10 stovyklaviečių bei poilsiaviečių, 
o iki turistinio sezono pradžios jie 
susilauks dar penkių. Girininkas 
Vytautas Igaunis, pernai apsilankęs 
Toksovo parke prie Leningrado, su
sipažino su ten gaminamomis pavė
sinėmis, stalais, suolais, foteliais. 
Jiems panaudojami nudžiūvę spyg
liuočiai medžiai. Tokie baldai apde
ginami liluokline lempa ir nulakuo
jami. Prie Kaltanėnų girininkijos iš 
apvalių rąstų jau baigiamas statyti 
miško baldų gamybos skyrius, ku
riam vadovaus Alfonsas Ceberckas. 
Jo rankomis pagaminti baldai jau 
puošia miško pakeles, tautinio par
ko poilsiavietes. Baldų gamybos sky
rius bus aprūpintas medžių pjovimo 
bei apdirbimo įrengimais.

“CIRKO ŽIBURIAI”
Taip pavadintas antrasis saviveik

linių cirko grupių sąskrydis įvyko 
Šakiu kultūros namuose. Dvi dienas 
savo sugebėjimus rodė Panevėžio ra
jono Krekenavos, Klaipėdos žvejų 
klubo ir celiuliozės-kartono gamyk
los, Alytaus mašinų gamyklos, Tel
šių, Radviliškio, Šakių, Kudirkos 
Naumiesčio saviveiklininkai, Vil
niaus geležinkelininkų kultūros rū
mų ir Šiaulių liaudies cirko kolekty
vai. Geriausi buvo Vilniaus, Aly-' 
taus, šakių, Klaipėdos žvejų klubo 
atstovai, šakiečiams buvo surengta 
ir karnavalinio pobūdžio eisena.

WINNIPEG,
MERGVAKARIS. Balandžio 29 d. 

Crescentwood Community Club sa
lėje įvyko Edmund-Eric Wesenberg 
ir Irenos Marozaitės priešvestuvinis 
vakaras, į kurį susirinko per 300 as
menų. I. Marozaitė yra vienintelė 
Marozų dukrelė, kuri šiais metais 
baigia universitetą. Irena Marozai
tė Winnipego lietuviams yra gerai 
pažįstama kaip buvusi “Miss Folk- 
lorama” 1970 ir 1974 m. lietuvių pa
viljonuose. Jos sužadėtinis Ed. We
senberg yra vokiečių kilmės studen
tas, kuris taip pat šiais metais bai
gia Manitobos universitetą ir bus 
veterinarijos gydytoju. Jų vestuvės 
įvyks š.m. birželio 3 d., 3 v.p.p., šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos švento
vėje, o vestuvinė puota prasidės 6 
v.v. Vaza Lund Park gražiausioje 
Winnipego vasaros rezidencinėje 
salėje.

ĮKURTUVĖS. Sausio 7 d., šeimi
ninkams nežinant, staiga įvyko Ele
nos ir Vinco Januškų įkurtuvės nau
juose namuose, kuriuos po gana 
sunkaus darbo patys pasistatė, nors 
dar visi įrengimai neužbaigti. Win
nipego priemiestyje jie buvo pirkę 
13 akrų žemės sklypą, kuriame išsi
rinko gražiausią vietą (ant upės 
kranto) savo namui, šiandien šis že
mės plotas vertas daugiau kaip 
$100.000.

Ei. ir V. Januškos plačiai žinomi 
kaip visuomenės veikėjai. Daug yra 
prisidėję prie šv. Kazimiero lietuvių 
šventovės statybos. Keletą kartų jis 
yra buvęs KLB Winnipego apyl. val
dybos pirmininku. Tos pareigos jam 
ir šiais metais atiteko.

įkurtuvių iniciatoriumi buvo St. 
Ramančiauskas. Vakarienės metu 
jis iškėlė V. Januškos visuomeninės 
veiklos darbus. EI. ir V. Januškos 
yra užauginę du sūnus ir vieną duk
rą. kurie baigė augštuosius mokslus. 
Danguolė reiškiasi ir visuomeninėje 
veikloje, kurį laiką vargonininkavo 
šv. Kazimiero lietuvių šventovėje ir

VADOVŲ MOKYKLA
Prie Kauno kelionių bei ekskur

sijų biuro veikia Valdo Lekecko va
dovaujama vadovų mokykla. Jon 
priimami inžinieriai, pedagogai, gy
dytojai, mokytojai bei kiti kaunie
čiai su augštuoju išsilavinimu. Du 
kartus per savaitę po tris valandas 
jie lanko šią mokyklą, jai skirdami 
laisvalaikio valandas. Jie klausosi 
paskaitų apie revoliucinę bei isto
rinę Kauno praeitį, ekonominius ry
šius su kitomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis, užsieniu, apie kultū
rinį miesto gyvenimą, jo dabartį ir 
ateities perspektyvas. Kaune dabar 
yra 250 politiniu bei propagandiniu 
požiūriu paruoštų vadovų, kurių di
džiąją dalį sudaro moterys. Svečius 
vadovai ir vadovės aptarnauja savo 
laisvalaikio metu. Atnaujinus kai- 
kuriuos senamiesčio pastatus, eks
kursantų skaičius kasmet didėja. 
Pernai lapkričio mėnesį pirmą kar
tą buvo sutiktas milijoninis tų me
tų ekskursantas.

KLAMPI VIDUKLĖ
šiaulietė A. Bučinskienė “Tiesos” 

balandžio 27 d. laidoje rašo: “Apsi
lankiau Raseinių rajone, Viduklėje. 
Važiuodama Komjaunimo—Naująja 
gatvėmis, du kartus įklimpau. Pri
simenu, prieš keletą metų čia net 
vasarą tas pat atsitiko. Kaip pasa
kojo giminaitis, čia jau gyvenantis 
antrą dešimtmetį, šių gatvių taisy
mu niekas nesirūpina. Kiek patys 
gyventojai užvežė smėlio, žvyro, 
tiek ir yra. Sako, laukuose batų ne- 
prisemdavau, o dabar net ir vasarą 
netikras, kad neprisemsi. Ir apšvie
timu niekas nesirūpina. Abiejose 
gatvėse tik viena elektros lemputė 
dega.”

KLAIPĖDOS VANDENYS
Gamtos apsaugos draugijos Klai

pėdos miesto skyriaus valdybos na
rys Kostas Kaukas “Tiesos” 53 nr. 
paskelbė straipsnį “švarėja Baltijos 
banga”, nagrinėjantį vandenų ap
saugą nuo taršos. Konkrečias prie
mones Danės upės, Kuršių marių ir 
Baltijos jūros vandenims saugoti 
vykdomasis deputatų tarybos ko
mitetas numatė jau 1977 m. gegužės 
20 d. Jūros žvejybos uoste statomi 
kranto vandens pirminio valymo 
įrengimai, bus įrengta laivų ūkinio 
ir buitinio vandens priėmimo stotis. 
Baigiamas įgyvendinti naftos perpy
limo bazės balastinio vandens priim
tuvų bei jo valymo įrenginių projek
tas. Celiuliozės ir kartono gamykla 
gaus specialų skyrių atliekoms džio
vinti, kad jas būtų galima atiduoti 
katilinei. Biologinio vandens valymo 
įrengimo projektas, šios įmonės už
sakytas prieš keletą metų, yra ne
leistinai uždelstas. Įrengimų naftos 
atliekom surinkti vis dar neturi ge
ležinkelių stoties lokomotyvų sky
rius. Statytis vandens valymo įren
gimų neskuba ir žuvies konservų 
fabrikas. Naftos perpylimo bazėje 
bei kaikusiose kitose įmonėse yra 
daug suktelėjusio mazuto, nafta už
terštos žemės. Įrengimai kanalizaci
niams Klaipėdos vandenims valyti 
statomi Dumpiuose, bet statybinin
kai pernai neįvykdė metinio plano. 
Projektuojami ir biologinio vande
nų valymo įrenginiai. Jie taipgi bus 
statomi Juodkrantėje ir Nidoje. 
Specialūs rinktuvai Klaipėdos pre
kybos ir žvejybos uostuose nuo 
vandens paviršiaus kasmet surenka 
45-50 tonų nafots, kuri vandenin pa
tenka iš laivų. y. Kst.

MANITOBA
vadovavo lietuvių parapijos chorui, 
organizavo tautinius lietuvių jauni
mo šokius ir vadovavo įvairiose lie
tuviškojo jaunimo organizacijose. 
Jau senokai ji dirba Winnipego pa
jamų mokesčių įstaigoje, eidama 
augštas kontrolės pareigas.

Algis Januška dirba Winnipego 
nedarbo draudos įstaigoje, o jau
niausias Vidas Januška dirba “Mo
narch” plieno liejykloje prižiūrė
toju.

Įkurtuvių proga buvo įteikta daug 
dovanų. Lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Bertašius su parapijos k-to 
pirm. Mykolu Januška įteikė gražų 
barometrą. Kitas grupines dovanas 
įteikė St. Ramančiauskas ir Em. ša- 
rauskienė.

Užbaigai žodį tarė pats naujojo 
namo savininkas V. Januška, kuris 
pirmiausia padėkojo St. Raman- 
čiauskui už surengimą tokių gražių 
įkurtuvių, o ypač už tame name at
liktus vamzdžiaus darbus be jokių 
pagalbininkų. Jis esąs geriausias 
vandentiekio įrengėjas Winnipege.

Vidas Januška prašė neužmiršti 
ir mamos, t.y. Elenos Januškienės, 
kuri nemažą įnašą yra įdėjusi į sta
tybą, jau nekalbant apie Algio, Vido 
ir Danguolės. Sako, kad visi bėgo, 
dirbo kaip skruzdelės, tad šiandien 
ir savo gražiu namu gali džiaugtis.

Po gražių kalbų bei linkėjimų 
skambėjo lietuviškos dainos, pašne
kesiai ir vaišės. Geriausios kloties 
naujojoje sodyboje!

WILLIAM - BRONIUS KRISCTUS 
mirė balandžio 25 d., 52 metų am
žiaus. Senųjų ateivių S. ir A. Kris- 
čių sūnus, kuris taip pat buvo gi
męs Lietuvoje, be tėvų, dar paliko 
dvi seseris — Stelą ir Oną ir du sū
nus — Willie ir Byron Winnipege. 
Su pirma žmona buvo išsiskyręs. Po 
nakties rastas negyvas ant šalia 
esančios autoaikštės. Laidojo ka
riuomenės veteranų s-ga, kaip II D. 
karo veteraną. K. S-tis

Edmontono baltiečių choras dainuoja Motinos Dienos minėjime populiarias lietuviškas dainas

S HAMILTON
MOTINOS DIENA buvo surengta 

KLB Hamiltono apyl. valdybos ge
gužės 14. Šventė pradėta 11 v. ryto 
Mišiomis Aušros Vartų šventovėje. 
Pamaldas atlaikė prel. dr. J. Tada- 
rauskas, o pamokslą pasakė svečias 
kun. B. Pacevičius. Po Mišių buvo 
“Libera” už mirusias motinas. Gėles 
prie altoriaus padėjo aidietė Aušra 
Pleinytė ir gyvatarietė Klara Deks- 
nienė. Po Mišių įvyko minėjimas 
Jaunimo Centre. Visoms motinoms 
buvo prisegtos gražios gėlės. Minė
jimą pradėjo Marijus Gudinskas, 
apylinkės vardu sveikindamas visas 
motinas ir močiutes. Invokacijai bu
vo pakviestas prel. J. Tadarauskas. 
Paskaitą skaitė PLJS narė Kristina 
Parėštytė. Meninę programos dalį 
atliko Vysk. M. Valančiaus mokyk
los mokiniai ir “Gyvataro” vaikų 
šokių grupė. Programa buvo gra
žiai paruošta ir įvairi. Gyvatariečiai 
pašoko tautinių šokių, o mokiniai 
sakė eilėraščius, vaidino mokytojų 
D. Pajarskaitės, D. Lukavičiūtės ir
L. Lukavičiūtės paruoštą montažą, 
skaitė savo kūrybą, atliko mokyt. M. 
Kalvaitienės scenos vaizdelį, daina
vo, skambino pianinu, grojo akor
deonu, parodė gyvąjį paveikslą, pa
ruoštą A. Mikšienės. Minėjimas 
baigtas giesme “Marija, Marija”. 
Dalyvavo per 150 tėvų ir svečių.

K. Deksyns
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką Vysk.
M. Valančiaus lituanistinės mokyk
los vedėjui K. Mileriui, tėvų komi
tetui už dovaną, kuri mane sujaudi
no ir dėlto negalėjau padėkoti mo
kyklos baigimo iškilmėse. Tai dova
na, kuri niekad neleis užmiršti gra
žiai, sutartinai praleisto laiko bend
rame darbe. Dėkoju gerb. prelatui 
J. Tadarauskui, dovaną įteikusiam. 
Visvien nepajėgsiu tiek padėkoti 
žodžiais, kiek lieku dėkinga širdyje.

Danutė Vaitiekūnienė

Sudbury, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas, 

surengtas LB Sudburio apylinkės 
valdybos lenkų Sv. Kazimiero salėje, 
praėjo su dideliu pasisekimu. Iškil
mę pradėjo ir motinas pasveikino 
pirm. A. Kusinskis. Poetišką paskai
tą skaitė E. Tolvaišienė. Meninę da
lį atliko Tumo-Vaižganto mokyklos 
mokiniai — Teresė, Diana, Joana, 
Vida Stankutės, Marytė ir Rūtelė 
Rudytės, Linas Paulaitis ir Jūratė 
Tolvaišaitė. Jie gražiai paskaitė lie
tuvių klasikų rinktines ištraukas ir 
parodė, kad neveltui lankė lietuviš
ką mokyklą. Veikė geras lietuviškas 
bufetas ir turtinga loterija. Laimi
kius loterijai suaukojo: J. Bataitis, 
L. Griškonienė, A. Juozapavičius, J. 
Kručas, A. Milčius, J. Labuckienė, 
A. Gatautis, G. Petrėnienė, S. Pode- 
rienė ir valdyba. Šokiams grojo 
rinktinių plokštelių muzika. Nega
linčioms dėl ligos dalyvauti moti
noms — K. Gustienei, P. Mackevi
čienei ir S. Kusinskienei valdyba pa
siuntė gėlių. Turėjome ir svečių — 
R. R. Bagdonai su sūnum buvę at
vykę iš Hamiltono. Tai buvusieji 
energingi mūsų Bendruomenės na
riai. Sekmadienį buvo atlaikytos Mi
šios už gyvas ir mirusias mūsų Bend
ruomenės motinas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA už
baigė 28-tuosius mokslo metus. E. 
D. Rotkių restorane buvo suruošti 
visiems geri pietūs. Kadangi šiemet 
visi mokiniai labai uoliai mokėsi, 
kiekvienas gavo po lietuvišką knygą 
su priedais dovanų. Mokyklos vedė
ja buvo Nijolė Paulaitienė ir kun. 
Ant. Sabas.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. V. 
Skripkaus ir M. Glizickienės vėles; 
užprašė buvusieji aktyvūs mūsų mi
sijos nariai S. S. Rakščiai iš Fruit- 
lando. K. A. S.

LSST MAIRONIO KUOPOS šau
lės balandžio 30 d. suruošė kavutę. 
Prieš trejus metus čia buvo įsteig
tas šaulių būrelis. Nežiūrint įvairių 
kalbų, įsijungė ir keletas jaunų 
darbščių narių. Jų tarpe yra jau
niausia mūsų šaulė Magdutė Stepšy- 
tė, kuri įsirašė šaulių kuopon kartu 
su savo tėveliu, ir Birutė Stankie- 
nė. Pastaroji augina 4 dukreles, bet 
randa laiko viskam. Aktyviai reiš
kiasi ir šaulė Audronė Albrechtie- 
nė. Mūsų kolonijoje yra dar jauni
mo, ypač mergaičių. Būtų gražu, jei
gu jos visos jungtųsi į bendrą lie
tuvišką darbą. (Nukelta į 7-tą psl.)

EDMONTON, ALTA
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Ba

landžio 2, sekmadienį, įvyko metinis 
Edmontono lietuvių susirinkimas. 
Sis susirinkimas buvo šauktas antrą 
kartą, nes pirmasis vasario 15 d. dėl 
mažo dalyvių skaičiaus turėjo būti 
atidėtas.

Pirmoje susirinkimo dalyje buvo 
aptarti Lietuvių Namų reikalai — 
išklausytas pranešimas apie L. Na
mų stovį ir finansinius reikalus. Pir
mininkavo J. Pašukoms ir J. Karo
sas. Po pranešimo valdyba atsistaty
dino. Po ilgų diskusijų dėl naujų na
rių priėmimo buvo išrinkta nauja 
Edmontono Lietuvių Namų valdyba: 
Antanas - Romas Kasperavičius — 
pirmininkas, Lydija Gudjurgytė — 
vicepirmininkė, dr. Aras Balsys — 
sekretorius, Algis Dudaravičius — 
iždininkas, Angelė Augytė — paren
gimų vadovė, Dovydas Balutis — 
ūkio vedėjas.

Po to sekė Edmontono ir apylin
kės L. Bendruomenės reikalai. Per
skaičius praėjusių metų susirinkimo 
protokolą ir dr. M. Urbono atliktą 
revizijos aktą, 1977 m. valdyba, su
sidedanti iš Jtisto Augio, Linos Ur
bonienės ir Janinos Bajorienės, at
sistatydino. Kandidatais buvo pasiū
lyta ir pareigomis buvo pasiskirsty
ta ta pačia tvarka, kaip ir L. Namų 
valdybos: pirm. dr. Aras Balsys, vi- 
cepirm. Edvardas Baleiša, sekr. An- 
tanas-Romas Kasperavičius, ižd. Al
gis Dudaravičius, pareng. vadovė 
Angelė Augytė ir Dovydas Balutis. 
Sis pasiūlymas buvo susirinkimo 
vienbalsiai priimtas. Visuotinio su
sirinkimo nutarimu padėkota iš par
eigų pasitraukusioms valdyboms už 
atliktą darbą.

KLB Hamiltono apylinkės pirm. K. DEKSNYS šeštadieninės mokyklos moks
lo metų užbaigimo iškilmėje įteikia $200 čekį mokyklai. Jį priima vedėjas 
K. MILERIS Nuotr, J. Miltenio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas Al If 1177
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 ■ ALMI
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $10,000,000.

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

keleiviams
1922 - 55 metai - 1917

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS. 
Pirmas naujai išrinktų valdybų pa
rengimas buvo Motinos Dienos mi
nėjimas gegužės 13 d. Edmontono 
Lietuvių Namuose. Po dr. Aro Bal
sio turiningos kalbos lietuviškai ir 
angliškai sekė įvairi programa. Ją 
atliko iš Kalgario atvykusi gabi, su 
jausmingu balsu Aldona Lederytė. 
Ji solo padainavo keliolika lietuviš
kų liaudies dainų. Edmontono jau
nimas “Ateitis” pašoko Sustą ir Ku
bilą. Lydija Gudjurgytė paskaitė iš 
savo poezijos gražų eilėraštį. Senas, 
bet naujai atgijęs baltiečių choras 
sugiedojo himną ir padainavo dvi 
liaudies dainas — “Siuntė mane mo
tinėlė” ir “Du broliukai šakaliukai”.

Edmontono Lietuvių Namų valdy
bos vardu A. R. Kasperavičius padė
kojo tautiečiams už atsilankymą, 
programos atlikėjams už įdėtą dar
bą. Visų laukė skani lietuviška va
karienė, specialiai pagaminta mūsų 
šeimininkių. Grojant orkestrui (Ga
by Haas), visi linksmai pašoko. Per 
šį vakarą šeimininkėms padėjo jau
nimas, parodydamas pagarbą moti
noms, kurios ne tik šia proga, bet ir 
visados yra reikalingos didesnio mū
sų įvertinimo. A. D.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Nomus) »Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 Vi %
term, depozitus 1 m. 83/4 % 
term, depozitus 3 m. 91/4% 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask. . 9^4%

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

J A Valstybės
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDYJE gegužės 6 d. atkreiptas 
dėmesys j tendencingus faktų iškrai
pymus televizijos filme “Holocaust”. 
Kadangi lietuviai lig šiol neturi 
mokslinio dokumentinio veikalo apie 
nacių okupaciją ir jų Lietuvoje vyk
dytų žydų mažumos tautžudystę, val
dyba nutarė paskirti stipendiją iki 
$500 lietuviui mokslininkui, kuris 
paruoš ir moksliniame žurnale pa
skelbs studijinį straipsnį šiuo klau
simu. Jame turi būti išryškintos 
Lietuvos laikinosios vyriausybės pa
stangos 1941 m. padėti žydams. 
Straipsnio autorių pasirinks JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba. 
Jam bus leista naudotis LB archyve 
esančia medžiaga. Iš leidyklos “Ler
ner Publications” buvo gautas pa
siūlymas prisidėti prie JAV pra
džios mokykloms leidžiamo vadovė
lio apie Baltijos respublikas. Sį lei
dinį finansuoja ir autoriui honorarą 
skiria pati leidykla. Nutarta prašyti 
JAV LB švietimo tarybą, kad ji su
rastų autorių. Iš reikalų vedėjo A. 
Gailiušio pranešimo paaiškėjo, kad 
JAV LB vedamam Lietuvos laisvi
nimo darbui šiemet jau gauta $30.- 
640, o tai yra pora tūkstančių dau
giau nei pernai, žiniaraščiui “Bridg
es” patvirtinta $500 parama, JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai — papil
doma $250 suma.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS leidyklos narių susirinkimas
— birželio 3 d,, 7.30 v.v., Čikagos 
Jaunimo Centre. Jame bus padaryti 
ligšiolinės veiklos pranešimai, iš
rinkta nauja vadovybė 1978-79 me
tams. Kviečiami visi nariai ir visuo
menė. Leidyklos nariu gali tapti 
kiekvienas lietuvis, sumokėjęs vien
kartinį $100 mokestį. Mirusį direk
torių tarybos pirm. dr. J. Puziną pa
keitė dr. K. Girnius, o valdybai va
dovauja pirm. kun. A. Kezys, SJ. 
Leidyklos vadovybės eilėse taipgi 
yra S. Girnius, J. Karvelis, dail. V. 
Lukas, A. Dundzila ir dail. P. Alek
sa. Leidykla yra išleidusi keturis 
albuminio formato veikalus, susilau
kusius gražių atsiliepimų. Sekantie
ji jos leidiniai — kun. St. Ylos "Lie
tuvių šeimos tradicijos”, A. Skrups- 
kelienės redaguota antologija “Lith
uanian Writers in USA”, kompoz. J. 
Žilevičiaus “Amerikos lietuvių mu
zika”, V. Vengrio “Lietuvos ekslib- 
ras (knygženkliai)”, kun. dr. J. 
Prunskio “Lietuviai Sibire”.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
Čikagos skyrius, vadovaujamas 
pirm. A. Grincevičienės, gegužės 5 
d. Jaunimo Centre surengė vakaro
nę tema "Tautinis jaunuolio sąmo
ningumas”. Pagrindiniais kalbėto
jais buvo pakviesti studentai — D. 
Markelytė, V. Kuprytė, T. Klimas ir 
J. Juozevičius. Simpoziumui vadova
vo P. Kisielius, jn. Pagrindinis dė
mesys teko jaunimo tėvynei Ameri- 
rikai ir jų tėvų žemei Lietuvai, jieš- 
kant realaus balanso tarp šių dviejų 
visuomenių bei kultūrų, kad ir lie
tuviškoji svarstyklių pusė neliktų 
tuščia. Simpoziumo išvadas apibend
rino vadovas P. Kisielius.

Australija
BALTIEČIŲ SAVAITE ADELAI

DĖJE birželio 10-18 d.d. rengia 
Australijos Baltiečių Taryba pami
nėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės atstatymo šešiasde
šimtmečiui. Šia proga įvyks baltie
čių dailininkų darbų bei tautodailės 
paroda, jaunimo koncertas, kuria
me dainų, šokių bei deklamacijų 
programą atliks lietuvių, latvių ir 
estų jaunimas. Savaitė bus užbaigta 
bendru trėmimų Sibiran minėjimu 
birželio 18 d. Sv. Pranciškaus Ksave
ro katedroje, dalyvaujant baltiečių 
chorams ir solistams. Savaitės ren
ginius papildys antroji baltiečių kon
ferencija. Pirmoji, įvykusi 1968 m. 
pavasarį, buvo skirta baltiečių tar
pusavio bendradarbiavimui. Jos dar
bai yra išleisti atskiru leidiniu. Šie
metinėje konferencijoje bus palies
tos visai Australijai bei jos gyvento
jams aktualios problemos. Paskaiti
ninkais pakviesti įvairių sričių spe
cialistai, universitetų profesoriai, 
parlamento nariai. Konferencijos 
atidaryme dalyvaus federacinės ir 
valstijų vyriausybių pareigūnai. Pa
skaitininkų eilėse minimi: dr. V. 
Smolicz — “Daugiakalbė Australijos 
visuomenė”, A. P. Taškūnas — “Dvi
lypės pilietybės klausimas Australi
jos baltiečių tarpe”, T. R. McGlynn
— “Viešoji Pabaltijo ir Australijos 
nuomonė”, M. Hodgman — “Balti
jos valstybės — laisvės kovų simbo
lis”. Konferenciją rengiančioje Aus
tralijos Baltiečių Taryboje lietu
viams atstovauja L. Gerulaitis, J. 
Lapšys ir V. Neverauskas.

Britanija
A. a. JUOZO LCŽOS ATMINIMUI 

P. B. Varkala parūpino 700 svarų 
sterlingų. Jis siūlo šią sumą, pada
lintą į dvi dalis, panaudoti literatū
rinėms • žurnalistėms jaunimo pre
mijoms. Pirmoji premija galėtų būti 
įteikta sekančiais metais įvyksiančio 
lietuvių jaunimo kongreso metu, 
antroji — 1980 m. pavasarį, šiame 
konkurse dalyvautų tik Europoje gi
mę ir joje gyvenantys lietuviai jau
nuoliai nuo 18 iki 28 metų amžiaus. 
Jie turi parašyti ir išleisti lietuvių 
kalba literatūrinį ar politinį veika
lą, susietą su mūsų tauta, arba per 
vienerius metus paskelbti bent tris 
straipsnius kultūriniais ar visuome

niniais klausimais “Europos Lietu
vyje”. Vertintojų komisijon P. B. 
Varkala pasiūlė rašytojus K. Barėną 
ir R. Spalį, kurie patys susirastų 
trečią narį. Jeigu neatsirastų premi
jos reikalavimus atitinkančių kandi
datų, komisija ją galėtų smulkesnė
mis sumomis paskirti lietuviams 
jaunuoliams už jų rašinius svetima 
kalba kitataučių spaudoje. Tokie 
straipsniai turėtų liesti lietuviams 
artimas temas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Mančesteryje gegužės 6 d. surengė 
lietuvių skautų tėvų komitetas, Man
česterio lietuvių klube sutelkęs ge
rą šimtinę dalyvių. Dėmesio centre 
buvo Motina Lietuva, kurią visiems 
priminė gėlėmis ir tautine juosta 
papuošta kėdė. Minėjimą pradėjo ir 
jam vadovavo komiteto pirm. V. 
Kupstys. Paskaitą skaitė dr. A. Štro
mas. Pirmoji jos dalis buvo skirta 
motinos reikšmei, auklėjant naują
sias kartas nepalankiose okupacijos 
bei tremties sąlygose, antroji — 
Lietuvai. Čia dr. A. Štromas kartojo 
jau anksčiau pareikštas savo mintis 
teisiniais Lietuvos nepriklausomy
bės klausimais, ragindamas tęsti ko
vą už jos laisvę, sudaryti laikinę vy
riausybę užsienyje. Meninę dainų ir 
deklamacijų programą, paruoštą I. 
Gerdžiūnienės, atliko vietiniai skau
tai ir skautės.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS UKRAINIEČIAI 

balandžio 15 d. Zueriche paminėjo 
Ukrainos paskelbimo nepriklausoma 
valstybe šešiasdešimtmetį. Minėji
mas buvo tarptautinio pobūdžio, da
lyvaujant kitų tautybių atstovams. 
Lietuviams atstovavo: dr. I. Pečiu- 
lionytė, J. Stasiūlienė, dr. A. Geru
tis, Šveicarijos LB pirm. dr. A. Kuš- 
lys ir J. Jakaitis. Įvadinį žodį tarė 
Ukrainiečių Susivienijimo Šveicari
joje pirm. dr. R. Prokopas, apie Uk
rainos istoriją kalbėjo A. Melnykas, 
apie šios šalies ateities viltis — Zue- 
richo universiteto tarptautinės tei
sės prof. dr. W. Kaegi. Koncertinę 
programą atliko bandūrų ansamblis, 
beleto šokėjai Eugenija ir Fredas 
Zwaagstros, J. F. Haydno kūrinius 
grojęs styginis Liucernos miesto 
kvartetas.

Vokietija
DEMONSTRACIJOSE PRIEŠ L. 

BREŽNEVĄ, surengtose Bonnoje jo 
vizito proga, dalyvavo ir apie 60 lie
tuvių iš Bonnos bei jos apylinkių, 
Romuvos, Solingeno, Stuttgarto, 
Darmstadto, Duesscldorfo ir net 
Memmingeno. Buvo nešamos dvi di
delės mūsų trispalvės — viena kar
tu su baltiečials, kita — lietuvių 
grupės priešakyje, kur ypač didelio 
dėmesio susilaukė originalus kry
žius, apraizgytas spygliuotomis vie
lomis. Lietuvių grupė atkreipė žiū
rovų dėmesį, ypač dėl tautinių dra
bužių, kuriais buvo pasipuošusios 
moterys ir merginos. Sovietų Sąjun
gos bei jos vadovo L. Brežnevo Lie
tuvai daromas skriaudas atskleidė 
dalinami atsišaukimai, šūkiais pla
katuose buvo reikalaujama laisvės 
Baliui Gajauskui, Viktorui Petkui, 
Petrui Paulaičiui, Šarūnui Žukaus
kui, Nijolei Sadūnaitei, Petrui 
Plumpai bei kitiems politiniams ka
liniams. Keletą plakatų su N. Sadū- 
naitės nuotraukomis nešė ir Esseno 
vokiečių grupė, garsinusi gegužės 28 
d. pamaldas Šv. Gertrūdos parapi
jos šventovėje už persekiojamus 
Lietuvos krikščionis ir N. Sadūnai- 
tę. Demonstracija bandė pasinau
doti naujųjų nacių partija, susilau
kusi griežtų šūkių: “šalin, naciai!” 
Jų reikalu netgi buvo kreiptasi į po
liciją, pabrėžiant, kad šioje demon
stracijoje neturi teisės dalyvauti 
politinės partijos. Buvo trys pagrin
diniai kalbėtojai — Žmogaus Teisių 
Draugijos pirm. prof. dr. A. Nitsche, 
ilgus metus kalintas R. Vokietijoje, 
tremtinys gcn. P. Grigorenka ir lat
vių pastorius Klavinš. Prof. dr. A. 
Nitsche pirmiausia atsiribojo nuo 
nacių nelegalaus įsijungimo demon
stracijom Jis taipgi pranešė, kad 
Sovietų ambasadoj yra paliktas L. 
Brežnevui skirtas raštas, reikalau
jantis laikytis Helsinkio susitarimų, 
paleisti už žmogaus teises kankina
mus kalinius. Jų sąraše buvo dviejų 
lietuvių pavardės — N. Sadūnaitės 
ir V. Petkaus. Gen. P. Grigorenka 
priminė, kad ukrainiečių, gudų ir 
baltiečių tautos šiandien yra nema
žiau spaudžiamos, kaip Čekoslovaki
ja, Vengrija, Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija ir R. Vokietija. Nors gen. 
P. Grigorenka ir L. Brežnevas II D. 
kare buvo ginklo draugai, dabar 
jam jo potvarkiu esanti atimta So
vietų Sąjungos pilietybė. Pastorius 
Klavinš pabrėžė, kad L. Brežnevas 
neturi jokios teisės kalbėti okupuo
tų Baltijos respublikų vardu.

FONDĄ DISIDENTAMS BEI JŲ 
ŠEIMOMS remti įsteigė VLB krašto 
valdyba, atidarydama specialią są
skaitą: Disidenten-Konto Nr. 8.9516. 
08 Volksbank Kreis Bergstrasse, 
Bankleitzahl 553 915 00, 6840 Lam
pertheim, W. Germany. Fondo rė
mėjus žadama skelbti “Vokietijos 
LB valdybos Informacijų” biulete
nyje. Jo lėšomis bus šelpiami ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių vargan 
patekę disidentai bei jų šeimų na
riai. Pirmiausia betgi norima padė
ti Baliui Gajauskui, jo senutei moti
nai, gen. P. Grigorenka!, Petrui 
Paulaičiui, Viktorui Petkui ir Nijo
lei Sadūnaitei.



Baltiečių dailės parodoje, surengtoje Toronte baltistikos studijų dienų proga. Iš kairės: Estų Meno Centro vedėja
S. Kerson, R. Prialgauskas, parodos komisijos pirm. M. Puhm Nuotr. St. Dabkaus

Tėviškės gluosnis tebeauga
Penkeri metai nuo dailininko Alfonso Dociaus mirties

Trys naujos Kairio dramos
PR. NAUJOKAITIS

Anatolijus Kairys yra vienas 
gausiausių draminių veikalų 
kūrėjų išeivijos lietuvių teat
rui. Galima neklystant sakyti, 
kad jo sukurtos pjesės, kome
dijos ir tragikomedijos beveik 
nepasitraukia iš JAV, Kanados 
ir Australijos lietuviškųjų sce
nų. O tai yra daugiausia dėlto, 
kad A. Kairys sugeba moder
niojo teatro techniką sujungti 
su idėjiniu veikalų gilumu, su 
lietuvių tautos problemomis, 
išeivijos rūpesčiais ir silpnybė
mis bei patriotiniais sentimen
tais. Jo išleistų veikalų sąraše 
(įskaitant beletristiką ir poezi
ją) yra iš viso 23 leidiniai. 
Daugumas jų yra dramos ir 
komedijos. Prie išskirtinių vei
kalų priklauso komedija “Diag
nozė”, 1956, komedija “Viščiu
kų ūkis”, 1965, tragikomedija 
“Curriculum vitae”, 1966, tra- 
gedijetė “Šviesa, kuri užside
gė”, 1968, drama “Eldorado”,
1968, drama “Palikimas”,
1969, komedija ir operetė “Si
dabrinė diena”, 1972, trijų ko
medijų knyga “Ku-kū”, “Di
dysis penktadienis”, “Rūtos ir 
bijūnai”, 1975. A. Kairio dra
minės kūrybos viršūnė, be abe
jonės, yra trilogija drama-poe- 
ma “Karūna”, vaizduojanti ka
raliaus Mindaugo iškilimą ir jo 
tragišką mirti (1974, dar nesta
tyta teatrų scenose).

Ir štai po ranka turime jau 
1978 m. leidinį “Trys dramos: 
“Rūtelė”, “Saulės rūmai”, 
“Žmogus ir tiltas”. Visus tris 
veikalus lyg ir sujungia į visu
mą veiksmo fonas — pirmasis 
bolševikmetis Lietuvoje (1940- 
41 m.) ir tautos laisvės bei re
zistencijos idėja.

Štai “Rūtelė’: scenoje — kil
nojami kalėjimo vartai — sim
bolis, kad visas kraštas ypa vie
nas kalėjimas. Veikia rezisten
tai: režisorius Vytenis, jo su
žadėtinė Rūtelė, muzikas Do
bilas, poetė Aguona, jaunas ku
nigas Saulius, našlaitė Laimutė 
ir enkavedistai — kalėjimo vir
šininkas Petrovas ir jo pava
duotojas Maksimas. Būdinga, 
kad ir enkavedistai vienas kitą 
“ėda” (asmeninė karjera jiems 
yra viskas, partinis idealizmas 
išblėsęs). Enkavedistai tardo ir 
kankina žmones, bet ir rezis
tentai turi moralinių problemų. 
Jie prisipažįsta, “kad laisvės 
idealas yra šventas, bet kova 
už laisvę nėra šventa. Nėra 
šventi ir kovotojai . . “Mūsų 
durtuvai lygiai aštrūs. Mūsų 
ugnis lygiai karšta. Mūsų šir
dys lygiai neatlaidžios. Ir mes 
smeigiame peilį į nugarą. 
Ir mes sušaudome beginklį, pa
laikę jį šnipu. Ir mes žudome 
be pasigailėjimo. Mūsų kovos 
priemonės tokios pačios, todėl 
ir mes papildome tokius pačius 
nusikaltimus, kaip ir mūsų 
priešai” (52 psl.).

Kovotojų neidealizavimas, jų 
pastatymas realistinėje kovos 
aplinkoje teikia dramai psicho
loginio tikrumo. Beveik visi 
laisvės kovotojai žūva nelygio
je fizinėje kovoje su dar galin
gu okupantu, bet tautos išliki
mą skelbia Rūtelės balsas: “Aš 
gyva”. Rūtelė dramoje yra ne 
tik gyvas veikėjas, bet ir tautos 
simbolis, dėlto ji negali žūti, ji 
išlieka gyva:

Tavo vardas rūtelę tau mena, 
Tavo vardas taip pat — Lietuva. 
Kas gyveno, gyvens ar gyvena — 
Neužmirš šios kovos niekada.

(užbaigos žodžiai, 55 p.).
Keturių veiksmų dramos 

“Saulės rūmų” veiksmas vyks
ta 1940-41 m. buvusio turtin
go ūkininko Tomo Dirmanto 
sodyboje, Lietuvos kaime. Dir- 
mantas ir okupacinėje prie
spaudoje stengiasi neprarasti 
savarankiškumo ir tauraus ūki

ninko garbės. Jis nepataikauja 
paraudonijusiems samdiniams 
Leonui ir Onutei, susižavėju
siems pažadais ir vėliavų rau
donumu. Už tai jis ir sunaiki
namas kalėjime. Monika Dir- 
mantienė mėgina pataikauti 
samdiniams. Ji net dukterį Te
resę mėgina piršti Leonui, kad 
tuo būdu išsaugotų šeimą ir 
ūkį. Dirmantų sūnus dailinin
kas Stepas jau yra tapęs atvi
ru rezistentu — misijonieriu- 
mi. Sovietinių pažadų simbo
liu dramoje eina “architekto” 
Justo miestelyje statomi “sau
lės namai”. Nors rūmai dar ne
pastatyti. bet jų atidarymas 
jau rengiamas. Pakabinta la
bai graži iškaba, bet už jos sta
tomas baisus kalėjimas: grotos, 
geležinės durys, spynos, girdėti 
dejavimai ir kankinimai (108 
p.). Raudonų akinių iliuzijai 
nukritus nuo akių, Leonas nu
šauna Justą ir pats nusišauna. 
Karo pradžios laukdami, miš
ke pasislepia Monika, Teresė 
ir Stepas. Dramoje pinasi rea
listinė plotmė su simboline. 
Net Monikos ir Teresės patai
kavimas ir piršimasis samdi
niams esamose aplinkybėse 
neprieštarauja psichologiniam 
tikrumui (žmogus būtinai nori 
išlikti ir savo turtą išsaugoti, 
daro kompromisus savo įsitiki
mams),......... ....

Trijų veiksmų drama “Žmo
gus ir tiltas” išeivijos lietuvių 
keliuose teatruose jau buvo 
vaidinta iš rankraščio. Dramos 
fone yra dviejų lietuvių narsuo
lių — Jono Dženkaičio ir Juo
zo Savulionio žuvimas, sten
giantis išsaugoti nesusprogdin
tus besitraukiančių 1941 m. 
birželio mėnesį bolševikų už

Pranešimas dailininkams
Pasaulio Lietuvių Dienų pro

ga Toronto “Royal Yorko” vieš
butyje, kur vyks ir kiti PLD 
renginiai, ruošiama Kanados 
lietuvių meno paroda. Kviečia
mi dalyvauti visų sričių Kana
dos lietuviai dailininkai. Paro
dos organizatorius dail. Jurgis 
Račkus prašo visus dailininkus 
pristatyti po keturis savo dar
bus į Toronto Lietuvių Namus 
iki š.m. birželio 16 d. Parodos 
atidarymas bus birželio 29. d., 
7 v.v., “Royal York” viešbuty
je. Convention Floor, o premi
jų įteikimas — 8 v.v. Paroda 
uždaroma liepos 3 d. Tada rei
kia meno darbus atsiimti. Prie
šingu atveju darbai bus nuga
benti į Toronto Lietuvių Na
mus ir susidariusios išlaidos 
priskaitytos menininkui. Už ge
riausius darbus bus skiriamos 
trys permijos: I — $200, II — 
$150 ir III — $100. Taip pat 
numatytos ir dvi garbės premi
jos. Meno darbai parodai bus 
atrinkti vertintojų komisijos, 
kurią paskirs parodos organiza
torius J. Račkus. Mirusių Kana
dos menininkų darbai irgi bus 
parodoje išstatyti, jeigu jų šei
mos priims kvietimus.

Parodoj gali dalyvauti visi 
lietuviai menininkai, gyveną 
Kanadoje. Tapybos, skulptūros, 
grafikos ar kurios kitos meno 
šakos darbai turi būti užbaigti 
paskutinių dešimties metų lai
kotarpyje ir tinkamai įrėminti. 
Pageidautina, kad darbai nebū
tų didesni kaip 25 kv. pėdų 
ploto.

Suprantama, parodoje išsta
tyti darbai' bus galima nupirkti. 
PLD Organizacinis Komitetas 
turi gauti 30% komiso nuo 

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ii "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

minuotus Aleksoto ir Vilijam
polės tiltus. Veiksmas vyksta 
studentų bendrabutyje. Stu
dentui Jonui sukilėlių štabas 
pavedė nukirpti minų laidus, 
bet tam darbui reikia inžinie
riaus specialisto. Toks inžinie
rius yra studentas Juozas. Bet 
jis labai užimtas būsimo fantas
tinio Lietuvos tilto projektu. 
Jo patraukimas į aktyvių rezis
tentų eiles ir sudaro dramos 
veiksmo branduolį. Studentės 
Laima ir Aušra įsijungia į re
zistencija, slaptai klausosi Kau
no lietuviško radijo pranešimų. 
Maišosi čia ir oportunistas Vin
cas (sovietinis šnipelis). Paga
liau Juozas palieka ant stalo 
savo stebuklingąjį projektą ir 
žūva prie Vilijampolės tilto.

Be abejonės, jo fantastinio 
tilto projektas yra busimosios 
laisvos ir žydinčiois Lietuvos 
simbolis. Veikalas turi gilią 
patriotinę idėją: veikėjai pasa
ko daug prasmingų žodžių, 
svarsto esmines tautinės kultū
ros ir laisvės problemas, bet iš 
viso drama yra abstraktoka, 
pritrūksta betarpiško veiksmo, 
ribojasi daugiau prasmingais 
pokalbiais.

Trijų dramų knyga yra nau
jas A. Kairio indėlis į draminę 
išeivijos lietuvių kūrybą. Idėji
nis prasmingumas, apibendri
nančių vaizdų susimbolinimas 
dramose giliau paliečia tauti
nes problemas ir gražiai atlie
pia patriotiniams sentimentams.

Anatolijus Kairys, TRYS DRA
MOS, skirtos 60 metų Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. Kie- 

, tais mėlynos spalvos viršeliais.
Išleido "Dialogas”, atspaude M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje, 
1978 m., 160 psl., tiražas 500 
egz., kaina $6.

kiekvieno parduoto kūrinio kai
nos. Bus išleistas iliustruotas 
parodos darbų katalogas ir pa
siųstas parodoje dalyvaujan
tiems dailininkams.

Visi parodoje išstatyti darbai 
bus stropiai saugomi, tačiau dėl 
suprantamų priežasčių nei PLD 
Organizacinis Komitetas, nei 
“The Picture Loan Gallery”, 
kurios globoje paroda rengia
ma, negali prisiimti atstakomy- 
bės už meno darbų sužalojimą 
ar dingimą.

Meno darbai turi būti tinka
mai įrėminti ir pilnai paruošti 
pakabinimui. Išstatytų darbų 
tema, medžiaga, dydis, kaina ir 
menininko - savininko pavardė 
bei vardas turi būti pridėti kito
je paveikslo pusėje.

Parodos informaciją teikia: 
The Picture Loan Gallery, 1998 
Lakeshore Blvd. West, Missis
sauga, Ont., ir PLD informaci
jos būstinė Toronto Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. Tel. 532-2911 pir
madieniais - penktadieniai 6-10 
v.v., šeštadieniais 10-2 v.p.p. ir 
sekmadieniais 12 v. — 4 v.p.p.

P.S. Dailininkai, norintieji 
dalyvauti parodoje, turi užpil
dyti dvi pareiškimo kopijas — 
vieną sau pasilieka, kitą įteikia 
organizatoriui. Inf.

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ ŽINIOS, Lietuvių jėzuitų 

ir Jaunimo Centro Čikagoje biulete
nis, 1978 m. nr. nr. 1, 2, 3 ir 4. Ad
resas: 5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

KARYS nr. 3 (1540), 1978 m. ko
vas. Mėnesinis lietuvių karių ir ve
teranų žurnalas. Adresas: Karys, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

A. KALNIUS

Laikas nuo laiko ryškiau pri
siminti ir kitiems priminti apie 
mirusį žmogų yra verta ir gra
žu, o kaikam net ir būtina. Man 
visad yra malonu prisiminti 
vieną iš tauriųjų Toronto lie
tuvių — dail. Alfonsą Docių, 
ypač jo mirties penkmečio pro
ga. Kartu tai bus priminimas 
ir kitiems Kanados lietuviams, 
kad mes turėjome iškilų daili
ninką, kuris mūsų kultūrinėje 
dirvoje paliko gana gilius pėd
sakus. šie pėdsakai, tiesa, ne- 
visų yra pastebimi, nes A. Do- 
cius buvo perkuklus dailinin
kas peržengti savo garso ribai.

A. Docius buvo ne tik gilaus 
pajautimo ir tolimų polėkių dai
lininkas, bet ir poetinio žodžio 
kūrėjas. Jaunystėje jis buvo net 
kelių meninių matmenų jau
nuolis. Dar būdamas gimnazi
jos suole, jis sukūrė nemaža 
vertingų eilėraščių. Jo bendra
klasiai draugai ir vyresnieji 
jaunam Alfonsui kitko ir nelin
kėjo, kaip laužti ledus į poezi
jos pasaulį. Betgi jam buvo 
lemta pasigriebti plaktuką, kal
tą ir pasukti skulptoriaus ke
liais. šiuos du įrankius jis il
gainiui pakeitė į vaizdinio me
no įrankį — šepetėlį dažams.

Tačiau su poezija jis ryšių 
taip pat nenutraukė. Jis ja do
mėjosi, ją skaitė ir deklamavo. 
O jo deklamavimas buvo 
jautriai, tiesiog vaidilos polė
kiu, pergyvenamas, lyg tai bū
tų jo paties kūryba. Labiausiai 
jis mėgo Brazdžionį. čia patei
kiu pradžią eilėraščio, kurį jis 
įdeklamavo į juostą:

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.
Nenustebkite, kad atskleisiu 

Alfonso dar vieną “silpnybę”. 
Ji tūnojo jo širdies kertelėj, 
kur susibėga muzikos garsai. 
Aš niekur nemačiau tiek įgro
tų muzikos juostų, kaip Docių 
namuose. Visi vokalinės ir inst
rumentinės muzikos dalykai 
išrankioti iš įvairių muzikos 
plokštelių, savų ir skolintų. 
Kiekviena juostos dėžutė yra 
papuošta savo atskiru piešinė
liu ir labai aiškiai nurodyta 
kiekvieno muzikos kūrinio kil
mė.

Tokios apimties dailininko ir 
kūryba turi skirtis nuo jo 
kolegų. Mano išmanymu, nuo 
daugelio iš jų jis ypač skyrėsi 
savo technikos įvairumu. Jis 
nebuvo, kaip daugelis, apsitve
ręs neperžengiama tvora, pro 
kurią negalėtų įsileisti kitų įdo
mesnių technikos priemonių. 
Dėlto einant pro pasieniais iš
statytą jo kūrinių gausą, nega
lima pro juos greitosiomis pra
bėgti, nes labai dažnas darbas, 
sukurtas skirtingos technikos 
būdu, pagauna dėmesį ir su
stabdo žiūrovą. Naudojant vis 
kitokį technikos procesą, įvyks
ta dailininko darbe kokybinis

DAIL. A. TAMOŠAITIS prie savo suprojektuoto kilimo A. Kazlauskienė

DAIL. ALFONSAS DOCIUS, įniręs 
prieš penkerius metus Toronte

pakitimas, kuris ryškiau išski
ria vieną paveikslą nuo kito. 
Prie vienos technikos darbų 
žiūrovas pradeda žiovauti ir dai
rosi į durų pusę.

Jeigu sutiktumėm su prielai
da, kad meno kūrinius apspren
džia laiko dvasia, aplinka ir 
dvasinis kūrėjo nusiteikimas, 
tai man atrodo, kad dail. A. 
Docius niekad nesilenkė laiko 
dvasiai, o veikiau pasitikėjo 
savo dvasine galia, kuri tiksliau 
apsprendžia buitines meno ver
tybes. Dėto jo darbai yra nuo
taikingi ir labiau žiūrovui pa- 
traūkūls.

Visdėlto jis buvo nuosai
kus naujoviškų dailininkų at
žvilgiu. Kiekviename vis rasda
vo bent dalį tiesos. Todėl jis 
ne kartą yra prasitaręs raštu ir 
žodžiu, kad “su meno kūriniu 
yra nebūtinai taip, kaip jūs 
galvojate”.

Gal yra ir nekuklu man, ko
respondentui, kalbėti apie dai
lininką, bet reikia išdrįsti, no
rint bent valandėlę su juo susi
tikti atsiminimų sūkuriuose, 
juoba, kai jis, nors ir neilgam, 
buvo tapęs draugu.

Dail. A. Dociaus gimtojoj so
dyboj augo plačiašakis gluos
nis. Iš po jo nukarusių šakų 
sklido jauno Alfonsiuko svajo
nės po plačias tėviškės pievas, 
po draugų sodybas, po dangaus 
plynę ... Čia bus nevienas iš jo 
jausmų verpetų išsprūdęs poe
zijos posmas, suvirpėjusi šir
dies gija, pakirdęs ateities po
lėkis ...

Kartą sujudo gluosnio šakos, 
atūžė baisi audra, kirto perkū
nas, ir suskilęs gluosnis ūžtelė
jo žemėn. Bet gluosnio šaknys 
liko gyvos. Jos išleido naują at
žalą, ir ji vėl išaugo didžiuliu 
gluosniu. Tačiau Alfonsas am
žiams prigludo savo apylinkės 
kapinėse jau kitų medžių pa
vėsy.

Jis gimė 1916. XI. 12 Kėdai
nių apskr., Rernaravos valsč., 
Rudakių km., mirė Toronte 
1973. V. 29.
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e KULTUItllIl JI VEIKLOJE
BRITŲ BBC TELEVIZIJA balan- 

džio 7 d. vakarą rodė naują filmą 
apie lėktuvo nelaimę Kanados šiau
rėje. Scenarijui buvo panaudotas 
tikras įvykis apie sergančius eski
mus ligoninėn gabenusio lėktuvo 
priverstinį nusileidimą. Pilotas M. 
Harwell, buvęs vokiečių Luftwaffe’s 
lakūnas, buvo surastas gyvas po 32 
dienų. Savo gyvybę jis išgelbėjo, 
valgydamas nelaimėje žuvusios me
dicinos sesers kūno dalis. Toji sesuo 
buvo kilusi iš Britanijos. Matyt, dėl
to britų televizija ir nutarė paga
minti šį filmą. Lakūno M. Hartwel- 
lio vaidmenį sukūrė lietuvis aktorius 
Jurgis Mikelaitis, filmų pasaulyje 
žinomas kaip George Mikeli. Filma
vimas buvo atliktas Škotijoje, kur 
taip pat netrūksta sniego. J. Mike- 
laičio pastangas teigiamai įvertino 
dienraščio “The Daily Telegraph” 
kritikas D. Lewis. J. Mikelaitis šiuo 
metu yra žymiausias lietuvis akto
rius Britanijoje, per pastaruosius 12 
metų sukūręs keliasdešimt vaidme
nų filmuose, teatruose, televizijos 
vaidinimuose. Iš jų minėtini jo pa
sirodymai filmuose: “The Guns of 
Navarone”, “The Great Escape”, “I 
padrone del Sahara”, “Sabina”, 
“The Double Man”, “The Attack 
on the Iron Coast”, “Scorpio”, “The 
Tamarind Seed”. Dažniausiai jam 
patikimi įvairių tautybių karių bei 
šnipų vaidmenys. Nors iš Lietuvos 
išvyko dar būdamas vaiku, J. Mike
laitis gerai kalba lietuviškai, sten
giasi bendrauti su lietuviais, dažnai 
lankosi Londono Lietuvių Namuo
se.

ČIKAGOS LIETUVIŲ CENTRO 
KAVINĖJE balandžio 28 d, vakaro
nė buvo skirta žurnalui “Laiškai 
Lietuviams”. Devynioliktą kartą bu
vo paskelbti kasmet rengiamo raši
nių konkurso laimėtojai. Vertinto
jų komisija šį kartą nepaskyrė I 
premijos. Dvi II premijas po $100 
gavo Nina Gailiūnienė iš Knoxville, 
Tenn., ir Gražina Kriaučiūnienė iš 
Lansing, Mich., III $75 premiją —- 
Nijolė Gražulienė iš Haselcrest, III., 
IV $50 — klevelandietė Dalia Sta- 
niškienė. Premijų mecenatai — Br. 
ir Pr. Vitai, Br. ir J. Veselkos, S. 
Rudokienė. Popietė buvo pradėta 
Šatrijos Raganos kūrinių ištrauko
mis, kurias skaitė aktorė Živilė 
Numgaudaitė. Programą užsklendė 
pianistas Manigirdas Motekaitis ir 
smuikininkas Povilas Matiukas ke
turių dalių G. F. Haendelio sonata 
ir E. Balsio fragmentu “Drebulytė 
išdykėlė” iš baleto “Eglė žalčių ka
ralienė”.

ALDONOS BALYTĖS - VALICEN- 
TI straipsnį “Kokių duomenų che
minių tyrimų mokslininkai pagei
dauja iš chemijos patentų” paskel
bė amerikiečių žurnalas "Journal of 
Chemical Information and Compu
ters Sciences”. Iš tikrųjų tai yra jos 
pranešimas, skaitytas pernai vasarą 
Čikagoje įvykusiame Amerikos Che
mikų Sąjungos suvažiavime. A. Ba- 
lytė-Valicenti, gyv. Downers Grove, 
Ill., yra cheminių tyrimų informa
cijos specialistė Amoco bendrovėje. 
S.m. gegužės 24-26 d.d. Indianapo- 
lyje, Butlerio universitete, įvyks 
Wisconsino, Illinois, Indianos, Mi- 
chigano ir Ohio valstijų chemikų 
konferencija. Diskusiniam chemijos 
patentų planui sudaryti ir simpoziu
mui vadovauti yra pakviesta chemi
kė A. Balytė-Valicenti.

AKADEMINIAI VAIZDUOJAMO
JO MENO KURSAI š.m. liepos 17 — 
rugsėjo 3 d.d. įvyks V. Vokietijoje, 
Triero mieste, Martiner Hof meno 
centre. Į juos yra įtraukta tapyba, 
paišyba, litografija, fotografija, 
skulptūra, medžio drožyba, linoleu
mo raižyba bei kitos dailės šakos su 
paskaitomis ir diskusijomis. Ilgame 
dėstytojų sąraše yra ir lietuvis skulp
torius Antanas Mončys, gyvenantis 
Paryžiuje.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS 
ARCHYVUI skirtą koncertą Čika
gos Saulių Namuose surengė P. 
Mieliulis su “Trimito” orkestru, tal
kon pasikvietęs solistus A. Bunti- 
naitę, A. Paulikaitį, pianistę O. Mie- 
liulytę ir Čikagos šaulių rinktinės 
chorą. Programon buvo įtraukti 
daugiausia instrumentiniai Europos 
klasikų kūriniai, papildyti lietuvių 
kompozitorių dainomis. Tarp jų bu
vo ir paties P. Mieliulio “Baltos 
snaigės”. Įvadinį žodį tarė LM Ar
chyvo steigėjas bei ilgametis vado
vas kompoz. J. Žilevičius.

BOSTONO LIETUVIAI paskutinį 
balandžio šeštadienį turėjo du neei
linio dėmesio renginius Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėse — penkių 
dailininkų darbų parodą ir etnogra
finio ansamblio “Kaimo vestuves”. 
Vytauto Igno, Prano Lapės, Viktoro 
Vizgirdos, Vlado Žiliaus, Kazimiero 
Žoromskio kūrinių parodon bosto- 
niškius pakvietė vietinis Kultūros 
Klubas, o “Kaimo vestuvių” spek- 
taklin — Bostono vyr. skaučių židi
nys. Tai buvo neseniai Bostone 
įsteigto ansamblio gražus debiutas, 
paruoštas jo vadovės Gitos Kupčins
kienės, kuriai pavyko sutelkti dido
ką jaunimo būrį. Močiutės vaidmenį 
atlikusi Kotryna Rhoda neseniai at
vyko Bostonan, nemokėdama nė žo
džio lietuvių kalbos, o dabar litua
nistinės mokyklos dėka jau vaidina 
lietuviškai. Belieka linkėti, kad et
nografinis ansamblis dar labiau su
jungtų jaunimą su jų tėvų žeme.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN- 
GA kandidatais į respublikines 1978 
m. premijas pasiūlė: Juozą Aputį — 
už novelių rinkinį “Sugrįžimas vaka
rėjančiais laukais”, Juditą Vaičiū
naitę — už poezijos rinkinį “Neuž
mirštuolių mėnesį”, Violetą Palčins
kaitę — už rinktinę vaikams “Na
mai namučiai” ir Algirdą Pocių — 
už rinktinę vaikams “Laiškas ant 
šalpusnio lapo”. Lietuvos Kompozi
torių Sąjunga siūlo premijuoti Jur
gį Juozapaitį už simfoniją “Rex”. 
Lietuvos Teatro Draugija savo kan
didatais pasirinko dail. Janiną Ma
linauskaitę už jos gausius scenovaiz
džius Kauno dramos teatre ir akto
rių Vytautą Paukštę už Klaipėdos 
dramos teatre sukurtus vaidmenis. 
Tarp jų yra Mindaugas ir Mažvydas 
Justino Marcinkevičiaus dramose. 
Vladas Bartusevičius ir Salamonas 
Sverdiolas premijai pasiūlyti už 
koncertų, dainų švenčių bei kitų ma
sinių renginių režisūrą. Lietuvos Ki
nematografininkų Sąjungos kandida
tai — rež. Henrikas Šablevičius ir 
operatorius Kornelijus Matuzevičius 
už dokumentinius filmus “Kretingos 
medinukai”, "Padangių laumžirgiai”. 
Lietuvos Dailininkų Sąjunga premi
joms pasiūlė Algimantą Stoškų už 
keturis vitražus, kuriais buvo pa
puošti pastatai Kaune, Klaipėdoje, 
Uljanovske ir Maskvoje. Antrasis 
kandidatas — skulptorius Kęstutis 
Patamsis, pasižymėjęs paminklu Šiau
lius “išvadavusiai” Raudonajai Ar
mijai.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE buvo atidaryta Pabaltijo 
tapybos paroda, rengiama kas treji 
metai. Lietuviai, pasinaudodami ren
gėjų teise, išstatė 23-jų dailininkų 
kūrinius, latviai — 15-kos, estai — 
12-kos. Jie atskleidė naujas tenden
cijas, temos ir formos jieškojimus. 
Estų skyriuje šį kartą buvo daugiau 
fotografinio realizmo, kurio didžiau
sias propaguotojas yra A. Keskiu- 
la. To realizmo atspindžių yra ir 
latvių dailininkų kūryboje. Lietuvių 
skyriuje brandžiausi buvo vyresnio
sios kartos dailininkų — A. Gudai
čio, V. Mackevičiaus, A. Savicko 
darbai. Plastinį mąstymą atskleidė 
jaunųjų K. Dereškevičiaus, A. Kuro, 
R. Bičiūno kūriniai. Savitai suvok
tu realumu bei atlikimo meistrišku
mu pasižymėjo A. Švėgždos drobės.

MUZIKOS PAVASARIS balandžio 
14-21 d.d. trečią kartą buvo sureng
tas Klaipėdoje. Lietuvių, rusų bei 
dabartinių Vakarų pasaulio kompo
zitorių kūrinius atliko simfoninis 
Vilniaus filharmonijos orkestras, 
mišrūs Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų chorai, kameri
nis Lietuvos orkestras. Šventėje taip
gi dalyvavo kamerinis Maskvos cho
ras, Talino filharmonijos senosios 
muzikos ansamblis “Kortus musi- 
cus”. Pastarasis į savo programą bu
vo įtraukęs XII-XIII š. prancūzų ir 
XVI š. ispanų muziką. Atlikėjų ei
lėse taipgi buvo kompozitoriai M. 
Tariverdijevas ir G. Kuprevičius, 
instrumentalistai — B. Vainiūnaitė, 
P. Stravinskas, B. Vasiliauskas, dai
nininkai — B. Almonaitytė, S. Ru- 
binovas, S. Taranenka ir S. Besedi
na. Šventės proga Klaipėdos liau
dies operos teatras, vadovaujamas 
K. Kšano, paruošė K. Miliokerio 
operetės “Studentas elgeta” prem
jerą. Baigminiame koncerte daly* 
vavo mišrus Klaipėdos mokytojų na
mų choras su vadove L. Dumbliaus- 
kaite, vokalinis choreografinis Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos fa
kultetų ansamblis “Vėtrungė”, kurio 
meno vadovas yra J. Gudavičius, ir 
džiazo kvartetas, paruoštas S. Siau- 
čiulio.

GRAŽINOS BACEVIČ SMUIKI
NINKŲ FESTIVALIAI jau 10 metų 
rengiami Čenstakave, Lenkijoje. 
Juose kviečiami dalyvauti smuiki
ninkai iš viso pasaulio. Šiemetinia
me dalyvavo ir vilnietis smuikinin
kas Jurgis Dvarionas, atlikęs V. Eu
ropos ir lietuvių kompozitorių kūri
nius. Su seserimi Aldona, pianiste, 
Varšuvos radiofone jis įrašė K. Si- 
manovskio “Sonatą smuikui ir forte
pijonui”. Jiedu taipgi papildė Varšu
vos radiofono turimus įrašus savo 
tėvo B. Dvariono, A. Račiūno ir J. 
Andrejevo kompozicijomis.

LIAUDIES TEATRŲ DIENOS 
“Kauno rampa” buvo užbaigtos Kau
no profsąjungų kultūros teatro in
scenizuotu V. Bubnio romanu “Ne
sėtų rugių žydėjimas”. Siame tradi
ciniame renginyje šį kartą vyravo 
Lietuvos dramaturgų kūriniai: Jur
barko kultūros namų teatras suvai
dino G. Kanovičiaus pjesę “Niekuo
met nesakyk sudie”, tauragiškiai — 
K. Sajos tragikomediją “Liepsno
janti kriaušė”, N. Akmenės savi
veiklininkai — J. Mackonio kome
diją "Ledi Makbet iš Akmenės”, o 
Naujosios Vilnios atstovai — V. 
Šekspyro tragediją "Romeo ir Džiul
jeta”.

VILNIEČIAI TURĖJO PROGĄ 
susipažinti su norvegų dailininkų ta
pybos, grafikos, dailiosios kerami
kos ir tekstilės darbais. Beveik 200 
kūrinių buvo gauta iš Mosso miesto 
galerijos. Mosse gyvena ir kuria 
daug žymių norvegų dailininkų. Ry
šiai su šiuo miestu buvo užmegzti 
prieš pusantrų metų Sovietų Sąjun
gos dienų proga. Mosso mieste tada 
įvyko "Lietuvos” ansamblio kon
certai, buvo surengta lietuvių liau
dies meno, grafikos ir nuotraukų pa
roda. V. Kst
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CHOLKRĮĮ R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas b? skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos. 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas. 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly-’ 
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST 

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89C St' T°r°n'°' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

10-3 = term, indėlius 1 metų 
IQ 3 = pensijų ir namų s-tas 

~ taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-8 = 
o = DUODA PASKOLAS: Iv - O Z #

= asmenines
1 = nekiln. turto 

9.30-1 = fnvestacines
ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

81/4%
8’/2%
....7%

6%

Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

9’/z%
9’/4%

10% Dvi tautietės po pamaldų Lietuvos Kankinių šventovėje (Toronte-Mississau- 
goję), kuri bus šventinama š.m. birželio 11 dieną Nuotr. V. Maco

Ateitininkų žinios
Studentų studijų savaitgalis įvyks 

Toronte birželio 10 ir 11 d.d. Daly
vaus studentų ateitininkų atstovai iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių. Sa- 
vaitgelio tema — "Entuziazmas”, 
kuris šiuo metu studentų sąjungai 
ypač reikalingas. Pagrindinėje te
moje bus koncentruojamasi į as
mens, o ne į kolektyvo entuziazmą, 
nes entuziazmas nėra masių savybė. 
Jeigu mes šiandien skundžiamės 
idealizmo trūkumu, tai entuziazmas 
gali būti gyvu idealizmo liudijimu.

Visa programa vyks seselių na
muose 57 Sylvan Ave. Pradžia — 
birželio 10, šeštadienį, 9 v.r. Smul
kesnes informacijas teikia Rima 
Buinbulytė tel. 769-6038. Laukiame 
daug studentų iš JAV ir kviečiame 
dalyvauti visus torontiškius.

Stovyklų vadovų kursai vyksta To
ronte šį savaitgalį, birželio 3 ir 4 d. 
d. Kviečiami dalyvauti visi, kurie 
norėtų stovyklose vadovauti arba 
jau yra vadovavę. Tai bus tikrai 
naudingas savaitgalis. Registruotis 
pas Rūtą Cepaitytę tel. 621-2343.

Skautų veikla
• Gegužės 24 d. dalis sktn. Stepo 

Kairio muzikinio vieneto atliko pro
gramą tautybių dienoje St. Catha
rines.

• Romuvos stovykla pradedama 
liepos 29 d. Registruotis vienetais 
pas registratorę ps. V. Grybienę, 17 
Algonquin Ave., tel. 532-7284 iki lie
pos 15 d., įmokant $10 registracijos 
mokesčio.

• Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
į Torontą suvažiuos ir daugybė se- 
sių-brolių iš įvairių kraštų ir mies
tų. Planuojamas visų susitikimas.

• Šią savaitę baigiama registraci
ja į VI tautinę stovyklą. Registraci
jos ir kitais reikalais kreiptis į tun- 
tininkus. Stovykla pradedama rug
pjūčio 13 d. Į ją atvyksta skautų-čių 
iš viso laisvojo pasaulio. Bus joje 
iškilmingai paminėtas Sąjungos 60- 
metis. Taip pat tai bus gera proga 
skautiško jaunimo pabendravimui.

• Iš jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės
į skaučių "Dainos” dr-vę perkeltos 
L. Stanulytė, A. Sukauskaitė, R. Skė- 
maitė, J. Totoraitytė, L. Radzevičiū
tė ir R. Žilinskaitė. C. S.

GARBENS

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

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko. Prašo $72.900.

MISSISSAUGA, atskilas vienaaugštis, 3 miegamųjų; 2 žaidimo kam
bariai rūsyje; garažas, 50’ sklypas: prašo $64.900; įmokėti $8000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

INVESTAVIMAS ARTI HIGH PARKO, 8 butai su visais įrengimais; 
pajamos apie $16.500. metams. Pastatas gerame stovyje; savininkai 
išvažiuoja į Floridą; įmokėti apie $25.000.

Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame gy jb m jb m j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejai] — iki $10,000. 
Parduodame "American Exprest" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sgskoitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Kanados įvykiai
L J

SPORTAS

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 

Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BliŪdŽlUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
H862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
velionies premjero L. B. Pear- 
sono vyriausybė, o himnas taip 
ir liko užmirštas.

Šiemetinės Kanados Dienos 
iškilmės birželio 25 — liepos 1 
d.d. susikirto su tautinėmis 
Kvebeko iškilmėmis birželio 23 
— liepos 3 d.d. Kanados Dieną, 
pabrėžiančią šios šalies vieny
bę, organizuoja premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė, paskyrusi 
$4,5 milijono. Dalyvauti pagrin
diniame koncerte jau atsisakė 
du kvebekiečiai dainininkai — 
Robert Charlebois ir Diane 
Dufresne, remdamiesi savo po
litiniais įsitikinimais. Jiedu nė
ra separatistinės Kvebeko par
tijos nariai, bet save laiko kve- 
bekiečiais, kuriem, kaip meni
ninkam, nedera kištis į politi
ką. Kvietimą atmetė ir daini
ninkė Ginette Reno, teisinda
masi, kad tuo laiku ji turi dai
nuoti Las Vegas mieste. Tauti
nėms Kvebeko iškilmėms prem
jeras R. Levesque paskyrė 
$3,45 milijono. į jas yra Įtrauk
ta Sv. Jono Kr. šventė ir pran
cūzų kalbos tarybos rengiama 
iškilmė liepos 3 d., kurion žada
ma pakviesti prancūzų kilmės 
JAV piliečių atstovus. Jų ten 
yra apie 3 milijonus, šiuose 
renginiuose bus stengiamasi 
propaguoti Kvebeko nepriklau
somybės idėją.

Kanados dolerio vertė pradė
jo kilti, kai premjero P. E. Tru
deau vyriausybė pasiskolino di
deles amerikietiškų dolerių su
mas Kanados bankuose, JAV ir 
Vokietijoje. Jais dabar supirki
nėjami kanadiški doleriai užsie
nyje, didinant jų pareikalavimą 
ir tuo pačiu jų vertę, ši taktika 
betgi pareikalaus didelių išlai
dų, nes paskolų palūkanoms pa
dengti kasdien reikia pusės mi
lijono dolerių. Dėlto finansų 
min. J. Chretienas pranašauja 
didžiulį deficitą Kanados biu
džete sekančių kelerių metų lai
kotarpyje. kol bus atsiskaityta 
už šias paskolas.

Ontario mokytojai, turintys 
stiprias unijas, net keliose vie
tovėse pasižymėjo ilgais strei
kais bei darbo sulėtinimu, ne
kreipdami dėmesio į moki
niams daromą skriaudą. Labiau 
už mokinių ateitį jiems rūpėjo 
atlyginimų didinimas. Dabargi 
svarstyklės pradeda krypti mo
kytojų nenaudai — pastebimas 
aiškus mokinių skaičiaus mažė
jimas, ypač Toronte, kur šimtai 
mokytojų atleidžiami iš darbo. 
Priežastis — mažesnis gimimų 
skaičius, kuris buvo labai dide
lis po II D. karo pabaigos. Šią 
mokyklas užgulusią problemą 
tiria karališkoji Ontario komisi

ja. vadovaujama R. Jacksono. 
Spaudoje plačiai nuskambėjo 
jo pasiūlymas mokytojams gel
bėti — valdinių pašalpų mokė
jimas moterims, kurios atsisa
kytų darbo, sutikdamos pagau
sinti savo šeimas. R. Jacksonas 
netgi teigė, kad ateityje Kana
doje įsitvirtins kitų rasių žmo
nės didesnio vaikų skaičiaus dė
ka. šios jo atsilyginimo moti
noms idėjos, kad jų dėka moky
tojai būtų išgelbėti nuo atleidi
mo, nėra logiškos. Ontario pro
vinciją jau dabar smaugia per- 
didelės išlaidos švietimui. 1970 
m. jos siekė $1,6 bilijono, o 
1975 m. pakilo iki $2,6 bilijono, 
nors mokinių skaičius šiame 
laikotarpyje sumažėjo 27.763, 
Logiškiau skambėtų pasiūly
mas atleidžiamiems mokyto
jams sudaryti galimybes pasi
ruošti kitiem darbam. Mokyto
jų atleidimas iškelia ir kitą ne
mažiau svarbią problemą — at
leidžiami jauniausieji, laikantis 
sutarčių su unijomis. Tokio jau
nimo tarpe betgi yra mokytojų, 
pasižyminčių didesniu idealiz
mu bei geresniu pasiruošimu už 
kaikuriuos senuosius ‘krienus”, 
kuriems terūpi algų didinimas, 
nevengiant nė švietimą griau
nančių streikų.

Kanada sustabdys finansinę 
paramą Kubai bei jos diktato
riui F. Castro, kuriam dar taip 
neseniai savo draugiškumą ofi
cialaus vizito metu demonstra
vo premjeras P. E. Trudeau. 
Akciją šia kryptimi pradėjo 
opozicinė konservatorių parti
ja, ypač buvęs premjeras J. 
Diefenbakeris. Parama Kubai 
darosi nelogiška dėl jos veiks
mų Afrikoje — kubiečių karių 
pasiuntimo į Angolą komuniz
mui plėsti ir paskutinio katan- 
giečių įsiveržimo į Zairą, kur 
jis baigėsi masinėmis baltųjų 
bei juodųjų gyventojų skerdy
nėmis. Tuos katangiečius pa
ruošė kubiečiai Angoloje ir, la
bai galimas dalykas, netgi 
jiems vadovavo. Reaguodamas į 
tokius J. Diefenbakerio argu
mentus, premjeras P. E. Tru
deau pareiškė, kad Kanados įsi
pareigojimai Kubai jau baigia
si ir kad jie nebus atnaujinti. 
Tarp tų įsipareigojimų buvo 
$4.4 milijono techninė pagalba 
ir $10 milijonų kreditas.

★ ANGLIJOJE IR VALDOJE ka- 
tulikų kunigų skaičius mažėja. Pagal 
1978 m. Katalikų Metraštį, nuo 1977 
m. iki 1978 m. mirė 76 kunigai, o 
įšventintų buvo 62. Taipgi mažėja 
seminarijose klierikų skaičius. 1964. 
65 mokslo metais buvo 899 klieri
kai, o 1977-78 mokslo metais — 
480.

SPORTAS LIETUVOJE
Tradicinėse Lietuvos lengvosios 

atletikos varžybose Kaune susitiko 
didžiųjų miestų ir "Nemuno” spor
to draugijos rinktinės. Vilniaus pe
dagoginio instituto antrakursis stu
dentas R. Valiulis, treniruojamas A. 
Krasaičio,. pasiekė naują Lietuvos 
vyrų rekordą 400 metrų bėgime — 
47,1 sek. Jam pavyko 0,3 sek. page
rinti vilniečiui A. Jeršovui priklau
siusį rekordą. Pirmojoje grupėje 
laimėtojais su 2.477,5 tšk. tapo vil
niečiai, gerokai pralenkę kaunie
čius. surinkusius 2.279 tšk. Antroje 
grupėje 1 vietą su 889,5 tšk. išsiko
vojo “Nemuno" rinktinė. įveikusi 
870,5 tšk. gavusius klaipėdiečius.

Kauniečių plaukimo pirmenybėse 
“Pluošto” 50 metrų ilgio baseine 
aštuntokė moksleivė Rūta Jankaus
kaitė 200 metrų laisvu stilium nu
plaukė per 2 min. 15,3 sek. Tai yra 
naujas Lietuvos merginų rekordas. 
Senasis — 2 min. 16.7 sek. buvo pa
siektas šiaulietės L. Mališauskaitės. 
R. Jankauskaitės trenerė yra J. So- 
daitytė. Neblogai plaukė: Zigmas 
Kazlauskas — 100 metrų laisvu sti
liumi per 57,7 sek., Jūratė Grigale- 
vičiūtė — 400 metrų laisvu stilium 
per 4 min. 59,4 sek. ir 800 metrų 
per 10 min. 16,7 sek.

Lietuvos stalo teniso dvejeto tau
rės pirmenybėse Kaune dalyvavo 24 
moterų. 24 vyrų ir 43 mišrios poros. 
Moterų dvejeto čempionėmis tapo 
vilnietė N. Baronaitė ir kaunietė A. 
Sabulytė, baigmėje nugalėjusios vil
nietes D. Juocevičienę — D. Bart
kevičiūtę 3:1. Trečioji vieta teko 
kaunietėms N. Sabulytei — V. Mo- 
revičiūtei. Vyrų baigmė susilaukė 
staigmenos: kauniečiai V. Moskovka 
ir A. Reingardas 3:0 rezultatu įvei
kė vilniečius — tarptautinės klasės 
sporto meistrą A. Ameliną ir Sovie
tų Sąjungos rinktinės kandidatą M. 
Krejerį. Tretieji buvo kauniečiai G. 
Zagarianas ir V. Rybakas. Mišraus 
dvejeto baigmėje kovojo dvi vilnie
čių poros: D. Bartkevičiūtė — M. 
Krejeris ir D. Juocevičienė — P. 
Vozbutas. Susitikimą 3:1 rezultatu 
laimėjo pirmoji pora. Trečioji vieta 
teko vilnietei N. Baronaitei ir kau
niečiui V. Moskovkai. Varžybų lai
mėtojams įteiktos pereinamosios 
Lietuvos sporto komiteto taurės ir 
diplomai.

Lietuvos moterų krepšinio pirme
nybes užbaigė Klaipėdoje įvykęs aš- 
tuonių geriausių komandų susitiki
mas. Jas ir vėl laimėjo Vilniaus uni
versiteto studenčių “Mokslo” ko
manda. nuo 1973 m. turinti Lietuvos 
krepšinio federacijos čempijonėms 
skiriamą taurę. Aukso medaliai 
įteikti: "Mokslo"‘trenerei L. Gedmi
nienei, I. Andrejevai, J. Kaluškevi- 
čiūtei, D. Kazarinaitei, I. Miškiny
tei, Z. Navagreckytei, V. Rudžiony- 
tei, B. Savickaitei, A. Siniauskaitei, 
D. Sabonaitei, V. Šulskytei, J. Tu- 
rauskaitei ir D. Valainytei. Sidabro 
medalį išsikovojo Kauno politechni
kos instituto studenčių komanda 
"Politechnika”, bronzos — Vilniaus 
“Medis”. Visos šios trys komandos 
buvo surinkusios po 6 taškus. Vie
tos buvo paskirstytos pagal palan
kesnį krepšių santykį.

MOKA: = IMA:

8V4% už 1 m. term. dep. = 9 Vi % už asm. paskolas
8y/i% u* pensijų ir namų planą =
7% už taupymo s-tas Į 9>/4% už mortgičiu.
6% uz čekių s-tas (dep.) 
7’/a% speciali taup. sąsk.

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 va), 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

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT — 
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesijonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gerg patarnavimg

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje 
ANGELE E. KAUNIENE 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

Lie maFstoA EUROPEAN MEAT & 

krautuvė / DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

TIM'S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT
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"POLYPHONY
Daugiakulturės Ontario Istorijos Draugijos 

biuletenis, I tomas, ruduo/žiema 1977
Daugiakultūrė Ontario Istorijos Draugija buvo 

įsteigta 1976 m. grupės akademikų, civilinių tarnau
tojų, archyvarų ir bibliotekininkų, kurie manė, kad 
daugelio Ontario etnokultūrinių grupių dokumentai 
turėtų būti išsaugoti. Vykdydama šį uždavinį, Drau
gija derina savo veiklę su Ontario Archyvu ir Onta
rio kultūros bei pramogų ministerijos daugiakultūrės 
veiklos skyriumi, tačiau yra visiškai nepriklausoma 
organizacija. Mes renkame rašytinius, fotografinius 
ir sakytinius šaltinius apie visas provincijos etnines 
bendruomenes. Surinkta medžiaga yra sudėta Ontario 
Archyve ir ten saugoma, tačiau prieinama visiems, 
kurie domisi etnine ir imigracijos istorija.

Pirmasis Daugiakultūrės Istorijos Draugijos biu
letenio "Polyphony" numeris jau išleistas. Jame yra 
pavyzdžiai Draugijos renkamos medžiagos ir paaiški

nimai jos reikšmės etnokultūrinei istorijai. Ten rasi
te atrinktus dokumentinius šaltinius, pradedant ame- 
rikiečiu-armėnu laiškų rašytoju, autobiografijomis, 
albumais įvairių bendruomenių vadų ir baigiant in- 
diečių ir olandų laikraščių pavyzdžiai. Taip pat yra 
ištraukos pokalbių, atliktų Draugijos tyrinėtojų, ir 
įvadinis paaiškinimas apie sakytinio liudijimo panau
dojimų. Atspausdinta visa eilė nuotraukų, paimtų iš 
Draugijos rinkinio, duotos santraukos specialių pro
jektų, atliktų Draugijos, įskaitant dokumentinės me
džiagos apie emigraciją sgrošg, kurį turi kroatų insti
tutas Zagrebe. Pagaliau ten yra išspausdintas pavyz
dys tyrinėjimo gairių, kuriomis naudojasi Draugija.

"Polyphony" gaunamas, kreipiantis raštu: 
Multicultural History Society of Ontario, St. Michael's 
College, 81 St. Mary Street, Toronto. Ont. M5S 1J4.

Estas liudijo Petkaus byloje
(Atkelta iš 3-čio psl.)

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.

T. Liudininkas Mart Nikius 
tardymo metu pareiškė, esą V. 
Petkus aplankė jj Tartu mies
te, išbuvo kelias dienas 1977 m. 
rugpjūtyje. Ar Jūs tada matėtės 
su V. Petkumi?

. L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.

T. Ką žinote apie sudarymą 
Vyriausio Estų, Latvių, Lietu
viu Tautinio Sąjūdžio Komite
to?

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.

T. Ką žinote apie dokumen
tus, paruoštus ir multiplikuotus 
Vyriausio Estų, Latvių, Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio Komi
teto?

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.

T. Kratos metu V. Petkaus 
namuose konfiskuotas doku
mentas nr. 11, kuris paruoštas 
Helsinkio sutarčiai sekti grupės 
Lietuvoje. Iš to dokumento ma
tyti, kad Jūs kreipėtės į ją raš
tu.

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti V. Petkaus by
loje.

T. Minėtasis dokumentas taip
gi sako, kad 1977 m. keturis 
kartus buvo bandyta padegti 
Jūsų namą Tartu mieste, kuria
me gyvenate, būtent, Anne gat
vėje 20. Paaiškinkite, apie ko
kius padegimus kalba minėta
sis dokumentas ir kodėl Jūs tuo 
reikalu kreipėtės į lietuvių gru
pę?

L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti Petkaus byloje.

.^itnnn v televisionO' f f f B'KZ Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. WToronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

F. Barauskas 743-0100Įstaigos telefonas: 233-3323
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

šežVadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Y I M I S IS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Sis tardymas prasidėjo 10.20 
v.r. ir baigėsi 3 v.p.p. Tardymo 
metu pirmą ir antrą dieną T. 
Lazarevičius pakartotinai grasi
no apkaltinsiąs liudininkus vie
nu ar kitu pagrindu. Liudytojas 
pasirašė tiktai savo pareiškimą, 
sutinkantį, jog Orlova iš Tali
no KGB bus vertėja.

N. B. Šios autentiškos žinios 
paimtos iš Vakarus pasiekusio 
estų dokumento, rašyto 1978 m. 
kovo 10 d.

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

Sudburio Maironio kuopos šauliai 
rengiasi plačiau paminėti Lietuvos 
kariuomenės šventę lapkričio 25 d. 
J šią šventę kviesime ir svečius, 
ypač gyvenusius Sudburyje.

Jadvyga Labuckienė, 
moterų sekcijos pirm.

Ottawa, Ontario
GENĖS KONGELIENĖS PARO

DA. Erdviose, puikiose City Hali pa
talpose š.m. birželio 11-19 d.d. ren
giama mūsų apylinkės narės G. 
Kongelienės paveikslų paroda. Pa
starojo dešimtmečio metu ji, studi
juodama ir intensyviai dirbdama, 
subrendo kūrybiškai ir išryškėjo 
kaip savita kūrėja. Jos tapyba — 
simbolistinės krypties. Tai bus jau 
šeštoji dailininkės paroda. 1977 m. 
gegužės mėnesį jos darbų paroda 
buvo surengta Toronte — Prisikėli
mo parapijos salėje. Visi Otavos ir 
apylinkės tautiečiai kviečiami šią 
parodą aplankyti. A. Paškevičius

Pajieškojimas
Jieškomas Jonas Barkauskas, gy

venąs Kanadoje. Žinantieji apie jį 
malonėkite pranešti Adelei Varka- 
lienei, 4 ' Bardsley St., Sunshine, 
Vic. 3020, Australia.

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton). 
Tel. 487-2147, vakarais 445-895S 

Meistriikas darbas, puikūs lietuviiki projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Bilietai i PLD renginius
Bilietai į Pasaulio Lietuvių Dienų 

renginius gaunami:
1. TORONTO LIETUVIŲ NA

MUOSE, 1573 Bloor St. W., Toron
to, Ont., Canada, M6P 1A6, PLD In
formacijos kambaryje, 6-10 v.v. 
Tel. 532-2911 (nuo pirmadienio iki 
penktadienio).

2. VV. DAUGINIO draudos įstaigo
je, 1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6. Tel. 1-416-533-1121, pir- 
mad. ■ penktad. 9-5 v.p.p.

3. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
RASTINĖJE nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r. — 4 v.p.p. Tel. 
533-0621. Sekmadieniais — po pa
maldų parapijos patalpose, 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

4. ANAPILYJE — Lietuvos Kan
kinių parapijos spaudos kioske sek
madieniais po pamaldų.

5. HAMILTONE — pas L. Skrip- 
kutę po pamaldų par. patalpose.

6. MAPLE LEAF GRDNS. kasoje, 
60 Carlton St., Toronto, Ont., 11 v.r. 
— 6 v.v. Tel. 368-1641.

r ******* ■*•**•*■*•***** ■*■*■*■*

YPSENOS Parink0 Pr-Alš-
Dviguba bausmė

Diplomatas su pamėgimu pa
sakojo apie rusą, kuris bėgio
jo po Kremlių, šaukdamas: 
“Brežnevas kvailas ... Brežne
vas kvailas ...!” Rusas buvo 
nubaustas 23 metais kalėjimo: 
trejus metus gavo už partijos 
vado Įžeidimą ir 20 — už vals
tybinės paslapties išdavimą (iš 
kanadiškosios spaudos).

Raudonojoj Kinijoj
Anglas prekybininkas, turė

jęs progą Pekinge išsikalbėti 
su darbininku, vienos komunos 
nariu, tarė:

7. ČIKAGOJE — “Gifts Interna
tional”, 2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 60629. Tel. 471-1424.

8. NIUJORKE — “Vytis” Inter
national Travel Service, 2129 Knapp 
St., Brooklyn, N.Y. 11229, USA. Tel. 
769-3300.

BILIETŲ KAINOS

Į DAINŲ ŠVENTĘ — $6, 8, 10, 
SPORTO ŽAIDYNES — $15 (vienas 
į visas žaidynes, į atskiras — $3, į 
finalines — $5), į ŠEŠTADIENIO 
SUSIPAŽINIMO VAKARĄ • ŠOKIUS
— $8, į POKYLĮ po dainų šventės
— $15.

Paštu bilietai užsakomi į PLD 
renginius ir čekiai išrašomi, nuro
dant bilietų skaičių ir parengimus, 
sekančiu vardu ir adresu: Mrs. Al
dona Jankaitis, “Amber Draperies", 
2231 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
N6S 1N7, Canada. Tel. 762-3838.

Bilietus į PLD renginius prašoma 
įsigyti iš anksto.

PLD inf.

- Man atrodo, kad kiniečiai 
turi pakelti didelius sunkumus: 
dieną sunkiai dirba ir nuvargi
na rankas, vakare paraduoja ir 
nuvargina kojas, o vėlai vakare 
lanko politinius kursus ir nu
vargina galvą . . .

— Bet už tai mūsų pilvas il
sisi dieną ir naktį, — atsakė 
šypsodamasis kinietis.

Gyvūnai
— Visdėlto gyvūnai žymiai 

augštesni už žmones protiniu 
atžvilgiu. Jeigu, pavyzdžiui, dvi
dešimt arklių bėga lenktynių, 
penki' tūkstančiai žmonių moka

TORONTO
Baltistikos konferencijos pro

ga dienraštis "The Globe and 
Mail” išspausdino dvi baltie- 
čiams nepalankias informaci
jas, paimtas iš žydų šaltinių. 
Iki šiol dienraštis vengė spaus
dinti baltiečių atkirčius. Gegu
žės 29 d. laidoje laiškų skyriu
je buvo išspausdintas latvio Pe
ter Vasarins iš St. Catharines, 
Ont., atsiliepimas "Baltic con
ference”. Jame autorius atre
mia žydų kaltinimus ir prime
na, kad baltiečių naikinime žu
vo apie 100.000 asmenų. Rygos 
gete latvių SS nebuvo, nes lat
vių SS daliniai buvo sudaryti 
žymiai vėliau. Rygos getą sau
gojo vokiečių policinės pajėgos, 
kuriose buvo ir pavienių latvių. 
Kiek anksčiau tas pats “The 
Globe a. Mail” išspausdino pa
našų laišką prof. Dreimanio iš 
London, Ont. Iš lietuvių, matyt, 
nebuvo parašytas joks laiškas.

"Tėviškės Žiburiai” skaityto
jams išsiunčiami nuo š.m. ge
gužės 1 d. iš centrinio pašto 
Mississaugoje (Gateway) antra
dieniais. Taip daroma pašto 
įsakymu, nes buvęs centrinis 
paštas Toronte laikraštinių 
siuntų nebepriima. Naujoji paš
to įstaiga yra moderniai įreng
ta ir labai mechanizuota. Deja, 
jos patarnavimai kol kas yra 
dar lėtesni negu senosios įstai
gos. Net daugelis skaitytojų 
Toronte negauna laikraščio tą 
pačią savaitę. Ligšiolinės “TŽ” 
administracijos pastangos pa
spartinti laikraščio pristatymą 
nebuvo sėkmingos. Galbūt skai
tytojų skundai pašto įstaigai 
bus sėkmingesni. Skambinti: 
Mr. D. Johnston, Large Mailing 
Coordinator. 624-2100.

“Polyphony’' yra Daugiakul
tūrės Ontario Istorijos Draugi
jos spausdintas biuletenis-žur- 
nalas. Pirmajame numeryje pa
teikiama medžiagos apie seno
sios imigracijos gyvenimą, pa
rodant, kokios dokumentinės 
medžiagos reikia Draugijai. Sia
me nr. yra ir. pasikalbėjimas su 
buvusiu komunistinio “Liau
dies Balso” redaktoriumi Jonu 
Yla. Pastarasis pasakoja apie 
savo įsikūrimo vargus Kanado
je.

Kanados tautų festivalis vi
same krašte rengiamas š.m. 
birželio 25 — liepos 1 d.d. 
Centrinis renginys — festiva
lio vainikas bus Otavoje liepos 
1 d., kuri yra Kanados nepri
klausomybės diena — III-sis 
gimtadienis. Siems renginiams 
valstybės sekretorius paskyrė 
4,5 mil. dol. Festivalio reika
lams The Canadian Folk Arts 
Council gavo $335.000. Salia 
jo dalyvaus visa eilė kitų orga
nizacijų bei institucijų. Festi
valis bus labai plataus masto
— jame dalyvaus apie 100.000 
atlikėjų.

“Enersave” yra įstaiga, tei
kianti patarimus, kaip taupyti 
energiją įvairiose srityse — na
mų šildyme, keliavime automo
biliu, maisto vartojime ir t.t. 
Tais klausimais yra paruoštos 
atitinkamos brošiūros. Įstaigos 
adresas: Enersave, 341 Church 
St., Toronto, Ont. M5B 1E8. 
Tel. 361-1220.

Keliaujantiems po S. Ameri
ką. Yra labai naudingas leidi
nys norintiems rasti patogias ir 
pigias apsistojimo vietas uni
versitetų bendrabučiuose.* Tai 
“Mort’s Guide”. Ketvirtoje lai
doje pateikiamos informacijos 
apie nakvynių sąlygas kolegijų 
bei universitetų patalpose. Iš
nuomojami kambariai pavie
niams asmenims, butai savait
galiams arba ilgesniam laikui. 
Juose apsistojusiam leidžiama 
naudotis teniso aikštelėmis, 
plaukyklomis, muzikos kamba
riais, bibliotekomis. Dauguma 
universitetų turi kafeterijas, vei
kiančias ištisus metus. Kainos
— $1.50 už pusryčius, $2 — už 
priešpiečius, $2.50 — už vaka
rienę. Minimo leidinio kaina — 
$5. Adresas: "Mort’s Guide”, 
Princeton, N.J. 08540, USA.

pinigus, kad pažiūrėtų į juos. 
Imkite dvidešimt žmonių, leis
kite juos bėgti lenkčių, ir, pati
kėkite, nė vienas arklys dėme
sio į juos nekreips.
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Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS

BALYS CHOMSKIS, nepriklauso
mos Lietuvos kunigas, buvęs Kauno 
kunigų seminarijos klierikų choro 
dirigentas. Išeivijoje pasižymėjęs 
kaip ryškus muzikas ir muzikos kri
tikas, širdies smūgio ištiktas mirė 
gegužės 13 d. Čikagoje. Su muz. Ba
lio Chomskio mirtimi lietuvių išeivi
ja, o ypač Čikagos ir apylinkių lie
tuviai, nustojo šviesaus, augštos kul
tūros žmogaus, aktyviai lankiusio 
geruosius koncertus, poezijos bei li
teratūros vakarus, operas, muzikinių 
veikalų pastatymus. Recenzijas jis 
spausdindavo kultūriniame "Drau
go” priede ir “Akiračiuose". Išeivi
joje į pastoracinį darbą B. Choins- 
kis nebuvo įsijungęs, iki pensijos 
dirbo fabrike. Kaikam buvo pareiš
kęs, esą, jei grįžtų į Lietuvą, nuo 
pirmos dienos vėl įsijungtų į pasto
raciją.

Gegužės 17 d. vakare Petkaus lai
dotuvių koplyčioje įvyko atsisveiki
nimas su velioniu. Vadovavo muz. 
Alg. Šimkus. Atsisveikino seminari
jos kurso draugų vardu kun. St. Yla, 
operos vardu sol. St. Baras, poetas 
K. Bradūnas paskaitė eilėraščių. 
Lietuvių Operos choras giesmėmis 
pagerbė velionį. Gegužės 18 d. pa
laikai atlydėti į Marquette Parko 
lietuvių šventovę, kur Mišias atlaikė 
ir pamokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas. Mišių metu giedojo solistai 
— D, Stankaitytė ir J. Vaznelis. Po 
Mišių ilga automobilių procesija a.a. 
B. Chomskio palaikus palydėjo į 
lietuvių šv. Kazimiero kapines, kur 
jis amžinai ilsėsis kunigams skirtuo
se kapuose prie monumentalaus 
skulpt. R. Mozoliausko paminklo.

A.a. B. Chomskio liūdi ne tik jo 
giminės, artimieji, bet ir nemaža da
lis lietuvių visuomenės, ypač muzi
kos ir rašto žmonės, nes daugelis pa
siges jo recenzijų, rašytų tikrai kul
tūringai ir reikalaujančiai. Pasiges 
ir asmens, su kuriuo būdavo įdomu 
valandų valandas kalbėtis, tik, ži
noma, ne asmeniniais reikalais ar 
kokiais pletkais, bet apie bėgančius 
kultūrinius įvykius. Buvau vienas iš 
tų, kurie su B. Chomskiu rado bend
rą, nuoširdžią kalbą. Paskutinis pa- 
timatymas ir pokalbis įvyko tik dvi 
savaites prieš jo mirtį.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE” per
skaičiau vysk. V. Brizgio pareiški
mą, kuriame rašoma: “Čikagoje vei
kusi Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos Rėmėjų valdyba, vėliau pasi
vadinusi “Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Rėmėjų Sąjunga”, yra 
susilikvidavusi ir nebeveikia . . . 
Naujai Įsisteigusi "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikoms Leisti Są
junga” neturi nieko bendro nei su 
Kunigų Vienybe, nei su Lietuvių 
Katalikų Religine šalpa ...”

• Ir kas šiandien sakytų, kad 
mums nereikia tautinės sąžinės 
šauklių, drąsių moralinių herojų. 
Tik ne tokių moralistų, kurie, ap
kartę ir aitrūs, kelia triukšmą. Tai 
tulžies proverža, ne moralinė sana
cija (Stasys Yla).
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FLYNN’S gėlių krautuvė |
(savininkai latviai) 1

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus y 
į dieną j visas ligonines ir laidotuvių namus. 2 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- f 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: ©

Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
«Xe)*6K> «Xe)*(A

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

TA INSURAhDresher-darauskas tfB£NeJ
realestate.

W. G. JJlVrjOrl ILlt REALTOR 

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

Bm9B 1K8
Lietuviu kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v r. 5 v.p.p. ir 6 30 v.v — 8 v,v, 

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

Okulistas
L LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924

Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Perskaičius šį pareiškimą, tuojau 
kilo klausimas, kodėl “susilikvida- 
vo” tokia reikšminga ir gilius pėd
sakus palikusi organizacija. Susira
dau kiek seniau surinktus duomenis 
apie Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos Rėmėjų Sąjungą. JI buvo 
įsteigta Čikagoje 1972. IV. 8. Ilgai
niui rėmėjų sąjunga taip išsiplėtė, 
kad turėjo net 60 skyrių JAV, Ka
nadoje ir kitur. Okup. Lietuvos ti
kintiesiems padėti rėmėjai surinko 
apie $77.000. Taip pat rėmėjų są
junga surinko apie $40.000 “Kroni
koms” leisti. Išleido tris monumen
talius “Kronikos” tomus lietuvių 
kalba, padėjo kun. J. Petrošiui 
Prancūzijoje išleisti vieną “Kroni
ką” prancūzų kalba, taip pat lėšomis 
parėmė prel. V. Mincevičių Italijo
je, kad “Kronika" būtų išleista ita
lų kalba ir t.t.

Vienas Religinės šalpos entuzias
tų čia rašančiam prieš kiek laiko 
prasitarė: “Kronikos knygas leido 
Religinės šalpos rėmėjai, bet susi
darius rėmėjų veiklai sunkumų, o 
Kronikos knygų leidimui labai išsi
plėtus, buvo įsteigta speciali Kroni
koms leisti sąjunga, kurios įsikūri
mui pritarė ir vysk. V. Brizgys ...” 
Iš vysk. V. Brizgio pareiškimo ma
tyti, kad buvo kitaip. O KĄ TOJI 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 
daro? Jos pastangomis ir surinktais 
pinigais yra paruoštas ir baigiamas 
spausdinti IV didžiulis “Kronikos” 
tomas lietuvių kalba. Jos pastango
mis ir pinigais Loyolos universiteto 
leidykla sutiko išleisti platų “Kro
nikos” tomą anglų kalba ir t.t.

Skaitytojams įdomu, kokiais tira
žais pasklido po pasaulį lietuvių kal
ba išleisti “Kronikos” tomai, štai 
duomenys, surinkti prieš 2-3 mėne
sius. I “Kronikos” tomo išleistas 
5.000 egz. tiražas išparduotas; II 
t. išleista 5.000 egzempliorių, likę 
apie 500; III t. išleista 5.000 egz., 
likę apie 1.500. IV t. spaustuvėje. 
Skaičiai rodo, kad apie 13.000 pilnos 
“Kronikos” egzempliorių jau yra 
pas skaitytojus. Ar nereikia džiaug
tis tokiu dideliu skaitytojų susido
mėjimu ir “Kronikos” pasisekimu 
laisvajame pasaulyje? Ar nereikia 
džiaugtis ir dėkoti tiems, kurie 
"Kronikos” leidimą suorganizavo, 
surinko lėšas? Tris didelius, pilnus 
"Kronikos” tomus su meniškais ap
lankais daugumas laikome knygų 
lentynose šalia pagrindinių, labiau
siai branginamų veikalų. Bet, kai 
Religinės šalpos Rėmėjų Sąjunga 
jau "susilikvidavo", kai Kronikoms 
Leisti Sąjunga neturi nieko bendro 
nei su Kunigų Vienybe, nei su Lie
tuvių Katalikų Religine šalpa, kaip 
bus su IV pilnu “Kronikos” tomu 
lietuvių kalba ir taip pat Loyolos 
universiteto išleidžiamu tomu ang
lų kalba? Tų tomų nekantriai lau
kiame, kad juos skaitytume, kitiems 
parodytume ir taip pat kad jie vė
liau papildytų mūsų lentynose bran
giųjų knygų eilę.

PER 3-4 ateinančias savaites dėl 
atostogų šios skilties "TŽ” nebus.

406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
į A Automobilių

< * Komercinio.

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
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IS TORONTO^ M MONTREAL
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Naujosios Lietuvos Kankinių 

šventovės šventinimo iškilmės—bir
želio 11 d. Iškilmės prasideda 3 v. 
p.p. šventinimo apeigomis, kurias at
liks Sv. Sosto atstovas Kanadai pro- 
nuncijus arkiv. Angelo Palmas. Po 
to — koncelebracinės Mišios, vado
vaujant vysk. V. Brizgiu!. Mišių me
tu pamokslas — Toronto vysk. T. B. 
Fultono. Giedos parapijos choras 
naujai sukurtas muz. St. Gailevičiaus 
lietuviškas Mišias. Po pamaldų, 5 v. 
p.p., bus iškilmingas pokylis. Jo me
tu bus sveikinimai ir meninė pro
grama, kurią atliks solistai G. Cap- 
kauskienė ir Rimas Strimaitis. Iškil
mės bus filmuojamos.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $2.000 A. S. Petraičiai; $100: 
J. E. Steibliai, Hamilton, Ont.; po 
$50: J. S. Andruliai, P. R. Bražukai. 
Geradariams nuoširdi padėka.

— LK Moterų Draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį po 11 v. pamaldų. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

— Gegužės 26 d. mirė a.a. Ona 
Alimienė, 79 m. amžiaus. Velionė 
palaidota iš šios parapijos šventovės 
Sv. Jono lietuvių kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinosi Jonas ir Jadvyga Ig- 
natavičiai.

— Parapijos vaikams Sutvirtini
mo sakramentas bus teikiamas bir
želio 11, sekmadienį, per 11 v. Mi
šias. Sutvirtinimą teiks vysk. V. 
Brizgys.

— Praėjusį sekmadienį, gegužės 
28 d., vyko lietuvių kapinių lanky
mas. Pašventinta arti 20 naujų pa
minklų. Kapinėse palaidoti 935 tau
tiečiai.

— Pamaldos šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Petrą Besąsparį ir a.a. An
taną Sprainaitį, 10 v.r. padėkos pa
maldos, užprašytos p.p. Kanapkų; 
sekmadienį, 10 v.r. už a.a. Nijolę 
Rickytę, 11 v. už a.a. Petrą Krivic
ką ir už kat. moterų draugijos prašy
tus prisiminti mirusius asmenis — 
V. Moklickaitę, M. Sokolovą ir J. 
Kaknevičienę.

Lietuvių Namų žinios
— Gegužės 20-22 d.d. LN jaunimo 

būrelis surengė Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje Wasagoje jaunimo sto
vyklą, kurioje dalyvavo per 150 jau
nimo iš Toronto ir Hamiltono.

— “N. Lietuvos” laikraščiui rem
ti komiteto posėdis šaukiamas birže
lio 4, sekmadienį, 1 v.p.p., "Lokio" 
svetainėje.

— LN visuomeninės veiklos koor
dinacinis komitetas nutarė surengti 
liepos 1, šeštadienį, LN Vytauto D. 
menėje Pasaulio Lietuvių Dienų da
lyvių ir svečių priėmimą bei susipa
žinimo vakarą. Nuo 12 v. veiks val
gykla ir svetainė “Lokys”, o vakare 
gros orkestras. Svečiai, kurie nega
lės dalyvauti PLD susipažinimo va
kare “Royal York” viešbutyje, galės 
šį vakarą praleisti L. Namuose.

— Toronto Maironio mokyklos 
choro repeticijos vyksta antradie
niais, 7.30 v.v., LN Mindaugo menės 
scenoje. Rengiamasi dainų šventei. 
Jaunimas 9-16 metų amžiaus kvie
čiamas įsijungti į šį chorą, kuriam 
vadovauja Danutė Garbaliauskienė.

— LN valdyba nutarė leisti nau
doti LN sales š.m. birželio 30 d. 
PLD Organizaciniam Komitetui. Bir
želio 30 d. įvyks jaunimo susipaži
nimo vakaras Vytauto D. ir Mindau
go menėse. Birželio 29, 30 ir liepos 
1 d.d. LN vyks šachmatininkų žaidy
nės.

— Simo Kudirkos filmas bus ro
domas briželio 4, sekmadienį, 3.30 
v.p.p., Karaliaus Mindaugo menėje. 
Kas dar šio filmo nematė ar nori 
dar kartą pamatyti, Toronto Lietu
vių Pensininkų Draugija kviečia at
silankyti.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 200. Svečių knygoje pasi
rašė: Matulaičiai iš Niujorko. B. 
Yelding ir G. Fronchak iš Virginijos, 
T. R. Loos iš Ročesterio, A. Banė- 
nienė iš Putnamo, A. Žulys iš St. 
Petersburgo, V. Priščepionka iš Ota
vos, L. Griškonis iš Sudburio, V, Ja- 
silionis iš Wellando.

— Petrui ir Marijai Venskams iš 
Sudburio LN valdyba reiškia nuo
širdžią padėką už meniškai išaustą 
rankšluostį su mūsų tautos himnu ir 
vertingas lietuviškas knygas.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į "Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.,

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

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n i n i kalba 
lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sis penktadienis, birželio 2, 

mėnesio pirmasis. Seneliai ir ligo
niai lankomi namuose pagal pagei
davimą.

— Sekmadienis, birželio 4, mėne
sio pirmasis. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— Sveikiname Giną Draudvilaitę 
ir Guy Thorn, susituokusius mūsų 
šventovėje gegužės 27 d. Ruošiasi 
tuoktis Regina Krasauskaitė su Pau
lium Dunderu.

— Pakrikštyta Karolina Marija 
Hilda, Viktoro ir Izabelės Žyman
tų dukrelė.

— Tretininkių Mišios — šį sek
madienį, birželio 4, 12.15, po kurių 
bus konferencija, įvilktuvės ir pro
fesija.

— Giliai užjaučiame Zigmą Burk- 
šaitį, kurio tėvas Pranas mirė Lietu
voje, ir Justiną Sriubiškienę, kurios 
brolis Alfonsas Kavaliauskas mirė 
Čikagoje.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo A. 
S. Stuikiai — $100, J. Puzyras — 
$50.

— Jėzaus Širdies litanija kalbama 
kasdien po 8 v. Mišių, sekmadie
niais — po 11.30 v., o šeštadieniais
— po 9 v. Mišių.

— Wasagos stovyklavietėje gegu
žės 27 d. dirbo A. Arlauskas, B. Gen- 
čius, J. Greičiūnas, V. Greičiūnas, J. 
Drąsutis, P. Skrupskas ir V. Tasec- 
kas. Darbininkus skaniai maitino B. 
Greičiūnienė ir O. Drąsutienė. Sto
vyklavietės priežiūros sekcijos pirm.
— B. Genčius.

— Parapijos suaugusių choro re
peticijos — trečiadieniais 7.30 v.v., 
jaunimo — sekmadieniais tuoj po 
v. Mišių. Abu chorai ruošiasi dainų 
šventei.

— Parapijos biblioteka veiks iki 
birželio 14 d. Dėkojame E. Cižikie- 
nei, S. Treigienei ir K. Gilmanienei 
už paaukotas vertingas knygas.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Juli
ją ir Juozą Šimkūnus, užpr. E. 
Draudvilienė, 8.30 už Stravinskų šei
mos mirusius, užpr. Z. J. Stravins
kai, 9 v. už Tunaičių šeimos miru
sius, užpr. J. O. Tunaičiai, 10 v. už 
S. Radzį, užpr. J. J. Kulikauskai; 
sekmadienį 8 v. už Sofiją Baužienę, 
užpr. A. E. Bočkai, 9 v. už Petrą Le
dą, užpr. A. Ledienė, 10 v. už 
Stasį Miknevičių, užpr. L. Kupstie
nė, 11.30 už parapiją, 12.15 tretinin
kių • intencija, 7 v.v. už Šilininkų 
šeimos mirusius, užpr. J. O. Tunai
čiai.

Vietoje gėlių, a.a. Janinai 
Kaknevičienei mirus, aukojo 
‘‘T. Žiburiams” V. L. Korsakai 
ir G. L. Luniai — $40, B. K. 
Žutautai ir sūnūs — $15. Nuo
širdi padėka už paramą.

Dailininkas ir mokytojas Nor
bertas Lingertaitis su žmona iš 
JAV savo dailės darbų parodos 
proga aplankė “T. Žiburius”. 
Juos lydėjo D. Garbaliauskienė.

PADĖKA
Už suruoštą mums vedybinio gy

venimo sukaktį ir gražias dovanas 
esame dėkingi sūnui ir marčiai dr. 
Kazimierui ir Angelei, kurių namuo
se įvyko vaišės. Dėkojame: p.p. J. J. 
Ignatavičiams. P. L. Murauskams, V. 
O. Naruševičiams, L. V. Ignaičiams, 
O. Svarinskienei, V. J. Plečkaičiams, 
Z. B. Romeikoms, V. P. Melnikams, 
H. P. Juodvalkiams, E. švėgždienei, 
L. švėgždaitei, J. R. Simanavičiams, 
lietuviškos radijo valandėlės vedė
jui Toronte už gražų paminėjimą 
radijo bangomis ir mūsų mėgstamą 
dainą “Augau aš pas tėvelį”.

Jūsų malonios lietuviškos širdys 
ir praleistos gražios valandos kartu 
su jumis niekados neišdils iš mūsų 
atminties. Didelis ačiū Jums.

Jūsų visa širdimi —
Jadvyga ir Aleksas Ambrozaičiai

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengėjoms 

ir viešnioms už taip gražią jūsų man 
suruoštą priešvestuvinę popietę.

Dar kartą didelis ačiū ■—
Kristina Augėnaitė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už surengtą man mergvakarį ir 
už tokią gražią dovaną. Dėkoju vi
soms viešnioms už dalyvavimą ir už 
gražias bei vertingas dovanas —

Kristina Naruševičiūtė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms, o ypač vyr. ren
gėjoms p.p. Aid. Jankaitienei, L. 
Ališauskienei ir S. Aušrotienei už 
surengtą man gražų mergvakarį, už 
dalyvavimą, gražias ir vertingas do
vanas. Taip pat dėkoju už asmeni
nes dovanas p.p. S. Bulkienei, R. 
Išganaitienei, B. Bulkienei, O. Ind- 
relienei, Bubelienei, E. Bolestai, B. 
Kowal.

Už Jūsų visų parodytą nuoširdu
mą lieku dėkinga —

Aušra Vaitkutė

IŠNUOMOJAMI su atskiru įėjimu 
kambariai; yra virimo priemonės; 
arti šventovės. Teirautis: E. Kulie
nė tel. 534-8112 Toronte arba savait
galiais 16 51st Street, Springhurst 
Beach, Ontario.

JIESKAU dviejų kambarių ir virtu
vės arba vieno kambario ir virtuvės. 
Rašyti nuo gegužės 30 iki birželio 
30: G. Dubinskaitė, 41 Gwynne Ave., 
Toronto, Ont. M6K 2C2.

birželio 11, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Apeigas atliks Šv. Sosto pronuncijus Kanadai J.E. arkivyskupas ANGELO PALMAS, 
koncelebracinėms Mišioms vadovaus vysk. VINCENTAS BRIZGYS, pamokslų sakys 
Toronto vysk. THOMAS B. FULTON. Pamaldų metu giedos parapijos choras muz.
S. Galevičiaus komponuotas Mišias lietuvių kalba

5 valandą po pietų, ANAPILIO salėje - 

iškilmingas POKYLIS
Programoje: vakarienė, sveikinimai, koncertinė dalis, kuria atliks solistai — 

Gina Čapkauskienė ir Rimas Strimaitis, akompanuojami J. Govėdo
Bilietai į pokylį — $ 1 5 asmeniui (vaikams iki 12 metų — $ 10). Jie gaunami

I sekmadieniais par. salėje. Užsakant telefonu, skambinti: A. Sčepavičienei i
«4_ 766-3726 arba R. Celejewskai 231-8832. Stalai numeruoti.
F'^^^Visus maloniai kviečiame dalyvauti iškilmėse— Parapijos klebonas ir komitetas 1

LIETUVOS OKUPACIJOS ir SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 

minėįimas-pamaldos
birželio 13, antradienį, 8 v.v., Šv. Pauliaus anglikonų katedroje 

(BLOOR ST. E. ir JARVIS ST.)

Gedulingas ekumenines pamaldas laikys: vysk. Kari Raudsepp, estas, arkiv. Arnold Lūsis, 
latvis, ir vysk. Vincentas Brizgys, asistuojant visų trijų tautybių kunigams. Kalbės estas 
Olef Tammark, 7 metus kalintas Sibiro lageryje. Giedos jungtinis "Varpo" ir Prisikėlimo 
parapijos choras, vadovaujamas Jono Govėdo ir Eugenijaus Krikščiūno, estų vyrų choras 
ir mišrus latvių choras. Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. Skautų-čių tuntai ir karo vete
ranai — su vėliavomis. KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA

Toronto Lietuviu Namu

GEGUŽINĖ įvyks š.m. birželio 18, 
sekmadienį, 1 v.p.p., 
Humber Trails parke, 
River Glen rajone.

Gegužinės metu bus sportas su premijomis, 
turtinga loterija ir kitos pramogos. Užkan
džiai, ledai ir vaisvandeniai bus gaunami 
vietoje. Užsakyti autobusai vyks nuo Lietu
vių Namų 12.30 v.p.p. ir 1.30 v.p.p. Auto
buso vietas rezervuokite Lietuvių Namuose 
tel. 533-9030 arba LN sekmadienių popie

tėse. Bilieto kaina $2.85 asmeniui. Humber 
Trails parkas yra 2,5 mylios į rytus nuo 
Nobleton miestelio, tarp T7 ir 400 kelio, 
prie Kingside Road. Maloniai visi kviečia
mi dalyvauti gegužinėje ir gražiame parke 
jaukiai praleisti sekmadienį.

Rengėjai — LN Vyrų Būrelis

Sibirinių trėmimų 
minėjimą ir šiemet rengia Ka
nados Baltiečių Federacija bir
želio 13, antradienį, 8 v.v., ang
likonų katedroje (St. Paul’s 
Anglican Church, Bloor East - 
Jarvis St.). Ten bus atlaikytos 
ekumeninės pamaldos trijų vys
kupų — esto K. Raudseppo, lat
vio A. Lūšio ir V. Brizgio. Pa
maldose giedos jungtinis “Var
po” ir Prisikėlimo par. choras. 
Bus giedami ir tautų himnai. 
Rengėjai kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti ir oriai atstovauti 
savajai tautai.

Metinis KLK Kultūros Dr- 
jos “Žiburiai” susirinkimas — 
birželio 6, antradienį, 7.30 v.v., 
mažojoje Anapilio salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Bus 
svarstomi “T. žiburių” finansi
niai ir kiti leidybos reikalai.

“Gintaro” (vyr. grupės) išvy
ka į Los Angeles įvyks birželio 
9-14 d.d. Programoje numaty
tas susipažinimo vakaras su Los 
Angeles lietuvių jaunimu, kon
certas drauge su vietiniu an
sambliu “Spindulys”, miesto 
įdomybių ir Disneyland lanky
mas. Ši programa buvo aptarta 
su “Spindulio” vadove Danguo
le Rasutyte, kuri lankėsi Toron
te. — Vidurinė “Gintaro” gru
pė pakviesta atlikti dali progra
mos Lietuvos Kankinių parapi
jos šventėje birželio 11 d. — 
Karavano metu “Vilniaus” pa
viljone gintariečiai atliks me
ninę programą birželio 23, 25, 
27 ir 29 dienomis. Toronto 
miesto rotušės aikštėje ginta
riečiai pasirodys drauge su kitų 
tautybių grupėmis liepos 7 d. 
— Ir šiemet “Gintaras” gavo 
kvietimą dalyvauti CHIN radi
jo stoties rengiamoje gegužinė
je Centre Island saloje.—“Gin
taro” repeticijos vyksta Prisi
kėlimo par. salėje ketvirtadie
nio vakarais, Toronto Liet. Na
muose — sekmadieniais.

Į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronte iš Britanijos atvyks 5 
lietuviai. Iš londoniečių atvyks 
Lyda ir Viktoras šalčiūnai, 
Margarita ir Juozas šemetos, S. 
Kasparas, Veronika ir Zigmas 
Jurai, Aleksas Vilčinskas, Ri
mantas Šova.

Dail. Valiaus 
monografija

Mano vyro a.a. Telesforo Va
liaus atminimui rengiuosi iš
leisti monografiją. Daug pa
veikslų yra Įsigiję privatūs as
menys. Norėčiau padaryti tų 
paveikslų skaidres ir nuotrau
kas. Todėl tam tikslui prašau 
paskolinti ir pristatyti į Toron
to Prisikėlimo parapijos rašti
nę paveikslus (išskyrus juoda- 
balta) betkuriuo laiku nuo bir
želio 2 d. iki birželio 12 d. Pra
šau prie paveikslo pridėti kor
telę su savininko pavarde, ad
resu ir telefono numeriu.

Paveikslus galima bus atsi
imti nuo birželio 17 d. Jei kas 
negalėtų atsiimti, aš pati gra
žinsiu į namus.

Už šią paslaugą būsiu visiems 
labai dėkinga. Už atvežtus Ve- 
lionies darbus būsiu atsakinga.

Aldona Valienė
Mokytojų studijų savaitės da

lyviams gauti pigias nakvynes 
Toronto universiteto bendrabu
čiuose registracija pratęsiama 
iki birželio 9 d. Iki tol neužsire
gistravę turės patys apsirūpinti 
nakvynėm. Užsiregistruoti pas 
L. Tamošauską, 236 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. M6J 3E1, 
tel. (416) 531-4469, pridedant 
$5 registracijos mokesčio. Užsi
registruojant reikia būtinai nu
rodyti dieną ir maždaug valan
dą, kada atvyks Į universiteto 
bendrabutį. Be to, pranešame, 
kad, be $1 vertės kupono pusry
čiams universiteto valgykloje, 
studijų dalyviai restorane gaus 
nemokamai pietus. Paskaitos 
vyks “Royal York” viešbutyje, 
100 Front St. West. ...Rengėjai

Metinė N. Pr. Marijos seserų 
rengiama vakarienė bus š.m. 
lapkričio 5 d. Prisikėlimo salė
je. Kartu bus paminėta vienuo
lijos 60 metų veiklos sukaktis. 
Meninę programą atliks dailio
jo žodžio meistrė Izabelė Žmui- 
dzinienė. Smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau.

Dr. Eimutis J. Birgiolas ati
daro naują dantų gydymo kabi
netą 2299 Dundas St. W., suite 
203, Toronte. Tel. 531-4633.

Latvijos konsulas Vilis Tom- 
sons, 70 m. amžiaus, mirė gegu
žės 18 d. Vašingtone. Palaido
tas Montrealyje gegužės 25 d. 
Jis buvo karjeros konsulu Ka
nadai (gyveno Montrealyje) ir 
Latvijos pasiuntinybės patarė
ju Vašingtone.

Dailės paroda mažojoje Ana
pilio salėje gegužės 27-28 die
nomis susilaukė gausių lankyto
jų. Joje savo darbus išstatė dai
lininkai — Eug. Rastonienė ir 
N. Lingertaitis iš Bostono. Pa
rodos atidaryme lankytojus su 
dailininkais supažindino D. 
Garbaliauskienė, trumpai api
būdindama abiejų kūrybą. Jau 
pirmąją dieną gana gausus bū
rys torontiečių aplankė parodą. 
Juos visus, taipgi dailininkus, 
rengėjų — Anapilio Moterų Bū
relio vardu pasveikino pirm. S. 
Aušrotienė, o narės pavaišino 
kava ir skanėstais. Daugiausia 
lankytojų paroda susilaukė sek
madienį, juoba, kad tai buvo 
kapinių lankymo diena. Vieni 
labiau domėjosi E. Rastonienės 
tapyba ir grafika, kiti — N. 
Lingertaičio sidabro-gintaro dir
biniais. Daug kas įsigijo jų dar
bų. Lankytojų tarpe buvo ma
tyti lietuvių net iš kaimyninių 
JAV miestų.

Ukrainiečių Profesijonalų ir 
Verslininkų Draugija užsimojo 
sutelkti $500.000 ukrainistikos 
skyriui įsteigti Toronto univer
sitete. Tuo tikslu jie suruošė iš
kilmingą pokylį “Inn on the 
Park” viešbutyje, kuriame da
lyvavo daugiakultūrių reikalų 
min. N. Cafik ir gamtos ištek
lių min. A. Gillespie. Panaši 
vengrų organizacija tokiam pat 
reikalui sutelkė $90.000 ir to
kią pat sumą gavo iš Kanados 
vyriausybės.

Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių tvarkymui reikia daug 
žmonių. Taip pat reikia auto
mobilių susisiekimui. Prašome 
organizacijas ir pavienius as
menis, kurie gali mums padėti, 
paskambinti kiekvieną dieną 6- 
10 v.v. Laimučiui Dūdai telefo
nu 766-3689. Parodykim, kad 
mes, torontiečiai, esame gerai 
organizuoti ir mokame svečius 
gražiai priimti.

PLSŽ Org. Komitetas

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Šventovės dažymo darbui at

likti $50 aukojo E. J. Valiuliai, $30 
O. Glaveckienė ir $100 nežinoma pa
rapijietė.

— Gegužės 20 d. kun. dr. F. Juce
vičius atlaikė Mišias už a.a. monsin
jorą Zenoną Ignatavičių. Velionis 
buvo gimęs 1909 m. sausio 1 d. Vil
kijoje, Kauno apskr. Ėjo svarbias 
pareigas Kauno arkivyskupijoje. Bu
vo lietuvių sielovados vadovu Rio 
de Žaneire ir Sv. Kazimiero kolegi
jos vicerektoriumi Romoje. Yra pa
rašęs knygą italų kalba, kurioje ap
rašytas komunistų persekiojimas bei 
siautėjimas Lietuvoje ir Gudijoje. 
Išversta į portugalų kalbą. Mons. 
mirė Romoje 1975 m. gegužės 1 d. 
Trejų metų mirimo sukakties Mišio- 
mis rūpinosi velionies brolis para
pijietis Bronius Ignatavičius.

— Savo žmonos Teodoros ir arti
mųjų tarpe 70 m. amžiaus sukaktį 
atšventė Petras Čipkus, būdamas 
septintus metus slaugos namų prie
žiūroje. S. Sk.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
Aušros Vartų parapijon sutraukė 
daug žmonių. Jis pradėtas Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. J. Kubilius. 
Pamaldose organizuotai dalyvavo li
tuanistinė mokykla. Mergaitės buvo 
pasipuošusios tautiniais drabužiais. 
Šventovė buvo pilna žmonių. Mišių 
metu giedojo AV par. choras ir sol. 
A. Keblys.

Po pamaldų minėjimas buvo tę
siamas parapijos svetainėje. Jį su
rengė KLB Montrealio apylinkės 
valdybos kultūros komisija. Minėji
mą pradėjo lituanistinės mokyklos 
vedėja M. Jonynienė supažindinda
ma su svečiu poetu S. Santvarų. Ji 
apibūdino jo įnašą į mūsų literatū
rą ir teatrą, ypač operą. St. Santva
ras žinomas kaip nepriklausomos 
Lietuvos operos solistas, libretų 
vertėjas, dramaturgas ir poetas. Mi

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines ..................................10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto .............................10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ............................. 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investocines nuo ....................... 10.5%
Term. ind. 2 m...................... 9.25 %
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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 vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Muskokos rajone parduodami
rezidencinio! vasaros sklypai po 4-5 akrus, kiekvienas su 
200 pėdų ežero pakrantės. įdėta septinė sistema. Dėl smul
kesnių informacijų ir pirkimo sglygų skambinti telefonu

TORONTE 767-8711 arba 767-7159
Savoitgaliois: 1-705-538-2732

Pavasarinis lietuvių kapinių 
lankymas įvyko gegužės 28, sek
madienį, 3 v.p.p. Koncelebraci- 
nes Mišias už mirusius atnaša
vo kun. P. Ažubalis, kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, kun. B. 
Mikalauskas, OFM. Pamokslą 
pasakė kun. P. Ažubalis. Daly
vavo daug tautiečių iš Toronto, 
Hamiltono, St. Catharines, Del
hi, Buffalo ir kitų vietovių. Po 
pamaldų daug kas pasinaudojo 
Lietuvos Kankinių par. kat. mo
terų draugijos narių skaniai 
paruoštais užkandžiais ir gėri
mais.

PLIAS Toronto skyraus val
dyba, numatydama, kad Pasau
lio Lietuvių Dienų proga To
ronte viešės daug lietuvių inži
nierių ir architektų iš įvairių 
šaulio kraštų, ruošia draugišką 
susitikimą — vakarienę penk
tadienį, birželio 30 d., 8 v.v., 
“Royal York” viešbutyje. Visi 
tuo laiku Toronte ar apylinkė
je esantieji lietuviai inžinieriai 
bei architektai, jų svečiai yra 
kviečiami dalyvauti. Vakarienė 
asmeniui — $8. Veiks bufetas. 
Informacijų teirautis pas J. 
Stankų tel. 889-5754 arba pas 
A. Ciplijauską tel. 247-0578.

Pasaulio Lietuvių Dienų me
tu Toronte bus platinami: 1. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo leidinys (red. Stasys 

nėjimo programą pradėjo lituanisti
nė mokykla. Padainavo motinoms 
“Pas močiutę augau” ir pašoko kelis 
tautinius šokius. Ypač visiems pati
ko mūsų “didžiųjų" vyrų Oželis. 
Dainas ir šokius paruošė mokytoja 
Rasa Lukoševičiūtė. Po to girdėjo
me poetą St. Santvarą. Pirmieji jo 
eilėraščiai skirti motinai ir sukurti 
dar nepriklausomos Lietuvos lai
kais, kiti kūriniai — daugiausia iš 
naujai išleistos poezijos knygos 
“Dainos ir sapnai”. Svečias nebuvo 
šykštus, bet galėjo duoti dar dau
giau, nes dailųjį žodį montrealiečiai 
girdi nedažnai. Tarp poezijos labai 
įdomiai, linksmai ir nuotaikingai 
įterpta ir proza. Po kiekvieno eilė
raščio pasipildavo gausūs plojimai. 
Svečias paprašė, kad plojimus pa
liktų pabaigai.

Minėjimo programą gražia lietu
vių kalba pranešinėjo išleidžiamo
sios klasės mokinė Daiva Jaugelytė. 
Visos motinos buvo papuoštos gėlė
mis. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Mokyklos tėvų komitetas pa
ruošė vaišes. Susirinkusieji vaišino
si ir dalijosi gražaus Motinos Die
nos minėjimo įspūdžiais. Prie svečio 
susidarė nemaža eilė, rankose lai
kanti knygą “Dainos ir sapnai” bei 
laukianti jo autografo.

Dar vis tęsiama praėjusių metų 
Verduno šimtmečio sukaktis. Gegu
žės 5 d. Kultūros Centre buvo su
rengtos sutiktuvės knygos “Verdu
no miesto istorija”, o gegužės 12-15 
d.d. įvyko paroda auditorijoje. Iš et
ninių grupių buvo pakviesta tik vie
na mūsų garsioji “Vaivorykštė”. Su
sidomėjimas jos darbais buvo dide
lis, nes prie jos visą laiką spietėsi 
daug žiūrovų.

įvertindamos Aušros Vartų par. 
chorą už gražią lietuvišką giesmę ir 
dainą, katalikių moterų draugija ir 
DLK Mindaugo šaulių kuopa pasky
rė po $100, o Medžiotojų-Meškerio- 
tojų Klubas “Nida” — $50. A. A.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Barzdukas), 2. V-sios Kanados 
ir JAV lietuvių dainų šventės 
leidinys (red. Česlovas Senke
vičius), 3. Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių leidinys (red. 
archit. Algimantas Banelis), 4. 
Pasaulio Lietuvių Dienų vado
vas (red. Antanas Rinkūnas). 
Pastarajame bus renginių pro
gramos, laikas, vieta ir kita rei
kalinga informacija. Visų leidi
nių tiražas gana ribotas, todėl 
patartina tuoj atvykus į PLD 
juos įsigyti, nes tai bus suve
nyriniai leidiniai. Taip pat bus 
platinami PLSŽ paruošti suve
nyrai: įsiuvai, metaliniai atlapo 
ženkliukai (taip pat dainų šven
tės ir PLB seimo), lipdės prie 
automobilių atatrankos bei stik
lo, marškinukai, bokalai ir stik
linės su Žaidynių ženklu. Lei
dinius, suvenyrus bus galima 
įsigyti kiekvieno renginio pa
talpose: Royal York viešbutyje, 
Maple Leaf Gardens, Etobi
coke Olympium ir Toronto Lie
tuvių Namų informacijos būsti
nėje.

“Co-op Trust Company of 
Canada”, didelės nekilnojamo 
turto pardavimo įstaigos direk
toriaus B. Krono pakviestas, 
Stasys Jokūbaitis pradėjo dirb
ti viename šios įstaigos skyrių 
Toronte: 1310 Bloor St. West, 
(kampas Bloor ir Lansdowne 
Ave.). Tel. 537-1245.


