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Dvi linkmės?

Pasaulio įvykiai

Nei iš spaudos puslapių, nei iš visuomeninių diskusijų, nei iš
privačių pokalbių nesitraukia bendravimo su pavergta Lietuva
klausimas. Jo svarstymas dabar yra šiek tiek aprimęs, mažiau emo
cinis; tačiau akademinio lygio dar nepasiekė. Jį bando svarstyti
pavieniai asmenys, sambūriai, veiksnių konferencijos ir paskiri
veiksniai, bet dažniausiai su jausminiu atspalviu. Ir nenuostabu.
Juk tai gyvybinės reikšmės klausimas, nuo kurio sprendimo daug
priklauso ir išeivijos, ir pavergtojo krašto tautiečių ateitis. Klau
simas sudėtingas, surizgęs, ir jo išpainiojimas nėra lengvas. Jis
nesudaro problemos tiktai dviem grupėm — komunistam ir kraš
tutinio priešingo poliaus žmonėm. Pirmiesiems santykiavimas su
Lietuva seniai išspręstas Maskvos okupaciniu žygiu, kuri jie vadi
na “išlaisvinimu”. Belieka tik sušukti: “Tegyvuoja šlovingoji So
vietų Sąjunga” ir padėkoti už “didžiausią geradarybę”, kokią Lie
tuva savo istorijoj yra patyrusi. Tai liaupsinimo kelias, kuriuo
eina pavergtosios Lietuvos kompartijos senoji gvardija ir išeivijos
komunistai. Jiems Lietuvos nepriklausomybė yra nelaimė, o sovie
tinė vergija — išganymas. Dėlto ir santykiavimo pagrindą su kraš
tu jiems sudaro ne lietuvių tauta, o “didysis brolis”, ne Vilnius,
o Maskva. — Visai priešingą polių sudaro radikalieji laisvės kovo
tojai. Jiems visai aišku, kad betkokių santykių palaikymas su
okupuotu kraštu yra smerktinas, pavojingas, silpninąs laisvės ko
vą. Nuosekliausia laikysena esanti izoliacija, vengimas ryšių, boikotavimas atvykstančių iš okupuotos Lietuvos, nes jie visi esą už
maskuoti okupanto agentai.
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Tai du radikaliai priešingi poliai, kuriuose betgi toli gražu
netelpa visos išeivijos galvosena. Komunistų grupę, liaupsinančią
Maskvą, sudaro senieji išeiviai, prie kurių prisišliejo vienas kitas
naujųjų ateivių, nepasižymėjusių orientacija. Į jų pusę palinko ir
vienai kita senųjų bei naujųjų ateivių nekomunistinė grupė, ne
pastebėjusi pinklių. Priešingojo poliaus grupė taip pat turi savo
šalininkus įvairiose partijose ar grupėse. Jie pasižymi galbūt ne
tiek savo gausumu, kiek radikalumu ir kovingumu. Nei vienų,
nei kitų argumentacija neįtikina visos išeivijos, kurios dauguma
aiškiai atmeta komunistinį kelią, bet rezervuotai žiūri į radika
liosios dešinės laikyseną. Pastaraisiais metais iškilo naujas skirs
tymo mastas — pagal tai, kas ko pirmiausia siekia. Norintieji
pirmiausia laisvos Lietuvos valstybės buvo pavadinti “valstybinin
kais”, o kovojantieji pirmoje eilėje už lietuvių tautos išlikimą —
“tautininkais”. Ši terminologija daug ką klaidina, ypač tuos, kurie
nuošaliau stovi nuo “augštosios politikos”. Ar nebus aiškiau pir
muosius pavadinus “Jaisvininkais”, o antruosius “kultūrininkais”?
Juk pirmieji pabrėžia laisvės primatą, o antrieji — lietuviškosios
kultūros, kuri gali būti kuriama ir nelaisvėje ar suvaržytoje lais
vėje. Pavadinimas, žinoma, nieko nepakeičia, bet verčia konsta
tuoti išeivinės visuomenės nuotaikų nevienodumą, kuris tolydžio
plečiasi ir sudaro įspūdį, kad išeivija baigia pasimesti pagrindi
niuose klausimuose.
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Nežiūrint nuotaikų ir nuomonių skirtumo, visdėlto galima
konstatuoti, kad lietuvių išeivija, išskyrus komunistus, Lietuvos
laisvės klausimu abejonių neturi. Tai tvirtas frontas, kurio oku
pantas jokia propaganda* nepalauš. šitai rodo pvz. Vasario 16
šventė, kurios proga iškyla ryžtingi visos išeivijos troškimai ir
pastangos. O kad dėl Lietuvos valstybinės laisvės atgavimo būdų
yra skirtingų nuomonių, tai natūralus dalykas. Kurioje gi lais
voje visuomenėje nėra politinių skirtumų ir tai pagrindiniais klau
simais? Mūsiškiai “laisvihinkai” ir “kultūrininkai”, kurie bene
garsiausiai šiuo metu reiškiasi ypač spaudoje, nėra labai nutolę
vieni nuo kitų. Iš viso šis paskirstymas yra daugiau teorinio pobū
džio. Juk kuris “laisvininkas” gali paneigti kultūros reikšmę ir
kuris nuoširdus “kultūrininkas” gali atsisakyti valstybinės lais
vės? Abu dalykai yra taip glaudžiai ir esmingai susiję, vienas kito
būtinai reikalingi. Kas kita akcentas. Tas, kuris labiau brangina
pilnutinę laisvę, yra linkęs pabrėžti politinę kovą, o tas, kuris
labiau linksta kultūrinėn kūrybon — kultūrinį darbą. Bet visu
moje tai sudaro vieningą tautinės laisvės kovą, besišakojančią
Įvairiose srityse. Pavojus glūdi tiktai iškrypime, kuris tykoja ypač
tuos, kurie, dengdamiesi kultūrine skraiste, sąmoningai ar nesą
moningai ignoruoja tautos laisvės siekimą, pasitenkina folklorine
kultūra ar jos trupiniais ir tuo pagrindu eina santykiauti su pa
vergtuoju kraštu. Tuo atveju išnyksta skirtumas tarn pavergėjo
ir pavergtojo, išryškėja sutapimas su Maskvos siekiais. Tokiame
posūkyje išeivis ar jų grupė nubloškiama į tą kraštutinį polių,
kuriame stovi ir patys komunistai. Tai pavojus, kurį reikia aiškiai
matyti.
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NUTEISTAS IKI GYVOS GALVOS
Montrealyje buvo nuteistas
kalėti iki gyvos galvos marksis
tinių pažiūrų 25 metų amžiaus
kūtvėla Pierre- Paul Geoffroy,
kaltintas bombų gaminimu ir jų
padėjimu Montrealio pastatuose^
Jis prisipažino buvę aktyviu da
lyviu teroristų grupės, kuri pa
dėjo bombas' Montrealio šėrų
biržoje ir valstybinių raštų kny
gyne. Išeidamas iš teismo salės,
P. P. Geoffroy demonstratyviai
iškėlė du pirštus kaip pergalės
ženklą. Jo pogrindinės grupės
draugų policijai nepasisekė su
sekti, o kaltinamasis atsisakė
juos išduoti. Prie McGill uni
versiteto demonstravę studentai
nešė jo portretus su užrašu —
“politinis kalinys”. P. P. Geoff
roy turės teisę prašyti bausmės
dovanojimo po 7 metų.
Ontario Gydytoju Draugija
10% pabrangino atlyginimą už
gydytojų paslaugas. Už apsilan
kymą gydytojo kabinete dabar
teks mokėti $5.50. ligoninėje —
$3.50. už gydytojo vizitą i na
mus dienos metu — $8. naktį —
$12 Ontario sveikatos drauda
— OMSIP — skirtumą žada pa
dengti. bet ši žingsnį turės pa
tvirtinti provincinis parlamen
tas. Galimas dalykas, draudos
plano nariams bus vėl pakeltos
imokos.
Kanados finansinių reikalu
revizorius M. Hendersonas fede
raciniam parlamentui padaryta
me metiniame pranešime pabrė-

žė bereikalingą lėšų švaistymą.
Daugiausia priekaištų teko
Montrealio “Expo 67” parodai.
Pagrindiniams paviljonams —
“Žmogus gamintojas” ir “žmo
gus tyrinėtojas” pvz. buvo nu
matyta $11.236.000, bet jų pa
statymas ir įrengimas atsiėjo
$20.560.000.
Eksperimentinis
“Habitat” 115 butų apartamen
tas su moderniais balkonais pa
reikalavo $17.982.000, nors ran
govas jį buvo įsipareigojęs pa
statyti už $10.510:000. Karo lai
vų remontui teko skirti $13 mi
lijonų daugiau, negu buvo nu
matyta remonto pradžioje. M.
Hendersonas taipgi atskleidė
vieną gamybos įmonę, kuri už
dirbo $9 milijonus ir už juos ne
mokėjo nė cento pajamų mo
kesčio, pagrindinės įmonės ga
minius parduodama už juokin
gai menką kainą savo skyriui,
kadangi pajamų mokesčiai at
skaitomi iš centrinės įmonės, o
skyriai nuo jų atleidžiami, vals
tybės iždas buvo apvogtas. Atro
do. ši reikalą turės ištirti spe
ciali komisija. Įmonės pavadini
mas nebuvo paskelbtas.
Kanados gubernatorius R. Michener balandžio 22 — gegužės
4 d.d. aplankys rytinės ir cent
rinės arktikos zonos vietoves,
dėl kurių gali kilti nesutarimų
su JAV. nes kaikuriuose ameri
kiečių išleistuose žemėlapiuose
šios salos jau žymimos kaip
JAV teritorija. R. Michener ke-
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Nuotr. S. Dabkaus

Kanada pasitrauks iš Europos
Po aštuonis mėnesius trukusių svarstymų min. pirmininkas P. E. Trudeau pareiškė, kad jo vy
riausybė nutarė sumažinti savo karinius įsipareigojimus Atlanto Sąjungai
Atlanto Sąjungos dvidešimt- galioja iki 1969 m. pabaigos. Dėl kiečių raketas su atominiais užčio išvakarėse Kanados premje ateities bus tariamasi gegužyje taisais.
ras P- E. Trudeau paskelbė nu įvyksiančioj Atlanto Sąjungos
Dėmesys Š. Amerikai
matomas reformas krašto apsau planavimo komiteto konferenci
Kanados premjeras P. E. Tru
gos reikaluose. Pranešimas buvo joj, kuriai bus pasiūlyta suma deau,
matyt, yra susidaręs pa
padarytas ne federaciniame par žinti Kanados duoklę Europos našią nuomonę,
krašto ap
lamente, bet eilinėje spaudos gynybai. Kadangi Kanada V. saugos reformoj nes
jis
labiau
ver
konferencijoje, nes parlamento Vokietijoj turi tik vieną 6.000 tina š. Amerikos kontinento
nariai jau yra pradėję Velykų pėstininkų brigadą ir 3.800 vy bendrą gynybą su JAV nei duok
atostogas. Atrodo, ši taktika bu rų aviacijos diviziją, įsipareigo lę Atlanto Sąjungai Šiuo klau
vo pasirinkta sąmoningai dėlto, jimų mažinimas praktiškai pri simu P. E. Trudeau žadėjo nau
kad pranešimas tebėra pilnas lygsta pasitraukimui iš Atlanto jus pokalbius su Vašingtonu, di
neaiškumų, nors krašto apsaugos Sąjungos. PriėS^oviėtų Sąjun-‘ desnį kanadiečių karinį įnašą
klausimas* buvo svarstytas išti gos invaziją į Čekoslovakiją pačioje Kanadoje, amerikiečių
sus aštuonis mėnesius, o galuti premjero P. E. Tnideau vyriau pakeitimą kanadiečiais. Bendra
nis sprendimas padarytas pen sybė buvo nutarusi 20% suma darbiavimas jau yra pradėtas
kias dienas trukusiuose ministe- žinti daugiausia išlaidų reika šiuo metu veikiančioje Š. Ame
rių kabineto, posėdžiuose, šian laujančią aviacijos diviziją, bet rikos
Apsaugos Sąjungoje, ku
dien yra vieša paslaptis, jog už šį nutarimą atšaukė dėl Čekoslo rios vyriausioje
būstinėje Colo
sienio reikalų min. M. Sharp ko vakijos sovietinės okupacijos ir rado Springs gynybos
vadu yra
vojo už tolimesnį Kanados da naujai iškilusios grėsmės V. Eu amerikietis, jo pavaduotoju
—
lyvavimą Atlanto Sąjungoje ir ropai.
kanadietis. Kanados bazėje
š. Amerikos žemyno bendroje
North Bay BOMARC raketoms
Rytų
grėsmė
gynyboje su JAV, krašto apsau
Strateginiu požiūriu Kanados ir naikintuvų eskadrilėms vado
gos min. L. Cadieux siekė Ka
kanadietis karininkas, o jį
nados ginkluotąsias pajėgas pa dalinių atitraukimas iš Europos vauja
pavaduoja amerikietis. Nedidi
daryti geriausiai paruoštomis ir neturi didesnės reikšmės. Di lis
amerikiečių lakūnų
aprūpintomis visame pasaulyje, džiausią problemą sudaro pačių yra skaičius
North Bay, Chatham aviaci
o ryšių min. E. Kierans norėjo V. Europos valstybių nepakan jos bazėse
Ontario provincijoje,
susigrąžinti kanadiečių dalinius kamas dėmesys Atlanto Sąjun Bagotville bazėj
ir Coiš Europos. Premjeras P. E. Tru gai. Tai liudija Atlanto Sąjun mox bazėj BritųKvebeke
deau pasirinko kompromisinį gos žvalgybos duomenys, pagal bet jie visi įjungti įKolumbijoje,
bendros gy
kuriuos sovietų diriguojama
sprendimą.
Varšuvos Sąjunga pirmam smū nybos rėmus. Radaro tinklą to
Europa — trečioje vietoje
giui turi 100 divizijų po 10.000 limojoj Kanados šiaurėj aptar
Premjero pranešimą tenka vyrų ir 3.400 lėktuvų, o V. Eu nauja JAV samdomi kanadiečiai
skirstyti į tris pagrindinius ropos gynėjai — tik 26 divizijas civiliai.
punktus: 1. krašto nepriklauso ir 2.000 lėktuvų. Pirmųjų fron
Neišryškinti planai
mybės, teritorijos ir pakrančių to linijų apsauga yra 'patikėta
Premjeras P. E. Trudeau ne
apsauga, 2. Š. Amerikos žemyno V. Vokietijos kariuomenei, nors
gynyba su JAV ir 3. įsipareigo jos vadas gen. A. Heusingeris išryškino bendradarbiavimo su
jimų išpildymas Atlanto Sąjun šią užduotį laiko neįmanoma. amerikiečiais planų, kurie, be
gai. Problemų skalėje, kaip ma Prieš kelias savaites jis yra vie abejonės, turės paliesti ir antitome, Atlanto' Sąjunga buvo nu šai pareiškęs: “Proporcingai ne raketinių ginklų užtvaras, dėl
stumta į paskutinę vietą, o pir- pakankamas turimos kariuome kurių jį jau du kartus aštrokai
mon iškelta lig šiol neegzistavu nės skaičius pirmosioms lini puolė “Pravdos” propagandis
si Kanados nepriklausomybės joms ginti, didžiulė sovietinio tai. šio dienraščio koresponden
apsauga. Pasak premjero P. E. bloko persvara, jo žymiai geres tas Otavoje K. Geivandovas pvzv
Trudeau, dabartiniai Kanados nė strateginė pozicija, kurios atvirai bando kiršinti kanadie
įsipareigojimai Atlanto Sąjungai pagrindą sudaro netikėtas puoli čius su amerikiečiais, įtaigoda
mas Vašingtono nesiskaitymą su
mas, laisva iniciatyva, o taipgi Otava.
Pasak jo, iš Vašingtono
lionė ir jo sutikimas su kana- ir kaikurių Atlanto Sąjungos
diška klevo lapo vėliava turi kraštų dalinių atitraukimas be sugrįžusio premjero P. E. Tru
tikslą pabrėžti jų priklausomy atitinkamo pakaito verčia many deau pareiškimas parlamente
buvęs nepakankamai aiškus, ne
bę Kanadai.
ti, jog tokios užduoties nebus išryškinęs
svarbiausio klausimo,
Kanadiečių profesorių trūku įmanoma įgyvendinti.” Kitais žo
mą Kanados'universitetuose iš džiais tariant, gen. A. Heusinge kad JAV vyriausybė antiraketikėlė dienraščio “The Telegram” ris prisipažįsta, kad Varšuvos nes užtvaras pradėjusi planuoti
savaitgalio žurnalas. Pasirodo, Sąjunga karo atveju lengvai be pasitarimų su Otava, nors jų
atominiai užtaisai sproginėsią
mūsų universitetuose kanadie okupuotų V. Vokietiją.
virš Kanados teritorijos. Atsa
čių profesorių yra mažesnė pu
Antroji linija
kymą i šį ir kitus klausimus tu
sė,' o didesniąją sudaro ameri
rės
pateikti premjero P. E. Tru
Antrąja fronto linija yra nu
kiečiai. Toronto universiteto
lektorių draugijos pirm. prof. matyta Reino upė, pirmoji stip deau pažadėti pasitarimai dėl š.
F. E. Winter nuogąstauja, kad resnė gamtinė kliūtis sovietų Amerikos žemyno bendros gy
Kanados universitetus gali iš proveržiui į V. Europą. Jos pa nybos.
Pirmuoju reformos punktu
tikti nenumatyta krizė, jeigu krantėse susidurtų pagrindinės
įtraukta
Kanados nepriklauso
amerikiečiai profesoriai. pasi Varšuvos Sąjungos ir Atlanto
baigus karui Vietname, sugalvos Sąjungos jėgos. Deja, ir šiose mybės, jos teritorijos ir pakran
grįžti į JAV, nes jiems pakeisti kautynėse gerokai būtų prane- čių apsauga iš esmės tėra tauti
nėra pakankamo skaičiaus pa šesnė Varšuvos Sąjunga, savo nio prestižo klausimas, siekiąs
ruoštų kanadiečių. Rūpestį ke žinioje turinti 170 pėstininkų di sustiprinti tarpprovincinę jung
lia amerikiečių profesorių dės vizijų, daugiau kaip 7.000 lėk tį. Spaudos konferencijoj prem
toma Kanados istorija, kultūra tuvų, kai tuo tarpu Atlanto Są jeras P. E. Trudeau prisipaži
ir papročiai. Paskaitų lygis gali junga galėtų sutelkti tik 76 di no, kad jau ištisą šimtmetį Ka
būti labai silpnas jau vien dėl vizijas ir 3.200 lėktuvų, šiuos nada neturėjo jokios grėsmės.
to, kad šie klausimai amerikie duomenis yra paskelbusi Atlan Jos vienintelis kaimynas yra
čiams yra šalutiniai. Išvada — to Sąjungos žvalgyba. Išvada yra Jungtinės Amerikos Valstybės,
Kanada turėtų skirti daugiau aiški — vienintele atsvara turč negrasinančios nei teritorijai,
pinigo ir pastangų kanadiečiams ių tapti atominiai ginklai, nei politinei nepriklausomybei.
prasidėtų raketinis karas tarp Grėsmę galėtų sukelti Sovietų
profesoriams paruošti.
Ontario susisiekimo ministe- Sovietų Sąjungos ir JAV. Dau Sąjunga, bet ji koja Kanadon
ris I. Haskett supažindino par gelis V. Europos vadų į, Atlanto turėtų įkelti per Aliaską. Dėl
lamento narius su planuojama Sąjungos divizijų skaičių yra šios priežasties Aliaskos ię viso
plentų įstatymo reforma, kurios linkę žiūrėti pro pirštus. Tikrą Š. Amerikos žemyno apsauga yra
dėka vairuotojai susilauks dides- ja taikos garantija jie laiko ne bendras Kanados ir JAV reika
pėstininkų divizijas, o ameri las. V. Kst
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PASAULINĖS LEDO RITULIO ŽAIDYNĖS STOCKHOLME
TAPO POLITINIU FUTBOLU tarp Sovietų Sąjungos ir Čekoslo
vakijos. Antroji čekoslovakų pergalė prieš sovietų rinktinę santy
kiu 4:3 sukėlė masines triumfo demonstracijas Prahoje, kur įsi
siūbavusi minia išdaužė sovietų orinio susisiekimo bendrovės “Ae
roflot” langus, į gatvėje užkurtą laužą sumetė baldus ir Lenino
paveikslus. Mlada Boleslav vietovėje demonstrantai buvo užpuo
lę sovietų kareivines, kuriose taipgi neliko nė vieno sveiko lango.
Sovietų kariai buvo priversti paleisti seriją įspėjančių šūvių. So
vietų kompartijos oficiozas “Pravda” kaltę dėl demonstracijų su
vertė čekoslovakų spaudai, radijui ir televizijai už nacionalistinių
nuotaikų kurstymą. “Pravda” nepašykštėjo aštrių žodžių populia
riam čekoslovakų komunistui J.»----------------------------- ----------Smrkovskiui, įsijungusiam į de tanijai — buvęs karo vadas lor
monstrantų eiles. “Komsomols- das Mountbatten, -krašto apsau
kaja Pravda” apkaltino Čeko gos min. D. Healey ir buvęs
slovakijos televiziją sąmoningu premjeras A. Douglas-Home.
transliacijos nutraukimu, kai po
Kiniečių kompartijos IX kon
sovietų pergalės prieš kanadie grese pagrindinį žodį tarė va
čius buvo grojamas Sovietų Są das Mao, politinį pranešimą pa
jungos himnas. Ledo ritulio žai darė jo pavaduotojas Lin Piao,
dynes laimėjo Sovietų Sąjunga, krašto apsaugos ministeris. Pa
II vietą — Švediją, III — Čeko grindinis vadų penketukas tebė
slovakija. Visos trys komandos ra nepasikeitęs: Mao, Lin Piao,
turėjo po du pralaimėjimus, tad premjeras čuenlai, politbiuro
teisėjams teko padaryti sprendi nariai čen Po-ta ir Kang šeng.
mą pagal įvarčių skaičių. Tūks Atrodo, kongreso pagrindinis už
tančiai čekoslovakų Prahos aero davinys buvo sutvirtinti pirmi
drome sutiko iš žaidynių grįžu ninko Mao pozicijas. Dalyviai
sią rinktinę, dešimtys tūkstančių patvirtino labai karingai skam
jos dalyvius sveikino Prahos bančią kompartijos konstituciją,
gatvėse. Už demonstracijas če- kuri skelbia kovą JAV vadovau
koslovakams teko sumokėti jamam “imperializmui” ir sovie
brangią kainą. Iš Maskvos at tinių revizionistų klikai. Į posiųstas krašto apsaugos min. kongresinių darbų sąrašą yra
maršalas A. Grecko pareikala įtrauktas intelektualų suproletavo sovietų okupacinius dalinius rinimas, karių pavertimas revopapildyti 45.000 vyrų, o užsie liucininkais ir miestietiško jau
nio reikalų ministerio pavaduo nimo įkurdinimas Sovietų Są
tojas V. Šemionovas — įvesti jungos' pasienyje.
cenzūrą spaudai ir sustiprinti
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
saugumo milicininkų eiles. Kom ryba 11:0 balsų santykiu pa
partijos sekr. A. Dubčekas jau smerkė Izraelį už Jordanijos
grąžino cenzorius į laikraščių re Salt mietelio -bombardavimą, ku
dakcijas, kurioms dabar uždraus rio metu žuvo 18 civilių. Nuo
tas betkoks antisovietinis prasita- balsavimo susilaikė JAV, Brita
rimas. Paskubomis evakuojamos nija, Kolumbija ir Paragvajus,
čekoslovakų kareivinės liudija, nes rezoliucijoje nė žodžiu nebu
kad jas užims trys papildomos vo suminėti arabų partizanų te
sovietų divizijos. Okupacinės ka roro veiksmai. Niujorke posė
riuomenės skaičius nuo 70.000 džius pradėjo keturių didžiųjų
vyrų pakils iki 115.000.
valstybių atstovai žydų - arabų
Popiežius Paulius VI D. Penk konflikto klausimu, tačiau Izrae
tadienį dalyvavo tradicinėje kry lio vyriausybė iš anksto pareiš
žiaus nešimo procesijoje seno kė, kad ji nepriims keturiu di
sios Romos griuvėsiuose. Mi džiųjų pasiūlymų, kurie pažeis
nioms pasakytame pamoksle jis tų jos saugumą. Amerikiečiai
pasmerkė žmonių nesutarimus, yra linkę palikti Izraeliui visą
kovas, jėgos princiją ir revoliu Jeruzalę su tvirtesnio balso tei
cijas kaip su Kristaus mokslu se arabams Jordanijai priklau
nesuderinamus dalykus. Paulius siusioje dalyje. Egipto prez. G.
VI prašė Dievą taikos Vietna A. Nasseris arabų socialistų par
me, Nigerijos pilietinio karo už tijos kongrese sakėsi skiriąs
baigos ir žydų-arabų konflikto daug vilčių Jungtinių Tautų pa
galo krašte, kuriame Kristus at stangoms, bet pagrindinė viltis
pirko žmoniją ir visam pasauliui visdėlto yra arabų jėga. Jo tei
paskelbė išsigelbėjimą. Savo ve gimu, Egiptas dabar jau turi pa
lykinėje kalboje Paulius VI iš kankamai ginklų gintis nuo Izreiškė sveikinimus įvairiomis zaelio puolimų.
kalbomis ir pabrėžė krikščiony
Indija yra davusi leidimą so
bės optimistinį pobūdį. Esą ji
vietų
transporto lėktuvams nu
nelengva, bet vedanti į laimę,
kuri neprieštarauja žemiškajai sileisti Kalkutos aerodrome. Už
sienio reikalų ministerio D.
žmogaus gerovei.
Singh teigimų kurą Kalkutos
Gen. Dwight D. Eisenhowe- aerodrome leista papildyti vie
ris, buvęs JAV prezidentas ir nam sovietų lėktuvui į savaitę,
Vakarų sąjungininkų karo va skrendančiam į š. Vietnamą, šią
das, buvo palaidotas jo vardo privilegiją, matyt, iškovojo In
bibliotekos ir muzėjaus koply dijoje viešėjęs sovietų krašto ap
čioje, gimtajame Abilene mies saugos min. maršalas A. Grečtelyje, Kansas valstijoje. Velio ko. Kadangi Indija su Kanada
nį jau ilgus metus kamavo šir ir Lenkija sudaro Ženevoje
dies priepuoliai. Jo gyvybės siū įsteigtą tarptautinę Vietnamo
las buvo pratęstas iki 78 metų priežiūros komisiją, ji turėtų
amžiaus geriausių gydytojų pa laikytis visiško neutralumo. In
stangomis ir moderniausiomis dijos vyriausybė skelbia, kad
medicinos priemonėmis. Di sovietų lėktuvai, galimas daly
džiausias D. Eisenhowerio nuo kas, gabena karinius patarėjus,
pelnas — nacių Vokietijos su bet netiekia ginklų S. Vietna
triuškinimas. Jam teko neleng mu!.
vas kario-diplomato uždavinys
Sovietų Sąjunga pasiuntė
sujungti skirtingų tautybių ir
3.000
žodžių notą komunistinei
temperamentų generolus kovos
lauke pergalei prieš Vokietiją. Kinijai, siūlydama visus pasie
Jo kandidatūra į prezidentus nio nesutarimus spręsti derybo
grąžino valdžion respublikininkų mis. Notoje pabrėžiama, kad Da
partiją ir, galimas dalykas, pa manskio sala Ussuri upėje yra
ruošė kelią dabartinio prez. R. Sovietų Sąjungos teritorija ir
Niksono laimėjimui. Nors D. Ei- kad visa kaltė dėl ginkluotų
senhoweris, kaip prezidentas, ne susikirtimų tenka Kinijai. So
nuveikė ypatingų darbų, bet jis vietų 20 povandeninių ir karo
užkariavo amerikiečių' tautos laivų pasirodymas Atlanto van
širdis savuoju nuoširdumu. Tai denyne pasaulinėje spaudoje su
liudija gausus dalyvavimas iš kėlė spėliojimus, kad šis karo
kilmingose laidotuvėse, paskuti laivyno junginys yra permeta
nė pagarba velioniui Vašingto mas i Vladivostoką. Gandus “Izno šv. Petro ir Pauliaus kated vestijoj” paneigė laivyno vadas
roje. Kongreso rūmuose, kur pa admirolas S. Gorškovas.. Ne
grindinį atsisveikinimo žodį ta įprastą karo laivu telkinį Atlan
rė jo buvęs viceprez. ir dabarti te iis pavadino eiliniais manev
nis prez. R. Niksonas. Į laido rais.
tuves buvo atvykęs Prancūzijos
Paryžiaus derybose prez. R.
prez. De Gaulle, eilė kitų kraš Niksonas siekia slaptų pasitari
tų premjerų ir vyriausybių at mų tarp Vašingtono ir Hano
stovų. Kanadai atstovavo prem jaus, Saigono ir komunistų Tau
jeras* P. E. Trudeau, opozicijos tinio Išsilaisvinimo FrontO.Amevadas R. Stanfieldas, buvęs rikiečiu marinų vadas P. Viet
premjeras J. Diefenbakeris. So name gen. mjr. R. Davis karui
vietu Sąjungai — Stalingrado laimėti pasiūlė užimti Laosą ir ,
herojus maršalas V. Čuikovas, š. Vietnamo Dietine dalį, kad
užsienio reikalu ministerio pa komunistai būtų atkirsti nuo pa*
vaduotojas V. Kuznecovas, Bri grindinių tiekimo šaltinių.
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* Praėjusios Didžiosios savai
tės proga popiežius Paulius VI
pasakė kalbą 8000 maldininkų;
joje apgailestavo ypač tų kuni
gų ir vienuolių elgesį, kurie ne
paiso Bendrijos autoriteto ir
piktina tikinčiuosius. Bendrija
dabar kenčia dėl “daugelio savo
narių kritiško, nedrausmingo el-

šinimo... Ji kenčia dėl kaikurių kunigų ir vienuolių pasitrau
kimo, kuris kryžiuoja visą Bend
rija”. Pastaroji pergyvena dide
lį bandymą. Baigdamas savo kal
bą, popiežius betgi skatino tikin
čiuosius būti ryžtingais ir nepa
siduoti suvedžiojimams.
★ Vatikano netikinčiųjų rei
kalams sekretoriato ir Berkeley
Kalifornijos universiteto bend
rai surengtas 5 dienų simpoziu
mas “Netikėjimo kultūra” Gregorianumo universitete, Romoje.
Finansavo Giovanni Angelli
“Fiat” bendrovės fondas. Sim
poziumas svarstė organizuotos
religijos silpnėjimo klausimą.
Niujorko sociologas P. L. Berger
tvirtino, kad vaikai užaugę tikin
čiose šeimose dažnai praranda ti
kėjimą, kai iš šiltos šeiminės ap
linkos įžengia j žiaurų suaugusių
jų pasaulį. Tai prasideda, anot
Lille universiteto sociologijos
dekano Isambert, kai žmogus,
nepajėgdamas pateisinti kurios
nors tikėjimo tiesos (pvz. skais
tyklos ar pragaro buvimo), ją pa
neigia. Vėliau paneigiamos ir ki
tos tiesos. Galiausiai toks žmo
gus visiškai atsisako savo išpažįs
tamos religijos ir dažnai palinks
ta į okultizmą, spiritizmą, astro
logiją. Tokie žmonės, anot sim
poziumo dalyvių, susikuria savo
“kultus”. Tuo būdu atsiranda
Įvairių stabų garbintojai. Kata
likų teologas Paryžiuje Rene
Marle, pripažinęs “nuosmuki ti
kėjime”, paneigė, jog tai krikš
čioniškųjų Bendrijų vienijimosi
pasekmė. Londono šocialogo Da
vid Martin manymu, pagrindinė
organizuoto tikėjimo silpnėjimo
priežastis yra žmonių Įsitikini
mas, kad “dažnai jie yra dvasi
nio ir intelektualinio elito suve
džiojami”. Harvardo teologo
Harvey Cox manymu, instituci
nėse Bendrijose slypinti “veid
mainystė, o ne tikėjimo stoka”
atstumia žmones nuo organizuo
tos religijos. Modernusis pasau
lis, anot Kalifornijos universite
to sociologo Robert N. Bellah,
“yra lygiai atviras religinėms ga
limybėms, kaip betkuris žmoni
jos istorijos laikotarpis”. Frank
furto sociologas Thomas Luckmann pranašavo, kad ateityje
Bendrijos nedings, bet bus tik
tiek naudingos, kiek pagelbės as
menims susidaryti savo asmeni
nius įsitikinimus. Jo manymu,
ateity netikėjimas visai išnyks
ir susidarys dvi grupės: vieni,
pagal savo susidarytąja gyveni
mo vertybių skalę, neįtilps nei į
vienos organizuotos Bendrijos
rėmus, o kiti, no ilgesnio jieškoiimo, prieis prie gyvenimo verty
bių sistemos, kuri galės būti reiš
kiama vienos Bendrijos rėmuo
se.
* Anglikonų kaimų parapijos
Bendrijoj nyksta. Apie 10.000
gražių, senų ir tuščių Britanijos
kaimo bažnytėlių liudija, jog ka
daise ten būta daug žmonių. Da
bar jas lanko tik keletas tikinčių
jų ir vienas kitas turistas, užsu
kęs pasigrožėti senienomis.
Krikštų beveik nėra, tik laidotu
vės. Dėl ūkių mechanizacijos gy-

ventoj ų skaičius kaimuose suma
žėjo 75% per paskutiniuosius 50
metų. Anglikonų vyskupai, netu
rėdami pakankamai pinigų ir ku
nigų mažom bažnytėlėm aptar
nauti, tyra priversti vieną po ki
tos uždaryti ir palikti sunyki
mui. Tokių, net Normanų laikus
siekiančių, bažnytėlių uždarymu
yra nepatenkinti ir netikintieji,
susirūpinę architektūrinio Brita
nijos palikimo išsaugojimu. Iki
šiol tačiau mažai kas šiuo atžvil
giu buvo padalyta. Bandoma
jungti kunigus į grupes, aptar
naujančias visą eilę bažnyčių.
Tokių grupių iki šiol sudaryta
60. Viena tokių grupių, suside
danti iš dviejų jaunų kunigų, ap
tarnauja 15 apytuščių parapijų.
Jie susiveža visus savo tikinčiuo
sius iš apylinkės į kurią nors baž
nytėlę pamaldoms mažu autobu
su, turi bažnytinį chorą, sekma
dieninę mokyklą ir leidžia laik
raštėlį “The Tennyson Chronic
le”. Paskutiniu metu britų par
lamentas išleido potvarkį, skati
nantį tokį apaštalavimo būdą.
* Popiežius Paulius VI papil
dė kardinolų kolegiją 35 naujais
kardinolais. Du iš jų paskirti “in
pectore”, t. y. niekam nežinomi,
tik pačiam popiežiui. 33 žinomie
ji oficialiomis apeigomis Romo
je bus priimti balandžio 28 d. Jie
yra iš 19 kraštų; italų daugiausia
— 8. Amerikiečiai 4: Niujorko
arkiv. Terrence J. Cooke, St.
Louis arkiv. John J. Carberry,
Detroito arkiv. John F. Dearden
ir Pittsburgo vysk. John J. Wri
ght, kuris užims dar nepaskelbtą
vietą Vatikano kurijoje. Kiti žy
mesnieji — Paryžiaus arkiv.
Francois Marty, Kinšasa arkiv.
Joseph Malula (Kongo), Malaga
sy arkiv. Jerome Rakotomalala,
Edinburgo arkiv. Gordon Gray,
Winnipeg© arkiv. George B. Flahiff, krikščionių vienybės sekre
toriato vysk. Jan Willebrands,
kuris greičiausiai užims mirusio
jo kard. Bea vietą.
* Olandijos Utrechto univer
siteto katalikų studentų bažny
čioje Įvyko pamaldos, kurias lai
kė protestantų dvasiškis W. J.
Overdiep. Perskaitęs lekciją,
evangeliją ir pasakęs pamokslą,
jis tarė konsekracijos žodžius ant
ostijų ir vyno, o paskui dalino
katalikams studentams, šioms
pamaldoms jis buvo pakviestas
universiteto kapelionų, nors kar
dinolas Alfrink jiems tai draudė
daryti. Panašios pamaldos įvyko
ir Amsterdamo universiteto baž
nyčioje, kur pamaldas laikė re
formatų dvasiškis dr. Jan Buskes. Kard. Alfrink net keliais at
vejais buvo visus universitetų
kapelionus Įspėjęs, kad neduos
leidimų tokiems eksperimen
tams, pabrėždamas esminį skir
tumą tarp katalikų kunigystės ir
protestantų.
* Velykų vigilijos apeigos, at
gaivintos Popiežiaus Pijaus XII
1955 m., praktikoje pasirodė
neribos. Posantarybinė liturginė
komisija jas sutrumpino, paruo
šė naujus tekstus, kurie geriau
išrvškina šventės prasmę. Kana
dos vyskupų konferencija jau
leido naująsias apeigas šiais me
tais naudoti. Jos tampriai su
jungtos su vidurnakčio Mišiomis
kaip pirmoji — mokomoji dalis.
Lietuvišką laikinį tų apeigų ver
timą paruošė kun. Ambrozijus
Prakapas. OFM. Juo jau pasinau
dojo abi lietuvių katalikų para
pijos Toronte.
Kun. J. Stš.
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Sunday toj poemoj sakoma, kad jaunieji zitos mokslininkai, grasindami
Times” buvo nusiuntęs į Sov.
°— “
*
j------ viešai pareikšti opoziciją.
jungą savo
gyvenime nepasiekę, meto
Stalino idėjos

Mielę ALFONSĄ KUZMICKĄ ir jo šeimą,

jau keletą kartų buvo buvęs Sovietų Sąjungoje, turi ten pažįsta
mų, ypač rašytojų sluogsniuose.
Pas redaktorių
Pirmąjį susitikimą jis turėjo
su “Ogonioko” redaktorium Sofronovu. G. teigimu, Sofronovas
yra visapusiškai išsilavinęs žmonalistas, keliautojas po savo
kraštą ir reporteris. Jis yra stali
ninės linijos gynėjas ir sakėsi
pritariąs sovietų invazijai į Če
koslovakiją. “Aš esu patenkin
tas, kad mes įsimaišėme į čekoslovakų reikalus, mano bendra
darbiai irgi tuo džiaugiasi. Visa
sovietų tauta tuo patenkinta”.
Sofronovas yra augšto ūgio, la
bai riebus, žilaplaukis, 50—60
metų amžiaus, vokiškos kilmės.
Dėlto turi veikti taip, kad vi
siems būtų aišku, jog jis režimui
visu šimtu procentų atsidavęs.
“Aš turiu būti didesnis katalikas
už popiežių”, sakė Sofronovas.
Neseniai nuteistas Andriejus
Siniavskis nėra geros nuomonės
apie Sofronovo talentą; kartą
žurnale “Novy Mir” karčiai at
siliepė apie jo straipsnius. Ry
šium su tuo G. mano, kad tai pri
sidėjo prie Siniavskio nubaudi
mo.
Įtakingųjų grupė
Šiuo metu Sofronovas priklau
so įtakingiausių sovietinių šulų
skaičiui. Jis sovietinėje literatū
roje ir knygų leidyboje su N.
Gribačiovu, M. šolochovu ir ki
tais sudaro viršūnę, ši grupė sa
vo rankose faktiškai laiko visus
literatūros žurnalus. Fr. Ghirdey
teigia, kad šita grupė visomis jė
gomis stengiasi rehabilituo
ti Staliną. G. girdėjo Gribačiovą
skaitant (intymiame būrelyje)
poemą “Už Stalino vėliavos”, ši-

bačiovas “Pravdoje” rašė diti
rambus invazijai į Čekoslovakiją.
Fr. G. konstatuoja, jog Stalino
kultas palengva atsigauna, oSafronovo asmenyje jis mato “tik
rą Stalino įpėdinį”, nors Evtušenko savo poemoj 1962 m. mal
daute maldavo Sovietų Sąjungos
valdytojus padvigubinti, patri
gubinti sargybą prie Stalino ka
po, kad būtų sulaikyti jo kapo
lankytojai, bet tuo laiku niekam
neatėjo mintis, kad velionies Įpė
diniai pašalins Chruščiovą, kad
vėl bus įvestos “darbo stovyk
los” ir kad sovietų tankai užims
Prahą.
Chruščiovo ašaros
Kai draugai papasakojo
Chruščiovui apie sovietų invazi
ją į Čekoslovakiją, jis tarė: “Aš
laikiau sovietų invaziją į Veng
riją 1956 m. legalia, tačiau tris
dienas verkiau po to, kai nu
sprendžiau ją vykdyti. Bet da
bartinis įsiveržimas į Prahą bu
vo neteisėtas žygis, ir tie, kurie
nutarė jį daryti, nė viena ašara
nesuvilgė to sprendimo”.
Fr. G. rašo, kad Chruščiovo
epocha, palyginti su dabartine,
buvo idilija. Chruščiovas norėjo
sutrukdyti stalinizmo atgimimą,
o šių dienų Rusijoje stengiama
si grįžti į jį. Fr. G. nuomone,
Chruščiovo vadovybėje marksiz
mas “pradėjo daryti pirmuosius
žingsnius demokratijos krypti
mi”. Stalino įpėdiniai tuomet
slėpėsi,
1kų."
_ Chruščiovui
__laukdami
_____ • Tkritus
_geresnių
__ X_
—laižemės
ūkio fronte, jie išniro su šūkiu
“Chruščiovas mus paliko be duo
nos”. Fr. G. mini, kad tie, kurie
nuvertė Chruščiovą, norėjo Sta
liną rehabilituoti oficialiai, t. y.
partijos suvažiavime, bet tam
pasipriešino žymiausi atomo fi-

siekė visą eilę pergalių. “Tautų
vado” įpėdiniai jau viešai skel
bia jo idėją, kad Sov. Sąjunga tu
ri teisę įsiveržti į kitas valsty
bes. Cenzūra vėl dirba išsijuosus
ir kontroliuoja kiekvieną žodį
prieš jam patenkant į spaudą;
nedaroma išimčių nė partiniams
komunistams; uždraustos kny
gos, kurios pasakoja apie Stali
no epochos žiaurumus. Tikroji
grožinė literatūra pasmaugta ir
šiuo metu ji esanti agonijoje.
Korespondentui poetas Evtušenko pasakė: “Mes susitinka
me keistu laiku. Aš rašiau savo
vyriausybei protestą dėl invazi
jos į Čekoslovakiją, o dabar jie
kalba apie mane kaip apie savo
jau rašyti?” Per tą pokalbį Evtušenko verkė, bet jis yra lais
vas ir net buvo pakvietęs Fr.
Ghirdey į restoraną.
Sovietinė biurokratija
Fr. G. apie sovietinę biurokra
tiją rašo: “Sovietų biurokratija
turi tiek daug privilegijų, jog ją
galima lyginti su amerikiniu
“elitu”. Bedugnė tarp turto ir
skurdo Sovietų Sąjungoje nema
žesnė kaip JAV-se. Biurokratai
turi valdinius automobilius ir šo
ferius, privačius automobilius,
privačius butus Maskvoje ir už
miestyje, perka prabangius liuk
susinius daiktus, geria brangius
importuotus gėralus, rūko užsie
ninius cigarus, perka tik užsieni
nius drabužius, ir visa tai gauna
pigesnėm kainom partinėse
krautuvėse. Sovietų Sąjungoje
jau užaugo tokia karta, kuri pa
veldėjo turtus — namus, auto
mobilius, prabangos dalykus, pi
nigus. Fr. G. randa, kad Sovietų
Sąjunga eina Į stalinizmo rene
sansą. J. G.
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Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Gvatemalos muitinėje
Prie sienos laukiančių eilėje
randame vyruką iš Kvebeko, ku
ris grįžta iš Pietų Amerikos, pa
sinaudodamas tik sunkvežimių
pavėžinimu. Kelionėje išbuvęs
keturis mėnesius. Visas jo tur
tas — nedidelė kuprinė, kurio
je susidėjęs reikalingiausfus
daiktus. Pats važiavimas nieko
nekainavęs, o maistui ir nakvy
nėms daug nereikėję. Atrodo
tikras bytiniko tipas.
Sieną atidarius, pasukame per
tiltą Gvatemalos link, o jaunuo
lis jau susirado dideli sunkveži
mi, kuris nuveš ji į Oaxaca, o iš
ten vėl ką nors pagaus pakeliui
į Meksikos miestą. Antroje tilto
pusėje stovi Gvatemalos karei
viai; kurie nukreipia i ant kalno
stovinčius muitinės pastatus. Iš
pagrindinio plento veda labai
blogas, duobėtas kelias; tiesiog
keista, kad pasienyje, kur pra
važiuoja daug turistų, taip ne
taisomas ir neprižiūrimas. Prie
jo irgi stovi kareivių sargyba,
kuri paduoda nedideles korte
les. Ties muitine laukia eilė au
tomobilių, nes čia dar vėliau
atidaroma, negu Meksikoje.
Girdime keleivius kalbant,
kad šiose Centrinės Amerikos
valstybėse muitinių patarnavi
mas labai lėtas ir mažai skaito
masi su laukiančių žmonių eilė
mis. Tai patyrėme ant savo kai
lio: palaukus pusvalandi, pradė
jo leisti į kelias atskiras Įstai
gas, kurių niekas tau neparodo
ir — turi klaidžiodamas klausi
nėti kur eiti? Pirmiausia susi
randi skyrių, kuris tikrina do
kumentus. Tada turi susirasti
skyrių, kuris automobiliui leidi
mą išrašo užpildžius ilgą eilę
klausimų. Gerai dar, kad klau
simų lape yra angliški pakarto
jimai. Po to uždeda automobi
liui ant Kanados numerio plokš
tės Gvatemalos turistų lenteles
su numeriais. Tai naujas auto
mobilio leidimas, be kurio šia
me krašte negalima pajudėti.
Dabar muitininkai griebia tik
rinti lagaminus ir visus ryšulius.
Nepalieka nieko neatidarę ar
praleidę nepatikrinę, viską per
leidžia per savo koštuvus. Pasi
barus šiai ilgai tikrinimo pro
cedūrai, lengviau atsidustam.
Sukraunam lagaminus ir jau li
pam į automobilį. Deja, tarnau
tojas moja, kad dar neviskas:
tenka eiti į kitą raštinę, kur vėl
užpildomi blankai, jog nieko
draudžiamo nevežam. Valdinin
kui užspaudus paraša ir antspauda, leidžiama eiti. Visa proce
dūra užtruko aoie porą valandų,
tad skubam. Pravažiuojam pro
bestovinčius kareivius ir jau
bandom sukti į plentą, bet ka
reiviukas atplasnoja iš paskos
ir sustabdo. Reikia grąžinti kor
tele, kurią buvo davęs įvažiuo
jant. Vos surandu ją taip dau
gelio ispaniškų popierių ir pa
duodu: Negera, nes nėra štamno. kuri turi uždėti muitinėje.
Neleidžia važiuoti ir grąžina at-

tinę, kur vėl reikia stoti į eilę,
nes valdininkai neskuba ir ne
sirūpina, kad kokio ten antspau
do nebuvo pirmiau uždėję. Pa
galiau gauname tą antspaudą ir
važiuojam į Gvatemalos miestą.
Moterys — lįaip balerinos
Atsigavę pradedame dairytis.
Pirmiausia kri^į| į ^kis nepa
prastas pakelės žalumas, tropikinė gamta. Visi kelio pakraš
čiai apaugę medžiaias, krūmais.
Didžiausia žole apžėlę plento pa
grioviai, bet gyvuliai neganomi,
kaip Meksikoje. Ant kelio su ry
šuliais ant galvų sutinkame mo
teris, kurios eina gracingai, kaip
balerinos, nejausdamos nešamo
svorio. Aplamai, labai daug pės
čiųjų ant kelio, taip pat važiuo
tų su jaučių traukiamais dvira
čiais vežimais. Laukuose matyti
cukrinės nendrės, kurios stiebia
si kaip miškas.
Dar toliau pavažiavę pamato
me ir pirmuosius kavos mede
lius, auginamus didesnių me
džių pavėsyje, kurie apsaugo ka
vos medelius nuo karštų saulės
spindulių. Tarp medelių žemė
dailiai išpurenta, išdirbta, labai
prižiūrima.
Gvatemaloje auginama daug
bananų, medvilnės, kviečių, ku
kurūzų, pupų, bulvių ir tropikinių daržovių bei vaisių visokiau
siais vardais. Pats kraštas turi
apie .42.000 kv. mylių ploto su
4,5 milijono gyventojų. Pusė jų
yra palikuonys indėnų genčių,
kurios išvedamos iš majų rasės,
gyvenusios prieš ispanų užkaria
vimą. Gvatemalos indėnai ren
giasi gražiais, spalvotais, akį pa
gaunančiais, rankomis austais
drabužiais. Kiekvienas atskiras
kaimas ar vietovė turi savo spe
cialias spalvų kombinacijas,
skirtingą audimą ir stilių. Tai
vėliau aiškiai pamatėm turguo
se, kur indėnai savo puošniais
drabužiais vyrauja.
Šie ramūs ir išdidūs indėnai,
gyveną kalnuose, tebeprisimena
savo buvusią civilizaciją. Dauge
lis jų dar nemoka ispanų kal
bos. Gyvena gerai organizuoto
se kaimų bendruomenėse, tvarkydamiesi pagal savo papročius.
Senoviškai tebedirba savo lau
kus ir gamina puodus, medvil
nės audinius, vilnones antklo
des, pintines. Indėnų socialinio
gyvenimo centras yra turgus,
kuriame vyksta ne tik prekyba,
bet ir visos naujienos sužino
mos.
Gvatemalos indėnai nrisimena ir tebegerbia paskutinį savo
vadą Tecun Uman. kuris, prie
šindamasis besiveržiantiems is
panams 1524 m., žuvo kovoje.
Tada indėnų armija buvo su
mušta, organizuotas pasiprieši
nimas palaužtas. Dabar Tecun
Uman yra Gvatemalos tautinis
didvyris.
Kelias, vedąs Gvatemalos
miesto link, kuriuo važiuojame,
yra geras; asfaltuotas ir ispaniš
kai vadinamas “Rūta Pacifico”,
nes netoli Ramusis vandenvnas.
Nedidelis pakilimas nuo iūros
lygio — iki 1000 pėdų. Pietų

pusėn žvelgdamas, kartais pa
matai vandenyno paviršių, o
šiaurėje kyla Gvatemalos ugniakalnių viršūnės.
Greitai pasiekiame Gvatema
los miestą, kuriame pirmiausia
krinta į akis augšti pastatai su
puikiom mozaikinėm ir muralinėm dekoruotam sienom nuo že
mės iki pat viršaus. Tai naujai
pastatyti bankai, kurių kelių
augštų sienos papuoštos indėniš
kais motyvais.
Nuo Meksikos sienos iki Gva
temalos miesto yra 188 mylios,
kurias lengvai per pusdienį gali
padaryti. Beje, pakelėse yra pa
kankamai benzino stočių ir ga
ražų, tų pačių bendrovių/kaip ir
Amerikoje. Netaip kaip Meksi
koje, kur kartais šimtą mylių
nerasi jokios stotelės. Tose sto^
tyse geras patarnavimas, šva
rūs tualetai, aprūpinti popie
rium ir muilu, ko Meksikoje ir
gi nerasi. Taip pat nemokamai
gauni žemėlapį su Gvatemalos
miesto planu.
Policijos apsauga
Iš anksto buvome gavę viešbu
čio adresą, nors nepadarę rezer
vacijos, nes kelionės praktika
parodė, kad labai retais atvejais
negauni kambario. Sustojome
nepertoliausiai nuo miesto cent
ro “Maya Excelsior” didžiuliame
viešbutyje, prie kurio durų ra
dome stovinčią karo policijos
sargybą. Kareiviai šalmuoti, su
automatiniais ginklais rankose.
Pasirodo, kad prie didžiųjų vieš
bučių, kur apsistoja turistai,
prie svarbiųjų pastatų stovi
ginkluotos sargybos. Mat, krašto
vidinis gyvenimas nėra visai
tvarkoje. Vėliau iš kitų turistų
girdėjome, kad kaikuriose vieto
se yra neramumų, padeginėjimų
ir užpuldinėjimų. Niekas nepata
rė važiuoti tolyn nakties metu,
nes esą pavojinga, nors viešbu
čio tarnautojai tai griežtai pa
neigė.
Viešbutis patogus, geras pa
tarnavimas, veikia keltuvai, turi
požeminį garažą. Tik kažkaip ne
jauku, kai įeidamas ir išeidamas
tarpduryje prasilenki su karei
vių sargyba, kuri pasikeisdama
budi dieną ir naktį. Nakties me
tu dar ir kariškas “džypas” stovi
nrie Įėjimo durų. Sargybos nie
kad nesulaikė ir'neklausė doku
mentu, matyt, žinojo, kad tai tu
ristai ir šio viešbučio gyventojai.
Savininkai — kitataučiai
Gvatemalos miestas gana di
delis — virš 600.000 gyventojų.
Gatvės apstatytos dideliais masy
viais kelių augštų mūriniais pa
statais. Buvusio didelio žemės
drebėjimo prieš keliasdešimt
metų nei pėdsako nematyti.
Krautuvės visko pilnos, tačiau
kainos augštos, gal dar aukštes
nės nei Amerikoje. Neaišku,
kaip žmonės su žemesniu gyveni
mo lygiu gali pirkti tokiomis kai
nomis. Piniginis vienetas “quet
zal” yra lygus JAV doleriui, to
dėl turistai negali perdaug švais
tytis. Visa didžioji prekyba ir
krautuvės — užsieniečių ranko
se. Užtikome daugelį krautuvių,

brangiam T tVELI UI mirus Lietuvoje, liūdesio

valandose nuoširdžiai užjaučiame —
J. V. Bernotai

S. A. Aušrotai
A. Eidukaitienė
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mirus, jo žmonai ELENAI ir artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos “Lito" valdyba

Etninės spaudos atstovai Otavoje
Kanados tautinįų^gpzfūų spau
dos delegacija, vadovaujama slo
vako pirmininko dr. J. Kirschbaumo, kovo 10 ir 11 dienomis
lankėsi Otavoje pas min. pirmi
ninką P. E. Trudeau, pas darbo
ir imigracijos min. A. MacEachen, užsienio reikalų min. M.
Sharp, transporto ir statybos
min. P. Hellyer, pašto min. E.
Kierans ir valstybės sekretorių
G. Pelletier. Be minėto etninės
spaudos federacijos pirm. dr. J.
Kirschbaumo, delegacijoj daly
vavo buvęs pirm. Ch. E. Dojack,
sekr. V. Mauko, vicepirm. L Boy
ko, ižd. H. H. Roeder, B. Heydenkorn, A. Laszlo ir M. Tracz.
Delegacija min. pirmininkui iš
dėstė etninės spaudos finansinę
būklę ryšium su pašto tarifų pa
kėlimu, jos vaidmenį Kanados
gyvenime ir jos balsą, kalbantį
trečdaliui krašto gyventojų. Min.
pirm. P. E. Trudeau ir kiti mi
nisterial delegacijos pageidavi
mus priėmė palankiai ir pažadė
jo atstatyti skelbimų davimą į
pirmykštę būklę. Pastaruoju me

tu ši vyriausybė buvo sumažinusi
skelbimus etninei spaudai.
Pas valstybės sekretorių G.
Pelletier, kuriam priklauso kul
tūrinių reikalų tvarkymas, dele
gacija užsiminė apie leidimą
“Canada Ethnica” knygų serijos,
kuri dar nėra baigta. Numatoma,
kad dar kaikurios tautinės gru
pės galėtų išleisti savo knygas.
Be to, de'legacija priminė, kad
CBC radijo ir televizijos progra
mose permažai dėmesio kreipia
ma į etninių grupių kultūrinį gy
venimą. Aplankytas buvo ir sen.
P. Martin, buvęs užsienio reikalų
ministeris. Delegaciją visur ly
dėjo ir teikė savo paslaugas par
lamento narys dr. S. Haidasz.
Kanados etninės spaudos fede
racijos suvažiavimas numatomas
šį rudenį Otavoje ar Toronte. Fe
deraciją sudaro tautinių grupių
laikraščių leidėjų ir redaktorių
sąjungos,'veikiančios Toronte ir
Winnipege. Be to, jai priklauso
pavieniai nariai, Kvebeko, Br.
Kolumbijos ir kitų provincijų
laikraštininkai.

RAIDĖS, KELIANČIOS ŠIURPĄ
ALGIRDAS BUDRECKIS

Inicialai MVD neviename lie
tuvyje sukelia šiurpulį. Juk MV
D — sovietų vidaus reikalų mi
nisterija buvo Lavrentijaus Beri
jęs politinės valdžias atrama.
Per MVD Stalinas ir Berija tero
rizavo rusus ir nerusus valdinius
ir tvarkė vergų imperiją. Berijos
juodi darbai taip sukompromita
vo MVD, kad partiečių šulų
spaudžiama sovietų valdžia 1960
m. ją panaikino. Vėliau Krem
lius decentralizavo visas vidaus
reikalų ministerijos tarnybas,
kad saugumas nedominuotų par
tijos. Kacetai ir katorginės sto
vyklos buvo pavestos KGB —
valstybės saugumo komisariatui,
o milicija — rajkomų bei mies
tų tarybų nuožiūrai.
Plėsdama milicijos veiklą, val
džia įsteigė pagalbinius dalinius
— draugoves (družini). Chruščio
vo laikais tos draugovės susida
rė iš neginkluotų “savanorių”,
profsąjungų, komjaunimo, parti
jos, dirbtuvių komitetų parinktų
asmenų. Draugovininkai patru
liuodavo gatves, ypač naktimis,
kai siautė chuliganai, padaužos
ir girtuokliai. Chuliganizmas ir
alkoholizmas buvo labai išplitę
Chruščiovo metais. Priežastis —
neramaus jaunimo nusiteiki
mas prieš valdančių sluogsnių
aiškią prabangą ir prieš ideologi
jos puritoniškus varžtus.
Nusikaltimams didėjant, pa
aiškėjo, kad draugovės neveiks
mingos. Piliečiai nenorėjo tar
nauti draugovėse, nes pavojinga.
Atsirado sovietų miestuose tokių
gatvių ir kampų, kur net regulia
ri milicija nedrįso patruliuoti
nakties metu. Dėlto 1966 m. rug
sėjo mėnesį Kremlius įsteigė
naują centrinę viešosios tvarkos
apsaugos ministeriją, kurios jurisdikcijon įėjo visa milicija,
šios ministerijos galva paskirtas
— generolas leitenantas Mika
lojus A. ščelekovas, ukrainietis,
kurio karjera tampriai susijusi
su kompartijos sekret. Leoni
do Brežnevo žvaigžde. Vėliau
ščelekovo ministerija gavo papil
domos galios — jai buvo pavesti
kaikurie kariniai daliniai. Be to,
Kremlius atgaivino senąjį minis
terijos pavadinimą — MVD (Ministerstvo Vnutrennych Del).
MVD atgaivinimas išėjo aikš
tėn 1968 m. lapkričio mėn. ko
munikate, kuris skelbė, kad rei
kia išlaikyti tvarką ir apsaugoti
visuomenę. Komunikatas pridū
rė, kad milicijos veiksmai “vi
suomet privalo būti teisėti”. Tai
buvo užmaskuotas atkirtis Į
skundus spaudoje, kad kaikuriais atvejais milicija sauvaliavo.
Anot komunikato, milicijai bus
sudarytos “sąlygos vykdyti savo
pareigas”, algos padidintos, lygis
pakeltas.
I naujosios MVD jurisdikciją
ieina ir prokuratūra. Esą reikia
“pagerinti teisminį darbą”. Kalė
jimų ir priverstinių darbų sto-

vykių tvarkymas perimtas iš KG
B. Draugovės taipogi sustiprina
mos, partijos aparatas įpareigo
tas surasti “kompetentingus as
menis” draugovėms vadovauti.
Naujos ministerijos pareiga
bus ne vien “kovos prieš nusikal
timus vadovavimas”, bet ir “vie
šosios tvarkos sustiprinimas -ko
munizmo plėtros labui”. Kitaip
sakant, MVD ir toliau bus politi
niu įrankiu.
žinovai teigia, kad vyksta var
žybos tarp MVD ir KGB. KGB —
valstybės saugumo komisariato
pagrindinis uždavinys yra špio
nažo ir subversijos sekimas. Ša
lia to, KGB vadovauja sovietų
žvalgybai užsienyje. MVD galva
generolas ščelekovas,yra Brež
nevo šalininkas. Neaišku prie
kurio šliejasi KGB vadas Jurijus
V. Andropovas. Jis yra politbiuro ir partijos centro komiteto
sekretoriaus pavaduotojas.
Anksčiau Andropovas buvo KP
centro komiteto ryšininkas su ki
tomis kompartijomis. Šias parei
gas paskutiniu metu perėmė
Konstantinas F. Katuševas, ku
ris yra Brežnevo šalininkas.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos.
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. ^Nemokami
nurodymai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.
1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Rūpinatės kad,

Dirbtiniai dantys
gali išslysti ar suerzinti?
Nebėra reikalo jaudintis dėl dirbtinių
dantiį/ kad jie galt išslysti, Skristi ar judėti
valgant, kalbant, juokiantis. Tik užbarstyki
te truputį FASTEETH ant dantų plokštelių,
šie malonus milteliai suteiks nepaprasto pa
togumo ir saugumo jausmų, tvirčiau laiky
dami plokšteles vietoje. Jokio guminio lipnu
mo skonio. Gerai pritaikintos plokštelės yra
būtinos sveikatai. Nueikite pas savo dantistų
pasitikrinti reguliariai. Reikalaukite FAST
EETH visose vaistinėse.

GERIAUSIA IR VERTINGIAU-!
ŠIA DOVANA —

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

(JAV dolerių pažymėjimai)
Jūsų giminės galės pasirinkti,
KAS jiems patiks. KADA norės
ir gaus daug DAUGIAU už juos.
Jūsų giminės galės tai patvirtin
ti. Daug tūkstančių asmenų jau
yra išsiuntę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS savo giminėms per
INTERTRADE EXPRESS CORP.
Jų giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus
neimamas joks mokestis už patamavima jums, nei jūsų gimi
nėms. nes gauname nuošimti už
darbą. Jei jūs dar nesate siuntę
DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.
UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER

kurių savininkai yra vokiečiai,
olandai, kiniečiai. Stambiųjų
nrekybininkų, ypač kiniečių, vie
tiniai labai nemėgsta, bet dėl ka
pitalo stokos turi pakęsti.
(Bus daugiau)

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,
New York, N.Y. 1001$ UR.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

3 psl • Tėviškės Žiburiai

“Sis veikalas - tėvų žemei Lietuvai”
vų Žemei Lietuvai”.
Jis visuomet laiko surasdavo
jaunimui — mielai su juo dirb
davo. Ypač su didele meile bei
kruopštumu jis tyrinėjo Lietu
vos gamtą ir daug prisidėjo prie
įvairių žinių surinkimo.
Jo entuziazmas, domėjimasis
lietuviškaisiais reikalais buvo
pagrindiniai jo energijos šalti
niai. Užimtos buvo jo dienos ir
valandos. Dirbo jis, planavo ir
retai tepavargdavo. Daug kas
įvertino jo mokslinį darbštumą,
jo 'nenuilstamą norą padėti vi
siems, kur tik jo pagalba būtų
reikalinga.
Nenuostabu tad, kad jis buvo
mėgiamas tų lietuvių ir svetim
taučių, kurie jį gerai pažino. Jo
ypatingi bičiuliai buvo moksli
ninkai iš įvairiausių pasaulio ša
lių.
Lietuvos jis niekuomet neuž
miršo ir garsino jos vardą kiek
viena proga. Vieną iš savo hid
rometrinių matavimo metodų pa
vadino “lietuviškuoju metodu”
(Lithuanian method), o ne savo
vardu, kaip paprastai yra daro
ma.
Kai bedėstant universitete pa
sirodė reikalinga speciali aka
deminė apranga, kurios svarbi
dalis yra baigtojo universiteto
spalvos, jo naujai pasiūtoji išsi
skyrė iš visų — kiekvieno lie
tuvio akį patraukdavo tos trys
mielos spalvos... geltona, ža
lia ir raudona!
Neužmirštamą įspūdį išsine
šė visi tie, kurie dalyvavo jo lai
dotuvėse. Čikagos ir kitų vieto
vių lietuviai parodė savo prisi
rišimą ir pareiškė paskutinę pa
garbą — suėjo daugybė žmonių:
jo studentai,- kolegos profeso
riai, jo kaimynai iš Kauno ir
kaimynai iš vargo stovyklų,
spaudos atstovai, organizacijos,
Lietuvos kariuomenės atstovai,
rašytojai, geografai ir dar daug
kitų — sunku visus ir suminėti.
Prasmingos religinės apeigos,
tiek daug dalyvaujančių lietu
vių kunigų, didelis būrys ištiki
mų bičiulių kapuose. Gražesnio
pagarbos išreiškimo turbūt ir
neįmanoma gyvenime pamatyti.
Ir štai jau praėjo penkeri me
tai.
Ilsėkis ramybėje, mūsų Pro
fesoriau!
E. M.

Amerikietės studentės įspūdžiai Sovietų Sąjungoje

Kanados etninės spaudos federacijos delegaciją priėmė ministeris pirmininkas P. E. Trudeau
Otavoįe š. rti: kovo 12 d.
•
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Tautinių grupių ateitis Amerikoje
‘ čia pateikiamos
A
.
mintys, kurias au-»

KUN. K. PUGEVIČIUS
.

torius, gimęs JAV, plačiai išdėstė
paskaitoje Marylando universitete, parinkimas ar iš pareigų atleidi
kur įvyko baltiečių studijinė konfe mas savo klebono ir pan. Tai
rencija. šią santrauką lietuvių kalba prasidėjo vokiečių, airių ir pran
paruošė kun. J. Staškus-Staškevičius. cūzų tarpe, o po 1884 m. ir Vi
Red. durio bei Rytų Europos slavų

Amerikos katalikai gal dau
giau nei kita kuri religinė grupė
laikytini ateivių Bendrija. Iki
šiol joje vyravo airiai, bet pasku
tiniaisiais dešimtmečiais ir kitos
tautinės grupės ėmė stipriau
reikštis. Kartais sunku tai paste
Prof. Steponas Kolupaila, miręs
bėti, nes dažnai kitataučių pavar
prieš penkerius metus. Jį pagar
dės trumpinamos ir anglinamos.
biai prisimena ne tiktai artimie
Tai bendras ateivijos reiškinys,
ji,bet ir plačioji visuomenė, ypač
būdingas ir katalikų bendruome
akademinė, kurioje velionis dau
nėje.
giausia reiškėsi
Evelyn Waugh yra pastebėju
si, kad antroji ateivių karta yra
Paskutinis jo mokslinis dar
linkusi savo tėvų kalbą ir tikybą
bas buvo išleistas Notre Dame
apleisti, o trečioji karta jau vėl
universiteto. Tai jo didžiulė
nori grįžti prie savo senelių at
“Bibliography of Hydrometry”
sivežtųjų vertybių.
(hidrometrijos bibliografija),ku
Kaip priėmė amerikiečiai?
rios pagrindą sudarė jo per dau
Amerikiečiai mielai priima sa
geli metu rinkta medžiagą apie
vo tarpan naujuosius ateivius su
hidraulikos srities darbus, raš
sąlyga, kad pastarieji priimtų jų
tus, straipsnius (daugelyje pa
gyvenimo taisykles, pasisavintų
saulio kalbų) nuo senųjų laikų
jų kalbą, o gal net ir pavardę pa
ligi naujausių. Kai 1948 m. jis
keistų.
Tačiau ir ateivio tautiš
atvyko į Ameriką, muitinės tar
kumas nėra kliūtis, jei ameri
nautojai labai nustebo pamatę
kiečių neerzina savo uždarumu:
jo “turtą” — 8,000 paruoštų
organizacijomis, kuriose gali
kortelių... Miręs jis paliko arti
dalyvauti
tik tos tautybės žmo
25,000 kortelių. Visus darbus
nės 'ir pan.
tęsė lig pat paskutiniųjų sveikų
Katalikų Bendrijos laikysena
valandų ir dienu. Toje knygoje
Amerikoje irgi panaši. Tai įro
yra du įrašai — dviem kalbom
do lenkų tautinės Katalikų
— “Šis veikalas skiriamas Tė
Bendrijos (vadinamų “nezaležnikų”) ir lietuvių tautinės Katali
kų Bendrijos atsiradimas Ameri
koje; Nuo viduramžių Katalikų
Bendrija vadovavosi teritorijo
mis. Parapijos dydį ir kokybę
apspręsdavo teritorinės aplinky
bės. Klebonas buvo įpareigotas
rūpintis visais apylinkėje esan
čiais tikinčiaisiais. Išimtis buvo
padaryta Amerikos ateiviams
praėjusio šimtmečio gale ir šio
šimtmečio pradžioje, sutelkiant
tautinių mažumų kunigus ir ti
kinčiuosius tautinėse, o ne teri
torinėse parapijose. Pasitaikyda
vo, kad tokios tautinės šventovės
būdavo statomos viena šalia ki
tos, o vietinis vyskupas negalė
davo tokios šventovės ar parapi
jos panaikinti negavęs Vatikano
sutikimo.
Vėliau Amerikos vyskupai
kreipėsi į Šv. Sostą ir gavo suti
kimą daugiau nebeleisti steigti
tautinių parapijų ateityje. Vys
kupas ir toliau galėjo tautinių
grupių reikalus patenkinti steig
damas jiems teritorines parapiNaujojo Montreal io jaunimo ansamblio vadovai. Iš kairės: H. La , jas, kurios aptarnautų atitinka
mos tautybės žmones ir sykiu vi
pinienė, Z. Lapinas, I. Kličienė
Nuotr. J. šablausko
sus toje apylinkėje gyvenančius
amerikiečius; Tokia parapija ga
lėjo naudoti savo tautinę kalbą,
kol ji buvo tikintiesiems reika
JUM ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
linga,
o vėliau ji turėjo tapti
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
angliškai kalbančia parapija.
-JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę
Kaikurie potvarkiai
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
DIANA
Po II pasaulinio karo atvykus
limo, krūtinės skausmą, drebulio, slogos, sąnarių skaus
COUGHS
dideliam
skaičiui pabėgėlių, bu
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
COLDS
vo išleistas Pijaus XII dekretas
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite
ASTWU
“Exul Familiae”, kuris bandė le
kvėpuoti Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS,
galiai išspręsti pabėgėlių kunigų
padėtį. Jame šalia labai pozity
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.
vių potvarkių tautinių mažumų
GAUNAMI VAISTINĖSE
atžvilgiu buvo ir keletas neprakROXOD1UM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo,
tiškūmų, kaip pvz. reikalavimas,
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir
kad kunigas, praleidžiąs daugiau
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
nei kelias dienas svetimoje vys
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos
kupijoje, prisistatytų vietiniam
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
vyskupui.
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno.
Dar vienas Katalikų Bendrijo
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
je tautinių ųi-ažumų teisinis reiš
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų.
kinys — tai unitai. Katalikų
$2.00 bonkutė.
Bendrijos įstatymų yra prama
GAUNAMI VAISTINĖSE AR
tyta, kad ortodoksų grupės, po
ilgoko atsiskyrimo vėl susijun
Luscoe Products Limited
gusios su Roma (rusų, graikų,,
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada
ukrainiečių Bendrijos), nepri
klauso vietiniam Romos katalikų
vyskupui. Tačiau pabrėžtina,
kad šis įstatymas buvo išleistas
JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS
ne Amerikos tautinių mažumų
reikalams spręsti, bet Rytų Eu
ropos krikščionims palengvinti
grįžimą vienybėn su Roma. Tad
ir šis išskyrimas d augiau'pabrė
žia liturginius, o ne tautinius
skirtumus.
Kova su vyskupais
JIB
vartojo 16 savaičių
pašę metų
vienas metus
Kita apraiška, turėjusi žymios
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
jtakos Amerikos tautinių mažu
pleiskanas, lažus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
mų gyvenimui, tai iškilęs tam
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
tikras parapijiečių, o ypač para
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
pijos
komitetų, parapinių tei
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
sių savinimasis, remiantis pa
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.
saulietinės valdžios įstatymais:
C.TMM
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Kaip jaunimas praleidžia laisvalaikį?

Prieš penkerius metus atsisveikinom su a. a. profesorium
S. Kolupaila Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Sueina penki metai nuo prof.
Stepono Kolupailos mirties. Jis
mirė South Bende, Indianos
valstijoj, 1964 m. balandžio 9 d.
Palaidotas šv. Kazimiero kapuo
se Čikagoje.
Žvelgiant i jo nueitą gyveni
mo kelią, ryškiausiai išsiskiria
jo atsidavimas mokslo darbams.
Jo meilė spausdintam žodžiui —
knygai, nepalaužiamas entuziaz
mas, kūrybingumas, kantrumas,
metodiškumas darbe lydėjo jį
visame jo gyvenime.

•

ateivių tarpe.
Galbūt daugiausia Šią apraiš
ką su tautinėmis mažumomis su
tapatino Peter Paul Cahesly, gy
venęs nuo 1838 iki 1923 m. Tai
labai veiklus pasaulietis katali
kų vadas, atsidėjęs ateivių reika
lams. Jis įsteigė šv. Rapolo drau
giją. kuri turėjo rūpintis vokie
čių katalikų ateiviais, tačiau il
gainiui ji išsiplėtė, apimdama
belgus, italus, prancūzus ir ki
tus. Įvyko susikirtimas su vieti
ne hierarchija, kai septynioms
tautybėms atstovaująs 51 šv. Ra
polo draugijos vadovybės narys
1890 m. pasiuntė popiežiui Leo
nui XIII memorandumą, reika
laujantį kiekvienai tautybei at
skirų šventovių, parapijiečiams1
savo tautybės kunigų, tautinės
kalbos parapinėse mokyklose,
tautinių mažumų atstovavimo
Amerikos hierarchijoje. Prašymas nepatiko amerikanizmo šali
ninkams, o polemika tuo reikalu
ilgą laiką tęsėsi spaudoje. Nors
Amerikos katalikams tai padarė
didelės įtakos, tačiau Šv. Sostas
jokio atsakymo nedavė.
Tokie 19 šimtmečio pabaigos
reiškiniai sykiu su tam tikru tei
sėtu vieningos valstybės troški
mu ir amerikiečių katalikų troš
kimas nelikti svetimšaliais tiky
bos atžvilgiu Amerikoje skatino
amerikiečius katalikus priešintis
tautinėms mažumoms.
Daugumos priimtųjų ateivių
noras buvo įsikurti pastoviai. Jie
patys dažniausiai neįstengdavo
pilnai įsijungti į amerikiečių gy
venimą, tačiau savo vaikus ska
tindavo tapti tikrais amerikie
čiais. Daug tokių vaikų tinkamai
nepasisavino nei vienos, nei ki
tos kultūros ir neišmoko gerai
nei, savo tėvų, nei anglų kalbos.
Naujieji ateiviai
Visai kitokie yra II pasaulinio
karo tremtiniai — daugiau išsi
lavinę, dažnai jau Europoje pra
mokę anglų kalbos. Jie jaučiasi
politiniais tremtiniais, atvyku
siais ne savo gyvenimo sąlygų
pagerinti, bet tik laikinai prisi
glausti 'ir šią valstybę panaudoti
kaip bazę savo tautinės nepri
klausomybės kovai pavergtoje
tėvynėje. Vietiniai amerikiečiai
to nesupranta ir stebisi, kad at
vykę į šį kraštą galvoja vėl grįžti
į savo gimtinę, kovoja už tauti
nes parapijas, mokyklas, organi
zacijas ir t. t. ,
Didesnė amerikiečių dalis,
įskaitant ir Bendrijos hierarchi
ją, gerai žino, jog seniau vienos
ateivių kartos laikotarpyje senos
gyvenvietės, parapijos ir organi
zacijos pradėdavo nykti. Labai
dažnai katalikų vyskupas likdavo
su 5. blokų plote stovinčiomis

Patricija A. Lutwack, Buffalo
miesto mokytoja, dabar baigian
ti papildomas psichologijos stu
dijas Belgijoje, Kalėdų atosto
gų metu lankėsi Sov. Sąjungo
je. Grįžusi parašė įspūdžius savo
tėvui. Pastarasis yra valstybės
gynėjas Buffalo mieste, buvęs
1945-6 m. Korėjoje 'kariniu gu
bernatoriumi, kuris jau tada nu
matė būsimus neramumus Ko
rėjoje. Dukters laiškas buvo at
spausdintas “Buffalo Courier
Express” sausio 19 d. laidoje,
štai jos sutrumpintas pasakoji
mas.
Nežinau nuo ko pradėti, nes
aš tiek daug patyriau, kaip nie
kada. Net savo buvusį galvoji
mą turėjau pagrindinai pakeis
ti. Ruisija. yra žiauri, bejausmė,
slegianti ir nyki vieta, kokią tik
galima įsivaizduoti. Žmonės yra
pažeminti, prislėgtos nuotaikos
ir gyvena lyg baisiam sapne, iš
kurio negali pabusti. Aš tik da
bar pilnai įvertinu savo senelių
pastangas, kad jie paliko tą
pragarą.
Pirmiausia mes “Sabena” lėk
tuvu nuskridome į Varšuvą, o
iš ten — į Maskvą, kur mus
pasitiko pirmieji netikėtumai.
Aerodrome pamačiau pirmąjį
rusą, dėvintį kailinę kepurę, ka
rišką ilgą milinę, ilgus aulinius
batus. Jo žvilgsnis buvo žiauriai
šaltas ir bereikšmis, o veidas —
be išraiškos. Mus pasveikino
trys vadovės ir skubiai vežė per
tamsų miestą, kuriame matėme
tūkstančius augštų, pigių (kaip
Bronx’e, N. Y.) apartamentų.
Juose neteko matyti langų užuo
laidų, nors visuose languose bu
vo šviesu nuo palubėje kaban
čios lempos su plastikiniu gaub
tu. Mes buvome nuvežti į “spe
cialius” turistų viešbučius, ku
rie yra toli už miesto, kad turis
tai negalėtų aplankyti miesto ir
susitikti su rusais gyventojais
savo laisvu laiku, čia viskas ki
taip nei pas mus rodomuose
filmuose — mes ten patyrėme,
kad niekas nekalba angliškai.
Teko grabaliotis vokiškai ir nau
dotis rankų gestais,
Požeminių traukinių stotyje
radome grupę rusų studentų,
kurie studijavo anglų kalbą. Ir
čia man teko patirti neįtikėtiną
tiesą. Aš paklausiau juos:
— Kaip jauni žmonės pralei
džia laisvą laiką?
— Mes vaikščiojame gatvė
mis.
— Ar galite skaityti laisvai,
ką tik norite?
— Žinoma!
— Kaip su “Daktaru Živago”?
— Mes nenorime tos bjaurios
knygos skaitytu
Kai užsiminiau apie rašyto
ją Danielių, jo nuteisimą ir pa
klausiau, kaip rusai kovos prieš

tą neteisybę, nesulaukiau jokio
atsakymo — via akis įbedę žiū
rėjo į žemę. Man buvo aišku,
kad jiems neleidžiama skaityti
daugelio įdomių knygų. Jiems
“išplaunamos smegenys” valsty
bine propaganda, o jie sako, kad
jiems tai “nepatinka” skaityti.
Vakare šiaip taip suradome
vieną iš nedaugelio restoranų,
kur viskas buvo parduodama tik
už svetimą valiutą. Valgis 'kai
navo apie $7. žinoma, vietiniai
gyventojai čia negali valgyti.
Mūsų vadovė paaiškino, kad vi
dutiniškai dirbantysis gauna
apie 120 rublių mėnesiui, iš ku
rių atskaitomi įvairūs mokes
čiai. Mes apskaičiavome, kad ru
sas parsineša į namus vidutiniš
kai apie 30-40 rublių per mė
nesį savo uždarbio.
Labai malonu buvo matyti
Didžiojo teatro baletą, vertą
augščiausio pagyrimo.
Mano santykiai su kelionės
vadove pasidarė nemalonūs, 'kai
aš ją sugavau įmeluojant. Ji man
sakėsi nesanti vadovė, o tik savo
atostogų proga sutikusi šiai gru
pei padėti, norėdama pasilavinti anglų kalboje. Tada aš pa
klausiau, kaip ji gali lavintis
anglų kalboje su 'šia belgų gru
pe, kuri nemoka angliškai, iš
skyrus mane? Ji kažką sumurmė
jo ir nuslinko į kitų tarpą. Vė
liau sužinojom, kad ji, draugė
Zania, buvo kelionės vadovių
viršininkė.
Krautuvės yra nepakenčiamai
šabloniškos, išskiriant tas, ku
riose prekės parduodamos už
svetimą valiutą. Užtat beveik
'kiekvienas rusas kalbiną užsie
niečius, kad jam iškeistų rub
lius į dolerius ar kitą valiutą.
Vaikai prašo 'kramtomos gumos,
o suaugusieji įieško 'kur nors
nusipirkti amerikietišką plunks
ną (ballpoint pen).
Leningrade matėme gražųjį ir
garsųjį “Hermitage”. Malonu
jame pabūti. Aplankėme daug
muzėjų. Visur fanatiška rekla
ma Leninui. Viename iš jų at
kreipiau dėmesį į didelę foto
grafiją: Leninas sėdėjo “Lin
coln Continental” automobilyje
ir mojavo žmonėms. Aš tai pa
sakiau savo grupės, turistams.
Tada vadovė paaiškino, kad pir
masis “Lincoln Continental” au
tomobilis buvo pagamintas Ru
sijoje, o vėliau ir kitur. Tai
buvo paskutinė diena Leningra
de ir, tikėk manim, buvo malo
nu, kad tai buvo paskutinė die
na Rusijoje.

penkiomis tautinėmis šventovė
mis, kurių parapijiečiai sparčiai
mažėjo, o Ūkusieji nebesuprato
tėvų kalbos. Net jei ir buvo ki
tokia padėtis, vyskupui buvo
sunku suprasti, kodėl jis turi
skirti kunigą penkįem šimtam
parapijiečių, kai teritorinėm pa
rapijom užtenka vieno kunigo
2.000 žmonių.
Panašiai ir su vienuolynais.
Jie buvo įsteigti aptarnauti tik
savų tautiečių poreikiams ir pri
ėmė tik tos tautybės narius. Tau
tiečiams nykstant, jie turėjo pra
plėsti savo darbo lauką į svetim
taučių tarpą ir priimti svetimtau
čius arba išnykti.
Lietuvių vyskupija?
Visa tai turint galvoje, sunku
laikyti realistiškomis pastangas
tų lietuvių katalikų, kurie prašo
steigti naujas tautines parapi
jas ir net paskirti lietuvį vysku
pą, kuris turėtų teisę tvarkyti vi
sas lietuviškas parapijas, mokyk
las ir vienuolynus. Jei dabar lie
tuviai negali ar nenori keliauti
per visą miestą, kad galėtų pasi
naudoti savo tautine parapija,
sunku tikėtis, kad įsteigimas at
skiros tautinės vyskupijos, aprė
piančios visą Ameriką, tą klau
simą išspręstų.
Nors pokario ateiviai įnešė
naujo gyvenimo į tautines para
pijas, mokyklas ir laikraščius,
tačiau jie, su mažomis išimtimis,
nesibūrė į tas pačias gyvenvietes
šalia vieni kitų, o, pasinaudoda
mi savo talentais ir Amerikos gy
ventojų judrumu, išsiskaidė vi
sur. Tai džiugina trokštančius
matyti Ameriką be separatisti
nių susigrupavimų, tačiau kartu
tai"yra tragedija jūsų visų, kurie
gyvybiniu klausimu laikote savo
tautinės tapatybės išlaikymą sa
Jei “EGLUTĘ” užsakysi,
vo jaunime, kad pastarasis galė
tų grįžti į savo tėvų kraštą ir jį
Vaikui džiaugsmą padarysi —
fiziškai, finansiškai ir dvasiškai
Skaitant nuotykius Pupučio,
praturtinti.
Valandos pavirs minutėm.
Radikaliai permąstyti
Nesakau, kad padėtis yra be
viltiška, tačiau ji reikalinga dras
tiško permąstymo. Sutinku, kad
kaip katalikai II Vatikano santarybos nutarimų šviesoje galėsite
sukurti vienalytes religines sa
vo kalbos bendruomenes, tuo
sutvirtindami savo tautinius po
lėkius, tačiau jūsų nariai skai
čiuojami jau ne tūkstančiais, o
tik šimtais. Reikės atsisakyti
kaikurių pastatų ir organizacinių
struktūrų. Anksčiau ar vėliau
daugelis jūsų įsteigtų periodinių
leidinių išnyks. Net ir dabar
daugelis jų vienas kitą bereika
lingai kartoja. Tai prabanga, 'ku
riai tremtiniai pėra pajėgūs. Visdėlto tie leidiniai ir tos organiza
cijos, kurie išliks, atspindės pa
čius augščiausius troškimus to
patriotinio branduolio, kuris la
bai realistiškai darbuosis už sa
vo tėvų krašto laisvę. Tai bus
medžio 'liemuo, iš kurio, anot Laidojant Erdmoną Simonaitį Vokietijoj. Iš kairės: J. Glemža, Stp.
Izaijo, turės išaugti nauja atžala. Vykintas, M. Pūkytė

PAKELIUI Į ŠILTĄJĄ FLORIDĄ
P. LELIS

Kelionė iŠ Toronto į Mia
mi lėktuvu trunka tik 4 valan
dos, o traukiniu — 40 valandų,
nors kaina yra ta pati — $75 į
vieną galą. Norint įš arčiau pa
matyti. mieštus ir žmones, ten
ka keliauti traukiniu." Autobusu
ar automobiliu yra daug pigiau,
bet tai varginanti 3 dienų ke
lionė.
Parlamento posėdyje
Atvykęs' į Niujorką, norėjau
pasilikti porą dienų, bet šaltis
ir vėjo sūkuriai taip dangorai
žių privertė, keliauti toliau. Po
4 valandų išlipau Vašingtone."
Čia visai kas kita — gražios sau
lėtos dienos, puikus miestas ir...
seni draugai, tad 5 dienos grei
tai praėjo. Vašingtonas, kaip'
JAV sostinė, nepriklauso jokiai
valstijai — yra atskiras admi
nistracinis vienetas. Jame nėra
augštų dangoraižių, rūkstančių
fabrikų, dundančių požeminių
nei tramvajų. Daugiausia klasi
kiniai, romėnų kolonomis pa
puošti rūmai baltuoja plačiose
alėjose, apsodintose medžiais, o
miesto centre, kaip spindinti ka
rūna, stovi JAV simbolis — ka
pitonus. Jame visad pilna žmo
nių, Rūsyje įrengti net elektri
niai traukinėliai vežioti žmo-

nėmš iš vieno galo į 'kitą ir kel
tuvas augštyiL-žemyn. Trečiame
augšte vyksta parlamento (Hou
se of Representatives) posėdžiai,
kurių viename teko dalyvauti.
Nuostabus amerikiečių papras
tumas. Prieškambary sėdi val
dininkas, kuris išduoda metali
nius ženklelius įeiti į posėdžių
galės galeriją, tik paprašo palik
ti pas jį foto aparatą. Posėdis
prasidėjo 12 v., bet salėj maty
ti tik 15-20 atstovų iš 430. Suo
lai sustatyti pusračiu, o prie
šakyje — pirmininkaujančio sos
tas su aųgštu atlošu. Už pirmi
ninko nugaros ant sienos verti
kaliai pakabinta sena, suglamžy
ta Amerikos vėliava, o jos šo
nuose— simboliniai kirviai. Tai
ir visas papuošimas. Lygiai 12
vai. tvirtu žingsniu įėjo pirmi
ninkas — žilagalvis McCormack,
atsisėdo ir plaktuku kaukštelė
jo’į stalą. Jis perskaitė darbo
tvarkę ir tęsė: “no objection to
the order from California”, “no
objection from Kentucky...”
Aliaskos atstovas referavo apie
kainų pakėlimą eksportuoja
miems medžiams į Japoniją. At
rodo, kad jo niekas nesiklauso:
atstovai šnekučiuojasi atsisukę
(Nukelta į 4-tą psl.)
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AR SUTVARKYTI
JŪSŲ REIKALAI SU

OMSIP?
Kai sulaukiate kūdikio ar 21 metų amžiaus,
kai persikeliate į naują butą ar susituokiat...

Praneškite per 30 dienų, kad neprarastumėt

OMSIP globos ir neužvilkintumėt išmokų:
'©H-I-R-B
Health Insurance Registration Board,
2195 Yonge Street, Toronto 7.

Kad galėtume pagelbėti,
turime pirma žinoti

4 pst • Tėviškės Žiburiai
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DARBO ŽMONIŲ DEPUTATAI
Š. m. kovo 16 d. Įvyko “rinkimai”
į rajonų, miestų, apylinkių ir gyven
viečių darbo žmonių deputatų tary
bas. Pagal sovietinę tradiciją buvo
išstatyti ir išrinkti 29.557 deputatai,
kurių 12.868 yra kompartijos nariai
ar kandidatai, 3.562 komjaunuoliai.
Į sąrašus buvo įtraukti 1.996.794 rin
kėjai. Kaip paprastai tokiais atvejais,
už kandidatus balsus atidavė nuo
99,81% iki 99,99% rinkėjų. “Tiesa”
konstatuoja, kad visi kandidatai, iš
skyrus vieną, gavo absoliučią balsų
daugumą ir buvo išrinktu Prieš kan
didatus balsavo: rajonų tarybų —
533 rinkėjai, miestų tarybų — 666,
miestų rajonų tarybų — 423, apylin
kių tarybų — 594, gyvenviečių tary
bų — 17.
E. BALSIO POKALBIAI
įspūdžius iš viešnagės JAV “Gim
tojo Krašto” kovo 20 d. puslapiuo
se paskelbė Kompozitorių Sąjungos
pirm. Eduardas Balsys. Supažindinęs
skaitytojus su prieškarine dirigento
ir kompoz. Jeronimo Kačinsko veikla
Klaipėdoje, autorius grįžta į Bosto
ną, kur jam ir pianistui D. Trinkū
nui teko viešėti pas J. Kačinską:
“Pokalbis vyko išimtinai apie muzi
ką. Pasikeitę partitūromis, prisimi
nėme ir Klaipėdos laikus. Maestro
gyvai domėjosi Tarybų Lietuvos mu
zikiniu gyvenimu. Visi žanrai jį do
mino. Ypač Lietuvos jaunosios mu
zikų kartos kūrybinis braižas. Pa
žymėjęs aukštą mūsų muzikų pro
fesinį lygį, J. Kačinskas pasakė, kad
ruošia atlikti J. Juzeliūno styginį
kvartetą Bostono konservatorijos
studentų jėgomis ...” Apie susitiki
mą su kompoz. VL Jakubėnu Čika
goje E. Balsys rašo: “Kompozitorius
buvo dar ne visiškai pasveikęs po
sudėtingos operacijos, ir vis tik jis
kartu su žmona apsilankė susitikimekoncerte bei dalyvavo pobūvyje, bu
vo gyvas, malonus ir linksmas pašne
kovas. Nė vienas Jungtinių Amerikos
Valstijų lietuvių muzikinio gyveni
mo įvykis nepraslysta pro šio muzi
ko, kritiko dėmesį. Jo recenzijos, pa
rašytos gyva kalba, visuomet turi
ningos, skaitytojui teikia malonumo,
aiškumo. Kompozitorius V. Jakubėnas impulsyvios, emocionalios pri
gimties, intelektualus, plačios erudi
cijos menininkas. Gal dėl to pokal
bio metu mintis mintį veja: juk nori
si, kad visos būtų pasakytos... Po
šio susitikimo grįžau į viešbuti su
pluoštu V. Jakubėno išspausdintų
opusų. Ant kiekvieno buvo užrašas
— “Mielam kolegai kompozitoriui
Ed. Balsiui jo viešnagės Chicagoje
proga — VL Jakubėnas”..čikagietis kompoz. Darius Lapinskas E.
Balsiui jau buvo žinomas iš muziko
logo Vyt. Landsbergio “Kultūros Ba
ruose” paskelbto straipsnio “Jieškau protėvių žemės” ir Vilniaus ra
diofone girdėtos plokštelės — har
monizuotų lietuvių liaudies dainų cik
lo ‘"Mergaitės dalia”: “Patiko skonin
gas dainų parinkimas, o ypač sužavė
jo kūrybingas, savitas solinis orkest
ro instrumentų panaudojimas, išgau
nant specifines (dermines, ritmines,
kontrapunktines) liaudies dainas pa
ryškinančias spalvas...” Apie susi
tikimą su D. Lapinsku Čikagos “Midlando” viešbutyje E. Balsys pasako
ja: “Keturios valandos, praleistos be
sišnekučiuojant apie muziką, jos tu
rinį ir formą, detalizuojant specifi
nes išraiškos priemones (harmoni
nes. kontrapunktines, orkestrines) —
vienos ryškiausių ir maloniausių šios
viešnagės metu..Iš St. Baro-Baranausko E. Balsys parsivežė Vilniun

operų arijų plokštelę su įrašu: “Mie
lam Edvardui po 30 metų — susiti
kimo proga — Stasys — sausio 21 d.
1969.” Si plokštelė jam primena se
ną pažintį Klaipėdoje: “Išsisklaidę
kas sau, kai 1939 m. Klaipėdos kraš
tą užgrobė hitlerininkai, po 30 metų
susitikome svečioje šalyje, Čikagoje.
Jau Klaipėdos gimnazijoje Stasys
Baranauskas garsėjo puikiu balsu.
Rimtesnės studijos pas J. Butėną bu
vo pagrindas geram profesionaliam
dainavimui (beje, J. Butėnas, visų
užmirštas, pernai mirė Čikagoje).
Daugelis jam pranašavo puikią ope
ros dainininko karjerą. Manau, kad
savame krašte Stasys Baras būtų vie
nas vedančiųjų solistų...” Niujorke
E. Balsys turėjo progos susitikti su
pianistu ir kompoz. Vytautu Bacevi
čium, “žibuoklių” ansamblio vado
vu Liudu Stuku, pianiste J. Rajauskaite-šiušiene ir kt
ELEKTRONIKOS RŪMAI
Kauno politechnikos instituto stu
dentų miestelyje duris atidarė nau
jieji radioelektronikos fakulteto rū
mai, turintys 600 vietų salę, daugiau
kaip 150 kabinetų ir laboratorijų.
Čia jau įsikūrė instituto skaičiavimo
centras ir prof. K. Baršausko ultra
garso probleminė laboratorija. Radio
elektronikos ir automatikos fakulte
tai naujame pastate ruoš aštuonių
specialybių inžinierius.
ŠEŠUPĖS TERŠĖJAI
Didžiausias Šešupės priešas yra
Kapsuku perkrikštytos Marijampolės
cukraus fabrikas, kurio atliekos per
nai Šešupėje išnuodijo 1.114 centne
rių žuvies. Turbūt pirmą kartą fab
riko istorijoje gamtos apsaugos ko
mitetas jam iškėlė bylą ir pareika
lavo atlyginti padarytus nuostolius.
Valstybinis arbitras fabriką pripaži
no kaltu ir įsakė sumokėti 32.088
rublius pabaudos.
AKYTASIS BETONAS
Estų specialistai gavo užsakymą
paruošti projektą akytojo betono ga
myklai Kaune. Jos metinis pajėgumas
200.000 kubinių metrų. Šią statybinę
medžiagą, išpučiant specialiu būdu
cementą arba kalkių sluogsnį, gami
na trys nedidelio pajėgumo įmonės
Kaune, Vilniuje ir Gargžduose. Nau
joji įmonė bus eksperimentinė, ap
rūpinta pasaulinio lygio technologija.
Tokios dar nėra Sov. Sąjungoje.

PUTINO MUZĖJUS
V. Mykolaičio-Putino vardu buvo
pavadinta Kapsuko (Marijampolės)
vidurinė mokykla-intematas. Jos li
teratų būrelis organizuoja rašytojo
muzėjų, kuriame bus sutelkti ekspo
natai apie literatūros klasiko vaikys
tę, moksleiviškas dienas, pirmuosius
literatūrinius žingsnius. Kūrybingiau
sia klasė gauna teisę pasikabinti V.
Mykolaičio-Putino portretą, šioje mo
kykloje jis mokėsi, pradėjo rašyti.
CIKLONAS IŠ FARERŲ
Kovo 9 d. į Baltijos jūrą buvo at
keliavęs prie Farerų salų susiforma
vęs ciklonas. Jis palietė visą Pabal
tijį. Kaune 3.50 v. p.p. vėjo greitis
išaugo iki 34 metrų per sekundę,
o gūsiuose — net iki 38. šiek tiek
silpnesnis vėjas praūžė pro Klaipė
dą, Panevėžį, Uteną, Vilnių. Ciklo
nas priminė Žemaitiją nusiaubusį
uraganą, bet nuostolių padarė ma
žiau, nes apėmė mažesnę Lietuvos
dalį trumpesniu laiku. Didelis at
mosferos nepastovumas nevieną lie
tuvį nustebino griaustiniu kovo pra
džioje.
V. Kst.

Vysk. V. Brizgys kalbasi su dail. A. Varnu jo darbų parodoje
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjuje Čikagoje, šalia jų, kai
rėje, dr. J. Jerome, St. Dirmantas, dešinėje — St. Balzekas
Nuotr. E. Sulaičio

S HAMILTON
VYSK. V. BRIZGYS vedė Gave
nios rekolekcijas. Beveik visą savaitę
oras buvo nemalonus, bet vyskupo
vedamos rekolekcijos buvo naujiena
pas mus, tad ir parapijiečių susido
mėjimas jomis buvo nemažas. Gal
tai buvo rekordinis dalyvavimas
bent paskutinėm savaitės dienom.
Vyskupas savo konferencijose dau
giausia aiškino apie naująją krikš
čionybės dvasią po visuotinės Bažny
čios santarybos, primindamas, kad
mes savo galvojimu ir išvedžiojimais
daug toliau esame nuėję, kaip iš tik
ro dabartinė Bažnyčia moko. Jo pa
sakymu, blogio dar niekas nepava
dino gėriu ir pragaro ugnies dar nie
kas nėra užgesinęs. Nuodėmė visą
laiką dar tebekankina žmoniją ir tebeužtraukia pasauliui nelaimes. Spe
cialų pamokslą jis pasakė liet šeš
tadieninės mokyklos mokiniams.
Baigdamas rekolekcijas, Ganytojas
padrąsino visus nesijausti šituose
kraštuose antrosios klasės piliečiais.
Pažiūrėjus į š. Amerikos žemyno kū
rimosi istoriją, matyti, kad čia tą di
dybę ir gerovę yra sukūrę ateiviai,
kaip ir mes dabar. Katalikių moterų
skyr. pirm. S. Rakštienė sugalvojo
rekolekcijų gerą užbaigimą. Sekma
dienį po kiekvienų pamaldų tautie
čiai buvo kviečiami į Jaunimo Cent
ro salę, kur pirmininkė su savo pa
galbininkėm visus sočiai pavalgydi
no. Gautą iš to uždarbį jos atidavė
dabar Romoje statomai Aušros Vartų
lietuvių kankinių koplyčiai. Pagyrimo
yra vertos mūsų katalikės moterys
su pirm. S. Rakštiene, kurios nie
kad nepraleidžia progos patarnauti
savo artimui ir kartu prisidėti prie
kilnaus tikslo. K. M.
DINAMIŠKOJI “GRANDINĖLĖ”
gegužės 3, šeštadienį, šoks ateitinin
kų kartūnų baliuje. Apie “Grandi
nėlės” koncertus spauda, ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių, daug rašė.
Po koncerto Toronte “Tž” Al. Gi-

mantas rašė: “Scena verda, keičiasi
veidai, drabužiai, spalvinga gražu.
Neperdėta, neištęsta ir nieko dirbti
no. Skonis ir nuoširdumas — progra
mos pagrindas, perpintas humoru ir
nuotaikingumu. Tai aiškus ir didė
jantis ryšys tarp scenos ir auditori
jos.” “Draugas” rašė: “Grandinėlė”
stebino publiką. Susidarė įspūdis, kad
čia nebe tik tautinių šokių grupė, o
lietuviškas baletas”. “Grandinėlė” į
Hamiltoną atvyksta su naujais šo
kiais, kurie bus čia matomi pirmą
kartą scenoje. Naujųjų tarpe matysi
me Rezginėlę — vestuvinį šokį. Tai
atsisveikinimas su jaunuoju ir jau
nąja. Šokis atliekamas su 12 juostų.
Jaunajai specialiai išausti nauji dra
bužiai p. Vaitonienės Toronte. Kitų
naujų šokių tarpe matysime Šakalinį,
Šelmį, Pakeltkojį. Pastarasis — vien
vyrų šokis, atliekamas su medinėmis
klumpėmis. Šios versijos jokia kita
grupė nešoka, skiriasi nuo šokių šven
tėje šokto. Tad verta visiems pama
tyti “Grandinėlės” koncertą. J. P.
MEDICININĖ GLOBA Lietuviškas
priežodis sako, kad artimo meilė pa
stebima tik nelaimėje. Turiu galvoje
dr. O. Valaitienę, kuri lietuviams
yra labai daug padėjusi ir net kaikuriem gyvybes išgelbėjusi. Jos as
menyje glūdi ne vien gydytojos pa
šaukimas, bet ir altruistinė meilė
savo tautiečiams pagelbėti. Ji, neat
sižvelgdama į valandų skaičių, nuo
vargį. kiekvieną dieną bėga iš vie
nos ligoninės į kitą savo tautiečių
lankyti, stengiasi patalpinti juos li
goninėse ir parūpinti atitinkamus
specialistus. Anot jos, “šiandien
lengviau yra patikėti tūkstantį
'dolerių vargan patekusiam tautie
čiui, negu susirgusiam gauti lovą
ligoninėje”. Nežiūrint vietos stokos
ligoninėse, tikėkimės, kol dr. O. Valai
tienė gyvena Hamiltone, hamiltoniečiai ligoje bus aprūpinti medicinine
globa ir rūpestinga priežiūra ligo
ninėse. Bronius Milašius

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet KURIUO LAIKU.
MI 83106 ANCASTER, ONT.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Darbo valandos:
Mokame už:
pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.p. depozitus .......... ........ ......... 5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. Šerus ______ '
_______ 5,5%
terminuotus
indėlius
____ 6%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. Duodame:
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. asmenines paskolas iš .... 9%
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
nekiln. turto paskolas iš 8% %
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

SL Catharines, Ont

Vyr. skautininke M. Jonikienė iš Čikagos sveikina Toronto "Šatri
jos" tunto kanklininkes
Nuotr. S. Dabkaus

IfNIPUT RAD|°&
IllUUlll TELEVISION
SALES & SERVICE
168 Locke St S., Hamilton *

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS
* Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

* Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.
* Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus
l
patefonus ir kt
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

Į

TEGU JAUNIMAS MOKOSI. Jau
daugiau kaip metai mūsų šeštadie
ninė mokykla veikia labai šlubuoda
ma. Kai mokyklinio amžiaus jauni
mo yra daugiau nei anksčiau, nega
lima palikti jo be mokyklos. Juo
labiau, kad yra ir patalpos, ir žmo
nių, galinčių būti mokytojais. Vieno
dalyko mums trūksta — sugebėjimo
atskirti asmeniškumus nuo visuome
ninės veiklos. Juk šiaip mes visi čia
sutariam ir esame geri kaimynai.
Vaikų mokymas lietuvių kalbos yra
visų pareiga. Užpraeitą šeštadienį at
vyko naujų mokinių ir žada atvykti
dar daugiau. Mokykla veiks be per
traukos iki pat mokslo metų pabai
gos. Jos durys visiem plačiai atida
rytos. Be to, planuojami vasaros li
tuanistiniai kursai, nes suaugusio
jaunimo yra apstu. Mokytojų taip pat
norint gali atsirasti. Reikia tik visų
bendro ir darnaus sujudimo.
Tėvas
LABAI PASISEKUSIOS REKO
LEKCIJOS pasibaigė beveik visų
dalyvavimu prie Dievo stalo. Kun.
dr. V. Gidžiūnas, OFM, rekolekcijo
se pasireiškė kaip labai malonus,
nuoširdus, kuklus ir tėviškas žmo
gus. Visi gausiai dalyvavę rekolekci
jose labai įvertino kun. Gidžiūno
pamokslus. Jis — “Šv. Pranciškaus
Varpelio” redaktorius. Po rekolek
cijų pajudėta, kad daugiau kas
“Varpelį” užsisakytų. Pasirodo, kad
daugelis “Varpelį” jau turi užsisakę.
Norintieji užsisakyti prašomi kreip
tis pas S. Zubrickienę ar pas S. Setkų. — Iš viso pas mus su lietuviškos
skaudos palaikymu nėra labai gerai.
Vienas užsisako visą lietuvišką spau

dą, kitas — nieko. Dar kitas tik “T.
Žiburius” arba tik “N. Lietuvą”. Už
ką nors užpykęs, žiūrėk, nusiima ir
nuo tų. Kur gi mūsų lietuviška tvir
tybė, kuria istorijoje tiek didžiavomės? Palyginti su mūsų prasigyvenimu — tik centai tenka lietuviškai
spaudai ir tų mes gailime. Tikėki
mės, kad dabar viskas pasitaisys.
Kor.

“BALTIJA” — linksmas jaunimo
ansamblis garsina mūsų vardą ne tik
lietuvių, bet ir kanadiečių visuome
nės tarpe. Jį žino “Folks Art” ir
dažnai kviečia į pasirodymus. An
samblį pažįsta ne tik Londonas, bet
ir plačios apylinkės, ne tik Ontario,
bet ir kitos provincijos, o taip pat
ir Londono televizijos stotis. “Bal
tijai” vadovauja mūsų parapijos
veiklus ir energingas klebonas kun.
B. Pacevičius su p.p. Danute ir Mi
rų Chainauskais. Jei sekmadienio pa
vakarę užeisi į parapijos salę, išgir
si lietuvišką dainą ar akordeoną, ma
tysi mūsų jaunimą dainuojant ar
šokant tautinį šokį. Taip mūsų an
samblis darbuojasi visus metus, iš
skyrus trumpą trijų-keturių savaičių
pertrauką vasaros metu. Dabar “Bal
tija” sustiprina savo darbą, daryda
ma dar vieną repeticiją savaitės vi
duryje, nes nori pasirodyti su nau
ją programa savo subatvakaryje š.
m. balandžio 12 d. — Kai 1965 m.
tautinių šokių grupė ir jaunimo cho
ras sudarė ansamblį ir pasivadino
“Baltija”, turėjome puikias ansamb
lio krikštynas. Nuo to laiko “Baltija”
kiekvienais metais ruošia tradicinį
šokių vakarą, kuriame visuomet ga
lima maloniai ir įdomiai praleisti
laiką. Ir šiemet “Baltija” tikisi, kad
lietuvių visuomenė iš Londono ir
svečiai iš arti ir toli atsilankys į
subatvakarį, kuris įvyks Šiluvos Ma
rijos parapijos salėje. B. K.
LAIMĖSITE TELEVIZIJOS PRI
IMTUVĄ, jei atvyksite į sportininkų
didįjį balių balandžio 26 d. Centen
nial Hall. Londono pirmaujantieji
verslininkai, norėdami paremti spor
tuojantį jaunimą, padovanojo šį ne
paprastą fantą to baliaus loterijai.
Štai tie rėmėjai. 1. MIDAS MUFF
LER (London), 101 York St. prie
Talbot, tel. 433-0137, miesto centre
esanti greito patarnavimo automobi
lio duslintuvų pakeitimo įmonė. Lie
tuviams daroma 10% nuolaida. Sa
vininkas ir šios dovanos organizato
rius — J. Butkus. — 2. ALEX
BARTKUS PLASTERING CO. LTD.,
66 Essex, tel. 438-8052, bendrovė, vyk
danti ir didelių komercinių pastatų
tinkavimo užsakymus. Jos pirminin
kas — A. Bartkus. A. ir R. Bartkai
yra iniciatoriai lėšų telkimo skyriaus,
kurio dėka čia klesti visa liet veik
la. — 3. SALON 579, 579 Richmond,
tel. 438-2361, grožio salionas, kurio
savininkė D. Ratkevičiūtė-Judickienė,
plačiai žinoma plaukų specialistė.
Jos klientai — Londono ir jo apy
linkių .ponios, neišskiriant nė Du
chess of Bedford. Jos mokytojais bu
vo garsieji Europos ir JAV tos sri
ties specialistai. D. ir P. Judickai
yra vieni stambiausių parapijos ir
lietuviškos veiklos rėmėjų. “Tauro”
klubas nuoširdžiausiai dėkoja visiems
trims mecenatams už šią nepapras
ta dovaną.
FILME MATYSITE SAVE, jei ba
landžio 20, sekmadienį, po 11 vai pa
maldų atvyksite į parapijos salę pa
žiūrėti praėjusių metų vieno iš nuotaikingiausių parengimų.
“TAURO” KLUBO baliaus metu,
balandžio 26 d., bus renkama baliaus
karalaitė. Kandidatuoti gali visos ne
tekėjusios to vakaro dalyvės. Pagei
daujama apranga — vakarinė sukne
lė, tačiau gali būti ir tautiniai dra
bužiai ar kita apranga. Ją rinks visi
vakaro dalyviai demokratišku balsa
vimu. Praeitų metų karalaitė — R.
Bliskytė iš Londono, pirmoji prince
sė Januškaitė iš Windsoro, kitos —
iš skirtingų apylinkių. Šių metų ka
ralaitei dovanas paskyrė žymioji plau
kų specialistė p. Judickienė, “Salon
579” savininkė, ir p. Kuzmai. Lau
kiame kandidačių iš Delhi-Tillsonburg, Rodnės ir kt. apylinkių.
EKSKURSIJAS Į “GRANDINĖ
LĖS” pasirodymą Londone bal. 26
d. pažadėjo organizuoti: Toronte —
p. Kuolas, tel. 769-7051, Tillsonburg
ir Delhi V. Garnelienė, tel. 842-2902,
ir Laureckienė, tel. 582-0256, Wind
sore — P. Januška, teL 254-2177. Ti
kimės, kad Detroite reikalą pajudins
mūsų bičiuliai p.p. Biliūnas ir Ru
gienius ir kad beveik visi Sarnijos
ir Rodnės lietuviai atvyks. Daugelis
lietuvių į balių kviečia ir savo kita
taučius viršininkus bei draugus.
BILIETUS 1 “GRANDINĖLĖS”
koncertą platina V. Ignaitis, tel. 7850046, Rodnėje, V. Garnelienė 8422902 ir Laureckienė 582-0256 Tillson
burg — Delhi, Londone — “Tauro”
v-bos nariai. D. E.

PAKELIUI Į ŠILTĄJĄ FLORIDĄ
(Atkelta iš 3-čio psl.)

per suolus, kiti vaikštinėja, iš
eina pro duris ir vėl grįžta. Tik
suoluose prie pirmininko apie
15 asmenų, matyt sekretoriatas,
viską seka. Pamaniau: tai ir
tvarka; dėlto ir Vietnamas toks
sunkus. Mūsų Bendruomenės
krašto tarybos posėdžiai vyksta
tvarkingiau — atstovai bent ne
sikalba ir nevaikštinėja posėdžių
metu. Bet prasidėjus salėje
diskusijoms, atsirado dėmesys,
ir neatidūs atstovai kalbėjo, įro
dinėjo. Galerijoj sėdintiems ne
galima jokių užrašų daryti iš po
sėdžio. Po "valandos išeidamas
suskaičiau: 28 atstovus ir 18 sek
retoriato narių, o publikos ga
lerijose buvo arpie 200-300. At
siimdamas aparatą, paklausiau
valdininką, kodėl tiek mažai at
stovu dalyvavo. Jis aiškino, kad
čia dalyvauja tik išrinkti atsto
vai tam klausimui svarstyti
(committee).
Lietuvių koplyčioie
T”ita diena lankiau senus
draugus iš Paryžiaus laikų (J.

Rajeckas, St. Bačkis) ir iš Pa
nevėžio gimnazijos (dr. Pr. Skar
džius). Lietuvos pasiuntinybę la
bai lengva surasti, nes miesto
plane parodytos visos “embasies”, jų tarpe ir “Lithuania”.
Dr. Pr. Skardžių kongreso bib
liotekoj buvo sunkiau surasti, ir
dr. Vilimas vedžiojo mane kaip
po Dantės pragarą. Tą dieną 15
lietuvių, dirbančių minėtoj bib
liotekoj, surengė išleistuves dr.
Pajaujui, kuris išėjo pensijon ir
ruošėsi važiuoti į Niujorką. Dr.
Skardžius turėjo iš senų gim
nazijos laikų nuotraukų, darytų
prieš 50 metų. Pagaliau dr. Bač
kis sako: “Viską apžiūrėjai, bet
nematei National Shrine ir lie
tuviu koplyčios.” Ir savo auto
mobiliu mane ten nuvežė.
Dievuli, kokia grožybė ir di
dingumas! Ir nati šventovė, ir
lietuvių koplyčia. Tik pamatęs
gali įvertinti. Juk šioje lietuvių
koplyčioje yra dalis manęs! Yra
ir įrašas “Lithuania”. Sakau
čia nat paklosiu wshmui Bri-giui šimtine. Iš palydovo betgi
sužinojau, kad jau viskas išmo-
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berto; po 20 DM: E. Kavolis iš Mueckenlocho, dr. XY, Itn. K. BendoraiVLIKAS IR LIETUVOS LAISVES tis iš Schwetzingeno, kpt J. Kriščiū
KOMITETAS, turėdami galvoje vie nas iš Mainzo, J. Lukošius iš Romu
šai ir neviešai pasireiškiančius nu vos; $5: B. Pauža iš Toronto; 15 DM:
sistatymų nevienodumus Lietuvos H. Zibbidies iš Mannheimo; 10 DM:
laisvės ir laisvinimo klausimais, taip dr. P. Rėklaitis iš Marburgo. Aukas
pat ir bendravimo su Lietuva princi priima ir paminklo statymo reika
piniais ir taktiniais klausimais, su lais rūpinasi Vasario 16 gimnazijos
tarė bendrai organizuoti balandžio mokytojas Fr. Skėrys, 684 Huetten26 ir 27 <L(L Niujorke simpoziumą feld b. Lampertheim, Litauisches
tema “Dabartinė Lietuvos laisvini Gymnasium, W. Germany. Jeigu lik
mo koncepcija, bendravimo su Lie tų pinigų pastačius paminklą, jie bus
tuva principiniai ir taktiniai klausi panaudoti išleisti a.a. E. Simonaičio
mai”.
atsiminimams, kuriuos spaudai ruo
LIETUVĖS PARTIZANĖS minė šia dr. A. Gerutis Šveicarijoje.
jimą Klevelande surengė DLK Bi
rutės draugijos vietinis skyrius, va
dovaujamas pirm. V. Nagevičienės.
POPIEŽIUS PAULIUS VI monsinPaskaitą skaitė prof. A. Augustina- joro titulą suteikė Šv. Kazimiero ponvičienė, išryškindama lietuvės parti tifikalinės lietuvių kolegijos dvasios
zanės reikšmę Lietuvai, tremtinių tėvui kun. dr. Stasiui žiliui. Nauja
kančias Sibiro taigoje. Prie partiza sis monsinjoras yra gimęs 1924 m.
nės kapo jaunosios deklamatorės at Šilalės vlsč., Tauragės apskr., kuni
liko R. Nasvytienės paruoštą mon gu įšventintas Romoje 1948 m. Be
tažą, O. Mikulskienės vadovaujamas tiesioginių pareigų lietuvių kolegi
Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės joje, mons. dr. S. Žilys nuo 1962 m.
mokyklos kanklių orkestras paskam dirba Vatikano Rytų Bendrijų kon
bino “Lietuva brangi”, “Partizanų gregacijoje, reiškiasi dailėje, yra iš
dainą”, “Rudenėlį”, “Brangi tėvynė”, leidęs knygą apie sakramentus “Gy
harmonizuotas muz. A. Mikulskio.
venimo šaltiniai”. Kurį laiką jis yra
DR. ARVYDAS KLIORĖ iš Kali gyvenęs Kanadoje, Amos vyskupijo
fornijos buvo atvykęs į Čikagą pasi je, kur buvo vyskupo sekretoriumi.
tarti su JAV LB centro valdyba lie
ROMOJ LEIDŽIAMAS DIENRAŠt
tuvių mokslininkų suvažiavimo rei TIS “H Tempo” sovietų - kiniečių
kalais. Suvažiavimo darbotvarkę ruo konflikto proga paskelbė vedamąjį su
šia Kalifornijoje sudarytas moksli Europos žemėlapiu, kuriame pažymė
ninkų komitetas, organizacinį darbą tos pavergtųjų tautų sienos. Nema
atlieka JAV LB centro valdyba. žai vietos skiriama Lietuvai, Latvijai
Mokslininkų suvažiavimas įvyks Čika ir Estijai bei jų tautiniam savitumui,
goje šių metų Darbo Dienos ilgąjį kuris yra labai neparankus okupan
savaitgalį.
tui. Laikraštis daro išvadą, jog di
LIETUVIŲ RELIGINĖS SPAU dėjanti įtampa tarp Sovietų Sąjun
DOS ŠVENTĖ rengiama Čikagoje ba gos ir komunistinės Kinijos žadina
landžio 27 d. Tą sekmadienį visose sovietų okupuotų kraštų išsilaisvini
lietuvių parapijų bažnyčiose numa mo viltį.
tomi pamokslai , apie religinės spau
ITALIŠKOJI ELTA-PRESS vasari©
dos reikšmę. Jaunimo Centre bus ati mėnesio laidoje rašė, kad Izraelio
daryta lietuvių religinės spaudos pa valstybė išleido pašto ženklą pagerb
roda, įvyks akademija su menine pro ti įžymiam praėjusio šimtmečio žydų
grama. Pagrindinį pranešimą sutiko rašytojui Abraomui Mapu. 1967 m.
padaryti dr. Vyt. Vygantas, šventę suėjo 100 metų nuo jo mirties. Ta
organizuoja J. Jasaičio vadovaujamas Proga Elta-Press informavo italų
rengėjų komitetas, parodą — J. Vai- spaudą, kad A. Mapu buvo gimęs
delys.
..
.b
1808 m. Kaune, Vilijampolėj, ir visą
KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS, laiką gyveno Lietuvoj. Jis yra laiko
įpusėjęs amžiaus aštuntą dešimtį, mas hebrajų kalba rašytų romanų
ruošiasi švęsti gegužės mėn. kunigys pradininku. Rašė apie Palestiną seno
tės auksinį jubilėjų. Jis ilgus metus vėj, nors nebuvo nė savo laikų Pa
renka aukas, organizuoja būrelius lestinos matęs, todėl ir jo aprašytie
Vasario 16, Tėvų saleziečių ir Puns ji gamtovaizdžiai daug panašesni į
ko gimnazijoms remti. Čikagoje jam Lietuvos gamtovaizdžius nei Palesti
tenka aplankyti apie 1.200 šeimų. nos. Tai vienintelis Lietuvos atspin
Kun. B. Suginto iniciatyvos ir pa dys jo raštuose. Tiesiogiai to rašy
stangų dėka labdaros ir švietimo rei tojo dėmesys Lietuvos nelietė. Liekalams lig šiol jau sutelkta apie tuvoj nepriklausomybės laikais vie
$200.000. Atžymėdamas kunigystės na Kauno senamiesčio gatvė buvo pa
auksinę sukaktį, jis šiemet iš kuklių vadinta Mapu vardu. E.
savo išteklių paskyrė $1.000 premiją
“Draugo” romano konkursui. “Drau-.
go” puslapiuose paskelbtame pasikal
RYŠIUM SU BALTIJOS RESPUBbėjime sukaktuvininkas pasakoja: LIKŲ aukso nusavinimu “Europos
“šią premiją sutaupyti nebuvo taip Lietuvis” rašo: “Vasario 16 d. “The
lengva, bet aš gyvenu kukliai, nie Observer” savaitraštyje Colin Smith
kur nevažiuoju atostogų, mašinos ne rašo, kad i už Baltijos kraštų par
pirkau, o vaikštau pėsčias, tai ir ga duotąjį auksą gautuosius pinigus ar
lėjau sutaupyti. Chicagoje yra daug ti 3.000 žmonių reiškia pretenzijas.
geros širdies vaišingu lietuvių. Man Kai kurie jų dabar vargingai gyvena
valgis beveik nekainuoja, tai taip ir ar net yra prasiskolinę ton sąskai
galėjau premiją sudaryti.”
tom Didžiausias ieškinys esąs 20 mi
lijonų svarų. Londone gyvenąs Len
kijos žydas nori gauti tokią sumą už
URNA SU MAŽOSIOS LIETUVOS Lenkijoje nusavintas jo nuosavybė
VEIKĖJO a.a. Erdmono Simonaičio je buvusias naftos versmes. Jis, žino
pelenais palaidota kovo 16 d. Huet- ma, tokios sumos negalės gauti. Kiti
tenfeldo kapinėse, kur jau ilsisi agr. ieškiniai yra nuo šimtų iki šimtų
T. šidiškio, adv. J. Bataičio ir ke tūkstančių svarų.” Tame pačiame “E.
lių kitų lietuvių palaikai. Laidotu L.” nr. skaitytojus V. Andruškevivių iškilmėje dalyvavo sesiją turė čiųs klausia redakciją: “Ar tie lie
jusi VLB krašto taryba, velionies bi tuviai, kurie dabar priėmė anglų pi
čiuliai ir gerbėjai, Vasario 16 gimna lietybę ir turėjo Lietuvoje turtą
zijos mokiniai. Apeigas atliko evan (ūkį), kurį buvo priversti palikti,
gelikų tikybos mokytojas Fr. Skėrys. gali reikalauti atlyginimo? Jei taip,
Atsisveikinimo žodi tarė: VLB var tai bent dalis aukso patektų lietu
du — krašto tarybos prezidiumo viams.” Atsakymo redakcija nepa- x
pirm. dr. J. Grinius, Vasario 16 gim teikia. Tenka stebėtis, kokią teisę į
nazijos kuratorijos ir moksleivių Baltijos respublikų auksą gali turėti
vardu — direktorius V. Natkevičius, žydas, kurio turtas buvo nusavintas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lenkijoje? Jam kompensacija turėtų
“Labdaros” draugijos vardu — Jo būti išreikalauta iš komunistinės Len
nas Glemža, VLIKo, Solidarumo Blo kijos vyriausybės. Negi Britanija,
ko ir tautinių organizacijų vardu — praradusi visas savo kolonijas, taip
Stp. Vykintas • Povilavičius, V. L. B. susimaišė pasaulinėje politikoje, kad
Huettenfeldo apylinkės vardu — Lenkijos jau neskiria nuo Baltijos
pirm. S. Antanaitis, Hamburgo lietu respublikų?
vių vardu — kun. V. šarka, Evange
likų Jaunimo Ratelio vardu — Fr.
Skėrys. Telegramom ar laiškais atsi
sveikino Lietuvos atstovas Vašingto
ne J. Rajeckas, Lietuvių Fronto Bi
čiulių įgaliotinis Europoje prof. Z.
Ivinskis ir “Lietuvos Pajūrio” red.
A. Lymantas iš Montrealio. Gėlių
vainikus padėjo VLB krašto tarybos
nariai, Hamburgo, Huettenfeldo ir
Weinheimo apylinkės, Evangelikų
Jaunimo Ratelis. Gėlių puokštes at
siuntė dr. A. Gerutis iš Šveicarijos,
H. Stepaitis iš Berlyno ir kt. Pasku
tinis kalbėjo Evangelikų Jaunimo
Ratelio vardu Fr. Skėrys, pabrėžda
mas. kad ateityje bus įvykdyta Ve
lionies valia — jo pelenai pervežti į
laisva Lietuvą ir palaidoti Klaipėdos
tautinėse kapinėse.
E. SIMONAIČIO PAMINKLUI au
kojo po 100 DM: LS kuopa 8593, lie
tuvių evangelikų parapijos taryba
Sidnėiuje, Australijoje; po 50 DM:
St. Motuzas iš Vechtos, M. Tolišius iš Frankfurto, P. Gudelis iš Lem-

J. A. Valstybės

Italija

Britanija

Vokietija

CALGARY, ALTA
AUKOTOJA SĄKASE. paskelbta,
me “Tž” 12 nr., per neapsižiūrėjimą
nraleista viena pavardė, būtent K. J.
Dubausko, kuris paaukojo $5. Su šia
auka susidaro $106.50, kaip yra pa
skelbta. A. P. N.

keta ir dar liko $36.000. Sako
palydovas: "Jei nori duoti, tai
duok tokiai pat koplyčiai Ro
moje, o susitarsite Toronte,”

Kun. V. Sarka, Hamburgo lietu
viu kapelionas, atsisveikina ko
tolikų vardu s i velioniu F. Simo
naičiu š. m kovo 16 d. H etterį
feldo kopinėse
I
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ALVYDAS TAUTKUS

Mykolas Bevardis stovi prie lį pažiūri į laikroduką — kaip
lango ir rūko. Dūmai lipa stik tik laikas. Rodos, kad jis ten
lais ir nyksta. Jam patinka žiūrė būtų ir ėjęs.
Tautiečių minios slenka pro
ti į juos. Jie taip greitai nyksta.
duris.
Klega. Juokiasi. Linkčio
Patinka jam viskas, kas greitai
nyksta... Ir jis galvoja apie lai ja pažįstamiems. Mima, didelė
mę, kurią sukeltų pranykimas. minia. Tikrai, mes dar neišnyTaip — pranykimas jį varginan kom. Tegu nepranašauja čiabu
viai, kad mes sutirpsime jų kati
čių minčių!
Už lango gatvė — eilė sustaty le. Lietuvis netirpsta. Jis yra pa
tų automobilių, eilė didelių, se darytas iš akmens. Įsimaišo į tą
nų klevų, eilė vienodų namų, linksmą minią, į tą vienminčių
kaip kareivių, paradui išrikiuo ^rovę, kuri jį neša į salę. Tik kaž
tų: aprūkusiomis sienomis, juo- kas vis iriasi į srovės pakraštį.
cais stogais ir baltai dažytais Vienas. Kitas. Trečias. Iriasi ten,
priebučiais. Pro dūmus jie jam kur staliukas, ir meta pinigus.
atrodo kaip rudens rytmečio rū Mykolas stabteli ir nori anuos pa
ke paskendę. Bet dabar yra sek sekti, bet užpakaliniai jį stumia
madienio popietė. Tuo laiku pirmyn, ir jis pasiduoda. Kai
kiekvienas labiausiai savu gali įeina salėn, jį apima keistas
pasijausti. Tik Mykolas taip džiaugsmas, kad užpakaliniai jį
jaustis šiandien negali. Įvyko ' stūmė,..
Geresnės vietos užimtos arba
kažkoks posūkis, sukėlęs didelių
rūpesčių, kurie tvirtai įsikabinę rezervuotos augštuomenei. Yra
laikosi, ir jis niekur jų pamesti dabar vėl ir tokių, ir tokių. Gy
ar kam kitam atiduoti nebegali, venimas normalus. Viskas išsijo
štai visas savo santaupas sudė ta, viskas nusėdę. Tautiečiai
jęs, dar tūkstantį iš gerų draugų smagūs ir labai gražiai pasipuo
pasiskolinęs užpirko namą, bal šę. Rytoj jie netokie bus. šian
dus, sumokėjo už persikrausty dien jie gyvena sau, šiandien se
mą, pasiuntė čekį draudos agen noji praeitis sugrįžo. Pabūkime
tui, pasirašė skolų grąžinimo pa nors dabar kuo buvome! Mykolas
sižadėjimus -r- ir gyvena. Nieko atsisėda salės šone, maždaug apie
nuostabaus, nieko nepaprasto. salės vidurį. Jokių pažįstamų ap
Tūkstančiai ir milijonai čia taip linkui. Tyli. Su nepažįstamai^,
verčiasi. Miestai ir provincijos prisišnekėjo Vokietijoje tuoj po
skolose politikuoja. Imk ir neš karo. Būdavo pamato kur su tri
kis — sumokėsi vėliau. Keliauk spalve prie atlapo ir kalbina. Ir
aplink pasaulį — sumokėsi vė visi kalbėdavosi, visi bučiuodaliau. Pirk vasarvietes, ūkius, na vosi.' Dabar viskas išsijota, ir
mus — sumokėsi vėliau. Viskas karo nelaimės seniai pamirštos.
Salės priekyje sumodernintas
taip lengva ir paprasta. Taip vis
kas tobulai suplanuota ir žmogui Vytis, vėliavos, o scenos šone,
pateikta, kad tik naudokis ir gy tamsiame fone, stovi Laisvės An
venk! Bet Mykolui Bevardžiui ši gelas. Atsisakydamas modernių
ta ekonominė santvarka grei jų linijų bedvasės išraiškos, dai
čiausiai niekada nebus taip aiš lininkas norėjo jį padaryti gyvą.
kiai suprantama, kaip ji yra Nevienas šiandien čia šnibždėjo
kiekvieno čiabuvio priimama. si, kad jam pavyko.' Rodos, Lais
Jam skolos nėra būtinybė, nėra vės Angelas ir kvėpuoja, ir tar
pasitenkinimas. Skolos — jam pais lūpas krutina, ir tiesiai į vi
rūpestis, kankinančios mintys, sus žiūri. Iš tikrųjų, čia nereikia
kurių dūmais į dangų neatmuši, meno, čia reikia gyvybės.
Mykolas Bevardis sėdi susmu
kurios nenyksta lengvu pūstelėji
mu, šventadienio laisvalaikį lei kęs, nuobodžiauja ir laukia pra
džiant. Kas gi būtų, jei atleistų džios. O jos vis nėra. Niekas ne
iš darbo? Kas dalytųsi susirgus atvyksta ir į pirmąsias eiles ne
ir ilgesniam laikui atsigulus į li sėda. Kažkas yra ir kodėl?
Prigęsta šviesos. Nurimsta sa
goninę? Kas atsitiktų, jei kraštą
ištiktų didelė ekonominė krizė lė malonioj prieblandoj. Prieš
ir jis nebeįstengtų skolos pro minią akinančiai ryškėja Laisvės
Angelas. Jis -spindi neatpažįsta
centų mokėti?
mu
baltumu. Niekas nebedrįsta
Mykolas užspaudžia cigaretę
augštakojėj peleninėj ir vaikšto dairytis. Mykolas Bevardis jau
kambary. Šilta, ir alyva dega. Jo čia, kaip ima stingti jo kūnas ir
pinigai dega. Ir jų dar daug su akys. Jis sulaiko kvėpavimą ir
degs. Sustoja ir dairosi. Kilsteli ima virpėti, kai Laisvės Angegalvą į lubas. Jam staiga pasiro . las lipa nuo scenos siaurais laip
Žingsnis po žingsnio.
do, kad lubos įlinkusios. Kaip jis teliais.
Taip
—
jis
eina! Viešpatie, jis
pirkdamas šito nematė! Kviestų
gyvas!
...
pardavėją ir parodytų. Juk ne
— Kas grąžins man skolą? ...
gražu žmones apgaudinėti! Bet
Laša
savanorio ir partizano krau
pardavėjas, aišku, labai manda
giai atsakytų, kad prekę visuo jas... Kas tu šiandien esi, aš pa
met renkasi pirkėjas ... Kvai dariau ... Kas grąžins man sko
lys! ... Kažkokia nemaloni ugnis lą? ... Vaivorykštėje plevėsuoja
nudegino krūtinę. Jis užsimeta laisvės vėliava, žvaigždės mato
apsiaustą ir išskuba į gatvę. •ir verkia... Motinos skundu
Žvarbus šiaurys jį veja. Jis sku rauda, tėviškės gegužė. Ar tu
ba, ritmingai kaukši šaligatvis. matai, ar tu girdi? ... Kas grą
Tarpais popiergalis po batais pa žins. man skolą?...
— O, Dieve, jis kalba, jis atla
sipainioja, tarpais nuorūką vė
ša
savo baltą žėrinčią ranką, jis
jas nuritina... Kiekvienas na
mas į jį žiūri, visi langai jį ma einą nuo vieno prie kito, jis ar
to: nelaimingą, susirūpinusį, pil tinasi prie jo...
* * *
ko dangaus skliauto slegiamą.
Salėje užsidega šviesos. Myko
Kur nors nueiti. Vienintelis
dalykas ko dabar reikia —nebū lo Bevardžio kėdė, tuščia. Jis
ti vienam. Ir staiga kaip šviesus kažkur eina. Šiaurys ritinėja gat
spindulėlis toje dangaus ir dva vių nuorūkas. Tartum jį. Kažka
sios pilkumoje — ak, šiandien da kas buvo — dabar niekas.
juk šventė, tautinė mūsų šventė, Taip — mes esame iš akmens pa
minėjimas... Užvertęs rankoga daryti ...

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

•

Niujorko operetės choras š,m. balandžio 19 d. mini savo 50 metų veiklos sukaktį. . Nuotraukoje —
choro valdyba. Iš kairės: reikalų vedėja L. Gudelienė, choro vadovas muz. M. Cibas, ižd. A. Roževičiūtė; antroje eilėje iš kairės: sekr. A. Kalinienė, vicepirm. dr. M. Žukauskienė, pirmininkė O.'Dailydytė, seniūnė B. Labutienė
Nuotr. Vyt. Maželio

Etruskai ir vikingai surado Ameriką?
Kolumbui suradus kelią į nau
jąjį žemyną, atsirado ir kitų pre
tendentų su aiškinimais, kad Ko
lumbas plaukęs jau kitiem žino
mais keliais. Prieš keletą šimtų
metų buvo pradėta aiškinti, kad
vikingas Leif Ericson apie 1000
metų po Kristaus buriniais ir
irkliniais laivais iš IslandijosGrenlandijos suradęs kelią į
Šiaurės Ameriką. Ta nuomonė
buvo labai reklamuojama ir la
bai paplito Šiaurės Amerikoje,
kur, berods Bostone, jam buvo
pastatytas ir paminklas.
Italas Mario Cottoni Celli pa
teikė prieš keletą metų etrus
kų institutui Florencijoje istorinę studiją, kurioje įrodinėja,
kad jau prieš Kristaus gimimą
etruskai buvo pasiekę šiaurės
Ameriką. Nei į vieną klausimą
negalima atsakyti tiesiogiai, nes
trūksta duomenų apie anksty
vesnį Amerikos suradimą. Gali
ma atsakyti tik netiesiogiai, ap
tariant minimas tautas, jų lai
vininkystės išsivystymą ir tų lai
kų žmonių pajėgumą daryti to
kias tolimas, komplikuotas ke
liones per Atlanto vandenyną.
Kas yra etruskai?
Istorijoje sakoma, kad jie gy
veno šalyje Tuščia, graikiškai
Tyrrhenia, vakarų Italijoje, tarp
etruskų Apeninų kalnų ligi Tib
ro lygumos. Šalis buvo tirštai
apgyventa. Kurios kilmės etrus
kai buvo ir kuria kalba jie kal
bėjo, mokslininkų iki šiol nenu
statyta, nors yra išlikusių daug
įrašų kapinių akmenyse. Prieš
keletą metų ir dar anksčiau lie
tuvių spaudoje teko skaityti
straipsnių, kuriuose buvo ban
doma išvesti etruskų kalbą iš
lietuvių kalbos arba atvirkščiai.
Tie samprotavimai neatrodė įti
kinantys. Pereitais metais teko
skaityti etruskų kalbos tyrinėto
jų nuomonę, kad etruskai turė
jo “sui generis” (visai savitą)
kalbą, kuri neturėjo nieko bend
ro su kitomis, kalbomis Europoje
ir Mažojoj Azijoj. Tokiu būdu
atpuola aiškinimas apie jų giminingumą su lietuviais. Išliku
siose skulptūrose etruskai yra
Mažosios Azijos tipo žmonės, ne
turį jokio panašumo į šiaurie
čius.
Etruskų žydėjimo laikas —
tarp 800 iki 400 metų pr. Kr.
Po pakartotinių etruskų karinių
pralaimėjimų ir jų paskutinio
jo karaliaus Tarkvino Superbo
išvarymo Romoje paėmė viršų
indoeuropiečių kilimo italikai.
Jie užkariavo etruskų miestus,
sužlugdė jų tautą, o kalbą -nu
stelbė lotynų kalba. Jie nusto
jo savo vidujinės tvarkos, kal
bos, papročių ir tapo tiek sulotyninti, kad nebesiskiria nuo

DR. M. ANYSAS
italų nei kalba, nei fizine iš
vaizda.
Sakoma, kad savo žydėjimo
laikotarpyje etruskai vertėsi lai
vininkyste Viduržemio jūroje,
bet istorijoje nėra jokių konkre
čių žinių apie tai. Kadangi jie
negyveno prie Atlanto vande
nyno, neatrodo, kad savo ma
žais laiveliais galėjo brautis iš
Viduržemio jūros į Atlantą ir
čia jieškoti kitų žemynų.
Romėnai
Romėnai, užkariavę etruskus,
paskutiniais šimtmečiais prieš
. Kristų pastatė stiprų .ir gausų
laivyną — civilinį ir karinį. Tų
laivų struktūra istorijoje gana
gerai žinoma. Jų laivai buvo
daugiausia vieno stiebo, viena
prie jo pritaisyta bure, kuri juos
įgalino plaukti tiktai pavėjui.
Dėlto visuomet reikėjo atitin
kamos krypties vėjo.
Romėnų karo laivynas turėjo
ir nedidelių greitam susisieki
mui laivų su minėtomis burė
mis, bet ir su didesniu skaičiu
mi vergų-irkluotojų. Pastarieji
dažnai būdavo prirakinami prie
irklų sėdynių, kad pvz. kovos
metu jie nepabėgtų arba nesu
kiltų prieš savo pavergėjus ro
mėnus. Dideliuose laivuose bu
vo irkluotojų net dviejuose augštuose su trumpais ir ilgais irk
lais, kuriuos valdė net po du vy
ru. Kovos metu laivai buvo va
romi vėjo, o jeigu jo nebuvo
arba vėjas pūtė iš priešingos
pusės — irklais. Tokiais laivais
romėnai nekartą nugalėjo prie
šus. Paskutinis didelio masto
jūros 'mūšis įvyko 31 m. prieš
Kristų prie Actium, kur buvo
sunaikintas Marko Antonijaus ir
iš dalies Egipto karalienės Kleo
patros laivynas.
Tokie laivai buvo naudojami
tik Viduržemio jūroje, ypač ry
tinėje^ dalyje, kur buvo mažes
nis bangavimas ir audros metu
lengviau buvo galima pasiekti
. krantus. Istorijoje betgi nėra
žinių, kad romėnai savo karo
laivais būtų išplaukę į Atlanto
vandenyną. Nėra žinių, ar romė
nai jau turėjo kompasą kryp
čiai nustatyti ne tik nakties, bet
ir dienos metu. Be kompaso to
lima navigaciją nebuvo įmano
ma.
Romėnai Julijaus Cezario lai
kais savo legijonus du kartus
perkėlė iš Galijos į Britaniją,
bet tai buvo trumpas nuotolis
— apie ,50 km., kurį buvo ga
lima atlikti per vieną dieną,
esant palankiam vėjui. Trečią
ją Britanijos invaziją romėnai
įvykdė anie 100 metų vėliau.
Tuomet į Britaniją buvo perkel-

dinti net kovai paruošti dramb
liai.
Jeigu Romos imperijos laivy
nas, kuris neginčytinai buvo
daug kartų pranašesnis už mums
beveik nežinomą etruskų laivy
ną, pajėgė perplaukti tik apie
50 km platumo sąsiaurį tarp
Galijos ir Britanijos ir nėra da
ręs jokių žinomų kelionių į to
limą Atlanto vandenyną, reikia
atmesti nuomonę, kaip visiškai
nepagrįstą, kad etruskų laivai
rado Amerikos žemyną. Tai nuo
monė, kuri primena legendą
apie anglų karalių “king Ar
thur”. Esą šis užkariavęs visą
tuometinę Daniją, Skandinaviją,
Pabaltijo kraštus su Sambija,
net ligi rusų žemių. O šitas ka
ralius, pagal Churchillio istori
ją, mirė kaip mažas “chieftain”
Valij os kalnuose apie 400 me
tu po Kr. kovose su apylinkės
giminėmis, kai romėnai galuti
nai buvo palike Britaniją.
(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Lituanus No. 2, Summer 1968. Me
no ir mokslo žurnalas anglų kalba
Baltijos kraštų ir ypač Lietuvos pro
blemoms nušviesti. Metinė prenume
rata $5. Adresas: Lituanus, P.O. Box
9318, Chicago, Ill. 60690, USA.
Kun. Vytautas Zakaras, BAŽNY
ČIA SUSIRINKIMUOSE. Visuotiniai
Bažnyčios susirinkimai ir svarbesnės
II Vatikano santarybos mintys. At
spaudas iš “Krikščionis gyvenime”
Vatikano II santarybos dokumentų
III dalies 203-281 psl. 1969 m. Lei
dėjas nepažymėtas. 80 psl. minkštuo
se viršeliuose. Kaina $1.
Akiračiui nr. 2(6), vasaris. Atviro
žodžio mėnraštis, redaguojamas D.
Bielskaus, K. Drangos, R. Mieželio,
L. Mockūno, dr. T. Remeikio, dr. Z.
Rekašiaus ir dr. R. šliažo. Metinė 10
numerių prenumerata: JAV' — $5,
kituose kraštuose — $6. Adresas:
Akiračiai, 6821 So. Maplewood Ave.,
Chicago, Ill. 60629, USA.

"Aš žinau, kad vėžį

Mr. Archie Reid
Agincourt, Ont.
Vėžio liga gali
būti nugalėta.
Jūsų doleriai
reikalingi šiai
kovai tęsti.

Palaikykite šią vilti.
Kai ateis savanoris aukų
rinkėjas, būk duosnus.

CANADIAN CANCER SOCIETY
22 Davisville Ave., Toronto 7

Š. m. balandžio 19 d. Niujorko operetės choras mini savo penkiasdešimtąją sukaktį. Jis buvo įsteigtas
1919 m. sausio 7 d. Iki šiol choras savo repertuare turėjo 450 liaudies dainų ir individualinių kompo
zitorių kūrinių, pastatė apie 100 scenos veikalų ir 34 operetes. Chore yra dainavę solistai ir artistai
— A. Sodeika, J. Būtėnas, M. Strumskienė-Jokūbaitienė, V. Žukauskas, baletmeisteris A. Modzeliauskas, P. Bukšnaitis ir kt. Dirigentais yra buvę: K. Strumskis, V. Tomkutė-Pranskuvienė, Vaitaitytė, Kringis, J. Dirginčius, E. Hermanienė, V. K. Banaitis, M. Liuberskis, A. Kutkus, J. Stankūnas,
V. Strolia. Nuo 1967 m. diriguoja muz. M. Cibas
Nuotr. V. Maželio

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SO premijas įteikimo iškilmės šiemet
įvyko Detroito Lietuvių Namuose, ta
čiau mecenato kun. B. Suginto premi
jos neteko įteikti, nes Detroitan nebu
vo atvykęs XVIII konkurso laimėto
jas Jurgis Gliaudą. Atrodo, tūkstan
tinę dolerių teks pasiųsti paštu. Jur
gį Gliaudą už jo “Liepsnos ir apmau
do ąsočius” sveikino vertintojų komi
sijos pirm. V. Alantas, “Draugo” red.
kun. Pr. Garšva, mecenatas kun. B.
Sugintas. Vertintojų komisijos nuo
sprendį perskaitė sekr. L. Rugienienė. Literatūrinei daliai atstovavo
Aloyzas Baronas humoristiniais eilė
raščiais, koncertinei —- tenoras Sta
sys Baras liaudies dainomis ir operų
arijomis, dailiajam žodžiui — aktorė
Zita Kevalaitytė-Visockienė, padekla
mavusi S. Nėries baladę “Eglė žalčių
karalienė”.
“DIRVOS” NOVELĖS KONKURSO
pirmąją $300 premiją laimėjo Jurgis
Gliaudą už novelę “Žaizdre”, antrąją
$150 — Andrius Mironas už novelę
“Alytis”. Premijas paskyrė Čikagos
Jaunimo Centre posėdžiavusi vertin
tojų komisija: Z. Burneikytė, Č. Grincevičius, A. Dundulis, E. Juodvalkytė
ir J. Masilionis. Premijų mecenatas—
Simas Kašelionis.
LIETUVIŠKOS MUZIKOS IR ŽO
DŽIO VAKARAS rengiamas balan
džio 13, sekmadienį, 5 v. p.p., Lietu
vių Piliečių Draugijos auditorijoje,
So. Bostone. Lietuvių kompozitorių
dainas ir J. Gaidelio operos “Dana”
ištrauką atliks kompoz. Jeronimo Ka
činsko diriguojamas Šv. Petro para
pijos shoras, V. Mykolaičio-Putino ir
H. Radausko eilėraščius deklamuos
žymusis dailiojo žodžio interpretato
rius akt. Henrikas Kačinskas iš Va
šingtono. Naujosios Anglijos konser
vatorijos styginis kvartetas išpildys
vilniečio kompoz. Juliaus Juzeliūno
I kvartetą.
“CHICAGO TRIBUNE” DIEN
RAŠTIS paskelbė platų straipsnį apie
90 metų amžiaus sulaukusį mūsų dai
lės veteraną prof. Adomą Varną ir jo
kūrybos kelią. Dėmesio yra susilauku
si S. Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjuje surengta jo šaržų, kelių port
retų ir peizažų paroda, kuri toli gra
žu neatskleidžia viso sukaktuvininko
talento. Tai turės padaryti jubilėjinė
prof. A. Varno darbų paroda, kuri
bus surengta Čikagoje šį rudenį.
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto profesorius, rusiš
kųjų studijų programos direktorius
Miunchene, V. Vokietijoje, vadovaus
ten vasaros semestrai birželio 4 —
rugpjūčio 14 d.d. šios studijos apima
rusų politiką, istoriją, kultūrą, kalbą
ir dabartinę komunizmo sistemą. Duo
dami visi kreditai už vasaros semest
rą. Lietuviai, kurie domėtųsi rusiškų
jų studijų centru ir norėtų gauti dau
giau informacijų, prašomi rašyti Šiuo
adresu: Prof. V. St. Vardys, Director,
Munich Center Program, Office of
International Programs, 900 Asp.
Ave., No. 230, University of Oklaho
ma, Norman, Oklahoma 73069, USA.
, DAIL. ČESLOVO JANUSO daugiau
kaip 70 tapybos darbų ir akvarelių
paroda kovo 29—30 dLd. įvyko Šv.
Juozapo mokyklos salėje, Waterbury,
Conn. Parodos lankytojams buvo pa
rodytas spalvotas filmas apie dail. č.
Janušo kūrybą bei anksčiau įvykusias
jo parodas.
DAIL. LEONAS URBONAS, gyve
nąs Sidnėjuje, rengia savo naujausių
kūrinių parodas — š. m. balandžio 30
d. Sidnėjuje, o liepos mėnesį — Kariberroj. Joms yra paruošęs 180 darbų.
Pastaruoju metu dail. L. Urbonas ap
lankė primityviųjų žmonių gyvenvie
tes Naujojoj Gvinėjoj. Jo įspūdžiai
netrukus bus spausdinami “T. Žibu
riuose”.
ŠV. KAZIMIERO LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS tėvų komitetas
Klevelande surengė soprano Irenos
Stankūnaitės ir baritono Algimanto
Grigo koncertą. Viešnia iš Niujorko,
fortepijonu palydima tėvo kompoz.
J. Stankūno, atliko L. Stuko, S. čerienės, J. Gaidelio, VI. Jakubėno, J.
Tallat-Kelpšos, J. Stankūno, B. Dva
riono, V. Kuprevičiaus dainas, Ch.
Gounod “Fausto”, G. Puccini “Bohe
mos” ir J. Strausso “šikšnosparnio”
arijas. Svečias iš Čikagos koncertą
pradėjo St. Šimkaus ir J. Gruodžio
dainomis, didžiąją programos dalį
skirdamas operų arijoms iš J. Karnavičiaus “Gražinos”, V. Klovos “Pilė
nų”, Ch. Gounod “Fausto”, R. Leon
cavallo “Pajacų” ir G. Verdi “Travia
tos”. Solistui akompanavo R. Brazai
ti enė.
KLEVELANDO MUSIC SCHOOL
SETTLEMENT salėje rečitalį suren
gė pianistas Andrius Kuprevičius,
šios mokyklos fortepijono klasės di
rektorius, programon įtraukęs Scarla
tti, Beethoveno, Debussy, Faure, Ginastera kūrinius. Dienraščio “The
Plain Dealer” muzikos kritikas Ro
bert Finn paskelbė recenziją, kurios
pagrindinę mintį išryškina jau pati
rašinio antraštė — “Kuprevičiaus de
biutas — laimėjimas’S Recenzentas
džiaugiasi, kad buvęs fortepijono
klasės direktorius Theodore Lettvin,
žymus koncertinis pianistas, susilau
kė puikaus pakaito — A. Kuprevi
čiaus.
VARPININKŲ LEIDINIŲ FON
DAS, vadovaujamas naujo valdybos
pirm. Zigmo Dailidkos, Čikagoje yra
numatęs išleisti prof. dr. Jurgio
Krikščiūno monografiją ir pik. Ka
zio Škirpos atsiminimus.
PROF. DR. PRANO SKARDŽIAUS
70 m. amžiaus sukakčiai atžymėti ati
daryta jo veikalų paroda Čikagos
Jaunimo Centre.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ANTANĄ GABRĖNĄ, Kauno dra
mos teatro aktorių, estų televizijos
vyr. rež. Tynis Kasku pakvietė at
likti pagrindinį vaidmenį Maskvos
televizijai kuriamam filme “Juodas
kaip aš”.
VALENTINAS ADAMKEVIČIUS,
Vilniaus operos tenoras, apie gastro
les Indijoje “Literatūros ir Meno”
skaitytojams pasakoja: “Dažniausiai
koncertavome trise: “Lietuvos” an
samblio kanklininkė Bronė Simonaitienė, birbynininkas Kazys Budrys
ir aš. Tačiau ne vieną koncertą su
rengėme ir draugę su indų atlikėjais
—dainininkais, šokėjais, pantomimos
artistais. Ypač įsiminė pirmasis toks
koncertas Orisos valstijos sostinėje
Bhubanešvare. čia į Rabindranato
Tagorės teatrą buvo susirinkę dau
giau kaip tūkstantis -vietinių gyven
tojų. Scenoje pakaitomis skambėjo
lietuviškos muzikinės pjesės kank
lėms ir birbynei, melodinga indų mu
zika, mūsų liaudies dainos. Festivalio
koncertuose mūsų trio atliko indų
klausytojams E. Balsio, J. Juze
liūno, J. Švedo, M. Petrausko harmo
nizuotas lietuvių liaudies dainas...”
Vilniaus universiteto docentas R. Mi
ronas skaitė pranešimus apie lietu
vių ir sanskrito kalbų bendrumą Purio sanskrito kolegijoje, Utkalos uni
versitete. Lietuvių liaudies meno ir
dailės paroda buvo surengta Katako
mieste, Orisos valstijos kultūriniame
centre.
ALEKSANDRA JUOZAPĖNAITĖ,
M. K. Čiurlionio II pianistų konkurso
laimėtoja, surengė koncertą Vilniaus
parodų rūmuose. Programon ji buvo
įtraukusi Beethoveno, Bartoko sona
tas, Schumanno “Margus lapelius”,
Skriabino devynias preliudijas, M. K.
Čiurlionio fugą ir tris preliudus. Virš
programos jaunoji pianistė atliko Šo
peno III scherzo.
TREČIĄJĮ PANTOMIMOS SPEK
TAKLĮ “Saugokite peteliškę” Kauno
dramos teatre pastatė autorius ir
rež. M. Tenisonas, vaidintojais pasi
rinkęs priešmokyklinio amžiaus vai
kus. Pantomima mažuosius žiūrovus
nukelia į stebuklingą pasakų šalį.
Spektakliui muziką sukūrė kompoz.
G. Kuprevičius, scenovaizdžius —
dail. I. Ivanovas.
JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ PASITA
RIME Maskvoje dalyvavo Juozas
Aputis, Albinas Bernotas, Leonidas
Jacinevičius, Eugenijus Ignatavičius,
Marcelijus Martinaitis ir Algimantas
Mikuta, lydimi Rašytojų Sąjungos
darbui su jaunaisiais komisijos pirm.
Mykolo Sluckio ir poeto Algimanto
Baltakio.
AUGŠTAITIJOS LIAUDIES ME
NO PARODA atidaryta Ukmergės ra
jono kraštotyros muzėjuje. Apie 500
eksponatų parūpino liaudies meno
meistrai iš Anykščių, Biržų, Ignali
nos, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Ro
kiškio, Ukmergės, Utenos ir Zarasų
rajonų. Didžiąją eksponatų dalį su
darė lovatiesės, staltiesės, rankšluos
čiai, tautinės juostos, raštuotos pirš
tinės, kaklaraiščiai, servetėlės, kili
mėliai, takeliai, medžio drožiniai, ke
ramika, metalo ir gintaro dirbiniai.
DAIL. A. LIČKUTĖ-JUSIONIENĖ,
keramikė, savo įspūdžius apie 4 mė
nesius trukusią viešnagę JAV papa
sakojo Dailininkų Sąjungos įtaikomo
sios - dekoratyvinės dailės sekcijos
susirinkime Vilniuje.1 žurnalistas M.
Liubeckis rodė filmą apie meksikie
čių dail. D. Sikeirosą.
VIENUOLIKA KAUNIEČIŲ DAI
LININKŲ surengė akvarelės parodą
M. K. Čiurlionio dailės muzėjuje. Pa
rodoje pirmą kartą su akvarelėmis
dalyvauja tapytojos M. Kulikausxienė, A. Kabailaitė-Jankauskienė. Vie
nas seniausių akvarelistų J. Buračas
išstatė Kaimo apylinkių peizažus, č.
Kontrimas — akvareles “Pažaislio
varpinė”, “Gotįka prie Nemuno”,
“Senas Merkinės malūnas”, M. Kumpytė — didelio formato darbus “So
dyba”, “Valtys”, “Kiemas”. Žais
mingos ir skaidrios yra P. Stausko
akvarelės. P. Porutis, braižu ir mo
tyvais gan artimas P. Stauskui, paro
dai pateikė net 10 akvarelių — Ni
dos ir Kauno senamiesčių vaizdų,
kompoziciją “Arklių lenktynės”.
J. JURGINIO, V. MERKIO IR A.
TAUTAVIČIAUS Vilniaus istorijos I
tomą “Vilniaus miesto istorija nuo
seniausių laikų iki Spalio revoliuci
jos” išleido “Mintis”. Recenzentai P.
Žostautaitė ir L. Truska, istorijos
mokslų kandidatai, “Tiesos” pusla
piuose šiam veikalui prisega mark
sistinę etiketę: “Tai pirmasis iš
marksistinių pozicijų parašytas api
bendrinantis Vilniaus praeities tyri
nėjimas ...” Recenzijoje minimas J.
Jurginio siūlymas Vilniaus įkūrimo
data laikyti 1323 m., kai Vilnius pir
mą kartą buvo suminėtas Gedimino
laiškuose, nors archeologiniai radi
niai liudija, kad jau XI š. Gedimino
kalne stovėjo medinė pilis, o Vil
niaus teritorijoje žmonės gyveno
paskutiniuose šimtmečiuose prieš
Kristaus gimimą.
KELIONEI Į PLATŲJĮ PASAULĮ
Maskvoje ruošiami lietuviški doku
mentiniai filmai: Vilniaus kino stu
dijos — “Lietuva šiandien”, “Grožio
mokykla”, Vilniaus televizijos —
“Mes — Lietuva”. Jie kopijuojami į
16 milimetrų juostas, kurių garsinis
įrašas bus padarytas 48 kalbom. Fil
mai bus rodomi Lenkijoj, Vokietijoj,
Prancūzijoj, Britanijoj, JAV, Austra
lijoj, N. Zelandojoj, Burmoj, arabų
:r kituose pasaulio kraštuose.
V. Kst.
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2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4J00 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti anie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklvpas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
89.000 (mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.

NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti 6 butų apartment!nis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras. mūrinis, 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu alyva; viena atvira skola 10 metų.
WINDERMERE — BLOOR.
M.000 įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutini butą galima tuojau
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 76M479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

MOKA:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30

Treč. uždarytas

už depozitus
už serus
1968 m. išmokėta

— 51/4%

5%%

Ketv. 10-130 ir 4B0-7
Penki 10-130 ir 430-8

IMA:
už asmenines paskolas
už mortgičius

Šeši 9-12
Sekm. 930-1

TVi°/o
714%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ
$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-9286

BLOOR — RUNNYMEDE, tik dvi minutės nuo požeminio ir krautuvių,
i 8 kambariai per du augštus, dvi virtuvės, dvi prausyklos, garažas ir
šoninis įvažiavimas, didelis kiemas. Įmokėti $10.000; lieka viena atvira
skola
t PARKDALE, trys atskiri butai, 13 kambarių, naujos statybos, moder; niai įrengtas -namas. Gražūs ir skoningai išdekoruoti kambariai, dide
lės nuomos pajamos. Dvigubas mūrinis garažas ir platus privažiavimas,
l arti krautuvių ir prekybos centrų. Įmokėti apie $15.000. Geras pir
kinys.
ISLINGTON — BLOOR, tik 5 metų senumo vienaaugštis, 4 miega
mieji šviesūs kambariai. Arti požeminio ir krautuvių. Prašo $33.500
su maždaug $10.000 įmokėjimu.
HIGH PARK — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, naujos statybos
namas. Idealus didesnei šeimai, arba nuomojimui. Arti mokyklų ir su
sisiekimo. Garažas su privačiu įvažiavimu, įmokėti apie $12.000; gali
ma tuoj užimti.
JANE — BLOOR, keturbutis (fourplex) viskas įrengta atskirai, ideali
vieta, prie pat požeminio; 4 garažai, didelės nuomos pajamos, įmokėti
maždaug $30.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambarys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, 6 kambariai, gražių plytų, vandeniu
šildomas, iš priekio įvažiavimas, garažas, vienas iš naujesnių namų;
mortgičius 8%.
BLOOR — JANE, $15.000 įmokėti, gražus, apynaujis namas 8 dideli
kambariai per 2 augštu, žaidimo kambarys, privatus įvažiavimas, gara
žas. Būtinai reikia parduoti; galima siūlyti žemą kainą.
BERRY RD, $20.000, naujas dvibutis (duplex), 12 kambarių, 2 gara
žai, didelis sklypas, arti susisiekimo, atskiros apšildymo sistemos.
PRINCE EDWARD DR, $15.000 įmokėti, gražus vienaaugštis (bunga
low), 7 kambariai, geras rūsys, dvigubas garažas, didelis sklypas su
vaismedžiais.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BATHURST — ST. CLAIR, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių dvibutis (dupleksas), 2 šildymo krosnys ir du atskiri įėjimai,
du rūsiai. Prašoma kaina $32,000, liks viena atvira skola.
NUO TORONTO 135 MYLIOS 211 akrų ūkis, 30 akrų ežeras, 50 akrų
dirbamos žemės, o kita dalis apaugusi įvairiais medžiais. Žiemą ir va
sarą geras susisiekimas. Prašoma kaina $16,000.
ST. CLAIR — CHRISTIE, $7,000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame'
augšte 5 kambariai ir prausykla iš 4 dalių, antrame augšte 2 miega
mieji, garažas, nauja šildymo krosnis, prašoma kaina $23,900. Liks
viena atvira skola iš 8% dešimčiai metų.
Didelis pasirinkimas namų. Prieinamos kainos. Norintieji pirkti
prašomi tuojau skambinti.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

KUDABA

Toronto Reol Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Apie Kanados valstybinį ma
žėjų Otavoje St. Daunys š. m.
“Draugo” kovo 29 d. kultūri
niame priede parašė ilgoką
straipsnį, kuriame iškelia įvai
rių tautinių gnipių eksponatus
folkloro skyriuje, jų tarpe ir lie
tuvių. Lietuvių folkloro telkimu
rūpinasi muzikė Danutė Pašilytė-Rautinš Toronte. Ji yra surin
kusi jau daug medžiagos, ypač
dainų srityje. Lietuvių folkloru
labai domisi direktorė dr. C.
Roy ir muzikas K. Peacock. Iki
šiol lietuvių folkloras buvo ren
kamas tiktai Kanadoje, dabar
jau priimami eksponatai ir iš
JAV. Pvz. Balys Pakštas iš Čika
gos Sekminių rageliu įgrojo
magnetofono juoston 19 liaudies
dainų. V. Vaitkevičius padova
nojo muzėjui savo rankų darbo
Sekminių ragelį. Muzėjaus adre
sas: Dr. C. Roy, National Mu
seum of Canada, Ottawa 4, Ont.
Adolfas Sagevičius prieš me
tus išsikėlė į Owen Sound, kur
įsigijo Crystal motei. Nors prieš
tai versle patyrimo neturėjo,
nauju verslu yra patenkintas —
sėkmingai verčiasi. Toronte dir
bo siuvykloje kaip lygintojas.
Į trumpą žinutę apie lietuvį

misijonierių J. Kisielių Meksi
koje, pageidaujantį lietuviškos
spaudos, atsiliepė du “Tž” skai
tytojai. Pirmiesiems metams už
sakė jam “TŽ” jurbarkietis Vyt.
Jonaitis, o sekantiems metams
pasižadėjo p. Daulenskas, misijonieriaus kaimynas iš Lietuvos.

jaunimai praneša “Canadian Ju
nior Ballet Society”, kad ji sa
vo dešimtmečio proga rengia
spektaklį balandžio 10, 11 ir 12
d., 8.30 v.v., Hart House salėje.
Į šią baleto draugija priimami
berniukai ir mergaitės nuo 15
metų amžiaus. Draugija padeda
jiems lavintis baleto srityje ir
organizuoja kaikuriuos kursus
nemokamai. Draugijos nariai
privalo mokytis reguliariose ba
leto mokyklose. Narių tarpe yra
įvairių tautybių žmonių. Draugi
jos meno vadovė yra Diana Jablokova - Vorps. Adresas: 1920
Avenue Rd., Toronto 12, Ont.
Tel. 489-7597.
A. a. Matilda Bonikienė, 83
metų amžiaus, mirė balandžio 6
d., Velykų rytą, senelių prieglau
doje Christie gatvėje. Velionė
buvo paralyžuota ir per pasta
ruosius 6 metus buvo reikalin
ga slaugymo. Paliko dvi dukte
ris — p. Daukuvienę, p. Petrušauskienę ir sūnų J. Bonikj, gy
venantį Kalifornijoje. Velionė
buvo pašarvota Turner ir Porter laidotuvių namuose. Palaidota trečiadieni, balandžio 9 d.,
10 v. r., lietuvių kapinėse iš
§v. Jono Kr. par. bažnyčios. —
Velionė buvo gimusi Klaipėdos
krašte Fišerių šeimoje. Išvykusi
Anglijon susipažino su p. Bonikiu, ištekėjo ir atvyko Kanadon
prieš I D. karą. Kurį laiką gyve
no Montrealy, Timminse, Toron
te ir kitur. Laidotuvėse dalyvavo
gausus būrys ankstyvesnės imi
gracijos tautiečių.

©^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
SPAUDOS KONFERENCIJA spor,
to klausimais šaukiama balandžio 1213 dienomis Klevelande tinklinio ir
krepšinio pirmenybių metu. Dalyvau
ti kviečiami visi spaudos darbuoto
jai, rašą sportiniais klausimais. Kon
ferenciją organizuoja ŠALFASS inf.
skyrius.
“Žalgirio” sporto draugijos 25 me
tų sukakčiai atžymėti “Minties” lei
dykla Vilniuje išleido rinkinį “čempijonai greta mūsų”. Draugijos veik
los apžvalgą jame pateikia “Žalgirio”
centro tarybos pirm. A. Slanksnis.
Apybraižos supažindina skaitytojus
su “Žalgirio” veteranais A. šimanu,
V. Mikėnu, Helsinkio ir Melburno
olimpiadų dalyviais — S. Butautu, K.
Petkevičium, S. Stonkum bei kitais
krepšininkais, lengvaatlečiu J. Pypine, treneriais A. Šociku, B. Balaišiene, broliais R. ir E. Vaitkevičiais,
buvusia pasaulio rekordininke B. Kalėdiene, Europos čempijonių taurę
laimėjusiomis Kauno “Žalgirio” ran
kininkėms, olimpinių bokslo varžybų
prizininkais R. Tamulių ir J. čepuHu, krepšinio meistrais M. Paulaus
ku, Z. Bareikyte, lengvaatlečiais A.
Baltušniku, A. Varanausku ir plauki
ke V. Burkauskaite. Apbraižas pa
ruošė sporto žurnalistai.
Baku mieste pasibaigė Sovietų Są
jungos stalo tenisininkių varžybų ko
vos pogrupiuose. Į šešiolikos stip
riausių tenisininkių grupę pateko lie
tuvaitės I. Bražiūnaitė, A. Giedrai
tytė ir A. Skarulienė. Moterų-gru
pėje sėkmingiausiai žaidė ir visus aš
tuonis susitikimus laimėjo Laima
Balaišytė-Amelina.
Lietuvos ledo ritulio taurės turny
rą laimėjo Kauno “Inkaro” koman
da, baigminiame susitikime įveikusi
Ukmergės “Vienybę” 4:3.
Vilniaus Statybos krepšininkai
baigminiuose antrosios grupės peržaidimuose laimėjo III vietą, nors pra
džioje jie šioje grupėje pirmavo.
M. Paulauskas vėl iškilo kaip ge
riausias krepšių metikas — iki šiol
yra įmetęs 580 krepšių. Arčiausiai
prie jo yra priartėjęs A. Palivoda su
529 taškais.
Jaunių lengvosios atletikos užda
rų patalpų rungtynėse pasižymėjo
Vilma Augustinavičiūtė — šuolyje į
tolį nušoko 5,77 m. Tai naujas Lie
tuvos mergaičių rekordas.
Černigove vyksta Sov. Sąjungos
mergaičių krepšinio pirmenybės; da
lyvauja Vilniaus ir Klaipėdos krep
šininkės. Po ketverių rungtynių abi
komandos turi po 3 laimėjimus ir
yra antrose vietose.

meisterė; Kanados meistere tapo bū
dama 14 metų ir vieną dieną prieš
savo penkioliktąjį gimtadienį tapo
Amerikos meistere.
G. Kerniūtė dalyvavo plaukymo
rungtynėse Toronto USH baseine ir
laimėjo I vietą 200 ji plaukime nu
gara; 100 jd. plaukime ji buvo antra.
Išvyka Į Londoną. Vyčio krepši
ninkai kovo 29 d. viešėjo Londone,
kur sužaidė dvejas rungtynes su Tau
ro krepšininkais. KSA jaunių A pir
menybių rungtynėse Vytis įveikė tauriečius 75:58. Tauro Daugvilio, 35,
dėka rungtynės buvo apylygės, ta
čiau Vyčio komanda jautėsi daugiau
išlyginta ir pajėgesnė. Vyčio koman
doje šį kartą gerai mėtė Akelaitis
22. Komandoje dar žaidė: Vaičeliūnasll, Duliūnas 12, žolpis 2, Lauri
navičius, Nacevičius 4, Bumelis 2,
Ignatavičius 22; Tauro komandoje:
Butkus 5, Švilpa 7, Zabulionis, Ra
monas 2, Misius 9, Chainauskas, Barščiauskas. Po šių rungtynių Vyčio
jaunių A komanda KSA pirmenybė
se eina be pralaimėjimų ir yra I
vietoje. Vyrų rungtynėse vytiečiai
atsilaikė gerai tik pirmame puslaikyje — 40:40; vėliai! pasijuto nuo
vargis, nes daugelis narių žaidė ant
ras rungtynes. Tauro komanda darė
gerą įspūdį — visi augštaūgiai ir ge
rai mėto. Rungtynės pasibaigė Tauro
pergale 98:73. Žaidė Tauro komando
je — Daniliūnas 18, Barškėtis 30,
Navackas 16, Daugvilis 10, Butkus 6,
Švilpa, Rekštis, Johansonberger 14;
Vyčio — Duliūnas 4, Laurinavičius,
Bumelis, Ignatavičius 24, Kazakevičius 13, Vaičeliūnas 6, Sprogis 26,
Juozaitis 7, Žolpis, Nacevičius, Akelaitis 2.
Mūsų rėmėjams V. Bakūnui Pem
broke, V. Žemaičiui Š. Ontario, A.
Baneliui ir S. Laurinavičiui nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS

Toronto CYO mergaičių krepšinio
lygos baigminės rungtynės pradeda
mos šią savaitę: ketvirtadienį, 7 v.v.,
Prisikėlimo salėje Aušra B I žaidžia
su Aušra B II; po jų 8.15 v.v. Auš
ra A — Vytis; penktadienį, 7 v.v.,
King Edward mokykloje Aušra D —
St. Edward.
šį šeštadienį, 2 v.p.p., Prisikėlimo
parodų salėje rengiamas Aušros klu
bo stalo teniso sezono užbaigimo
turnyras. Registracija vietoje.
šį savaitgalį Aušros vyrų jaunių
A ir B krepšinio komandos vyksta
į Klevelandą š. Amerikos krepšinio
pirmenybėm. Mergaičių klasėje pir
menybės neįvyks, nes užsiregistravo
vien tik Aušras komanda.
SPORTAS VISUR
Toronto stalo teniso lygos pusbaigAtrankinėse pasaulio futbolo pir mių rungtynėse Aušros jauniai —
menybių rungtynėse Italija ir R. Vo Almis Kuolas, Liudas Klevinas ir
kietija sužaidė lygiomis 2:2. Pasaulio Paulius Klevinas nugalėjo West
pirmenybės įvyks 1970 m. Meksikos End YMCA III 6:4 ir 6:4. Baigmėje
mieste.
jie žais su West End YMCA IV.
Amerikos krepšinio žaidėjui L. AlNuoširdi padėka V. Plačiakiui, Pri
cindor Niujorko komanda buvo pa sikėlimo parapijos bankeliui ir kat.
žadėjusi 314 milijono dolerių, bet moterų dr-jos Prisikėlimo skyriui už
tas nesutiko ir žais Milwaukee ko finansinę paramą.
mandoje, kuri jam sumokės apie 1,5
Kanados sporto apygardos krepši
milijono dolerių.
nio pirmenybės ir Kanados lietuvių
Televizijos programoje apie Sov. krepšinio lygos užbaigimas prieaug
Sąjungos ledo ritulį vienas iš kal lio klasėms įvyks balandžio 19-20 d.
bėtojų pareiškė, kad pirmieji Sov. d. Balandžio 19 d. vakarą ateitininkai
Sąjungos mokytojai šiame sporte bu moksleiviai ir Aušra turės bendrą,
vo Pabaltijo respublikos.
vien jaunimui skirtą pasilinksminimą
— šokius. Vyrų klasės pirmenybės
VYČIO ŽINIOS
įvyks
savaite vėliau, balandžio 26-27
V. Nešukaitytė atvirose Ontario
d.d.
Vyrų
klasėje dalyvaus 4 komanstalo teniso pirmenybėse vėl laimė
jo 3 pirmas vietas: moterų vieneto, dos ir pirmame susitikime žais Aušra
moterų dvejeto ir mišraus dvejeto. su Vyčiu, Hamiltonas su Montrealiu.
Dvejeto varžybas ji laimėjo kartu su
savo seserimi F. Nešukaityte. Praei
tos savaitės Toronto spauda plačiai
ir su nuotraukomis paminėjo jau
nąją meisterę. Pasirodo, V. N., bū
dama 13 metų jau buvo Toronto

mokytojas Otavoje
vos apylinkės pirn

ir tenykštes lietuvių mokyklos
reikalais. Jo vadovaujama apy
linkės valdyba kreipėsi į Kana
dos Lietuvių Fondą paramos mo
kyklai. Vasario 16 proga šiais
metais prie Otavos rotušės pir
mą kartą istorijoj buvo iškelta
Lietuvos vėliava.
Slovakų studentų choras
“Lucnica” iš dabartines Čeko
slovakijos koncertavo Niujorke
tarptautiniame universitetų fes
tivalyje ir po to atvyko į Toron
tą. Į Massey salę susirinko apie
2000 slovakų ir čekų. “The Glo
be a. Mail” muzikinis kritikas
J. Kraglund parašė labai gerą
įvertinimą, apgailestaudamas,
kad torontiečiai, mėgstą muziką,
neatkreipė dėmesio. Programa
buvusi ne tik tautinio, bet ir
universalinio pobūdžio. Diriga
vo Stefen Klimo.
“Polish Canadians — Profile
and Image” — tokio vardo kny
ga išleista Kanados lenkų tyri
mo instituto. Tai kolektyvinis
leidinys, kurį redagavo T. W.
Krychowski. Jame rašo: R. K.
Kogler, B. Heydenkom, Z. Ru
¥ Szyrinski, V.
.. W.
„ Adamsinėk, V.
^fewi’cz, J.J A. Wojciechowski,
. Kaina — $5.00, puslapių —
112. Apie Kanados lenkus yra
išleista keletas knygų anglų kal
ba. “Canada Ethnica” serijoj iš
leista knyga, parašyta montrealiečio Rabcewicz.
Vincas Čižikas, 13 metų am
žiaus, ledo ritulio sporte. Jis
žaidžia “Toronto Olympic Ju
nior Club” ir jau gavo 5 taures,
kurios bus išstatytos šalia žy
miųjų ledo ritulio žaidėju, kaip
Mahovlic ir kitų. Balandžio 11
d. bus banketas, kuriame jam
ir kitiem bus įteiktos laimėto
sios taurės. V. Čižikas mokosi
šv. Ritos mokyklos VIII skyriu
je.

Ateitininkų žinios
Įžodžio egzaminai įvyks šeštadie
nį, balandžio 12 d., 2 v., Prisikėli
mo par. patalpose. Vyr. moksleiviai
atsineša raštu atsakytą vieną klau
simą — nemažiau kaip 1 puslapį.
Visų būrelių susirinkimai — sek
madienį, balandžio 13, tuoj po “Vely
kų bobutės” programos, maždaug 4
v. Berniukų susirinkimai įvyks Pri
sikėlimo patalpose, mergaičių — L.
V. Namuose.
Vyr. moksleivių susirinkimas —
sekmadienį, 4 v., ateitininkų kamba
ryje.
Nario mokestį po $1.00 papildomai
privalo visi sumokėti iki balandžio
13 d.
MAS centro valdybos loterijos bi
lietų knygutes platina visi mokslei
viai. Yra suaukota 16 įvairių daili
ninkų paveikslų. Perką .bilietus ne
tik turi galimybę laimėti vertingą
paveikslą, bet ir paremti jaunimo
veiklą.
Ateitininkų stovykla Wasagoje lie
pos 6-19 d. Stovyklautojų amžius 718 metų.
Visi ateitininkai kviečiami parem
ti seselių bazarą, kuris įvyks šešta
dienį. balandžio 12 d.

Skautų veikla
• Priešvelykinėmis dienomis “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų skautaitės dalyvavo švenčiausiojo adoraci
joje jiems nurodytu laiku. Ačiū už
atliktą pareigą.
• “Rambyno” tunto II-oji vilkiu
kų dr-vė 100% užsiprenumeravo
“Skautų Aidą”. Ta proga kovo 29 d.
sueigoje dr-vė buvo nufotografuota.
Dr-vei vadovauja si. M. Rusinas, tal
kinamas globėjo ps. B. Poškos ir
instruktorių.
• Ps. A. Gotceitas buvo pakvies
tas “Rambyno” tunto Mindaugo drau
govės globėju. Balandžio 7 dienos
sueigoje tunto skautininkai egzami
navo kandidatus į patyrimo laips
nius Sekanti sueiga — balandžio 21
d., 7 v. v., šv. Jono Kr. parapijos
salėje.
• Nuoširdus ačiū St. Prakapui už
paramą Kaziuko mugę organizuojant.
• Gauta nauja siunta medžiagos
skaučių uniformoms. Kreiptis į ps.
A. Jankaitienę tel. RO 2-3838.
• Balandžio 19-20 d. Dainavos sto
vyklavietėje, Mičigane, įvyksta LSS
seserijos ir brolijos vadovų-vių suva
žiavimas. Kanados rajono vadovaivės, apie 50 asmenų, važiuos auto
busu ir automobiliais balandžio 18,
penktadienį, 6.30 v.v. nuo Prisikėli
mo bažnyčios. Važiuojantiems reikia
turėti tvarkingą uniformą, tvarkin
gus civilius drabužius ir miegmaišį.
Iš Dainavos bus išvykstama bal. 20
d., 1 v. p.p.; Toronte autobusas bus
7-8 v.v. Vadovai-vės iš Hamiltono,
Niagaros ir Delhi prisijungia prie
Toronto autobuso 8 v. v. pirmoje gazolino stotyje į vakarus nuo 401 ir
6 kelių kryžkelės. Dėl kelionės išlai
dų informacijas teikia tuntininkai.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
vadijų bendras posėdis — balandžio
15 d., 7.30 v.v., skautų būkle. Darbo
tvarkėje — suvažiavimas Dainavoje,
šv. Jurgio iškyla ir kt. reikalai.
• Šį penktadienį, bal. 11 d., 730
v.v., Šv. Jono Kr. par. salėje — tėvų
komiteto ruošiama vakarienė. Dėl
dalyvavimo vadovai-vės susisiekia su
savo tuntininkais.
C. S.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS
SWANSEA, $8000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras namas,
vandens alyvos šildymas, neturi skolų, greitas užėmimas, netoli Bloor.
BABY POINT, $8000 įmokėti, gražus 7 kambarių, rupių plytų, atskiras
namas, kvadratinis planas, puikiai užbaigtas rūsys, garažas su labai
plačiu įvažiavimu, viena atvira skola, puikus pirkinys.
ROYAL YORK GARDENS, apie $8000 įmokėti, didžiulis puikus 8 kam
barių vienaaugštis, garažas su privačiu įvažiavimu, gražiai užbaigtas
rūsys, kieme vaismedžiai, arti susisiekimo.
INDIAN GROVE — BLOOR, tikras dvibutis (dupleksas), 10 kambarių
per du augštus, apie $10.000 įmokėti, du atskiri šildymai vandeniu-alyva, vieta dviem mašinom, arti Bloor bei požeminio traukinio stoties.
ROYAL YORK—BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, apie $10.000
gnokėti ir viena atvira skola; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvaavimu, tuoj galima užimti
HIGH PARK — BLOOR, tikras - triburis (tripleksas), 3 ir 2 miegamųjų,
apie $20.000 įmokėti, garažai, vos keleto metų senumo.
INDIAN RD. — BLOOR, 9 kambarių, atskiras mūrinis namas, apie
$15.000 įmokėti, didelis sklypas, netoli Bloor, dvigubas garažas su pla
čiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, puikus 8 kambarių per du augštus atskiras namas,
puikiai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skoGLENLAKE — BLOOR, 10 kambarių dvibutis, per du augštus, atskiri
šildymai, dvigubas garažas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
JANE — BLOOR, 6 butų apartamentas, gauna virš $10.000 metinių pa
jamų, garažas, puiki vieta, liks viena skola.
14 BUTŲ APARTAMENTAS, virš $24.000 metinių pajamų, puikus mo
dernus pastatas, balkonai, kilimai etc., garažai ir vieta automobilianasi
50 AKRŲ ŪKIS prie #50 plento, $5.000 įmokėti ir viena skola; Nottawasaga upė teka pro kampą.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454

Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis ■
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
*

A

A

PARA/vlA

MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 7Yi%
5V4% už depozitus
asm. paskolos iš 7!4%
53A% už Šerus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
VASARNAMIS Springhurst Beach, Wasagos apylinkėje, dėl savininko
mirties turi būti parduotas sumokant grynais. Sklypas 105 x 142
pėdų dydžio.
BLOOR — ISLINGTON atskiras plytinis namas su garažu, 6 dideli
šviesūs kambariai, šiltu vandeniu šildymas, arti Bloor, apie $30.000
vertės.
_.
WRIGHT AWE — SORAUREN rajone, $20.900 pilna kaina, atskiras,
atskiras, 7 kambariai, saulės kambarys, 4 kambariai antrame augšte,
dvigubas garažas.
BLOOR — KENNEDY, atskiras, plytinis, 7 kambariai per 2 augštus,
3 modernios virtuvės, 2 prausyklos, gera šildymo krosnis, šoninis įva
žiavimai, garažas; $12.000 įmokėti.
DUNDAS — CLENDENAN, plytinis 6 kambarių namas, nauja šildy
mo krosnis, moderni virtuvė, naujai ištinkuoti, alyviniais dažais išda
žyti visi kambariai; lieka viena skola; $5.000 įmokėti.

1082 BLOOR St. WM Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
Ir

SKANUMYNAI
Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės, europinio stiliaus, Š.
Amerikos mėsos ir skanumynų
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982
Yorkdole Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
BEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Rindžeto ir patarnavimo planai. Tšsimokėjimas 5-rlems metams ir ilgiau
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362^777.
Lietuviškai visais šfldvmo reikalais kreiptis: SI Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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LAIŠKAS Iš LIETUVOS

BALIO MASKELIŪNO

Mielas Broli! Labai buvome susirū
pinę, kad į mūsų rašytus tris laiškus
tik dabar gavome atsakymą. Gal mū
sų laiškai Tavęs nepasiekė?
Lietuvių kalbos ir literatūros žino
jimu ir minties išvystymu turi labai
gerą gyslelę - gabumą. Jei Tu iki
šiam laikui neužmiršai tėvų kalbos ir
rašybos, tai tokių mūsų išeivijos tar
pe yra nedaug. Mūsų broliai, patekę
į kitą sūkurį, greit viską užmiršta, ne
tik kalbą, bet ir savo Tėvynę, kuri
juos užaugino, išmaitino, išmokslino.
Kiekvieno mokytojo pareiga ne tik
išmokyt, bet ir išauklėt, įdiegt meilę
mokslui, knygai, darbui ir Tėvynei.
Tą darė ir Tavo mokytojas.
Kiekvienas išeivis pasiilgsta savo
gimtinės, kur mažas bėgiojo, akmenė
lius rankiojo, pilims sienas dėliojo,
kūrė savo ateitį. Kiekvienas nori,
kad gimtinė būtų graži, švari, pasi
puošusi žydinčiais sodais, gėlynais,
puikiais namais, bet žiaurus karas vi
sas svajas nušlavė nuo žemės pavir
šiaus. Gyvenimas yra įdomus, kada
gamta, žmonės, aplinka įdomi. Jei ši
to nėra, gyvenimas pasilieka nepa
trauklus, nuobodus. Lietuvos kraštas
įdomus: daug ežerų, gojelių, kalvelių
ir upių-upelių. Lietuva pasižymi savo
praeitimi — istoriniais paminklais,
kovomis dėl Tėvynės laisvės. Ji garsi
drobelių audėjėlėmis, gražiais rūtelių,
pinavijų darželiais, skardžiais Lietu
vos seselių balseliais.
Mes ir turime darželį ir šiokį-tokį
sodelį su daržu. Manoji žmona la
bai myli gėles, tik vis dar negali pra
sigyventi rožių, kurių labai nori.
Prašo Tave pririnkti įvairių gėlių sėk
lų. Darže pas mus darbo daug, bet
naudos maža. Kaip žinai, Panemunėj
didelis smėlis, o natūralių trąšų sun
ku gauti, o jei ir gautume, tai nėra
kaip parsigabenti, šiais metais vasa
ra šalta, bet dažnai palyja lietus, tai
nereikia kiekvieną dieną iš šulinio
ištraukti 50-60 kibirų vandens, nes
mūsų jėgoms per sunkus darbas.
Dirbame, stengiamės, kad nors daržo
vių nereikėtų pirkti.
Kai ėjom pensijon, galvojome, ką
mes veiksime, bet dabar darbų užten
ka. Gyvename iš pensijų, nes sūnūs
padėt mums negali. Mano žmonos
sūnus dar mokosi ir jam reikia padėt
— duot. Jei'Dievas padės, tai jis šiais
metais baigs. Mano sūnus invalidas.
Jį likimas, kaip ir Tave nubloškė toli
nuo Tėvynės. To dar buvo maža. Pir

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

A.eitIKAS ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKU
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave.,
295 Roncesvalles Avė.,
Tek 531-6165
TeL 536*1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
KeL ir penkt. 9—9 vai.

ĮVAIRŪS SIUHTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO BOVANOS:
(vairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistorinial radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntinių svoris neribotas. nėse krautuvėse.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19Va svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsim? ir duosime patarimą.
• Musu įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

EXPORTING

BALTIC

<& SKAITYIOJAI PASISAKO

CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALŪZA

miausia trūko dvylikapirštė žarna, po
poros metų darė operacija ir išpjo
vė % skrandžio. Sustiprėjo, pradėjo
dirbti, bet vėl nelaimė — pernai tu
rėjo mašinos avariją: veidą, rankas
stiklai supjaustė, suspaudė plaučius,
koja virš kelio lūžo, o klubo kaulą vi
sai sutriuškino. Po 3 mėn. kančių li
goninėj grįžo prie šeimos. Dabar ra
šo, kad dirba, bet sveikata silpna. Rei
kia dar operuoti, nes negali kairės
akies pakreipt į šoną, bet bijosi. Jo
viso$ nelaimės mane prislėgė ir su
naikino paskutinę sveikatą. Gal Tu,
broli, ir pykai, kad aš nieko apie jį
nerašiau. Keliskart bandžiau apie jį
parašyti, bet skausmas išblaškydavo
mintis. Jis augina du sūnus: vienas
lanko medicinos institutą, o kitas bai
gė tris skyrius. Reiškia, kad nevisuomet žmogus yra savo likimo kal
vis. Tai aiškiai liudija kad ir mudvie
jų likimai. Abu augome Lietuvos že
melėj, vargome, mokėmės, kūrėme
geresnę ateitį, bet mano dainelė jau
sudainuota, o Tu, mylimas Broli, kaip
rašai, susitvarkęs labai puikiai. Te
ir toliai! Tau Dievas duoda sveikatos
ir laimės. Mes be galo džiaugiamės
Tavo pasisekimais. Kiek suprantame,
tai Tu turėjai prie Ontario ežero že
mės sklypą. Linkime Tau sėkmingai
baigt tvarkytis.
J. ir K.
MIN. P. KLIMO BIBLIOTEKA
Š. m. “Tž” 5 nr. tilpo pirmame
puslapyje straipsnis “Užgeso du Lie
tuvos švyturiai”. Ten buvo parašy
ta, kad gausi P. Klimo biblioteka
1954 m. buvo parduota Laisvosios
Europos kolegijai Strasburge, vė
liau pateko lenkų bibliotekon Pary
žiuje. Man nesuprantama; gal galė
tumėte atsakyti kokiu būdu Klimo
biblioteka pateko pas lenkus Pary
žiuje? Juk mes turėjome savą?
D. Keršienė
Rg<l Tokią informaciją apie min.
P. Klimo biblioteką pateikia Lietu
vių Enciklopedija XII tome 121 psl.
Kaip ir kodėl taip įvyko, galėtų pa
aiškinti arčiau tų dalykų stovėję
žmonės.
SPAUDA IR SKAITYTOJAS
Kalbant apie lietuviškos spaudos
sunkumus, vertėtų nuoširdžiau pa
žiūrėti į tikrąsias priežastis.
Argi mūsų spaudoje nėra perdaug
tų skaitytojus stumdančių pamoky
mų ir priekaištų, tų perdėtų liaupsi
nimų apie žmones kaip atlyginimo
už jų visuomeninę ar kitokią veiklą?

KANADOS ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psL
nių bausmių. Policija turės teisę
suimti vairuotojus, atsisakan
čius įrodyti savo tapatybę. Už
neatsargų važiavimą vairuotojai
bus baudžiami ne tik pinigine
bauda, bet ir kalėjimu iki še
šių mėnesių. Lig šiol už greičio
ribos nesilaikymą vairuotojų
laukdavo $5-$50 bauda. Ateityje
teks mokėti nuo $2 iki $5 už
kiekvieną mylią virš greičio ri
bos. Jeigu pvz. vairuotojas 50
mylių greičio zonoje bus nutver
tas važiuojant 80 mylių, jam
teks už kiekvieną mylią virš
greičio ribds sumokėti po $5,
t. y. $150. Spėjama, kad nauja
sis įstatymas bus priimtas ir pa
tvirtintas iki vasaros pabaigos.
Aštrus susikirtimas dėl Montrealio naujojo aerodromo įvyko
tarp premjero P. E. Trudeau ir
Kvebeko premjero J. Bertrando.
Federacinė vyriausybė nutarė
naują tarptautinį Montrealio ae
rodromą įrengti prie St. Scholastique, 26 mylios į šiaurės vaka
rus nuo Montrealio miesto, kai
tuo tarpu J. Bertrandas aerodro
mo norėjo Drummondville vieto
vėje, šiaurės rytuose. J. Bertran
das apkaltino Otavą, kad prem
jero P. E. Trudeau sprendimas
pasitarnaus Kvebeko separatis
tams. Orinio susisiekimo bend
rovės pritaria premjerui P. E.
Trudeau, nes Drummondville
aerodromas nusileidimo laukian
čius lėktuvus būtų privertęs

nepaisomas, jo brangus laikas apva
giamas/.. Pamažu, apviltas, jis vis
mažiau pradeda bekreipti dėmesį į
lietuvišką laikraštį.
Tą pat galima pasakyti ir dėl ben
dradarbių. kuris lietuviškas laikraš
tis tikrai stengiasi sutelkti geriausius
bendradarbius arba su jais palaiky
ti glaudžius santykius? Dažnai re
daktoriai laiko save taip užsiėmu
siais, kad paprasčiausio mandagumo
ir dėkingumo neparodo savo bendra
darbiams. Dėl šių ir dėl augščiau mi
nėti} priežasčių daug bendradarbių
pamažu nutyla.
Si. Mazilius

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3

Spalvoti ir paprasti priim
tuvai. Neturi plastikinio
spausdinto tinklo (printed
circuit). Viskas — rankų
darbo, todėl yra patvares
ni, gedimas retesnis ir pa
veikslas geresnis. Pasirin
kimui - daugiau kaip 50 mo
delių.

(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)
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kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikroi džiaugti*.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PASKEVICIUS

laikinai persikėlė į
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)
Towers — Loblaw’s kiemas

Įvažiavimas tiesiai H
Dundas gatvės.

DANTŲ GYDYTOJA

A. LIŪDŽIUS, B.L.

1577 BLOOR ST. WEST

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D.
Varnų, ūkių ir betkurio verslo
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, i sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
408 Roncesvalles Avenue - Toronto.
Margio vaistinės namų II augštas.

ELLIS

Gijimo* Ii Howard Park Avenue)
Priėmimo laika*: kasdien-nuo 10 v.r. .Iki 1
Antradieniais Ir peaktadienlols nuo 6-0 v.v.
v.p.p. liskyrus trecladjop. Ir Mkmadlanlu*.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey. St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

AVE.

(prie Queensway)

Tel. 762-1009. •

Priima pacientus pagal
susitarimą.

OKULISTAS

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

S. BROGOWSKI, OJ>.

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

672 LANSDOWNE AVE, TORONTO 4. ONT. 295 RONCESVALLES AVE, TORONTO 3, ONT.
TEL. 531-6165
TEL. 536-1373
Ketvirtadieniais ir penktadieniais atidaryta iki 9 vai. vakaro

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(J rytus nuo Duffcrin St.)

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vaL ryto iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pieta.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
<
<
<
<

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V BAČĖNAS
e teikia patarimus planuojantiems keliones
e sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
o

o parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
o patarnauja atsikviečiant gimines

be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
r

M

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR kT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4 -1403

NOTARAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

Hamiltone skyrius:

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

DR. E. ZUBRIENE

ALFA RADIO and TV sales and service

Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tol. EM 4-5036.

čia gaurite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

Sav. P. Uzbalb

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
296 BROCK AVĘ. (tarp Dunir couego. TeL 531-1305

1 84

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Tel. 549-2005

1000 College St., • LE. 1 "3074 •

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

ZENITH aparatus galite
gauti pas

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir L L Automobilių vilkikas (towing). Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. yw
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (balandžio 2—8)
atidaryta visą parą — 24 valandas.

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

SALES AND SERVICE
M
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardoodamoa
lempos ir batarejoa. Prityręs specialistas su ilga praktika

Tel. 766 -1372

i ►
>
>
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Sav. R. Svasiulis

DUFFERIN RADIO and TV

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJOS
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
Pirm., ąntr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

TAILORS

780 Queen St W.
prie Gore Vale
TeL EM. 4-7994

1613 Dundas St. W.

Telefonas LE. 2-4108

Res. tel. LE 6-5363

drabužių.

TAISOM IR PARDUODAM T.V. h HJFI
STATOJ IR TAISOM T.V. ANTENAS.
S32 - 7733

(prie Dundas)

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

A & B

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

Bloor Auto rite uarage das

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

K. Striaupis

skraidyti virš JAV teritorijos.
Atrodo, nesutarimo priežasties
tenka jieškoti St. Scholastique
artume prie Ontario sienos.
Premjeras J. Bertrand, matyt,
jaučia, kad dėl šio aerodromo
nduj i pramonės centrai gali iš
augti Ontario pasienyje. Su ke
liais ir visais įrenginiais aero
dromas atsieis apie $400 milijo
nų ir bus užbaigtas 1974 m.
Premjeras P. E. Trudeau susi
kirtimui turėjo kitą priežastį —
piktą urzgimą Ontario provinci
joje. Nors tarptautinės orinio
susisiekimo bendrovės reikalau
ja nusileidimo teisių Toronto
aerodrome, Otava nutarė Toron
to naujojo aerodromo planus ati
dėti tolimesnei ateičiai. Ontario
politikai ir gyventojai premje
rą P. E. Trudeau kaltina Kvebe
ko favorizavimu. Jie kelia klau
simą — ar verta įrengti naują
Montrealio aerodromą, kai ori
nio susisiekimo bendrovės tarp
tautinio aerodromo nori Toron
te?
Užsienio reikalų ministeris M.
Sharp, parlamente paklaustas,
ar P fan cūžijos prez. De Gaulle
1970 m. pradžioje iš Vašingtono
neužsuks į Kanadą, atsakė, jog
Kanados vyriausybė nėra numa
čiusi jo kviesti. Pasak M. Sharp,
prez. De Gaulle 1967 m. viešė
jo Kanadoje. Pagal tarptautinį
etiketą dabar pirmiausia prem
jeras P. E. Trudeau turėtų būti
pakviestas į Paryžių atsakomojo
vizito. Tokio kvietimo Otava dar
nėra gavusi.

Patarimas
Vienas Paryžiaus laikraštis pa
tarė moterims:
— Jei nori, kad tavo vedybi
nis gyvenimas būtų laimingas,
su savo vyru elkis, kaip su sa
vo šuneliu — kasdien duok jam
tris kartus valgyti, būk švelni,
nenervink jo valgant ir žiūrėk,
kad grandinėlė, kuria jį laikai,
būtų pakankamai ilga.
Šuo ir klebonas '
Su senuoju klebonu visi bu
vo susigyvenę. Jis ir pamaldose
nerodė išradingumo, nejieškojo
naujovių, ir žmonės tuo buvo
patenkinti. Gi naujasis klebonas
su visokiausiomis naujovėmis
daugeliui tuoj įsipyko, ir buvo
jaučiamas įtempimas taip para
pijiečių ir kunigo. Kartą sekma
dienį parapijietį atsekė šuo. Kai
kunigas užtraukė giesmę ir visi
dalyviai pradėjo giedoti, tai ir
šuo tuoj pradėjo staugti. Dėlto
kelis kartus teko pertraukti gies
mę. Pagaliau, kunigas nebeiš
kentęs tarė:
— Kodėl Tamsta neišvedi iŠ
bažnyčios savo šuns?
— O kodėl aš turiu išvesti jį?
— atsakė piktas parapijietis. —
Jūs, kunige, viską čia pradėjote.
Namai nereikalingi
Nejudomo turto pardavėjas
desperatiškai stengėsi parduoti
vieną namą, bet jo įkalbinėja
mas klientas atrodė jokiais ar
gumentais nepaveikiamas. Paga
liau jis kreipėsi į pardavėją, sa
kydamas:
Gal daugiau laimėtumėm, jei būtų
— Tamsta negali suprasti, jog
Kolchoze
labiau paisoma, kas skaitytojui yra
daugumai
žmonių nuosavi namai
įdomu, patrauklu ir naudinga. Skai
— Ar atskirsi savas kiaules
tytojas nori informacijos, galimai nuo kolchozo, bendrai jas šerda nereikalingi. Juk gimstame ligo
ninėse, vedame bažnyčiose ir
pilnos, teisingos, pateiktos oriai ir mas?
su geru skoniu. Deja, daug kartų
— Atskirsiu! Manosios riebes mirštame automobilių nelaimė
se...
Parinko Pr. Al.
skaitytojas pasijunta negerbiamas, nės. ..

THE BEST MADE EVEN BETTER

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia

ŠYPSENOS

FRANK
INSURANCE AGENCY LIMITED

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

OKULISTAS
L.LUNSKY, R.O.

TeL 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921-3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

BARAUSKAS
REAL ESTATE BROKER

30 Dewson St., Toronto, Ont.

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

STASYS DAUGIS 481-6560

Telefonas 769-4131 arba 769-4612

DUNDAS AUTO BODY

Mrs. EDNA FERRIER

2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel.

1.222K a-ha W4 4-i*ni

VISŲ

RŪŠIŲ

APDRAUDA

231-2661

857-1383

3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONT.

(Town of Bolton)

231-6226

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finmmr'im'is — Bonds — Mortgage garantijos.
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Šv. Jono Kr. par. žinios

— Prisikėlimo pamaldas paįvairi
no parapijos suaugusiųjų ir jauni
mo chorai ir sol. V. Verikaičio solo
giesmės. Chorų vadovams, choristams
ir visiems, įsijungusiems į velykines
iškilmes, nuoširdi padėka.
— A. a. Matilda Bonikienė laido
jama iš parapijos bažnyčios lietuvių
kapinėse, kur prieš keletą metų pa
laidotas velionės vyras. Velionės duk
roms, sūnui ir jų šeimoms gili užuo
jauta.
— Dėkojame dr. A. Valadkai, au
kojusiam $25 šalpai.
— šią savaitę lankomi parapijie
čiai: Lansdowne, Brock, Mechanics,
St. Clarens ir Margueretta.
— Sutvirtinimo sakramentas bus
teikiamas gegužės 3, sekmadienį, 11
vai. pamaldų metu.
— Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės II sekmadienį. Nuo ba
landžio 20 d. besirengiantiems vai
kams pamokos bus sudažnintos: 3
kartus savaitėje.
— šį trečiadienį 9 v. pamaldos už
a.a. Adelę Karbačienę. šį šeštadienį
gedulingos pamaldos: 8 v. r. už a.a.
Joną Valadką, 10 vai. už a.a Alfon
są Dausą. Sekmadienį: 10 v.. A. P.
Augaičių šeimos intencija, 11 v. —
už Plečkaičių šeimos mirusius.

Elm Tree senelių prieglaudo
je, 3595 Keele St., Downsview,
Ont., serga P. Jogaudas, buvęs
Telšių gimnazijos direktorius.
Ligonis yra 88 m. amžiaus. Ne
seniai jis buvo nusilaužęs koją, o
šiuo metu atsirado ir daugiau
komplikacijų.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems
už gausias aukas rekolekcijų mie
tu Prisikėlimo ir Šv. Jono Kr.
parapijose. Taipgi reiškiame pa
dėką gerb. kunigams klebonams
wž leidimą rinkliavoms ir vi
siems, taip nuoširdžiai talkinu
siems rinkliavų metu. Viešpaties
palaima telydi duosniuosius ge
radarius. Visus prisimename sa
vo maldose, ypač Kristaus Prisi
kėlimo švenčių laikotarpyje.
Visiems dėkingos —
N. Pradėtosios Marijos seserys
r

“Tėv. Žiburiams"
- aukojo:

$50: Toronto Kredito Kooperaty
vas “Parama”; $15: KLB Delhi apy
linkė; $10: Sudburio medžiotojų ir
žūki auto jų klubas “Geležinis Vilkas";
$6: J. Jonikas; $5: V. Petruškevi
čienė, J. Lapavičius (Lapp); rėmėjo
prenumeratas po $10 atsiuntė: dr.
C. Kuras, P. Dunderas, L. Stasiūnas,
J. Strodomskis, B. Znotinas, A Jurjonas, V. Grabauskas, S. Bušinskas,
dr. A. Valadka, J. Rūbelis, VI. Kaz
lauskas, A. Laugalys, P. Jokšas, O.
Malkauskas; $4: A. Skabeikienė, J.
Krasauskas, J. Gustainis, J. Stro
domskis; $3: J. Rutkys, J. Telšinskas; $2: M. Jankus, B. Stundžia, T.
Stanulis, I. Kąliukevičienė, L. Valiu
kas, S. Pakauskas, J. Kavolėlis, P.
Kareckas, K. Vilbikaitis, V. Kudirka,
Kl. Kazlauskas, M. Gelžinis, J. šeperys; $1: A. Padolskis, V. Skaržinskas, M. Kupris, J. Kaseliūnas, J.
Elksnys, P. Augustaitis, B. Giedrai
tienė, S. Kiršinąs, A. Rimkus, A. Bekintis, V. Navickienė, J. Karaliūnas,
A. Bandžo.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.
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Prisikėlimo par. žinios
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"GintarėliuA ” vakaro-balių
\
\

Nuoširdi padėka chorams ir jų va
dovui kun. Br. Jurkšui už Velykų
muzikinę programą; kolonijos ir pa
rapijos organizacijoms bei jų vado
vybėms už pavyzdingą švenč. Sakra
mento adoraciją D. savaitės metu;
aukojusiems gėles bažnyčiai papuošti;
parapiją ir vienuolyną sveikinusiems;
duosniai prisidėjusioms įvairių rink
liavų metu.
— Nuoširdi užuojauta M. Meškaus
kui, Lietuvoje mirus seutei Aldonai.
Mišios už velionę — geg. 3 d., 8.30 v.
— šį šeštadienį, 9 v., Mišios už
a.a. J. Valatką, užpr. p. Valatkienės;
šį sekmad., 9 v. — už a.a O Trečio
kienę, užpr. p. Naudžiųvienės; 11.15
v. — Už mirusius šeimos narius,
Užpr. p. Dervinių.
Tretininkų mėn. susirinkimas
— šį sekmadienį po paskutinių Mi
šių
— Pensininkų laisvavakaris — šį
trečiadienį, balandžio 9 d., 6.30 v.v.
parodų salėje. Visi vyresnio amžiaus
maloniai kviečiami atsilankyti, pasi
vaišinti ir pasidalyti švenčių įspū
džiais.
— Kun. Br. Jurkšas yra išvykęs į
JAV; grįš bal. 17 d. šį sekmad. cho
rai bažnyčioje negieda.
— Religijos pamoka gimnazistams
— šį sekmad. po 10 v. Mišių muz.
studijoje. Pamokos baigsis balandžio
mėnesio paskutinį sekmadienį.
— Pirmajai Komunijai besiruo
šiančių vaikų tėvų pasitarimas — šį
sekmadienį po 11.15 v. Mišių (ne po
10 v.) parodų salėje. Po pamokos
vaikučiai iš LV Namų atvedami į
parodų salę. Bent vienas tėvų iš
kiekv. šeimos stengiasi dalyvauti.
— Iki pirmosios Komunijos liko
vos 3 savaitės. Nuo šio sekmadienio
pamokos sudažninamos šia tvarka:
sekmad. po 10 v. Mišių; antrad. ir
ketvirtad., 7 v. v. Pamokos vyks LV
Namuose. Prašom pasirūpinti, kad vi
si vaikai reguliariai dalyvautų.
— Katechetinė pamoka I-IV sky
riams — šį sekmad. po 10 v. Mišių.
Antrad. ir ketvirtad., 4.30 v. pamo
kų nebebus, nes jas pakeičia Sutvir
tinimo sakramento pamokos. Liku
sius 2 sekmadienius, bal. 20 ir 27
d.d., po 10 v. Mišių pamokos bus
visiems skyriams nuo I iki VIII kar
tu.
— Nuo balandžio .15 d. pradeda
mas vaikų ruošimas Sutvirtinimo
sakramentui. Pamokos bus kas ant
rad. ir ketvirtad. 7 v.v. ir kas sek
mad. po 10 v. Mišių LV Namuose.
Sutvirtinimo sakramentą priima jo
iki šiol dar nepriėmę, įskaitant ir
šiais metais pirmąją Komuniją pri
imančius. Tėveliai, kurie manytų,
kad jų vaikai dar permaži, Sutvir
tinimo sakramento priėmimą gali ati
dėti iki sekančio karto — 1972 m.
— Pakrikštyta Juozo ir Uršulės
Bacevičių dukrelė Kristina Elena,
Albino ir Danutės Beresnevičių duk
relė Vida Valerija, Simo ir Brendos
Barškečių sūnus Paulius Darius. Svei
kinimai!

BALANDŽIO 12, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAKARO,
Prisikėlimo parapijos auditorijoje
o

"GINTARĖLIŲ" PRISTATYMAS

•

MENO KORINIŲ LOTERIJA

JŲ ATLIEKAMA PROGRAMA

*

VAISĖS, IR ŠOKIAI (D'Amico orkestras)

BILIETAI

Rengėjos —
K. L. K. Moterų Draugija

— $3.00

STUDENTAMS — $1.00

NEPRALEISKITE RETOS PROGOS!

Atvelykio sekmadienį, balandžio 13,

Prisikėlimo salėje Lietuvių Vaikų Namų (seselių)

metinis bazaras ir popietė
•v •

Pradžia-po 10 vai. Mišių
f * Bufetas su ponių pagai
mintais koldūnais ir
£
velykiniais pyragais
a

• Popietė-“Velykų bobutė”
3 v. p p.
• Programę atliks vaikų
darželio vaikučiai
• Užbaigai-žaidimai

Kviečiame visus pasinaudoti bazaru, pasivaišinti ir dalyvauti "Velykų bobutės" po-

pietėje, kur pasirodys jauniausios kartos artistai

Rėmėjų valdyba ir seserys

Opera “Ponia Tarnaitė”
(“LA SERVĄ PAD RON A" G. B. PERGOLESI)
Reto grožio komiška 2 veiksmų opera su talentingais lietuviais solistais ir orkestru

atvyksta iš Čikagos į Torontę
š

3.

m. balandžio 19, šeštadienį, 7 vai. vakaro

Vieta: Brockton Auditorium (Bloor-Brock)
Bilietai gaunami:
J. Margio vaistinėje, 408 Roncesvalles Avė.,

parapijų spaudos kioskuose (sekmadieniais)
Bilietų kainos: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00

J. Dambrausko sporto krautuvėje,
275 Roncesvalles Avė.,

Salėje eilės rezervuotas.
Visus maloniai kviečia
“Tėvynės prisiminimai”

Atvelykio sekmadienį, balan
džio 13, Prisikėlimo salėje ren
giamas bazaras seselių darbams
paremti. Pradžia — po 10 v. Mi
šių. “Velykų bobutės” programa
— 3 v.p.p.

“TŽ” redakcija nuoširdžiai dė
koja visiems, sveikinusiems Ve
lykų šventės proga.
Komiška opera “Ponia Tar
naitė”, sukurta jauno italų kom
pozitoriaus G. B. Pergolesi, sta
toma Toronte š.m. balandžio 19
d. Brock auditorijoj. Vaidins tie
patys artistai, kuriais gėrėjosi ir
Čikagiečiai. Serpinos vaidmenį
atliks sol. Dalia Kučėnienė, ko
loratūrinis sopranas, Uberto —
Vyt. Nakas, bosas, laimėjęs pre
mijas “Margučio” ir “Dirvos”
konkursuose, daktaro — Juozas
Aleksiūnas, tenoras. Operą pa
rinko ir solistus paruošė muz. Iz.
Motekaitienė, talkinama J. Va
lentino, kuris Čikagoje vaidino
karininko rolę. Dekoracijos —
dail. J. Dauigvilos, drabužiai —
N. Banienės, apšvietimas — Vyt.
Žygo. Pastatymo orkestrinę mu
ziką atlieka pianistas M. Motekaitis, styginmkai — P. Matiukas, P. Armonas, A. Paukštys,
F. Strolia. R. S.

KLB TORONTO APYLIN
KES TARYBOS SUSIRINKI
MAS — balandžio 20, sekma
dienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo par.
parodų salėje. Jame kviečiami
dalyvauti rinktieji tarybos na
riai ir organizacijų bei lietu
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir
vių institucijų atstovai. Susirin
virtuvė su baldais High Park rajone.
kimo metu valdyba padarys me
Skambinti tel. 533-0613.
tinį veiklos pranešimą, bus ren
ATLIEKU visus namų medžio re
kama nauja apyl. valdyba. A.
monto darbus. Tel. 535-4724,
Rinkūnas pakviestas tarti žodį
bendruomeniniais
klausimais.
DARAU NUOTRAUKAS vestuvių,
Apyl. valdyba
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti Į
K. L. K. Kultūros Draugijos
namus. Skambinti tel. 766-5738. Ad REIKALINGA MOTERIS vyresnio
amžiaus moteriai prižiūrėti. Tel. “Žiburiai” metinis susirinkimas
resas: fotografas B. Tarvydas,
—- šį šeštadienį, balandžio 12 d.,
277 Runnymede Rd.
763-1894.
3 v. p.p., salėje virš “TŽ” redak
cijos. Kviečiami visi nariai da
M U Z Ė J A U S RETENYBĖ
lyvauti.
Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos
Dail. A. Rūkštelės paveikslų
parodą rengia KLB Toronto apy
sidabrinės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu,
linkės valdyba Prisikėlimo paro
10 litų — su Vytauto Didžiojo, 10 litų — su prezidento A.
dų salėje balandžio 19-27 dieno
Smetonos ir kitos. Kainoraštis — pareikalavus.
mis. Parodos reikalais rūpinasi
P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO St, Vancouver 10, BC, Canada
L. Švėgždaitė.

Metinė ateitininkų šventė —
balandžio 20, sekmadienį. Jau
nimas jai ruošia specialią pro
gramą. Prisikėlimo par. bažny
čioje bus specialios pamaldos,
kuriose jaunimas dalyvaus orga
nizuotai su vėliavomis, pamoks
lą sakys kun. J. Staškevičius.
Popietinėje programoje — iškil
mingas įžodis, prof. A. Damušio kalba, meninė programa,
šventės išvakarėse ateitininkai
sendraugiai ruošia vakarienę,
kurios metu kalbės prof. A. Damušis, o jaunieji talentai atliks
nuotaikai pritaikytą meilinę pro
gramą. Vakarienėje dalyvauti
kviečiami visi ateitininkai ir jų
svečiai bei viešnios. Rengėjai
prašo iš anksto įsigyti bilietus
pas pirm. B. Sakalą arba kitus
valdybos narius. Pažymėtina,
kad vakarienės dalyviai turės
progos pasigrožėti dail. A. Rūkštelės paveikslų paroda.

LENGVIAUSIASBŪTDAFūžSAKYn SIUNTINIUS f"

ERNAS SUPERMARKET

LIETUVĄ PER "TAURO" SIUNTINIŲ ATSTOVYBĘ

18 BROOKSIDE AVE.
TORONTO 9, ONT.

Turiu didelį pasirinkimą dovanoms lietuviškų odinių albumų, pinigi
nių, lietuviškų įvairių ilgo grojimo plokštelių ir Lt.
Priimu užsakymus iš visos Kanados ir JAV-bių
Viskas apdrausta ir garantuota.

IR MOTERŲ

:
;

(kampas Bloor-Durie gatvių).

— šv. Kazimiero par. choro kon
certas įvyks gegužės 3 d. Bus nau
ja, įdomi meninė ir kartu linksma
programa. Vadovauja muz. A. Amb
razaitis. Visi Montrealio lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti.
— Baigęs MacDonald College Ken
neth šimonėlis balandžio 12 d. Rawdon miestelyje susituoks su Sandra
Parkinson, kuri irgi yra baigusi tą
pačią kolegiją.
— P. Ambrazaitis, jr., gegužės mė
nesį baigs odontologiją McGill uni
versitete. Netrukus po to važiuos vie
niems metams į pajūrio provincijas,
kur, kaip dantų gydytojas, teiks ne
turtingiems žmonėms patarnavimus,
važinėdamas su specialiu federacinės
valdžios autobusu-priekaba, kur bus
įrengtas dantų gydymo kabinetas.
— Verbų sekmadienio rinkliava —
$214.67; gėlėms pirkti surinkta $103.

Aušros Vartų par. žinios
Jurginių mugę skautai organizuo
ja Atvelykio sekmadienį. Prasidės po
10 vai. Mišių. Norintieji galės ska
niai, skautiškai papietauti.
— šv. Onos Draugija rengia kle
bono pagerbimą vardinių proga ba
landžio 19 d. Meninę programą at
liks Aušros Vartų parapijos choras,
diriguojamas ponios M. Roch. Links
majai daliai gros populiarusis A. Bal
čiūno orkestras. Skani vakarienė.
Įėjimas — $3, moksleiviams — $1.50.
Kviečiami visi.
— “Baltijos” stovyklavietei ruošia
ma loterija ir pobūvis įvyks balan
džio 20 d.
— Ateitininkų šventė numatyta
balandžio 27 d. Aušros Vartų para
pijos salėje,
- — Moksleivių ateitininkų vasaros
stovykla įvyks liepos 12-19 d. “Bal
tijos” stovyklavietėje.
— Montrealio skautai stovyklaus
dvi savaites “Baltijos” stovyklavietė
je nuo liepos 20 d,
— Kun. Stasys Kulbis, SJ, išvyko
į Delhi, Ont., pavaduoti tos parapi
jos klebono, išvykusio pasigydyti. Vė
liau kun. Kulbis aplankys vakarų Ka
nados lietuvių kolonijas. Grįžti žada
maždaug po dviejų mėnesių.
—- Aukojo naujajam altoriui $100:
V. V. Ivanauskai; $32: H. Dauderis;
po $25: W. K. Gentman ir Gyvojo
Rožinio Dr-ja; $20: J. Jocas; $15: J.
M. Adomaičiai; po $10: W. Bunis,
A. Danaitis, V. Dikaitis, V- Gustai
nis, J. Jagminas, O. P. Jakšiai, P.
Jonuška, J. Kazenavičius, E. W. Kerbeliai, J. Kupris, V. Piečaitis, A. Re
meikienė, A. Rugienius, J. šeidys, L.
Urbonas, A, Vaitiekūnas, J. Vieraitis, Z. A. Vilimai; $8: L. Kunnapuu;
po $5: A. Kirkilionis, J. Lukoševičius.
— Rinkliava kovo 23 d. — $226.18;
kovo 30 ČL — $207.59; antroji rink
liava — $124.33,

Jaunimo ansamblis. Sparčiai
vyksta pasiruošimai pirmajam
ansamblio koncertui - krikšty
noms balandžio 26 d. Aušros
Vartų par. salėje. Šia.proga an
samblio pasveikinti ir trumpai
pasirodyti programoje atvyks ir
visa Toronto “Birbynės” grupė,
vadovaujama muz. D. Viskontienės. Naujasis Montrealio an
samblis, kurio būsimas vardas
bus paskelbtas tiktai krikšto
dieną, jau yra pakviestas kon
certams Otavoje ir vėliau To
ronte. Rengėjų komiteto vardu
— S. Jaugelis

TEL. 762-4252

\

Sav. Alė Kerberienė

4

MONTREALIO “NERINGOS”
SKAUČIŲ TUNTAS Aušras Vartų
parapijos salėje kovo 23 d. turėjo la
bai gražią sueigą. Didelis lietuviško skautiško jaunimo būrys užpildė sa
lę ir laukė atvykstant viešnios iš Či
kagos vyr. skautininkės sesės Joni
kienės. Viešnią pasitiko dvasios va
das kun. St. Kulbis. Įnešus vėliavas,
sueiga buvo pradėta Lietuvos himnu.
Vyr. skautininke tarė trumpą skau
tišką žodį. Po to užrišo prie vėliavos
tautinę juostą, kuri išausta ir atsiųs
ta ^esių skaučių pavergtoje tėvynėje.
Tai simbolis, tylaus bendradarbiavi
mo pavergtos Lietuvos skaučių su
laisvėje esančioms sesėms. Po to bu
vo paukštyčių ir skaučių Įžodžiai, kak
laraiščių įteikimas, pakėlimai ir ap
dovanojimai, kuriuos atliko vyr. sk.
sesė Jonikienė. Ordinais ir medaliais
apdovanotos: vyr. skautininke L Lu
koševičienė — Lelijos ordinu, skauti
ninkės I. Kličienė ir J. Tanner — or
dinais už skautiškos veiklos nuopel
nus, jaun. skautė R. Lukoševičiūtė—
medaliu už skautišką pažangumą. Po
oficialiosios dalies sekė laužas. Daug
gražių dainų padainavo mūsų skau
tai. Tarp dainų buvo sceniniai pasi
rodymai. Jie buvo gerai paruošti, įdo
mūs ir linksmi. Paukštytės parodė1
daržo gyventojus — agurkus, kopūs
tus, svogūnus, salotus, morkas ir net
paklydusį baravyką, čia jos šoko, dai
navo ir deklamavo. Jaun. skautės su
vaidino du komiškus dalykėlius. Vyr.
skautės inscenizavo Gilšės ežero pada
vimą. Laužas baigtas daina “Lietuva
brangi”, o sueiga — tradicine skau
tiškai daina “Ateina naktis”. Iš visos
sueigos matyti, kad skautės daug
dirba. Sėkmės joms. Šiais metais
skaučių vadovybę sudaro: tautininke
A. Baršauskienė, adjutante L žižytė,
vyr. skaučių draugininke B. Kuncevičiūtė; skaučių draugminkės — V. Mu
rauskaitė ir J. Andri uškevičiūtė;
jaun. skaučių draugininkės—D.Blauzdžiūnaitė ir J. Žukauskaitė. A. A.

“Lito” balansas kovo pabaigo
je pasiekė $2,492,348.36. Trū
ko tik $8,000 iki pilnų 2.5 milijono dolerių. Vien per kovo mė
nesį “Litas” paaugo $51,000, o
nuo pradžios metų — $105,000.
Svarbesnės aktyvo pozicijos
(skliausteliuose — praėjusiais
metais tą patį mėnesį): kasa ban
ke $105,147 (87,811), išduotos
paskolos $2,172,433 (1,962,475),
vertybiniai popieriai $145,785
(93,265), centrinėje kasoje $21,617 (21,018). Svarbesnės pasyvo
pozicijos: terminuoti indėliai
$470,910 (2,000), šėrai $1,298,
551 (1,433,070), depozitai $633,934 (674,631), atsargos fondai
$52,754 (37,255), siu metų pel
nas $36,153 (25,859). Pr. R.
Torontiškio dienraščio “The
Telegram” savaitinis priedas 14
nr. paskelbė ilgoką reportažą
apie Montreal! kaip apie pavo
jų pilną miestą. Reportažas pa
vadintas “Terror in Brown Pa
per Bags”. Prie jo pridėta iliust
racija — popierinis maišelis su
bomba viduje. Reportaže rašo
ma: “Montrealis yra. nerviškas
miestas.:. Jame reikia budriai
vaikščioti — vengti įtartino
siuntinuko Įtartinoje vietoje.”
Dinamito esą visur pilna. Net
uždraudus dinamito gamybą vi
same krašte, pakankamai liktu
jo slaptose vietose ir užtektų 20
metų.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

I

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P.

ADAMONIS

ATLANTIC
valgykla

Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.

1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045

Tel. OFF.: 722 - 3545
RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

A. NORKELIONAS

V. Ir V. IVANAUSKAI

SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette St. Tel. 767-4086
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
1—11 vai. vakaro

Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS
6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)

Montreal, 36 Que.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus
923-7194.

Sav. A. Čeponis

Tol. RAymond 7-3129

—..........
—j
66 I I T A O99
ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 1
L1 1 AV
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš ________ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4, Ont.

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W.

Šv. Kazimiero par. žinios

Iš NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

BARONESSA

ĮVAIRIEMS DARBAMS

SCEPTER Mfg. Co. Ltd., 11 BERMONTSEY Rd., TORONTO 16, Ont.

NUOLATINIAM DARBUI reika
lingas anglų kalbą mokantis žmogus.
Pradinis atlyginimas $125.00 į sa
vaitę ir po šešių mėnesių darbo pri
dedama $25.00 į savaitę. Teirautis
— P. Regina, teL 233-3344.

1969. IV. 10 — Nr. 15 (1002)

IS MONTREAL®

Parduodamas
nepasterizuotas
medus

ST. PRAKAPAS - TEL. 767-9088

PIRMAUJANTIS TORONTO PLASTIKINIŲ GAMINIŲ

Pastovus darbas. Prašome kreiptis į Mr. E. Lember
tel. 751-3820

SUVALKŲ TRIKAMPIO graži vi
dutinio ūgio, tamsių, garbiniuotų
plaukų, 20 metų lietuvaitė nori su
sirasti gyvenimo draugą Toronte ar
kitoje Kanados vietovėje ne senesnį
kaip 30 metų. Suinteresuoti prašomi
skambinti Toronte: dienos metu (ang
liškai) 751-3284, vakarais (lietuviš
kai) 769-7131. Kelionė jau apmokėta.

Gauti naujausi eilutėms ir kiti pavyzdžiai. Skambinti bet kuriuo metu:

19 St. John's Rd. (Dundas St. W. kampas) Tel. RO 2-4781.
E. A. PELVENIAI — LIETUVIAI SAVININKAI
Turime visokių rūšių dešrų, lietuviškų sūrių, ungurių ir sil
kių. Savaitgaliais galima gauti bulvinių dešrų.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

FABRIKAS J IEŠKO VYRŲ

•

kviečiami į

įsi

•

MOKA UŽ:
Depozitus..............................5.0%
Šerus (numatyta) J_______5,5%
Term. ind. 1 met._______ 6,5%
Ter. ind. 2 met._________ 6.75%'
Term. ind. 3 met._______ 7.0%
Nemokamas gyvy bės draudimas t
iki $2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v„
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
*
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
6 vai. ir vakarais — pirmad, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

1

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir per visus ilguosius savaitgalius.

