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Maironis Niujorke
Jungtinių Tautų tarptautinės Dag Hammarskjoldo bibliotekos
salėje buvo surengtas pobūvis, kuriame pagerbtas Lietuvos dainius
Maironis. Pobūvį atidarė jo rengėjas — rusiškosios knygos klubo
atstovas rusas dr. Vladimiras Sokolovas. Paskaitą apie Maironį
anglų kalba skaitė Jungtinių Tautų bibliotekos direktorius Levas
Vladimirovas. Po to parodytas filmas apie Maironį ir paskaityta
jo poezijos. Tokią žinią paskelbė komunistinė ir prokomunistinė
lietuvių spauda, kuri tą pobūvį skelbė iš anksto ir tuo būdu kvietė
lietuvius dalyvauti. Nežiūrint visų pastangų, pobūvis buvo negau
sus. Kodėl? Ar dėlto, kad lietuviai nesidomi savo tautiniu dainiu
mi? Ar netinkama vieta? Anaiptol! Lietuviui Maironis, yra jo vi
daus balsas, išsiliejąs posmu “Lietuva brangi”, nepamainomas,
kaip ir pati Lietuva. Vieta? Tinkamesnės vietos prestižo atžvilgiu
turbūt nėra visame Niujorke. Išgirsti kalbant apie Maironį Jung
tinėse Tautose, rodos, turėtų būti garbė, juoba, kad tai kelias į
tarptautinį pripažinimą. Ir visdėlto mažai kas iš sąmoningų lietu
vių ten dalyvavo. Beveik visiems buvo aišku, kad tai pobūvis, ku
riam iš esmės rūpi ne Maironis, bet kiti dalykai. Kas rūpėjo, ma
tyti iš rengėjo — rusiškosios knygos klubo. Tai organizacija, ku
riai knyga tėra priedanga. Jos pagrindinė misija yra politinė, kaip
ir pačios Jungtinės Tautos, kurias rusai nuo pat pradžios panau
doja savo politiniams tikslams. Ir Maironis šiuo atveju jiems
.buvo panaudotas.

Maironis buvo ne tik poetas, bet ir kunigas, Lietuvos atgi
mimo dainius, tautinės sąmonės žadintojas, laisvės šauklys. Tokio
žmogaus rusai, atrodo, jokiu būdu negalėtų panaudoti savo poli
tiniams tikslams. Bet taip atrodo tik neakyliesiems, kurie nemato
komunistinių vilionių. Tik prisiminkime pvz. popiežiaus Jono
XXIII paminklą Lenkijoje, kurį pasišovė statydinti komunistai.
Rodos, tai puikus dalykas — komunistai pagerbia Katalikų Bend
rijos galvą. Daugelis lenkų tikinčiųjų, net kaikurie kunigai, susi
žavėjo tuo projektu ir aukojo lėšas paminklo statybai. O tuo tarpu
Lenkijos vyskupai, su kardinolu Wyszynskiu priešakyje, perspė
jo tikinčiuosius neaukoti, neprisidėti prie minėto paminklo staty
bos, nes tai pridengta komunistų politika. Tuo būdu komunistai
siekė laimėti tikinčiųjų masių pasitikėjimą, suskaldyti jų eiles, pa
kirsti vyskupų autoritetą ir visos Katalikų Bendrijos/Tai buvo
klastinga gudrybė, kurią nevisi įžvelgė. Atsirado lenkų, kurie
nepaisė vyskupų perspėjimo, sakydami, kad tai puikus projektas,
geras darbas, o kas jį atlieka ir kokiu tikslu — nesvarbu. Jie
nežinojo, o gal užmiršo seną romėnų Virgilijaus išmintį, išreikš
tą posakyje “timeo danaos et dona ferentes” — bijau graikų,
net ir dovanas teikiančių. Ta senoji gudrybė pasikartojo ir Mai
ronio atveju. Darbas iš esmės geras, bet atliktas su politiniu tiks
lu. Rusas pastatė Maironį savo delne ir ištiesė ranką išeivijos lie
tuviams: štai kokia laiminga Lietuva; tik mūsų dėka jūsų dainius
iškeltas Jungtinėse Tautose; lenkitės ir dėkokite “didžiajam bro
liui, Lietuvos išlaisvintojui!”
★ ★ ★
Popiežiaus Jono XXIII paminklas Lenkijoj ir Maironis Niu
jorke nėra izoliuoti atvejai, rodą komunistų pridengtus tikslus.
Jie yra metodo išraiška. Tai vykdymas senos taisyklės “mundus
vult decipi, ergo decipiatur” — pasaulis nori apgavystės, tad apgaudinėkim. Tai matyti pvz. ir santykiavime su pavergtos Lietuvos
tautiečiais. Rusiškoji politika ir čia visur kyšo. Ji ne tik leidžia,
uet ir skatina bendrauti pavergtuosius lietuvius su išeivija, tačiau
su pagrindine sąlyga: laimėkite išeivių pritarimą Maskvos politi
kai, skelbkite, kad Lietuvoje klesti gerovė, dainuokite “Lietuva
brangi”, bet priminkite, kad nemažiau brangi “didžioji tėvynė”
Rusija, kurios dėka Lietuva tokia iškili. Tas propagandinis mo
tyvas prasikiša daugeliu atveiu. Pvz. kad ir iškilusis solistas Virgi
lijus Noreika. Jo koncertus Kanadoje ir JAV-se tautiečiai priėmė
kaip grynai kultūrinį-patriotinį mostą. Atrodė, kad solistas toje
plotmėje ir išsilaikys. Deja. įsimaišė propagandistai ir Niujorke
nusigabeno jį dainuoti iškilmėje, kur buvo išgarbinta Lietuvos
okupacija. Tai metė politinį šešėlį visai solisto misijai išeivijos
tarpe. Buvo matyti, kad už grynai kultūrinio žygio slypi valdovų
politiniai tikslai. Tai dalykai, kurie visą ryšiu klausimą kompro
mituoja. Nejaugi vilniškiai ryšininkai neturi apdairesnių žmonių,
sugebančių orientuotis ir suprasti tikrovę?
KANADOS ĮVYKIAI

DERYBOS SU
Kanados užsienio reikalų min.
M. Sharp paskelbė Vašingtone
įvykusioj spaudos konferenci
joj, kad komunistinė Kinija su
tiko pradėti derybas dėl diplo
matinių ryšių užmezgimo su Ka
nada. Kinijos diplomatinio pri
pažinimo klausimą iškėlė prem
jeras P. E. Trudeau, pernai lai
mėjęs federacinio parlamento
rinkimus. Derybos prasidės se
kantį mėnesį Stockholme tarp
abiejų ambasadų, sustiprintų
specialiais atstovais iš Pekingo
ir Otavos. Jos bus slaptos — M.
Sharp jau yra davęs įsakymą
kanadiečiam diplomatam veng
ti betkokių komentarų spaudai.
$1. Sharp teigia, jog Kinijos pri
pažinimas yra būtinas, nes be
jos tiesioginio dalyvavimo ne
įmanoma išspręsti didžiųjų pa
saulio problemų.
Torontietis senatorius John
Black Aird pasitraukė iš Atlan
to Sąjungos Kanados Parlamen
tinės Draugijos pirmininko pa
reigų, pasisakyda mas prieš
premjero P. E. Trudeau nutari
mą mažinti Kanados karinius
įsipareigojimus Europoje. Jo
nuomone, Kanada šį žingsnį pa
sirinko tokiu laiku, kai įvykiai
Čekoslovakijoje ir R. Europoje
reikalauja ne įsipareigojimų ma
žinimo, bet jų didinimo. Pana
šią mintį pakartojo Otavon už
sukęs V. Vokietiioš užsienio rei
kalų min. W. Brandtas, kuris
jau yra taręsis su sovietų amba
sadoriumi apie proporcingą Var
šuvos ir Atlanto sąjungų kari
niu jėgų mažinimą. Pasak W.
Brandto. Kremlius gali susidarvti įspūdį, kad kompromisas
abipusei įtampai mažinti nėra
reikalingas, nes Kanados pasi-

KINIJA

traukimas liudija Atlanto Sąjun
gos irimą. Derybose su Maskva
yra būtina tvirta Atlanto Sąjun
gos narių laikysena. Prieš mė
nesį Hamiltone įvykusiame On
tario liberalų suvažiavime 41%
paklaustų atstovų pasisakė už
Kanados dalyvavimą Atlanto Są
jungoj dabartinių Įsipareigoji
mų rėmuose, 31% siūlė juos ma
žinti, 6% — didinti’ 20% — pa
sitraukti iš šios organizacijos ir
2% buvo neapsisprendę. Prem
jero P. E. Trudeau nutarimą pa
gyrė rumunų kompartijos ofi
ciozas “Scieriteia”, nes Rumu
nija. jausdama sovietinės oku
pacijos grėsmę, nori abiejų ka
rinių blokų panaikinimo.
Kvebeko premjeras J. Bertrandas turėjo pasikalbėjimą su
Canadian Press žinių agentūros
atstovais. Jis reikalavo įgyven
dinti dviejų tautų idėją Kana
doje ir grasino Otavai referen
dumu. Toks kvebekiečių nuomo
nės atsiklausimas turės patvir
tinti jo Union Nationale parti
jos nutarimus, su kuriais nenori
sutikti federacinė vyriausybė. J.
Bertrandas pasisakė prieš cent
ralizaciją, Otavos kišimąsi Į pro
vincinius reikalus, nes tokia tak
tika tarnaujanti Kvebeko sepa
ratistams.
Atlanto provincijų ekonominė
taryba iteikė 40 puslapiu raštą
Naujosios Škotijos, Naujojo
Brunswick© ir Princo Edvardo
salos vyriausybių sudarytam stu
dijų centrui, siūlantį šių trijų
provincijų politinę, ekonominę
ir administracinę sąjunga. Eko
nomines problemas padėtu iš
spręsti bendri provincijų ištek
liai. o išlaidas sumažintų $38 mi
lijonais valdžios įstaigų sujun-
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Naujojo montrealiečių jaunimo ansamblio narės. Naujasis an
samblis, vadovaujamas Z. Lapino, H. Lapinienės ir I. Kličienės,
siekia apjungti montrealiečių talentus dainos, muzikos ir šokio
srityje. Jis išaugo iš jau turėto meninio vieneto ir ruošiasi išplėsti
savo veiklą
Nuotrauka J. Šablausko

M

Oazių laikai yra praėję
Pasikalbėjimas su naujuoju Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku Stasiu Barzduku
— Tokių balsų įvairiomis pro
— Nors esate aktyvus PLB koj. Kanados lietuviui turi rūpėti
jo
brolio
likimas
Belgijoj,
Urugva

gomis
iš tikrųjų pasigirsta. Tai
eilėse bene nuo pat PLB įstei
juj,
Zelandijoj
ir
Lt
Turim
dalintis
natūralu laisviems žmonėms lais
gimo, bet pačioje jos viršūnėje
atsistojote visai neseniai. Kaip kultūriniais lobiais: žurnalais, kny vuose kraštuose. Tačiau tai tik
atrodo visas veiklos plotas, žvel gomis, plokštelėmis, šiam tikslui tu negausūs paskiri balsai, ir be
rim turėti pakankamai visiems priei reikalo kai kas dėl jų jaudina
giant iš naujosios pozicijos?
— PLB valdyboj esu atsidū namų bibliotekų ir skaityklų. Siste si. Bendruomenės organų spren
ręs kartu su buv. pirmininku mingai turim keistis gyvaisiais savo dimus saisto tikrovės suvokimas
a.a. Juozu Bačiūnų jo iniciaty žmonėmis — dainininkais, muzikais, ir atsakomybės pajautimas. Tik
va: PLB Toronto 1963 metų sei mokslininkais, dailininkais. Tik tada rovė gi yra tokia, kad politiniam
me jis pasiūlė, jei kandidatuo sudarysim gyvą savo Pasaulio Lietu darbui yra susiorganizavę spe
siąs aš, tai taip pat kandidatuo vių Bendruomenę tikrąja šio žodžio cialūs politiniai organai. PLB
siąs ir jis. Susitarėm kandidatu©-, prasmę. BendraOimnę, kuri bus pa- valdybai reikia skaitytis su jų
ti n- kartu su kitais buvom iš jėgi vykdyti - tauūfflos -mūsų pūčiu buvimu ir ‘veikla. Štai del ko
rinkti. Man, kaip žinote, teko darbus ir kuri savo organizuotumu ji nuoširdžiai siekia su jais tar
vykd. vicepirmininko pareigos: imponuos kitataučiams” (“Į Laisvę” pusavio susipratimo ir lojalaus
bendradarbiavimo. Neseniai, ko
šaukti PLB valdybos posėdžius, 1968 gruodžio nr.).
siūlyti jiems darbotvarkes ir
— Iš PLB valdybos, vos pra vo 15, įvykusiame PLB valdybos
daugiausia vykdyti tai, kas bū dėjęs planuoti, pasitraukė PLB posėdy taip pat dalyvavo Vliko
davo nutariama, pavedama, įtai Kultūros Tarybos pirmininkas pirmininkas dr. J. K. Valiūnas,
gojama. Pirmininkas paprastai prof. dr. A. Klimas. Iki šiol ne ir abi pusės išreiškė tokį savo
su manim pasitardavo ar žodžiu, buvo paaiškintos jo pasitrauki nusistatymą: “Vlikas, sudarytas
politinių lietuvių srovių ir lais
ar laišku, ar telefonu ką rašy mo priežastys.
vės
kovos sąjūdžių pagrindu, iš
damas, viešumai skelbdamas, ką
—
Nemanau,
kad
prof.
dr.
A.
paskirties vadovaus politinei lie
atsakingesnio pats spręsdamas
ir darydamas. Mudu sutarda Klimo pasitraukimo priežastys tuvių laisvės kovos veiklai, ir
vom. Tad stovėjau prie pirmi galėtų būti kokia paslaptis. Jos Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ninkavimo darbo labai arti. Va pasakytos 1969 vasario 3 jo pa su juo sieks darbų suderinimo
dinas, visiškas naujokas nesu. Iš reiškimu: tai profesinio darbo ir ir abipusės pagalbos. Organiza
esmės nesikeis nė žvilgsnis, ku šeimos aplinkybės. Bet iš bend cinį Vliko tvarkymąsi PLB lai
rį apibūdinau prieš trejetą mė ruomeninio gyvenimo ir darbo ko jį sudarančių grupių bei jo
nesių dar iš vykd. vicepirminin dr. Klimas nesitraukiąs — lie organų (seimo, tarybos ir valdy
kąs kelių Bendruomenės pada bos) vidaus reikalu ir jokiu at
ko pozicijų:
linių
ir kelių kitų liet, organi veju į tai nesikiš”. Mano įsiti
“Oazių laikai, kai vieni nuo kitų
stengėmės atsitverti daugybės smul zacijų nariu.
kinimu, toks kelias yra realūs ir
kių draugijų ribomis, yra praėję. Ne— Ar PLB valdyba yra suda ne tik abiem pusėm, bet ir pa
norėkim jų grąžinti. Spauda, radijas, riusi savo veiklos planą, ar ten- čiam reikalui naudingas.
televizija, lėktuvų susisiekimas, ra kinsis improvizuota veikla?
— Nors PLB sudaryta nepar
ketų skrydžiai ardo tautų ir valsty
— PLB valdyba atskiroms tiniu pagrindu, bet užkulisiuo
bių uždarumą, skirtingos religijos
darbo sritims iš savo narių iš se vis jaučiami ir partiniai vė
randa tarpusavio kalbą, kodėl lietu
skyrė vadovaujančius pareigū jai. Ar čia nėra kariais dvivei
vis turėtų būti išimtis ir skendėti
nus: turi švietimo ir kultūros diškumo: viešumoje nepartinė
vien savo parapijoj, draugijoj, sro
tarybų pirmininkus, turi visuo veikla, o slaptumoje ji apspren
vėj? Bendruomenė stengiasi šį užda
meninių reikalų, informacijos, džiama politinių grupių?
rumą pralaužti. JAV lietuvis turi ži
jaunimo ir finansų vicepirminin
— Su tais “partiniais mūsų
noti, ką' daro ir ko siekia jo brolis
kus,
turi
pirmininką,
vykd.
vi

vėjais
” iš tikrųjų kažkas netvar
Australijoj, Europoj, Pietų Amencepirmininką ir sekretorių-iždi- koj. Jų tradicijos pažymėtos “se
ninką bendriesiems reikalams.
girnas, šios trys provincijos tu Be to, kiekviena specialaus dar nojo raugo” nuotaikomis — at
ri tik 1.486.000 gyventojų, ku bo sritis jau turi arba turės taip siribojančiu nepakanta ir žudan
rių reikalus lengvai galėtų tvar pat atskirus organus, pvz. PLB čia demagogija. Tai mato net
kyti viena vyriausybė, iš trijų Švietimo Tarybą, PLB Kultūros patys partininkai ir, rūpinda
ministerijų padarydama vieną/ Tarybą, PLB Jaunimo Sekciją miesi bendru labu, ne vienas
Kanados vyriausybė už $335.- ir t.t. Atskirų darbo sričių pla nuolat ir nuolat primena: pakil
000 sutiko pastatyti 152 gyvena nai yra būtini, ir PLB švietimo kime aukščiau partijų! pasėdė
muosius namus Saigono Minh- Taryba pvz. švietimo ir šeimos kime į šalį partinius savo bilie
Mang priemiestyje pastogės ne metams vykdyti turi pasirengu tus! ir t.t. Deja, tokie raginimai,
tekusiems P. Vietnamo gyvento si detalų planą. Pasirengs pla daugiausia taikomi tik kitiems,
jams. šiame priemiestyje Kana nus ir kiti organai. Bet PLB ne sau patiems, maža tepadeda.
dos lėšomis jau yra pastatytas valdybai teks taip pat atsiliepti Iš kitos pusės, taip pat į bend
72 butų apartamentas. Prie nau ir į paties gyvenimo nuolat ke ruomeninį mūsų gyvenimą yra
jojo projekto $91.000 prisidės ir liamus reikalavimus, taigi nebus nešama ir “nerauginta nuošir
dumo ir tiesos duona” — ta
P. Vietnamo vyriausybė.
galima išvengti nė improvizaci bendruomeninė dvasia, kuri
Pašto paslaugų pabranginimas nės veiklos. Iš kitos pusės, kiek
privertė užsidaryti Otavoje paš vienam planui vykdyti reikalin reiškiasi minties tolerancija, tau
tininkams leidžiamą žurnalą gas finansinis pagrindas, o PLB tiniu solidarumu, bendru darbu
“The Postmark”. Jo prenumera valdybos finansai — pati silpno ir pasiaukojimu. Norite pavyz
— štai jis: neseniai miręs
tos negalėjo padengti pašto iš ji jos gyvatos dalis. Į padėtį žvel džio
a.a.
J.
Jis priklausė
laidų. Ryšių ministerijos infor giam realiai: atsiras pinigo — srovei, Bačiūnas.
bet pirmoj vietoj statė
macijos skyrius ši pranešima pa padarysim daugiau; jei jo truks organizuotą
savo Bend
neigė. bet negalėjo nurodyti jo — daugiau mažiau vegetuosim. ruomenę, nestautinę
ji didesnė verty
kių kitų priežasčių, dėl kurių šiuo metu beveik vienintelis bė:
žurnalas turėjo nutraukti dar PLB valdybos pajamų šaltinis
“Tad telkime visus į lietuviu bend
bą.
— tai jos leidžiamasis “Pasau
ruomenę,
apjunkime visus, nešokime
Imigracija i Kanadą pernai lio Lietuvis”. Dairomės ir kitų
sumažėjo 17.5%, lyginant su šaltinių ir tikimės jų atsiras, neš per greit ką nors išskirti, išvyti, kad
1967 m. duomenimis. Bendras mūsų visuomenė konkretiems patys kada nors nepasiliktame vieni
imigrantu skaičius pernai buvo lietuviškiems darbams yra dos ir mažėją, be savo stipriausią ir ver
žmonių. Partijos ateina ir
183.974, kurių 52% — 96.165 ni. Turėtų grįžti į tvarką kraštų tingiausią
praeina, valstybių santvarkos ateina
— teko Ontario provincijai. bendruomenių konstituciniu įna ir praeina, vergijos užgriūva ir su
1968 m. Kanadon imigravo 20.- šų siuntimas, šiuo metu aktua lūžta, tironai užviešpatauja ir žūna,
422 amerikiečiai. 19.774 italai, lus yra menininkų išvykos į —
bet tauta lieka ilgais amžiais, il
37.889 britai, 8.184 prancūzai, Australiją organizavimas, deja, giems
laikams. Visi lietuviai reika
7.563 Karibų salų gyventojai, stringąs kaip tik dėl lėšų stokos. lingi savo
bendruomenei. Ir Lietuva
— Kain su politine sritimi? bus reikalinga
21.686 Azijos ir 5.204 Afrikos
mūsą, ir mes jos rei
kraštų piliečiai. Imigrantų gre Vis girdėti užuominų, kad PLB
tas papildė 9.072 politiniai pa norėtų nerimti ir politinę išei kalingi”.
(Nukelta į 3 pusi.)
vijos veiklą?
bėgėliai iš Čekoslovakijos.

Pasaulio įvykiai
ATLANTE PASTEBĖTI SOVIETŲ KARO LAIVAI PLAUKĖ
NE į VLADIVOSTOKĄ, bet į Viduržemio jūrą. Laivų permetimą iš

Murmansko ir Baltijos jūros uostų Maskva laiko atsaku į neva At
lanto Sąjungos ruošimąsi karui. Čia, matyt, turimi galvoje šios orga
nizacijos laivyno manevrai, kurie prasidės balandžio 20 d. Vidurže
mio jūroje. Manevruose dalyvaus apie 60 karo laivų ir 300 lėktuvų,
priklausančių JAV, Britanijai, Turkijai, Italijai ir Graikijai. Jų
metu bus praktikuojami išsikėlimo veiksmai, kova prieš povande
ninius laivus ir aviacijos smūgiai. Sovietų laivyno stiprinimas Juo
dojoje ir Viduržemio jūrose turi aiškų propagandinį tikslą plėsti
įtaką arabų kraštuose, priversti Izraelį pradėti taikos derybas, rei
kalui esant, išvystyti didesnį spaudimą Rumunijai ir Jugoslavijai.
Laivyno bazes sovietai jau tun
Egipto Aleksandrijoje ir Port jame gyvenime pasireiškiančių
Saide, Sirijos uoste Lapakja, Al- antisocialistinių jėgų. Atrodo, G.
žerijos uostuose Orane, Alžyre ir Husakas jau yra įsirikiavęs į
Mer ei Kebire. Atlanto Sąjungos konservatorių gretas. Prez. L.
vadai dėl sovietų laivų Vidurže Svoboda pastaruoju metu lanko
mio jūroje nesijaudina', nes ame čekoslovaku kariuomenės dali
rikiečių VI laivynas ten yra ge nius, kuriuose jaučiamas didė
rokai stipresnis už sovietų lai jantis nerimas dėl žadamų so
vų telkinį. Karo atveju visą so vietų papildomų divizijų įvedi
vietų jūros jėgą lengvai būtų ga mo.
lima užblokuoti Dardanelų ar
Prancūzijos prez. De Gaulle
Gibraltaro sąsiauriuose. Ši stra vėl kreipėsi į tautą, senato ir re
teginė problema, be abejonės, gioninių reformų referendumą
gerai žinoma sovietų admiro balandžio 27 d. sujungdamas su
lams. Jeigu Kremlius iš tikrųjų asmeniniu prestižu. Jeigu tauta
galvotų apie karą, jis ne tik ne^ atsakys “ne” į siūlomas refor
siųstų laivų į Viduržemio jūrą, mas, prez. De Gaulle grasino pa
bet dargi stengtųsi juos iš ten sitraukti iš pareigų. Visuotinio
atitraukti į Murmanską ar Vla pritarimo atveju jis žada pre
divostoką.
zidentauti iki 1972 m. Senato re
Atlanto Sąjungos dvidešimt- forma šią instituciją padarys tik
mečiui skirta konferencija Va patariamuoju balsu, o 21 regijošingtone nutarė jieškoti priemo no administraciją — tarpinin
nių įtampai Europoje sumažin kais tarp centrinės vyriausybės
ti. Vyriausios būstinės štabui ir vietinės valdžios 95 departa
įsakyta paruošti pasiūlymų są mentų.
rašą iki š.m. gruodžio mėn. ši
Maskvoje tris dienas viešėjo
oficialaus pranešimo dalis buvo Rumunijos užsienio reikalų min.
atsakas į Varšuvos Sąjungos ko C. Manescu. Jo viešnagės metu
vo 17 d.Budapešte padalytą pa “Pravda” paskelbė straipsnį apie
siūlymą sušaukti visų Europos L. Brežnevo doktriną ir naciona
valstybių konferenciją šio kon lizmą, kuris esąs didžiausias ko
tinento politinėms problemoms munizmo priešas/Kadangi Ruspręstu Pranešime pabrėžiama, munija laikosi tautinės linijos ir
kad tokioje konferencijoje tu visiško neutralumo, šis straips
rėtų dalyvauti visi Atlanto Są nis, matyt, buvo įspėjimas jos
jungos nariai, taigi ir Kanada vadams. Artėjant pasaulinei
su JAV. Tuo metu, kai Vašing kompartijų konferencijai, Mask
tone posėdžiavo Atlanto Sąjun vai rūpi Rumuniją susigrąžinti
gos nariai, Sovietų Sąjunga pa į savo rėmėjų gretas. Baigminia
skelbė savo reikalavimus, kurių me pranešime buvo konstatuotas
pagrindinis liečia V. Vokietiją*. C. Manescu “draugiškas nuomo
Kremliaus vadai nori, kad V. nių pasikeitimas” su L. Brežne
Vokietija pripažintų Europos vu'ir A. Kosyginu, šis terminas
valstybių dabartines'sienas, at paprastai vartojamas tokiu atve
sisakytų* teisių į V. Berlynu ir ju, kai nebūna padaryta jokių
suteiktų diplomatinį pripažini esminių sprendimų.
mą R. Vokietijai. Tokio reikala
Vašingtone viešėjęs Jordani
vimo Atlanto Sąjunga negali pa jos karalius Husseinas įspėjo
tenkinti, nes tektų atsisakyti Vo prez. R. Niksoną, kad Artimie
kietijos suvienijimo minties. Va siems Rytams gresia naujas ka
šingtono konferencijoje buvo ras. jeigu nebus išspręstas žydų
kritikuotas Kanados premjero P. ir arabų ginčas. Izraeliui jis pa
E. Trudeau nutarimas sumažinti siūlė šešių punktų taikos planą,
įsipareigojimus Europoje. Di kuris duotų teisę naudotis Suezo
džiausią opoziciją žada V. Vokie kanalu ir suteiktų diplomatinį
tija, turinti 450.000 vyrų kariuo Izraelio valstybės pripažinimą*
menę. Betkoks jėgų balanso ma jeigu Izraelis grąžintų arabams
žinimas vokiečiams yra didelis kare užgrobtą teritoriją, šį pla
smūgis. Atitrauktus Atlanto Są na Izraelio atstovai pavadino po
jungos dalinius turėtų pakeisti litinių dūmų uždanga. Jie pa
pati V. Vokietija, tačiau tokiu smerkė ir 4 didžiųjų pasitarimus
atveju sovietų propagandistai taikos klausimu ir protestavo
tuojau pradėtu rėkti apie vokiš prieš Jungtinių Tautų nutarimą
kojo “militarizmo” atgimimą. atšaukti specialų pasiuntinį G.
Dėl šios priežasties V. Vokietija Jarringą. Problemos sprendimą
yra priversta ribotis 450.000 vy gali apsunkinti du netikėti radi
rų kariuomene.
niai. Izraelio geologai aptiko di
Sovietų Sąjungos vyriausybė deles požeminio vandens atsar
įteikė notą Kinijos ambasado gas Sinajaus pusiasalyje, o Gouriui, siūlydama derybas įtampai rim vietovėje, prie Mirties jū
pasienyje sumažinti. Panaši no ros, buvo rasti naftos šaltiniai.
ta jau buvo įteikta kovo 29 d., Kyla klausimas — ar Izraelis
bet į ją Pekingas net nesiteikė sutiks pasitraukti iš Sinajaus,
atsakyti, šį kartą deryboms siū kai surastas vandud šią dykumą
loma netgi konkreti data. Kinie gali paversti derlingu plotu?
Suomijos kompartijos suvažia
čių kompartijos IX kongresą so
vietų radijas apšaukė naujos vime į 35 narių centrinį komi
partijos sudarymu. Pasak Mask tetą nebuvo išrinktas nė vienas
vos, ji nieko bendro neturi su stalininkas, kurie dabar šaukia
marksizmu ir leninizmu, o tėra atskirą savo klikos suvažiavimą
balandžio 26-27 d.d. Užkietėju
politinis įrankis Mao rankose.
Prahos radijas paskelbė, kad sių stalininkų pašalinimas iš va
sovietai atsiųs čekoslovakijon dovaujamų postų kompartiją ga
tris papildomas divizijas, rem li suskaldyti į dvi dalis.
Hamburge buvo duotas įsaky
damiesi 1968 m. spalio 16 d. pa
sirašyta sutartimi, kuri leidžia mas suimti vokiečių kariuome
sovietams kariuomenę Čekoslo nės mjr. H. J. Krusę, kuris kovo
vakijoje laikyti neribota laiką. 3 d. paorašė atostogų asmeni
Vėliau ši žinia buvo atšaukta. niam reikalam sutvarkyti ir dinA. Dubčeko vadovaujama Če- ?o be žinios. Jis buvo dėstytojas
koslovakų kompartija paskelbė, karo mokykloje ir turėjo gali
kad teisminėn atsakomybėn sa mybę susipažinti su karinėmis
lės būti traukiami žurnalistai, paslaptimis. Dingusio majoro
kurie nesilaiko kompartijos lini jieško karinė kontržvalgyba.
Duju sprogimas Nueva Rosi
jos. Radijui, televizijai ir snau
dai grąžinami cenzoriai, tačiau ta anglies kasyklose Meksikoje
jaučiamas aiškus savanoriu trū nalaidoio apie 150 angliakasių
kumas šiai nedėkingai tarnybai. Gelbėtojai nestiki nė vieno ras
Balandžio 17 d. Prahoje šaukia ti gyvo, nes užtruks pusė mėne
mas čekoslovaku kompartijos sio. kol bus pasiektos 500 pėdų
200 centrinio komiteto nariu po gylis, kuriame angliakasiai dir
sėdis, kuriame gali ivvkti kova bo snrntdmo metu.
Graikijos premjero G. Papatarn A. Dubčeko liberalų ir
Maskvą garbinančiu konservato dononlos režimas gražino tris SUrių. šią minti perša slovakų kom soenduotos konstitucijos Para
partijos vado G. Husako aštri grafus, garantuojančius piliečių
kalba, kritikavusi čekoslovaku namų neliečiamumą, bendravi
kompartijos vadovybę dėl vieša mo ir susirinkimų teisę.
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* Lenkijoje tarp komunistų
iškilo nesutarimas, kaip reikia
ateityje vesti ateistinę propagan
dą, kuria užsiima “Pasaulietiš
kai Kultūrai Skleisti Draugija”,
” ir “..Pasaulie“Atei
.........
tiškos
os Draugija”. Kaip
rašo kairiųjų katalikų organas
“Slowo Powszechne”, tų organi
zacijų vadovybės nesutaria, ko
kios taktikos reikėtų laikytis
spaudai Katalikų Bendrijos at
žvilgiu. Vieni nori visiškai atsi
sakyti tiesioginio puolimo ir kri
tikos. Jie laikosi dėsnio, kad so
cializmo stiprėjimas pamažu au
tomatiškai ves prie religijos iš
nykimo. Kiti tvirtina, kad spau
doje reikia vesti nuolatinę kovą
su religija. “Slowo Powszechne”
aiškina, kad katalikams visai ne
įdomu kuri kryptis ateityje lai
mės. Viena tik aišku, kad many
mas, jog religija pamažu pati su
nyks, yra klaida. Užuot sunyku
si, krikščioniškoji pasaulėžiūra,
juo labiau puolama, juo giliau
įleidžia šaknis į visuomenę. At
viri spaudos puolimai Katalikų
Bendrijos kelia vien tik nereika
lingą įtampą ir pagilina prarają
tarp katalikų ir marksistų, kai
tuo tarpu reikia siekti “politinės
vienybės”. Toliau minėtas laik
raštis pabrėžia, kad “Pasaulietiš
kai Kultūrai Plėsti Draugija” sa
vo plane nekalba apie ateizmo
skleidimą, o tik apie “mokslinio
materialumo” platinimo reikalą.
* Olandijos vyskupai bendru
raštu pasmerkė ir papeikė Ut
rechto universiteto studentų ka
talikų planą pakviesti į universi
teto bažnyčią šešis protestantų
pastorius atlaikyti bendros “Eu
charistinės Vakarienės” (Mišių)
drauge su katalikų kunigais.
Vyskupai remiasi Utrechto kar
dinolo Alfrinko sprendimu, kai
jis jau anksčiau nedavė leidimo
tokioms pamaldoms. Vyskupai,
pagirdami studentus katalikus
už pastangas suartėti su protes
tantais, drauge pabrėžia, kad jų
planas esąs dar perankstyvas*
kol nėra išspręsti kiti klausimai.
Pvz. dar neišspręstas klausimas,
ar katalikai gali dalyvauti pro
testantų pamaldose ir atvirkš
čiai. Kita vertus, dėl bendrų pa
maldų turi būti sutarimas tarp
abiejų konfesijų vadovaujančių
organų. Privati iniciatyva gali
atnešti tik nepageidaujamų
komplikacijų.
’- ,
* Limos, Peru sostinės, arki
vyskupas kard. Juan LandazuriRicketts (pranciškonas) televizi
joje pareiškė palikęs puikius ar
kivyskupo rūmus gražiame mies
to centro kvartale ir persikėlęs
i vargingųjų kvartalą, kad gy
vendamas* vargšų tarpe geriau
galėtų rūpintis jų reikalais. To
kia esanti ganytojo pareiga.
* Bolivijoje neseniai konsek
ruoti La Paz vyskupijos du nau
ji vyskupai pagalbininkai Adhemar Exquivel ir Andrew Schierhoff pasiliko gyventi indėnų
kvartaluose, miesto pakraštyje^
Amerikietis Schierhoff, 1960 m.
savanoriškai atvykęs į Boliviją
pastoraciniam darbui tarp vietos
indėnų, nori ir toliau ten pasilik
ti, kad galėtų gyventi jų rūpes
čiais ir dalintis skurdu ir vargu.
* Albanijos komunistinė val
džia pernai pasigyrė galutinai iš
naikinusi religiją ir betkokias
jos apraiškas. Tačiau atrodo, kad
bekompromisinėje kovoje su re
ligija pastaroji nebuvo nugalė
ta. Kompartijos organas “Zeri i
Popullit” skundžiasi, kad vaikai
ir toliau krikštijami, jiems duo-

darni šventųjų vardai, o liaudis
vis dar laikosi bažnytinių papro
čių. Esą prieš bažnytines šventes
kepykloje prikepa ostijų. Net ir
mirusius laidodami krikščionys
atlieka bažnytines apeigas ir da
rą viską, kad krikščionis nebū
tų palaidotas šalia mahometono.
Pagal kompartijos laikraštį, rei
kia dar labiau budėti ir kovoti su
religiniais papročiais.
* Lenkijoje, pagal Sovietų Sąpavyzdį, bandoma įvesti
es apeigas krikštui, san
tuokai ir laidotuvėms. Daugiau
sia dėmesio kreipiama į “vardo
suteikimą”, kuris turi atstoti
krikštą. “Gazeta Bialystocka” ra
šo, kad vieno miesto metrikaci
jos biuras vaikui “vardo suteiki
mo” apeigose ir tėvams duoda
dovanų, tačiau iš to esanti maža
nauda: to miesto ribose iš pra
eitų metų 769 naujagimių tik
keliems kūdikiams suteiktas var
das metrikacijos biure.
* Ir Sovietų Sąjungoje nuolat
skundžiamasi “religinių atgyve
nų” buvimu. Laikraštyje “Sovietskaja Rosija” (1969. III. 21)
apgailestaujama, kad dar dauge
lis partijos narių laikosi religi
nių papročių, ypač krikštija savo
vaikus. Nors partijos statutasįpareigoja kompartijos narius kovo
ti su “religiniais prietarais”, vie
noje vietovėje daugelis tėvų, pri
klausančių partijai, pakrikštijo
savo vaikus, o vietinės partinės
organizacijos užmerkusios dėl to
akis. “Sovietskaja Rosija” įspėja
dėl šios rūšies idiferentiškumo,
nes padarius mažų nuolaidų reli
gijos dalykuose, dažnai atskiri
nariai nutolstą ir nuo materialis
tinės ideologijos. Laikraštis ragi
na kuo plačiau propaguoti sovie
tines apeigas ir papročius. Kom
jaunuoliai turi rūpintis sovieti
nėmis vestuvėmis ir naujagimių
registracija, dalyvaujant kuo*
daugiau jose draugų, kad atsver
tų “religines atgyvenas”.
* Armėnas Petras Alagiagian,
ilgai kalintas sovietiniuose ka
lėjimuose bei koncentracinėse
stovyklose, parašė knygą “Mano
kalėjimai sovietiniame rojuje”.
Ji išleista italų, prancūzų ir is
panų kalbomis. Netrukus išeis ir
angliškasis vertimas. Prancūziš
kąją laidą išleido Edition Bellarmin Montrealyje. Knygos auto
rius šiuo metu lankosi Kanadoje
su paskaitomis apie savo pergy-.
venimus. Jis yra gimęs Armėni
joj. bet dėl turkų persekiojimo
su šeima persikėlė Romon, kur
ėjo mokslus ir įstojo į jėzuitų
ordiną. Nuo 1920 iki 1932 m.
jis dirbo kaip kunigas Armėni
joj. Kai komunistai jį suėmė,
Italijos ambasadorius išvadavo
kaip Italijos pilietį, bet turėjo
išvykti užsienin. Antrojo D. ka
ro metu kun. P. Alagiagian buvo
kapelionu italų dalinio, kuris pa
kliuvo sovietų nelaisvėn. Tada
jis buvo trejus metus tardo
mas. o paskui nubaustas 10 me
tų koncentracijos stovykla Uralo
sritvi“.
* Verbų sekmadienį Vilniuje
daugelis žmonių gatvėse turėjo
veriias. Jų buvo salima gauti
prie šventorių, o kiek anksčiau
— turguje. Pamaldose dalyva
vo daugiau žmonių nei papras
tais sekmadieniais. Verbomis do
mėjosi ir liaudies meno mėgėjai.
Esą daugiausia verbų atvežama
iš Buivydiškių, Pilaitės ir kitų
kaimų. Tokio stiliaus verbų esa
ma ir Lenkijos etnografiniuose
muzėjuose. Jos ten vadinamos
Vilniaus verbomis.
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Čekoslovakijos drama ir Lietuva
Čekoslovakijos drama dar ne dabartinę tėkmę, yra pastarųjų spaudos, žodžio laisvę ir kitas pi
metų laikotarpy]
nerimas, ypač ini
reiįstengė išlaviruoti tar
kalavimų, paremtų oi
ves pastangų ir tarptautines rea
lybės konflikto atomazgą, bū despotams. Prie to prisidėjo au pajėgom, ir savo tautos rezisten
tent, visišką sovietinės okupaci ganti įtampa tarp Pekingo ir cinių pastangų, nepasiduodant
jos įsigalėjimą Čekoslovakijoj. Maskvos, turinti šaknis istorinėj pirmiesiems ir neprivedant
Palikus tuo tarpu nuošaliai atei kiniečių-rusų nesantaikoj, ku įtemptos padėties prie tragiško
ties galimybes, ligšiolinė tos rios prasiveržimo nepajėgė nu lūžio. Visdėlto pastaruoju metu
dramos eiga yra verta ypatingo slopinti marksistinių idėjų bend rusų spaudimas vėl padidėjo ir
privertė Prahos vyriausybę pa
dėmesio, nes Europos centre rumas.
daryti naujų nuolaidų.
vyksta likiminė kova tarp lais
vės ir prievartos, kurioje rusiš
Neliks Čekoslovakijos drama
Čekoslovakijos okupaci
kasis bolševizmas bando sulai jaKarinė
be
įtakos ir pavergtųjų lietuvių
progresą sustab
kyti iš jo įtakos slystančią lais dė, demokratinį
tačiau senojo teroro režimo nuotaikoms bei laisvės vilčių
vės vertę suvokiančią tautą.
nesugrąžino, nes čekų ir slova puoselėjimui, nors Lietuvos pa
Ilgai ruošėsi
kų tautos pasirodė tiek politiš dėtis yra nepalyginamai bloges
Čekoslovakijos dramos eigą kai subrendusios ir vieningos, nė. Kiekvienas Maskvos politi
apsprendžia visa eilė įsidėmė- kad neatsirado nė minimalaus nis pralaimėjimas ir vidinis re
tinų aplinkybių, kurių nesant, skaičiaus parsidavėlių, pasiren žimo eižėjimas stiprina paverg
tautų išsilaisvinimo viltis.
ji riedėtų kita kryptimi. Iki gusių vykdyti okupantų įsaky tųjų
1968 metų pradžios; Čekoslova mus. Rusai gi nesiryžo žengti Gi tų tautų Vakaruose esantiems
Čekoslovakijos drama
kija buvo laikoma viena iš ko- dar vieną žingsnį, ir sudaryti vi išeiviams
munistiškiausių satelitinių vals- sų laipsnių okupuoto krašto ad išryškina jų moralinę pareigą
ministraciją iš savųjų patikėti veikti pasaulio viešąją opiniją,
nių. Europos centre ir ne karo kad pastarosios spaudžiama
domas net tada, kai kituose to sąlygose toks žingsnis jiems at Maskva būtų priversta trauktis
regijono kraštuose režimas ro rodė politiškai netikslingas. Ta ne tik Čekoslovakijoj, bet ir ki
frontuose.
dė kaikurių evoliucijos ženklų. čiau ir vien formali okupacija tuose
Žvelgdami į netolimą Lietu
Pragmatiškieji čekai nebandė rusams atnešė pasaulio viešosios
vos
nesutariame, ar turė
laužti, nes nebuvo jokios vilties opinijos visuotinį pasmerkimą, o jomepraeitį
pasipriešinti ginklu sovie
laimėti. Tačiau tuo metu tau Čekoslovakijos padėties komu
tų
invazijai
1940 metais, čekotoje ir komunistų partijoje bren nistinės imperijos sudėtyje ne
do radikalių reformų mintis. išsprendė. Jos politinės vadovy slovakai nepasipriešino nei na
nei rusų užpuolimui. Kaip
Praeitų metų pradžioje pavykus bės bei visos tautos tvirta lai cių,
istorija
įvertins tokią čekoslo
sudaryti reformoms pasirengu kysena akivaizdoje Kremliaus vakų taktiką?
Tai ateities klau
sią partijos vadovybę, prasidėjo bandymo grąžinti senąjį dikta
simas.
Tačiau
dabartinė visuo
visuotinis teroro bei prievartos tūrinį režimą sudaro ir toliau
režimo likvidavimas ir demokra gilią spragą Maskvos Vidurio tinė jų rezistencija prieš bolše
tijos principų įvedimo procesas Europos apvaldymo planuose. vikinio režimo sugrąžinimą tapo
pavyzdžiu, ko gali pa
komunistinėje valstybėje. Verta Juo labiau ji rusams pavojinga, ryškiu
siekti
sąmoninga
ir vieninga tau
ypatingo dėmesio šiame procese nes tai neabejotinai skatina lais ta, nežiūrint milžiniškos
jėgų
ta aplinkybė, kad jo vykdymo vės viltis bei siekimus ir kituo
persvaros
ir
nuolatinio
spaudi

priekyje atsistojo komunistų se to rajono satelituose. Antra
partijos vadai, o ne eiliniai pi vertus, viešosios pasaulio opini mo.
jos pasmerkimo paliesti, rusai
liečiai.
Pasaulis stebisi
buvo
priversti
kitose
tarptauti

Sistemos našta
Pastaruoju metu Maskva nau
nių santykių srityse rodyti dau
Kodėl partijos vadovybė ėmė giau nuolaidumo ir net taikingu ju ultimatumu įsakė čekoslova
si iniciatyvos reformuoti režimą mo. Šis rusų manevras, žinoma, kų kompartijai ir vyriausybei
ir socialinę valstybės struktū Vakarus iš naujo stato pavojun grąžinti kraštą į stalininio tero
rą? Matyt, ji suprato komunisti tapti sovietinių pinklių auko ro varžtus. Jei vyriausybė šį dik
nės sistemos beprasmiškumą ir mis. Tačiau rusų įklimpimas Če tatą bandys įgyvendinti, gali pa
nujautė tautos nuotaikas tuo koslovakijoj ir lygiagretus rusų- sikartoti Vengrijos 1956 metų
klausimu. Lemiamos įtakos ga kiniečių santykių blogėjimas tei skerdynės. Taigi, čia vyksta žūt
lėjo turėti ir tautinės savigar kia Vakarams neeilinę progą būtinė kova tarp laisvės ir ver
bos motyvas, skatinęs atsiplėš priversti Maskvą peržiūrėti savo gijos. Gi pasaulis šią kovą stebi
ti nuo rusiškojo bolševizmo įta prieš tautų laisvę nukreiptą po taip, lyg tai vyktų ne šioje pla
netoje ir tai nebūtų heroiska
kos. Formaliai paliekant komu litiką.
20
milijonų žmonių kova už pa
nizmo etiketę ir skelbiant loja
Kiti
pavergtieji
grindines savo teises, žmogaus
lumą “didžiajam kaimynui”,
Su nuostaba ir pagarba pasau laisvės ir tautų nepriklausomy
siekta evoliucijos keliu išvesti
Čekoslovakiją į demokratinio so lis seka čekoslovakų pastangas bės šūkiai garsiai skelbiami, bet
nusikratyti svetimųjų varžtais. gyvenime, deja, netaikomi. Če
cializmo kelią.
Viena išorinių aplinkybių, lė Jie drąsiai ir vieningai pasiprie koslovakija yra akivaizdi šios
musių Čekoslovakijos dramos šino rusų įsakymams suvaržyti veidmainystės auka. S. Dz.
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KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽINIOS
IS KULTŪROS KOMISUOS pasi tieji vykti į Hamiltoną galėtų tam
traukė mus. D. Rautinšienė, kuri 6 laikotarpiui paimti atostaga*
metus telkė mūsą tautinio meno me
I KANADOS BALTTECIU TARY
džiagą valstybiniam muzėjui Otavoj. BĄ krašto valdyba paskyrė šiuos
Už atliktą darbą muzikei D. Rautin- atstovus: dr. S. Čepą, inž. E. Cupšienei ir jos bendradarbiams KLB linską, Stp. Kairį, L. Matuką, A. Ka
krašto valdyba reiškia nuoširdžią pa lendrą, B. Sakalą ir J. R. Simanavidėką. Kultūros komisijos sudėtis pa čių.
pildyta: inž. E. čuplinsku, arch.- N.
“LITHUANIANS IN CANADA”
Liačiene (abu iš Toronto) ir dr. M. leidinys savo išlaidas jau padengė.
Ramūniene iš Otavos. Dr. M. Ramo Dar yra likę apie 1.000 egz. Kvie
nienė kultūros komisijos pakviesta čiame KLB apylinkių valdybas at
būti ryšininke su valstybiniu muzė- kreipti dar didesnį dėmesį į šį ang
jum. Be to, kultūros k-jai savo pa lų kalba leidinį — įteikti jį žymes
ramą patarimais pažadėjo daiL A. A. niems asmenims ar kultūrinėms
Tamošaičiai ir daiL T. Valius.
įstaigoms. Malonu būtų, kad ir KLB
PENKIOLIKTOJI KANADOS LIE nariai įvairiom progom padovanotų
TUVIŲ DIENA rengiama š.m. rug “Lithuanians in Canada” angliškai
pjūčio 30-31 cLd. Hamiltone su la kalbantiems savo pažįstamiems ar
bai plačia programa. Šia proga nu darboviečių bendradarbiams.
matomas sušaukti Kanados lietuvių
GAUTI SOLIDARUMO ĮNAŠAI iš
jaunimo suvažiavimas, simpoziumas,
koncertas, pobūvis, paroda ir kt. Oakvillės apylinkės. Dėkojame ir pra
Kviečiame KLB apylinkės valdybas šome likusias apylinkes atsiskaityti
šios šventės datą pranešti savo apy už 1968 metus.
KLB KRAŠTO VALDYBA
linkėse kuo anksčiausiai, kad norin

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

A t A
ADOMUI TREČIOKUI
mirus, susilaukiau nuoširdžios užuojautos. Nuoširdžiai dėkoju: didžiai
gerbiamam dr. R. F. McCallum, ilgus metus gydžiusiam velionį jo
sunkioje ir ilgoje ligoje; klebonui kun. dr. Jonui Gutauskui ir prel.
dr. Juozui Tadarauskui už atnašautas šv. Mišias ir kalbėtą Rožinį;
Šv. Kazimiero parapijos chorui, karsto nešėjams, p. Vincui Ignaičiui už pasakytą kapuose atsisveikinimo kalbą ir pabarstymą Lie
tuvos žemės velionies amžinojo poilsio vietoje; visiems giminėms ir
draugams už šv. Mišias, gėles, pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais
ir spaudoje.
Didelis nuoširdus ačiū p. p. Verutei ir Vincui Treigiams už vi
sus rūpesčius, laidojimo išlaidas ir polaidotuvinius pietus. Nuoširdi
padėka visiems velionį lankiusiems jo sunkios, ilgos ligos metu ir
mane moraliai rėmušiems. Taip pat dėkoju visiems aplankiusiems
velionį koplyčioje ir palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą — kapi
nes.

Liūdinti našlė —

Petrė Trečiokienė

Tautos Fondo Toronto apylinkės valdybos pirmininkui
JUOZUI ŠVĖGŽDAI
staiga mirus, jo žmonai ELEONORAI, dukrai
LAIMAI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Milžiniški paveikslai
Sekančią dieną turėjome eiti
į Meksikos konsulatą išsiimti tu
ristinių kortelių kelionei atgal,
nes tokios kortelės galioja tik
vienam įvažiavimui. Konsulatas
įsikūręs netoli viešbučio, kur te
ko ilgokai palaukti, nes buvo
daug žmonių.
Atlikę formalumus, grįžome į
miesto centrą, kur didelės aikš
tės šone stovi valdžios rūmai, va
dinami National Palace, kur įsi
kūrusios vyriausybės įstaigos. Į
šiuos rūmus leidžia publiką pasi
žiūrėti, nes yra išpuošti fresko
mis. vaizduojančiomis Gvatema
los istoriją. Matyti gigantiškos
scenos iš ispanų užkariavimo, ko
vos su indėnais, kunigai, mokan
tieji indėnus (tais laikais jie bu
vo vieninteliai švietimo skleidė
jai), dabarties gyvenimo scenos
iš pramonės ir žemdirbystės. Pa
veikslai užima dideles sienas.
Kad geriau pamatytum, turi žiū
rėti iš antro augšto baliustrados.
Viduje daug ginkluotų kariškių
ir policijos. Kareiviai atidaro du
ris ir parodo kur eiti. Susidarius
grupelei turistų, atsiranda sar
gas ir nuveda per dideles suve
riamas duris į salę, kur vyksta
prezidento priėmimai. Masyvios
dignitoriams sėdėti kėdės, o pre
zidento — ypatingai prabangi ir
graži. Salės gale, ant pakilumos,
Gvatemalos ir prezidento vėlia
vos. Čia per priėmimus sėdi pre
zidentas.
Vadovas perveda ir per kitus
kambarius, kuriuose sukrautos
valstybinės dovanos ir po stiklais
dokumentai. Prie vienų durų
stovi sargybos ir eilė belaukian
čių pasimatymo su prezidentu,
kurio raštinė yra antrame augšte. Laukiantieji žmonės maišosi
su kariškiais, su ginkluota sar
gyba, policija ir turistų būriais,
kurie vaikščiojo visomis krypti
mis aplinkui. Susidaro vaizdas,
kad prezidentas pasiekiamas ir
eiliniam žmogui, nes prie durų
laukia kaikurie labai jau papras
tai apsirengę, beveik su darbo
drabužiais.
Katedroj ir turgavietėj
Netoli šių rūmų, kitame aikš
tės šone, stovi didelė katedra,
pastatyta prieš Šimtą metų. Joje
sukaupta daug meno turtų ir
brangenybių. Yra šešiolika puoš
nių altoriiį. Įprastą orumą gadi
na vadovai, kurie vedžioja turis
tus po visa katedrą ir si Į ilk*
garsiai aiškina. Man didžiausi;
įspūdį padarė šoninėj koplyčio;

prie altoriaus laiptų du indėnai,
kurie uždegę žvakutes ir suklau
pę meldėsi pilnu balsu. Vienas,
ištiesęs rankas į altorių, lyg kaž
ko prašė. Jam stabtelėjus, ki
tas, šalia klūpojęs, lyg patarda
mas ko daugiau prašyti, tyliau
kalbėjo, ir pirmasis vėl garsiai
šaukėsi Madonos vis nusilenkda
mas bei tiesdamas rankas į alto
rių. Ta scena ilgai truko. Maldi
ninkai visai nekreipė dėmesio į
stebinčius turistus.
Už katedros rikiuojasi turga
vietės būdelės, palapinės ir atvi
ras, tik stogu apdengtas turgaus
pastatas. Čia rasi visa, ką Gva
temala užaugina, ir visus rankų
darbo gaminius. Minia, kaip pa
prastai šiuose turguose, eina,
plaukia visomis kryptimis ir ke
lia didžiausią triukšmą. Turguje
vyrauja indėnai su savo prekė
mis. Moterys — su mažais vai
kais ant rankų arba ant nugaros
prisirišusios. kaikurios jų, atsisėdusios šalia tako, maitina kū
dikius krūtimis.
žemėlapis iš cemento
Turguje ilgai negali vaikščio
ti, nes artėjant vidurdieniui dau
gėja žmonės ir karštyje kvapas
darosi nepakeliamas. Sėdęs į au
tobusą, nuvažiuoju į Gvatemalos
miesto šiaurinę dalį, kur Miner
vos parke yra įdomus reljefinis
Gvatemalos krašto žemėlapis,
padarytas vieno inžinieriaus per
penkerius metus. Jis užima apie
porą akrų ploto. Užlipęs ant
tam tikrų bokštelių, pamatai vi
są kraštą miniatiūroje su visais
kali ais, slėniais, keliais, ežerais,
ugnikalniais, upėmis ir vande
nynais, kurie supa kraštą. Prie
miestų ir kalnų viršūnių įsmeig
tos rodyklės su vardais, tad labai
lengva orientuotis. Miniatiūri
niai keliai, kaip siūleliai, drie
kiasi ir vingiuoja tarp kalnų nuo
vienos vietovės į kitą, žiūrėda
mas į žemėlapį, aiškiai matai,
kad kraštas paskirstytas į tropikinių džiunglių ir kalnų šaltesnį
klimatą. Kaikurios kalnų viršū
nės oasiekia virš 13.000 pėdų
augščio. Dar yra veikiančių ug
nikalnių, kurie beveik kasmet
prasiveržia su trenksmu ir dū
mais.
Viešbučio viduje yra didelis
maudymosi baseinas, kurio sto
gas dienos metu pakeliamas, ir
gali saulutėje kaitintis. Tad grį
žus iš miesto apžiūrėjimo buvo
labai pravartu atsigaivinti basei
no vandenyje. Ir daugiau svečių
prieš vakarienę plūduriavo ja
me. Po vakarienės nuėjau į vieš
bučio kelionių biurą, kur pasi-

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
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ėmiau bilietą' skristi Į džiunglėse
esančias piramides. Bilietą teko
pirktis vienam, nes mano “kapi
tonas” griežtai atsisakė: gana tų
piramidžių...
Per kalnus ir džiungles
Anksti rytą į viešbutį atvyko
šoferis, kuris surinko keleivius,
vykstančius i Tikai pamatyti Ma
ja piramidžių griuvėsių. Atsira
do net šeši keleiviai. Automobi
lis per miesto judėjimo skruzdė
lyną atvežė į aerodromą ir pali
ko laukti lėktuvo, kuris išskrido
visą valandą vėliau nei buvo pra
nešta. Tikai vietovė ir EI Peten
piramidės pasiekiamos tik oro
keliu. Numatomas pravesti ke
lias, bet dar nežinia kada. Iš
Gvatemalos miesto kelionė už
trunka pusantros valandos.
Lėktuvas dvimotoris, talpinąs
50 keleivių. Visos sėdynės buvo
užimtos. Dauguma — turistai,
vienas kitas baltųjų, dirbančių
šioje atokioje vietoje, keletas in
dėnų — baltųjų palydovų. Ke
leivių tarpe vyrauja anglų kalba.
Skrendant matyti dirbami lau
kai, kalnų grandinės, kurių vir
šūnės visokiausių formų ir dy
džių stiebiasi augstyn. Lėktuvas
skrenda visai žemai, ir kelei
viams labai patogu stebėti besi
keičianti krašto vaizdą.
Po valandos skridimo pasiekia
me Flores-Peten aerodromą, ku
ris jungia džiungles su likusiu
pasauliu. Miestelis nedidelis, įsi
kišęs tropikinio ežero Peten sa
loje. Čia iš lėktuvo iškraunamos
prekės, dalis keleivių išlipa ir
ilina nauji su kuprinėmis, ryšu
liais. apsirengę darbo drabužiais.
Kaip vėliau sužinojau, tai vykstą
į džiungles kramtomos gumos
medžiu darbininkai. Jie gyvena
džiunglių gilumoje keletą mėne
sių nusakindami gumos medžius,
šie vyrai, vadinami “chicleros”,
gyvena džiunglėse primityvų gy
venimą. Pvz. vandeni ima iš mil
žinišku vijokliu, kūne apsiviję
apie kitus medžius sutelkia van
deni. valvo visokias šaknis ir me
džioja laukinius gyvulius mais
tui.
(Bus daugiau)

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Ivgws.
Baigią Šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami
nurodymai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis maSinomit.

1«« BATHURST 8T.
Tol. U 2-3636. RytaoM HO 6-1 >31

Tautos Fondo Toronto apylinkės pirmininkui
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JUOZUI

ŠVĖGŽDAI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai
ELEONORAI, dukrai LAIMAI ir artimiesiems —
TF Toronto apylinkės valdyba

Uoliąją Toronto apylinkės valdybos narę studentę
LAIMĄ ŠVĖGŽDAITĘ ir jos motiną, mirus tėveliui

AtA JUOZUI ŠVĖGŽDAI,
nuoširdžiai užjaučia —
KLB Toronto apylinkės valdyba

Kanados Lietuvių Fondo nariui

JUOZUI

ŠVĖGŽDAI

mirus, žmoną ELEONORĄ ir dukrą LAIMUTE
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
Kanados Lietuvių Fondas

Mielą kolegę LAIMĄ ŠVĖGŽDAITĘ ir jos
mamytę, mylimam TĖVELIUI mirus, giliai

užjaučiame ir kartu liūdime —
Maironio šeštadieninės

mokyklos mokytojai
AtA

JUOZUI

ŠVĖGŽDAI

staiga mirus, žmoną ELEONORĄ, dukrą LAIMĄ ir

artimuosius giliai užjaučiame —
S. P. Morkūnai

St. Dabkus

O. P. Dabkai,

P. F. Stirbiai

Mielą bendrodorbę LAIMĄ ŠVĖGŽDAITĘ, liūdinčią
staigiai mirusio TĖVELIO, nuoširdžiai užjaučia —
"Tėviškės Žiburiai"

UŲ PAVĖSYJE
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me jieškojo erdvės lietuviams
įsikurti “’kompaktinėj masėj”,
bet jo sunitas Br. Honduras ne*
suviliojo tautiečių. Neseniai St.
Gečas (“Dirva”, kovo mėn.) su
rado lietuviams kitą Eldorado,
būtent, Arizonos valstijoj, N
, mieste, kur esąs labai sveikas kli
matas, 3000 pėdų virš jūros pa
viršiaus. Jau esą 50 lietuviškų
šeimų ten įsikūrę. Kiti vėl po
rina, kad “geriausia yra ten,
kur mūsų nėra”. Gal toks spren
dimas ir būtų teisingiausias, ta
čiau nėra abejonės, kad senes
nio amžiaus lietuviams, kurie
nebesurišti su darbu, viena ge
riausią vietų poilsiui ir malo
nesniam gyvenimui yra Florida
su savo garsiais kurortais —
Miami Beach; Hollywood, Port
Lauderdale, Palm Beach, St. Pe
tersburg ir kt. čia rasi visa svei
kam ir maloniam gyvenimui:
saulė, vanduo, palmių pavėsis,
geras maistas, pramogos ir...
amžina vasara. Miami Beach yra
didžiausias, todėl plačiau jį pa
minėsiu. Tai 15 mylių pusiasalis,
atskirtas nuo Miami didmiesčio
2-3 mylių pločio įlanka Biscayne
Bay, per kurią nutiesti šeši ke
liai — causeway (tiltai ir pyli
mai) susisiekti su pusiasaliu. Jo
pietuose yra dar dvi salos. Vie
noj iš jų yra garsus “seaquarium” (jūrų gyvūnų paroda), o
antroj — Key Biscayne yra pre
zidento vasaros rezidencija.
“Kompaktinė masė”
Gal geriausias pavyzdys įsikū
rimo “kompaktinėj masėj” yra
žydų kolonija Miami Beach. Jų
rankose yra mažiausia 90% visų
viešbučių, krautuvių, restoranų
ir gal viso nejudomo turto, ži
noma, jie yra amerikiečiai ir
kalba tarpusavyje angliškai, bet
su dideliu tautiniu akcentu. Tai
daugiausia prieš I D. karą ir po
jo atvykę iš Rusijos, Lenkijos,
Ukrainos ir Lietuvos imigrantai,
kurie pilna to žodžio prasme iš
silaikė “kompaktinėj masėj”.
Jei jie sužino, kad kalbi rusiš
kai, tuoj klausia: “Iz kakoj guberniji?” Dienomis ir vakarais
jų pulkai sėdi verandose, salė
se, parkuose, paplūdimiuose ir
šnekučiuojasi.- Bet tai vis se
nesnio amžiaus žmones. Jų jau
nimo kaip ir nematyti. Jaunimas
dirba Čikagoj, Niujorke, Los
Angeles. Ten reikia judėti, o čia,
Miami Beach, pinigas ateina sė
dint ant verandų.
Truputį į šiaurę, rytų pusėj
prie Atlanto, yra eilė milijoni
nių viešbučių, o vakarų pusėj
prie Sheridan gatvės visas plo
tas apstatytas gražiomis vilomis.
Kaikur tų vilų savininkų pavar
dės parodytos* lentelėse: Wein
traub, Krakover, Shlesinger ir
t.t. Toliau į šiaurę pusiasalis
eina siauryn ir susijungia su
Miami miestu.

Nuosavybių kainos
Jau keletas pažįstamų lietu
vių yra įsigiję nuosavybes Mia
mi Beach. Pasiteiravus nuosavy
bių įstaigose apie kainas, gau
tos tokios žinios: 30 kambarių
viešbutis kainuoja $140.000
(įmokėti tik 30.000, iš 7% %
mortgičius). Toks viešbutis duo
da į metus pelno $35.000. She
ridan rajone 2-3 miegamųjų vi
la kainuoja $32.000 — $55.000.
Dar yra parduodami taip vadi
nami “condominium”. Tai atski
ri butai viename name (du kam
bariai ir virtuvė); kainuoja $15.000 — $16.000. Yra lietuvių, ku
rie turi nusipirkę tokius butus.
Jie gyvena 6 mėn. Miami Beach
ir 6 mėnesius, vasarą, Kanado
je. Jokių kliūčių pirkti čia nuo
savybes Kanados piliečiams nė
ra. Kiti Miami Beach gyvento
jai — juodieji, kubiečiai, portorikiečiai sudaro gal 20%, bet
ispanų kalba plačiai vartojama.
Pas Miami lietuvius
Miami didmiestis turi virš
milijono gyventojų, kurių tarpe
yra apie 1000 lietuvių. Bendruo
menės apylinkės čia nėra, bet
vietos lietuviai jau nuo 1946 m.
yra susiorganizavę į “Miami Li
thuanian-Ame r ic an Citizen
Club”. Dabar klubo pirm, yra V.
Valaitis, vicepirm. V. Kraus.
Kiekvieną sekmadienį klubas
ruošia savo patalpose (prie 34
St. ir 36 Avė. N. W.) vakarie
nes su šokiais, kur susirenka
200—300 lietuvių. Vietos lietu
viai yra senos imigracijos ir tar
pusavy daugiau kalbasi angliš
kai. Visdėlto jie išlaikė savo tau
tybę ir tradicijas. Jaunimo jų
tarpe, kaip ir pas žydus, beveik
nematyti. Viena sekmadienį te
ko tokioj vakarienėj dalyvauti
ir sutikti ten net keletą torontiečių: p.p. Šernus, p-les Kaunaites su motina, p. Karbūnienę. Taipgi čia matyti atostogau
jančių iš Čikagos, Niujorko ir
kitur.* Prieš vakarienę, 4 v.pp.,
klubo pirmininkas pristato pu
blikai naujus svečius, atvyku
sius iš kitur ir kviečia atlikti
kokią nors meninę programą, šį
kartą solistas iš Čikagos — Petrikonis gana stipriu, baritonu
padainavo porą lietuviškų dainų
ir porą arijų itališkai. Po to
prasidėjo šokiai, grojant gana
geram 4 asmenų orkestrui. Dau
guma išsiskirstė prie baro ir
prie kortų stalelių, o likusieji
šoko, šiose vakarienėse (jie vadina pietumis) visuomet daly
vauja ten gyvenanti p. J. Tūbelienė.
Miami lietuviai savo bažnyčios
neturi, bet eina melstis į airių
bažnyčią, kurioje vargoninkauja
lietuvis Steponavičius-Steve. Jis
daugiausia ir prisideda prie lie
tuvybės palaikymo Miami, ypač
prie Vasario 16 minėjimo suor
ganizavimo.
P. LELIS

AR SUTVARKYTI
JŪSŲ REIKALAI SU

OMSIP?
Kai sulaukiate kūdikio ar 21 metų amžiaus,

kai persikeliate į naują butą ar susituokiat...
r

Praneškite per 30 dienų, kad neprarastumėt
OMSIP globos ir neužvilkintumėt išmokų:
® H-I-R-B
Health Xnntrcmce lUgistratton Board,
2195 Yoage Street, Toronto 7.^^

Kad galėtume pagelbėti, .
turime pirma žinoti

Margis Drug Store
JOHN V MARGIS. Phm.R

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai. ;
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNHRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLR. “C” TERMO

METRAI IR KT.

*

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
I

TEL. LE. 5*1944.
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TĖVŲ IR VADOVŲ NESKLANDUMAI
AL. GIMANTAS

Toronto vyresnieji moksleiviai ir studentai lituanistiniame seminare užbaigiant šiuos mokslo metus.
Stovi — mokytoja Angelika Sungaiiienė
Nuotr. B. Tarvydo

ROMANO LAUREATAS JURGIS GLIAUDĄ

Kalba, kuri liko nepasakyta
DIDŽIAI GERBIAMAS
KUNIGE MECENATE,
viena iš labiausiai mano mėgia
mų ir vertinamų mūsų visuome
nės grupių yra kunigija. Aš ger
biu kunigus, didžiuojuosi dides
ne ar mažesne pažintimi su jais,
džiaugiuosi jų bičiuliškumu. Aš
gaunu našią ideologinę įkrovą iš
santykių su jais, nes dauguma
mūsų kunigų yra savo pašauki
mo, savo augštos misijos ir pasi
imto apaštalavimo inkarnaci
jos simboliai, gyvieji idėjos ne
šimo į bedvasę gyvenimo me
chanizaciją atstovai.
Aš myliu, gerbiu ir didžiuo
juosi visais tais kunigais, kurie
mūsų gana trumpos istorijos bū
vyje įžengė į mūsų intelektuali
nį vystymąsi ir paliko ten nedylančius pėdsakus.
Misija yra pašaukimo vykdy
mas, skelbimas, kad gyvenimo
procese yra kažkas, kas tarpsta
“sub specie eternitatis”. Tai
yra, mano požiūriu, didelis gy
venimo proceso turtinimas, gy
venimo praplėtimas iš vienos
dimensijos į kitą. Galima nesu
tikti su mano pažvalga, laikyti
ją galbūt ekstaziška, galbūt li
teratūriškai idealistine, galbūt
labai jau asmeniška, — tačiau
kas gali nuneigti, kad mums rei
kia tikslų-polėkių, ne vien tik vi
talinių interesų žadinimo.
Lietuvių istorijoje regime
dvasiškį jo pilname pražydėjime,
jo misijos skelbįmo- brandume.
Mene ir teologijoje, politikoje ir
labdaroje — daugiur dvasiškiai
yra vadai, rizikingiausiais mo
mentais sustoję avangarde. Daž
nai jie pažadina ilgamečius sam
būrius, mąstymo kryptis, našių
jieškojimų ekspedicijas į tautos
gyvybei reikalingas sritis ...
Atranka taip nulėmė, kad šį
kartą esu apdovanojamas Jūsų
aukota premija savo literatūri
niame ekskurse, kuriame jieškau
tiesos ir prasmės, pavedu vie
niems savo romano personažams
skelbti, kad gyvenimas yra tik
pažintinė medžiaga, grumtis —
su kitais, kurie turi kitokius esimo kriterijus. Taip premija liko
skirta kunigo, dvasiškio, pilna
verčio misininko, labdaros did
vyrio. Tai išraiška jo dėmesio
lietuvių literatūros gyvenimui...
Taip tiesiogiai, taip nuostabiai
— simboliškai augštos misijos
atstovo mostas palietė mano kū
rinį.
Kaip įdomu: premijuotame
mano romane “Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai” viena iš įvykius
rikiuojančių figūrų yra jaunas
kunigas Jatulis. Jis ateina į vyks
mą, tartum ne šio pasaulio esy
bė (lygiai taip į romano įvykius
ateina Alksnio duktė Vida “šikš
nosparnių soste”), nes ne jo yra
šio pasaulio karalystė...
Jo misija, kaip ir kiekviena
misija, galima abejoti. Juk rea
lūs tikslai ir įvykdomi siekiai
niekad nebus suderinami gyve
nime su kitų dimensijų siekiais.
Tačiau pakilu tikėti, kad gyveni
mas nėra tik pažintinė medžiaga,
kad gyvenimo siekiai nėra vien
tik eksperimentika.
Sutikite, Malonusis Mecenate,
romano puslapiuose mano jauną
jį kunigą Jatulį. Jis yra ir Jūsų
dvasios vaikas. Jis yra atskambis
nutilusių varpu Šiluvos varpinė
je, kuriuos pakiliai veržiasi įsup
ti ūkininkas Vėtra mano romane
“Raidžių pasėliai”...
Misija — didelis gyvenimo
reiškinys. Jos vykdymas atplėšia
nuo gyvenimo paprastybės, nuo
egzistencijos nuogumo. Juk misi
jos ženklu reiškiasi ir poetas, ir
menininkas, ir rašytojas — tie
kūrybos kančios ir pojieškiu tra
gikai. Vargas tam kūrėjui, kuris
savo darbe nejaučia nei misijos
dvelkmės, nei galingųjų huma
nizmo stimulu. Tikras kūrybos
žmogus, lyg dvasininkas, sustoja
avangarde siekti, grumtis su ga
linga jėga, su gyvenimo proceso
aklybe.
Man skaudu, kad šį kartą man
nėra skirta susitikti su Jumis ro
mano “Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai” šventėje. Jūs turite sutikti,
kad principo vykdymas yra sun
ki pareiga ir sunkiai panešama

našta. Galbūt tai yra net pra
banga mūsų tokiais pigaus prak
tiškumo laikais? Tačiau man
principas yra rikiuojanti jėga el
gesyje, kuris yra viešas ir kuris
turi kurti precedentą ateičiai.
Principo pažeidimas gal atneštų
išviršinį užglaistymą, bet tai at
imtų iš mūsų privilegiją jausti
principo galią*, rikiavimą ir šven
tumą.
Keli motyvai nulėmė mano ne
dalyvavimą šventėje. Jie kaikurių gali būti laikomi eiliniais mū
sų šiurkščioje kasdienybėje, ta
čiau klusnume principui jie yra
esmė.
šios literatūrinės šventės išva
karėse vertintojų ir rengėjų at
stovo buvo degraduotas balsavi
mo būdas, kuriuo parinktas ge
riausias varžybų kūrinys. Buvo
degraduotas ir pats autorius, pa
skelbiant lyg ir išankstinę pigaus
skonio veikalo ir autoriaus kri
tiką. šventė buvo paskirta, re
miantis tuo pat šaltiniu, kažko
kiam “pasipinigavimui”. Ir pa
galiau šventės tvėrėjo - laurea
to kelionė nebuvo -apmokama.
Mums, losangeliškiams, kurie iš
tolių toliausių parskraidina rašy
tojus, kad galėtų betarpiškai
bendrauti su jais, iš kūrėjų lū
pų išgirsti skaitomą kūrinį,* pa
tirti jų balso virpėjimus, jų
žvilgsnio spindesį, — netelpa nė
galvoj, kad laureatas savo lėšo
mis skubėtų į jo garbei parengtą
šventę. Nesuderinamas su svečio
orumulr rėngėjųĮžvalgumu toks
šventės pobūdis, kur programos
dalyviai užima centrinę parengi

mo vietą...
Pagal evangelišką posakį: dar
valandėlę jūs matysite mane, ir
dar valandėlė — nematysite ma
nęs ... arti atskamba kūrėjui.
Toks trapus tas fizinis apvalka
las, kuris globoja dvasią. Mes,
losangeliškiai, kviesdami į savo
tarpą kūrybos žmones, supranta
me tai gerai. Galbūt esame nu
drėbti iš kitokio molio?...
Šios šventės ruošoje iškilo
subtilumo stokos banga, kuri tėš
kė ir daug ką pažeidė manyje.
Sugriuvo kažkoks buvęs naivus
pasitikėjimas jautrumu, meile
kuriančiam žmogui. Jeigu dary
čiau ekskursiją į savo raštus, tu
rėčiau sustoti ties “Literatūros
vakaru”, humoreska, tilpusią
“Gęstančioje saulėje”. Tas kūri
nys kaip tik parašytas Detroite...
Rašytojas betkokiose aplinky
bėse — “persona gratissima”.
Jam rengiamoje šventėje kiti
tampa tik centro satelitais...
Kaip smingančiai jautriai iš
reikšta minėtoji amžina frazė:
dar valandėlę jūs matysite ma
ne, ir dar valandėlė — jūs nema
tysite manęs...
* Jūs, didingasis Mecenate, žino
te principo galią — joje glūdi
misijos galia. Juk mylių mylio
mis, tos nuostabios galios valdo
mas, Jūs išvaikščiojate Čikagos
plotus labdaros derliui. Man
graudu, kad to viso aš negaliu
pasakyti gyvu žodžiu MANO
šventėje...
Jūsų Jurgis Gliaudą,
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”
romano autorius

Bestebint spalvingą lietuviš
kąją veiklą, dažnai dėmesys už
kliūva už įvairių mūsų jaunimo
ansamblių, grupių, junginių. Gal
ne tiek dėmesys, kiek pasigėrė
jimas ir pasigrožėjimas jų veik
la, pasirodymais savųjų ir sve
timųjų tarpe. Pilnos padėkos
verti jų vadovai, sambūrių da
lyviai, t.y. mūsasis jaunimas,
neužmirštini ir jų tėvai, kurie
labai daug laiko sugaišta bevežiodami savąjį jaunimą į repe
ticijas, pasirodymus. Pasikalbė
jus su įvairių vienetų vadovais,
iškyla aikštėn ir nevisai malo
nūs reiškiniai. Pasitaiko atve
jų, kai tėvai, gal ir visai nesi
gilindami į pasekmes, savotiš
kai trukdo grupės veiklą. Iš tė
vų pusės pasitaiko nusiskundi
mų grupių vadovais. Va, apie
tuos reiškinius šiame rašiny ir
norima pakalbėti.
Tėvų ambicijos
Jau ne iš vieno vadovo teko
girdėti nusiskundimų, kad jau
nuolių tėvai perdaug* bando kiš
tis į sambūrio darbą. Kaikurie
norėtų, kad jų vaikai būtų favorizuojami, gautų daugiau progų
pasirodyti, būtų skiriami į pir
mąsias eiles ir pan. Pvz. motina
skambina grupės vadovui porą
dienų prieš svarbų pasirodymą,
įtaigodama, kad jos sūnaus var
das programoje būtų išspaus
dintas atskirai, nes jis viename
šokyje turįs lyg ir solo parti
ją. Tautietei buvo paaiškinta,
kad šios grupės pasirodymuose
visi jos nariai traktuojami ly
giai ir nežiūrint, ar kas daugiau
ar mažiau pasirodo, niekada pro
gramoje atskirai nerašoma jo
pavardė. Nepatenkinta motina
atsiima savąjį sūnų iš veiklos,
ir jis numatytame pasirodyme
nebedalyvauja. Šiuo atveju nu
kentėjo planuotas pasirodymas,
nes pačiu paskutiniu momentu
teko pakeisti išėjusį, bet labiau
siai nukentėjo pats* tas jaunuo
lis, nes jam motina atėmė progą
dalyvauti lietuviškoje veikloje.
Būna ir daugiau nesusiprati
mų, kai vadovai verčiami (įvai
riais būdais: perdėtu vaišingu
mu, kaikada dovanėlėmis ir
pan.), spaudžiami, kad tik tie ar
kiti dalyviai būtų geriau trak

tuojami. Labai sunku vadovams
laviruoti tarp tų visų užgaidų;
kaikada juk ir sąžinė neleidžia
tylėti: kaipgi nevisai vikrų šo
kėją stumsi į pirmąsias gretas,
kai turima itin puikiai pasiruo
šusių ir pilnai tinkamų atlikė
jų! Juk svarbu išlaikyti ir gru
pės prestižą, kiek galint iškiliau
pasirodyti!
Vadovų šališkumas
Tėvai irgi turi nusiskundimų.
Sakoma, pyz. grupės vadovas pa
siduoda kitų tėvų spaudimui ir
vis kiša į pirmąsias vietas, duo
da pirmaujančias roles vis tiems
patiems, ignoruoja kitus, gal ir
neblogesnius, o kaikuriais atve
jais ir aiškiai geresnius grupės
dalyvius. Pageidaujama, kad
ten, kur grupės pasižymi gau
sumu, vadovai leistų visiems
pasirodyti. Gražu, kai grupėje
ilgesnį laiką pasilieka jau iš
jaunuolių amžiaus išaugę asme
nys ar net ir vedusios poros, bet
jos kartais užima vietą naujai
ateinantiems jauniesiems, kurie
laukia ištisus mėnesius, jei ne
metus, kad galėtų patekti į “iš
rinktųjų” skaičių.
Abiejų sąveika
Gal tai ir mažmožiai, bet nu
rodyti atvejai liudija, kad esama
tam tikros trinties, tam tikrų
nesusipratimų. Parodžius geni
norų abiem pusėm, atrodo, bū-'
tų nesunku, visa tai išlyginti. Gal
tėvai stato perdaug reikalavi
mų vadovams, kurie juk taip
daug ir nuoširdžiai dirba su
jaunimu. Gal ir vadovai galėtų
bent kiek daugiau paisyti tei
sėtų ir pagrįstų tėvų pageidavi
mų* stengiantis kiek galint dau
giau išlaikyti nešališkumą ir ne
pasiduoti mažumos, kad ir di
deliam spaudimui. Sambūrių da
lyviai turėtų būti vertinami* pa
gal jų asmeninius sugebėjimus,
bet ne pagal tėvų spaudimą!
Gal tokiu atveju ir dauguma
būtų patenkinta, jei kartais bū
tų leidžiama pasirodyti ir netaip jau iškiliems junginio na
riams. Tai pakels jų nuotaikas
ir visų bendrą nusiteikimą. Juk
ir tai svarbu lietuviškųjų reika
lų, šiuo atveju mūsų kultūros
busimiems ir esamiems atsto
vams.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS
KOMPOZITORIAUS ANTANO VANAGAIČIO, žymiojo JAV ankstesnės
išeivių kartos veikėjo — muziko ir
visuomenininko, 20 metų mirties su
kaktis paminėta kovo 30 d. Tos die
nos rytą prie A. Vanagaičio kapo Šv.
Kazimiero kapinėse susirinko būrys
lietuvių ir čia trumpą žodi tarė kom
pozitorius J. Žilevičius. Priešpiet už
velioni buvo atlaikytos Mišios Tėvų
jėzuitų koplyčioje, kur pamokslą pa
sakė kun. Bruno Markaitis, SJ. Pa
grindinė minėjimo dalis — akademi
ja su menine programa surengta
Jaunimo Centre, kurios klausėsi arti
400 tautiečių. Akademiją atidarė A.
Vanagaičio Įkurtos ‘Margučio” radijo
programos dabartinis vedėjas Petras
Petrutis, o po jo kalbėjo vienas se
nųjų “Margučio” talkininkų adv. An
tanas Lapinskas, kuris anksčiau yra
pats vadovavęs nevienai radijo pro
gramai. Pagrindinę kalbą pasakė iš
Detroito atvykęs rašytojas, dabarti
nis LŽS pirm. Vytautas Alantas, ku
ris plačiai nušvietė A. Vanagaičio
veiklą Amerikoje. Pasak kalbėtojo, A.
Vanagaitis daug prisidėjo prie kovos
su didžiausiuoju slibinu — brolių lie
tuvių nutautėjimu Amerikoje. Me
ninėje dalyje pasirodė sol. Nerija

SIŪLAITIS
Linkevičiūtė, Algirdas Brazis ir Ali
cijos Stephens-Steponavičienės vado
vaujamas jaunų merginų ansamblis
“Aldutės”. Jie sudainavo po 3 A. Va
nagaičio komponuotas dainas. Taip
pat abu solistai du A. Vanagaičio ku
rinius atliko dviese. Pabaigai buvo Montreal iečiai mokytojų suvažiavime Toronte. Iš kairės: sesuo
parodytas trumpas filmas, kuriame Margarita, p. Navikėnienė, p. Žmuidzinienė, p. Lukoševičienė, p.
Nuotr. S. Dabkaus
vaizduojamas A. Vanagaitis su savo Malcienė, kun. dr. F, Jucevičius
artimaisiais.
A. Vanagaitis mirė staiga nuo šir
dies smūgio 1949 m. kovo 10 d. Ame
rios labai negausios, ir dėl lie
Atkelta iš 1-mo psl.
rikon atvyko 1923 m. ir nuo 1928 nu
tuvių išsisklaidymo jų veikla be
balandžio 1 d. pradėjo leisti žurnalą
Šioj vietoj noriu pastebėti, veik* negalima, nors tokia Švei
“Marguti”, kurį vadino muzikos, dai kad ir mano pažiūra tokia pati:
carijos LB yra gyva. Daug sun
nų, juoko, teatro mėnraščiu, šis žur Bendruomenė ir man yra aukš
kumų turi Pietų Amerikos liet,
nalas buvo vienas populiariausių lei tesnė vertybė už mano srovę,
bendruomenės, tik Venecuelos
dinių Amerikos lietuvių tarpe. Numi nors srovės prasmę taip pat pri
LB yra pažymėtina išimtis. Vierus A. Vanagaičiui, kiti redaktoriai ji pažįstu. Tik mano srovė Bend
bandė “tobulinti”, t y. padaryti “rim ruomenės darbe man duoda vi ningesnės bendruomenės visur
ten, kur pavyko išlyginti skir
tu”. žurnalas ėmė prarasti skaityto sišką laisvę, ir nežinau nė vieno
tybes ir rasti bendrą kalbą, pvz.
jus. Jis sustojo, kai žuvo 1964 m. atvejo, kada jos organai būtų
gruodžio 28 d. A. Vanagaičio žmona stengęsi arba bent rūpinęsi pri Kanadoj ir Australijoj. Jungti
nių Amerikos Valstybių LB te
Lilija ir žurnalo redaktorius Algiman mesti Bendruomenei savo valią.
galėjo
pradėti veikti “darbo pa
tas Mackus. Po jų mirties tebuvo iš Tai ir yra kelias išvengti Jūsų
leistas vienas numeris. 1931 m. A. Va minimos dviveidiškumo proble sidalinimo” principu, nes Lietu
vos laisvinimo darbui čia buvo
nagaitis pradėjo transliuoti lietuviš mos.
rasta Amerikos Lietuvių Tary
kas radijo programas, kurios “Margu
—
PLB
valdyba,
stovėdama
ba, senųjų ateivių sukurta ins
čio” vardu dar tebeskamba ir šian
dien, nors ir iš kitų stočių ir kitų žmo- vadovaujamoj viršūnėj, daugiau titucija, šiandien jau vadovauja

OAZIŲ LAIKAI YRA PRAĖJĘ

Nukelta j 7-tą psl.

Sesuo M. Jurgita su stovyklautojom Putnamo mergaičių stovyklo
je. Sekanti mergaičių stovykla prasidės birželio 29 d. ir baigsis
liepos 29 d. Registracija prasidės balandžio mėnesio pabaigoje
Nuotr. B. Kerbelienės

sia rūpinasi “aukštąja politika”.
Ar dėl to nenukenčia apylinkė,
tas pagrindinis bendruomeninės
veiklos vienetas?
— Bendruomenei reikia ir
“aukštosios politikos”, ir darbų
atskirų kraštų mastu, ir apylin
kių šviėtiminės, kultūrinės bei so
cialinės veiklos. Kaip nepriklau
somai tautai reikia prezidento,
ministrų tarybos ir valsčiaus bei
kaimo savivaldybės. Kiekvienas
organas—savo vietoj ir savo dar
be. Bendruomenės apylinkė,
nors tai yra jos darbo rankos ir
kojos, esamomis aplinkybėmis
labiausiai skriaudžiama: daug
kur jos susirinkimai beveik ne
lankomi, labai sunku priprašyti
žmones į valdybą bei kitus or
ganus, tautinio solidarumo įna
šai nemokami ir t.t. Tai didžiai
apgailėtina apraiška, trukdanti
Bendruomenei įsigyti tą simrf
bei reikšmę, kokie jai iš tikrųjų
turėtų priklausyti. Deia, beveik
nematyti būdų šiai nelemtai pa
dėčiai pataisyti, nes pagerėji
mas ateitų tik su atskiru vieto
vių pačių lietuvių suaktyvėjimu.
— Kurių kraštų lietuvių bend
ruomenės yra geriausiai susi
tvarkiusios?
— Nelygūs kraštai, skirtin
gos sąlygos, tad nevienodos ir
pačios bendruomenės. Kai ku

ma taip pat naujųjų ateivių. Ap
skritai, Bendruomenės vardu
šiandien jau visur dirbama ir
padaroma daug ir didelių dar
bų, ir tai rodo jos įsipilietinimą bei stiprėjimą. PLB III-jame
New Yorko 1968 metų seime
buvo atstovaujamos 14* kraštų
lietuvių bendruomenės, ir tai nė
antrininkų, bet atvykusių atstovų. Daugely kraštų bendruome
nes yra vienintelės suvereninės
lietuvių institucijos, vykdančios
visas funkcijas, taigi ir Lietuvos
laisvinimo darbą, todėl kai kie
no mėgstamas tvirtinimas, jog
PLB tėra sukurta specifiškai
švietimo bei kultūros veiklai, ne
beatitinka paties gyvenimo duo
menų. Nemanau, kad tokiose
bendruomenėse šalia jų sėk
mingai veikiančių politinių or/ganų. pvz. Kanadoj ar Australi
joj. dar reikėtų kokių nors vie
tinių “altų”, darbo pasidalini
mo principu ten sudalytų: tebū
tu nereikalingas paralelizmas, o
Vlikas su Kanados LB politiniu
komitetu ovz. puikiai randa
bendra kalba.
— Ko laukiate iš spaudos ir
visuomenės?
— Mūsų pastangų supratimo,
pozityvaus, nors ir kritiško jų
vertinimo ir visokeriopos mo^
ratinės bei materialinės — pa
ramos!

.
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PAGERBĖ J. NAUJAU
Simtojo gimtadienio proga kompoz.
Juozas Naujalis buvo prisimintas pa
maldose kovo 23 d. Kauno bazilikoje.
Minias atlaikė ir pamokslą pasakė
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio
vyskupijos genrealvikaras kun. dr.

Kraštas” cituoja jo pamokslo ištrau
ką: “Juozo Naujalio gyvenimas yra
sns^ęs su vargonininko profesija. Vi
si, kam teko klausytis jį vargonuo
jant prisimena kaip tikrą vargonininką-virtaozą, talentingą improvizatorių. Šioje bazilikoje Naujalis vargoninkavo keturiasdešimt dvejus metus.
Kartu Juozas Naujalis buvo ir žymus
kompozitorius, kurio didžiausią kūry
binio palikimo dali sudaro aukšto me
ninio lygio bažnytinė muzika: trylika
šventų mišių bei trisdešimt septynios
giesmės ir kito žanro kompozici
jos... ” Prano Beinario vadovauja
mas bazilikos choras pamaldų metu
giedojo X. Naujalio “Mišias Jėzaus
žaizdų garbei”, motetus “Jau Tu eini
kentėti” ir “Caligaverunt”.
TEKSTILĖS PARODA
Vilniaus parodų rūmuose atidaryta
lenkų dailiosios tekstilės paroda. Jos
paskirtį pora sakinių apibūdina Lo
dzės tekstilės pramonės istorijos muzėjaus direktorė Kristina Kondratiuk,
viena šios parodos rengėjų: “Mūsų
parodos tikslas — supažindinti lanky,
tojus su šiuolaikiniais lenkų meni
niais audiniais. Daugelis parodos eks
ponatų charakterizuoja šiuolaikinę
mūsų tekstilės kryptį, išsivysčiusią iš
lenkų meninio audimo mokyklos •.. ”
Parodoje išstatyta daugiau kaip 40
darbų, kuriuose jaučiama XVII —
XVIII š. liaudies meistrų įtaka, nors
eksponatai yra tradicinės ir novato
riškos krypties su spalviniu akcentu.

BALANDŽIO PIRMOJI
Savaitraštis “Literatūra ir Menas”
balandžio 1 — melo dienos — proga
paskelbė Gedimino Daugnoro repor
tažą apie naujo visų menininkų klu
bo “10 mūzų” 'Vilniuje atidarymą.
Girdi, visų meno sričių atstovų suma
nymas buvęs įgyvendintas per viene
rius metus. Atidarymo programos dė
mesio centre buvęs dviejų neįprastų
ir poeto T. Tilvyčio — duetas. “Lie
tuvos” ansamblio vadovas VI. Bartu
sevičius buvęs priremtas prie sienos

kavusių jo “Šventinius vakarus”. Klu
bo sieną poetų, režisorių ir dailininku
šaržais padabinęs grafikas S. Krasaus
kas. Penki šaržai ir atidarymo iškil
mės nuotrauka iliustruoja G. Daug
nore reportažą. Skaitytojams siūloma
siųsti patarimus neegzistuojančio
klubo “10 mūzų” veiklai plėstu Aną
met tokį “Literatūros ir Meno” balan
dinį pokštą už tikrą pinigą priėmė
vienas mūsų savaitraštis JAV, paskel
bęs žinią, kad rež. V. žalakevičius
kurs filmą su garsiomis italų žvaigž
dėmis ir režisoriais.
INTERNACIONALINIS
AUKLĖJIMAS
Po žydų kilmės stalininko Genriko
Zimano prosovietinio rašinio “Pravdoje”/kritikavusio tautines apraiškas
sovietų okup. Lietuvoje, vilniškės
kompartijos centrinio komiteto pro
pagandos ir agitacijos skyriaus vedė
jui P. Mišučiui teko nedėkingas užda
vinys įrodinėti, kad vilniškė kompar
tija nėra pažeidusi sovietinės “inter' nacionalizmo” dvasios. Jo straipsnis
“Kaip mes dirbame internacionalinio
auklėjimo darbą” buvo paskelbtas
Maskvoj leidžiamo žurnalo “Agitator”
4 nr P. Mišutis rašo: “Tarybų Lie-

tavos darbo žmonės Žino, kad laisvai
gyventi, kurti galima tik bendroje
tautų šeimoje, padedant vieni ki
tiems bendroje kovoje ir darbe. Iš
sivaduoti iš buržuazijos priespaudos,
apginti socializmo iškovojimus, sėk
mingai žengti pirmyn, realizuojant
gyvenime gražiausias savo svajones,
lietuvių tautai padėjo visos TSRS
tautos ir visų pirma rusų tauta...”
G. Zimanas priekaištavo, kad Lietu
voje nepalankiai sutinkami iš Sovietų
Sąjungos importuoti darbininkai, o
P. Mišutis konkrečiais pavyzdžiais ke
lia jų nuopelnus, nesavanaudišką bro
lišką paramą. Rašinys baigiamas ver
gišku Maskvos propagandos kartoji
mu: “Darbo žmonių auklėjimas pro
letarinio internacionalizmo dvasia
neatskiriamas nuo nuolatinio buržu
azinės propagandos, dezinformacijos
ir net tiesioginio šalies šmeižimo de
maskavimo ...” Priešingu atveju, pa
sak P. Mišučio, ideologinis priešas su
silpnins sovietinę tautų draugystę, apšmeiš neklaidingąją kompartiją, at
gaivins nacionalistines nuotaikas.
A. MARGERIO DOKTORATAS
Iš JAV į sovietų okupuotą Lietu
vą grįžęs dr. Algirdas Margeris (Kos
tas šeštokas) “Tiesos” kovo 27 <L lai
doje mėgino ginti sovietinio propa
gandisto doktoratą tema — “Kas at
skyrė Lietuvą nuo pasaulio?” Paska
tą jam davė kompartija ir išeivijos
spaudoje užtinkami pareiškimai apie
Maskvos varžtas Lietuvoj gyvenančių
tautiečių ryšiams su išeivija ir lais
vuoju pasauliu. A. Margeris pripažįs
ta tik du pagrindinius argumentus:
Lietuvą nuo pasaulio buvo atskyręs
Hitleris, o pasaulin ją grąžino Sovie
tų Sąjunga. Abejoti, pasak A. Marge
lio, nevalia: “Tai žino kiekvienas,
kurio smegenys nėra sukoneveiktos
keršto prieš socializmo pažangą, švie
są ir tiesą...” Galimas dalykas, Hit
lerį A. Margeris atsimena dar iš ame
rikiečių spaudos informacijų, bet ten
ka stebėtis, kad lig šiol jis nė žodžio
nėra girdėjęs apie Kremliaus patvoPakastą Staliną. Propagandisto
disertacijai būtų įdomesnė tema
“Du didieji XX a. žmogžudžiai bei
tautžudžiai — Hitleris ir Stalinas”.
Pokario metais sovietų “išlaisvintoj”
Lietuvoj masines deportacijas vykdė
dešinioji Stalino ranka — Lavrentijus
Berija. Tiesa, varžtai šiek tiek buvo
atleisti po L. Berijos sulikvidavimo
ir N. Chruščiovo paskelbto Stalino
nuvertinimo, tačiau tik 1967 m. dides
niam lietuvių skaičiui pirmą kartą bu
vo leista iškelti koją iš Lietuvos į
Montrealio pasaulinę parodą. Jeigu
ištisus 23 metus “išvaduotoji” Lietu
va buvo izoliuota nuo laisvojo pasau
lio, kaltos ne mūsų “keršto sukone
veiktos smegenys”, bet ją okupavusių
Kremliaus valdovų galvos. Meno an
samblių koncertai Montrealyje, V.
Noreikos pakartotinės gastrolės ir
pagaliau nedidelės turistų grupės eks
kursija JAV, deja, tėra menkutis ge
ležinės uždangos pravėrimas. Šiek
tiek pagausėjo ir giminių vizitai, bet
jų lankymas “pasaulin sugrąžintoj”
Lietuvoj ir šiandien tebėra ironijos
kupina problema, kai viešėti teleidžiama tik penkias paras Vilniuje ir
kai sunkiai uždirbtas tautiečių dole
rius už šią “malone” susižeria Mask
va. Nepriklausomoj Lietuvoj tautie
čiai iš užsienio galėjo lankyti visus
jos kampelius, o dabar jiems nelei
džiama nė tėviškėn užsukti, už Vil
niaus miesto ribų sergančio tėvo ar
merdėjančios motinos aplankyti. Jei
gu tai yra Lietuvos sugrąžinimas pa
saulin, kyla klausimas — kaip reikėtų
įsivaizduoti jos atskyrimą nuo pasau
lio? V. Kst.

LONDONE!

STAIGMENA

Klevelando "GRANDINĖLĖ" atliks visai naują
žaismingų vestuvinių šokių programą sportininkų

1969 m. balandžio 26 d.
CENTENNIAL HALL, 550 WELLINGTON ST.
prie Dufferin.
Karalaitės rinkimai, loterijoj: televizija, Pr. Baltuonio me
džio šaknų skulptūra, transistorinis radijas ir kt. šokiams
gros orkestras su solistais. Bufetas su visų rūšių gėrimais.
Baliaus pradžia 6.30 v.v. “Grandinėlė” — 8 v.v.
Pabaiga: 1 vaL ryto.
Tikimasi, kad bus televizijos ir spaudos atstovai, keletas anglų
kanadiečių augštų svečių. Sportuojantis jaunimas laukia jūsų ne
tik iš nuffųjų, bet ir iš didžiųjų apylinkių...
LLSK “Tauras”
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Klevelando jaunimas, susitelkęs į "Grandinėlės" an samblj^ pagarsėjo savo išvykomis j kitas lietuvių
gyvenvietes. Jų koncertai Įvyks Londone, Ontario, balandžio 26 d., Hamiltone — gegužės 3 d.
Nuotr. K. Baltrūno

a HAMILTON

KARTŪNŲ BALIUS įvyks gegužės
3 d. Jaunimo Centre. Gražiausios ir
įdomiausios suknelės bus premijuo
jamos. Klevelando tautinių šokių gru
pė “Grandinėlė” duos įdomią naują
programą, šokiams gros muz. J. Pa
žemio vadovaujamas 15 asmenų or
kestras. Tai vienintelė grupė, kuri
turi tokios didelės sudėties orkestrą.
“Dirvoje” K. S. Karpius rašė apie
“Grandinėlę”: “Pirmas ne tik lietu
vių, bet visų kitų tautybių tarpe toks
meno vienetas. Tą drąsiai liudiju
išgyvenęs Klevelande virš 50 metų
ir matęs daugelio tautybių vienokius
ar kitokius šokių vaidinimus. O kitos
kai kurios tautybės turi Klevelande
gyventojų net dešimteriopai daugiau,
negu esama lietuvių. “Grandinėlė”
yra mūsų Klevelando didelės judrios
kolonijos padaras-kūrinys Liudo Sagio ir jo energingos žmonos ir eilės
talkininkų. Klevelande ir kitur kita
taučiai, matydami “Grandinėlės” vai
dinimus, kartoja tą patį — nieko pa
našaus nėra matę šiais laikais nei
anksčiau.” Po baliaus programos —
šokiai, kuriems gros Vyt. Babecko
orkestras.
KLB HAMILTONO APYLINKĖS
VALDYBA paskyrė $25 ateitininkiškojo jaunimo veiklai. Ateitininkai
nuoširdžiai dėkoja valdybai už pa
ramą.
INŽ. P. MASYS, pakviestas į atei
tininkų sendraugių skyriaus valdybą,
sutiko eiti iždininko pareigas. Nau
jam iždininkui linkime sėkmės. J. P.
D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS VALDYBA turėjo posėdį šaulio
Balio Daugilio naujame bute Burlingtone ir nutarė Šaulių Sąjungos
50 metų sukaktį paminėti gegužės
17 ir 18 d. Jaunimo Centro salėje.
Gegužės 17 d. bus jubilėjinis balius
su menine programa ir šokiais. Pro
gramoje numatoma sol. V. Verikaičio dainos, dailiojo žodžio kūryba —
A. Sutkaitis, Montrealio šaulių mon
tažas “Subatvakaris”. Gegužės 18 d.
11 v. r. parapijos bažnyčioje šv. Mi
šias atnašaus mons. dr. J. Tadarauskas už žuvusius brolius ir seses lie
tuvius.
Hamiltono šauliai kviečia visus iš
Kanados ir Amerikos brolius ir seses
šaulius toje šventėje dalyvauti. Taip
pat kviečiame Hamiltono ir apylinkės
lietuviškąją visuomenę dalyvauti ba
liuje šeštadienio vakarą ir sekma
dienį pamaldose, o po pamaldų kvie
čiame šaulius ir svečius atsilankyti
JC salėje bendriems užkandžiams.
Valdyba
VYR. SKAUTININKE M. JONI
KIENĖ iš Čikagos aplankė “Širvin
tos” tuntą kovo 30 d. Sueigoje mažai
tebuvo tėvų ir visuomenės, bet skau
tės buvo gausios ir sudarė pasigėrėti
ną vaizdą tvarkingomis uniformomis.
Vyr. skautininke, lydima Kanados ra
jono vadeivės pavaduotojos s. D.
Gutauskienės ir tuntininkės ps. D.
Kairienės, tarė sveikinimo žodį ir ant
tunto vėliavos prisegė didelę juostą,
išaustą Lietuvoje pasilikusių skautininkių. Sueigoje dalyvavo ir klebo
nas mons. dr. J. Tadarauskas, kuris
pasveikino viešnią ir pasidžiaugė dar
niu skaučių veikimu. Už tai širvintietės nuoširdžiai dėkoja. Baigiant ofi
cialią dalį, tuntininkė padėkojo vy-

mą būtų nupirkta dovana ir karalai
tei įteikta. Transistor radijas lote
rijai padovanotas šių asmenų: Br. Misiaus, p. X., Daniliūnų ir Ramonas
Custom Tailoring, 835 Quebec St,
London, tel. 451-9407, siuvyklos. Vi
siems čia išvardintiems asmenims, au
Butkus, Dragūnevičius, švilpa. Paš kojusiems loterijai ir karalaitės iš
tu ar telefonu kreiptis į J. A. švil kilmėms, sportiškas “Tauro” krepši
pą, 40 Orchard St, London, Ont; ninkų ačiū.
LONDONO LIETUVIAI dažnai nu
tel. 438-6337. Bilietai bus parduoda
važiuoja
į didžiųjų apylinkių svar
mi ir prie įėjimo. Vietos variems už
teks. Sarnijos lietuviai, reikia many besnius parengimus, ypač į Toron
ti, ši kartą beveik visi atvyks. F. Ti- tą. Londono sportuojantis jaunimas
mukas ar kas kitas, galbūt suorgani tikisi kaimyniško revizito. Ne tik
iš mažųjų, bet ir iš didžiųjų. Toron
zuos ekskursiją.
MEDŽIO ŠAKNŲ SKULPTŪRA, tiškiai ir detroitiškiai, jaunimas jūsų
sukurta originaliojo menininko Pr. laukia Londone balandžio 26 d.
VYRŲ KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Baltuonio Montrealyje, yra padova
nota sportininkų baliaus loterijai. tarp Detroito * “Kovo” ir Londono
Taigi, į balių atvykusieji balandžio “Tauro” numatomos šeštadienį, ba
landžio 26 d. apie 3.30 v. p.p. Lon26 d. turės progos ją laimėti.
DOVANOS KARALAITEI Žymioji done, Beck gimnazijoje, Dundas prie
Highbury arba South gimn., 385 Te
Judickienė, grožio saliono 579, esan- cumseh. Teirautis Londone pas p.
čio 579 Richmond St, savininkė, ski Navicką tel. 432-2383, Detroite —
ria karalaitei gražią dovaną — pus pas p. Rugienių, 476-9031. Po rungty
metinę plaukų šukuoseną. V. ir P. nių — balius su “Grandinėlės” proKuzmai paskyrė $20, kad už šią su-

riausiajai skautininkei už apsilanky
mą, prisegė gėles ir tunto skaučių
vardu įteikė dovaną — rankšluostį su
įaustu Lietuvos himnu. Simboliniam
laužui vadovavo vyr. skautė R. Bag
donaitė. Laužą uždegė — vyr. skauti
ninke. Skautės, vadovaujamos vyr.
skautės Aldonos Markow, pasirodė su
lėlių teatriniu vaidinimu “Meškiukas
Rudnosiukas”. Paukštytės, gražiai pa
šoko tautinių šokių pynę, akordeonu
palydint broliui Deksniui, kuriam
esame labai dėkingos. Seserys skau
tės Pąreištytės paskambino pianinu
duetą. Laužas baigtas tradicine atsi
sveikinimo giesme. Vyr. skautininke,
vyr. skautės ir vadovės dalyvavo “Šat
rijos Raganos” vyr. skaučių paruoš
tuose pietuose.
KAZIUKO MUGĖ kovo 2 d. praėjo
su dideliu pasisekimu. Skautės turėjo
progos parodyti savo darbus, o pietūs
ir saldumynai padėjo papildyti ištuš
tėjusį iždą. Vadovės vėl galės planuo
ti išvykas, padėti reikalingoms pagal
bos, vykti į stovyklą. Skelbtą skilčių
konkursą laimėjo V. Stukaitės vado
vaujama skiltis. Skautės yra dėkingos
prie mugės pasisekimo prisidėjusioms
motinoms ir prijaučiančioms po
nioms, mūsų mielai šeimininkei p.
Gedminienei, mieliems skautų bičiu
liams p. Giedraitienei, p. Pilypavičiui
ir kt. aukojusiems premijas loterijai.
Ypatinga padėka gerb. klebonui
mons. dr. J. Tadarauskui už leidimą
nemokamai pasinaudoti Jaunimo
Centro patalpomis. Visiems skautiš
kas ačiū!
u
“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun
tų sueigą, numatytą balandžio 20 d.,
tenka atidėti savaitei dėl įvykstančio
Dainavoje vadovu ir vadovių suva
žiavimo bal. 19—20 d. d. Iš “Širvintos” tunto vyksta 10 vyresniųjų ir
jaunesniųjų vadovių.
Širvintietė
ŽURNALE “KARYS” 1969 m. 1 nr.
įdėta žinutė “Saulių šventė Hamilto
ne, Ontario”. Rašoma apie šaulių su
rengtą kariuomenės atkūrimo pami
nėjimą. Yra žinoma, kad Lietuvos
ginkluotų pajėgų atkūrimo sukaktis
kartu yra ir Lietuvių Veteranų Sąjun
gos “Ramovė” metinė žventė. Vieto
vėse. kur veikia Sąjungos skyriai, tą
šventę rengia veteranai. Tose vieto
vėse, kur šventė rengiama bendromis
jėgomis, organizacijos paprastai ri
kiuojamos sekančia tvarka: savanoriai-kūrėjai, veteranai, šauliai. Hamil
tone veikia veteranų sąjungos sky
rius. Pejr eilę metų jis rengdavo gink
luotųjų pajėgų atkūrimo ir Sąjungos
šventę. Praeitoji šventė buvo suruoš
ta, talkinant kolonijoje įsisteigusiam
šaulių vienetui. Veteranų skyriaus
valdybai laikantis kiek pasyviai, ren
gėjai sudarė minėjimo programą, ku
ri turėjo mažai ką bendro su ginkluo
tųjų pajėgų atkūrimo sukakties auk
siniu jubilėjumi, bet dėl to pavadinti
veteranų sąjungos šventę šaulių šven
te nėra tikslu. E. R.
KLB HAMILTONO APYLINKĖS
VALDYBA išsiuntinėjo laiškus, pra
šydama sumokėti $4 — solidarumo
įnašą už praėjusius ir šiuos metus.
Jūsų patogumui rasite vokuose įdė
tus čekius, kuriuose prašome įrašyti
jūsų banką, knygutės numerį, pasi
rašyti ir grąžinti mums pridėtame

voke. Jūsų jautrus šiam reikalui pri
tarimas labai palengvintų valdybos
darbą ir neapsunkintų jūsų su asme
nišku apsilankymu. Valdyba.

Grįšiu antradienį,

balandžio 29 d.

A. T. GAILIUS, MD

21 Kenilworth Ave S.,
Hamilton 24, Ont.

Tel.: 545-8038

RODNEY, Ont.
JAUNIMO SKYRIUS, šioj apylin
kėj yra gražaus jaunimo, bet jis bu
vo neplinai apjungtas. Todėl vyres
niųjų iniciatyva kovo 29 d. klubo pa
talpose buvo sušauktas jaunimo su
sirinkimas, kuriame dalyvavo visi, iš
skyrus negalėjusius tuo laiku daly
vauti. Susirinkimui paįvairinti buvo
pakviesti jaunieji Danutė ir Eugeni
jus Bliskiai iš Londono su praneši
mais. Jų temos buvo: “Lietuviškos
organizacijos ir jaunimas” ir “Mūsų
pobūviai ir jaunimas”. E. Bliskis
trumpai, sklandžiai supažindino vie
tos jaunimą su lietuviškom organiza
cijom ir kvietė įsijungti į jas. Pasak
E. Bliskio, dabar pats laikas įsijung
ti į organizacijas, kad pasiruoštume
perimti vyresniųjų darbą. Negana už
sidarius tarp savęs dainuoti, šokti ar
sportuoti, reikia pasiruošti visuome
niškai, kad galėtume ginti lietuviškus
reikalus tarp, svetimųjų. Danutės
Bliskienės mintis buvo ta, kad bend
ruose pobūviuose jaunimo ir vyres
niųjų bendravimas yra labai šaltas,
atrodo, kad vieni kitiems būtų sve
timi. Jaunimas turi aktyviau įsijung
ti į jų pravedimą, dalyvauti kartu
ir dainoje, ir šokyje, čia pat buvo
praktiškai parodyta, kaip tai atlikti.
Visi dalyviai buvo patenkinti, kad
ateityje gal nereikės šonais stūguriuoti ar svetur jieškoti pasilinksmi
nimui vietos. Buvo mielai priimta
mintis, kad tai būtų atlikta organi
zuotai. Pasiūlyta įsteigti prie vietos
Bendruomenės jaunimo skyrių. Tam
mielai pritarta. Išrinkta valdyba
bendriems reikalams: H. Kereševičiūtė. Z. Rastapkevičiūtė ir V. Jasinskas. šalia to dar buvo sudaryti
trys komitetai, būtent, 1. parengimų
ir šokių, 2. švaros ir papuošimo, 3.
vaišių. Šiems komitetams priklauso
vien tik jaunimas. Po savaitės laiko
buvo sušauktas dar kitas susirinki
mas. Sutarta dalyvauti bendruose po
būviuose aktyviai, suruošti grynai
jaunimo pobūvį, pasikviečiant svečius,
ir įtraukti visą jaunimą mokytis lie
tuviškų dainų ir šokių. Taipgi būtų
galima dažniau daryti patrauklius su
sirinkimus su pritaikyta tema, dis
kusijom. Jaunimas to nori.
KATALIKŲ BAŽNYČIOJE West
Lomėj pamaldų metu buvo įvestas
neįprastas pasisveikinimas ir artimų
jų pasibučiavimas,išreiškiant džiaugs
mą Kristaus prisikėlimo proga. Gana
jaukią nuotaiką sudarė vietos kle
bono kun. J. Smith pareiškimas:
“žiūrėkit, ar bučiuojat savo žmoną?’

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

LONDON, ONT
DIDYSIS SPORTO BALIUS yra
pats žymiausias šio sezono parengi
mas. Jam ruošiasi ne tik programos
atlikėjai ir rengėjai, bet ir busimie
ji baliaus svečiai, ypač viešnios, šių
metų ypatingą susidomėjimą sudaro
iš Klevelando atvykstanti žavingoji
“Grandinėlė”.
TEKS IR ŽEMAIČIAMS vienas ki
tas programos šokis, kai klumpės po
sceną pradės lakstyti. O visus gerai
nuteiks vestuvinės išdaigos, čia ir
Greitpolkė vestuvių užbaigimui, ir
Rezginėlė — jaunųjų atsisveikini
mui. šakalinyje vyrai atsiskaito su
piršliu melagiu.

X

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS |DEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPUS BET KURIUO LAIKU.
HI 83400 ANCASTER. ONT.
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JAV LB CENTRO VALDYBA rūpinasi Lietuvos istorijos išleidimu.
Ją jau yra pradėjęs rašyti prof. Zenonas Ivinskis. Šiuo metu yra jieškomas leidėjas; yra gavusi pasiūly
mą išleisti Lietuvos okupacijos doku
mentaciją, kuri jau yra baigiama
ruošti. Centro valdybos nariai — Br.
Nainys, Jonas Kavaliūnas, Anatolijus
Kairys ir Kostas Dočkus ruošia pra
nešimus tarybos sesijai, kuri įvyks
IV. 19-20 d. d. Čikagoje. Taip pat
bus padaryti tautinių šokių šventės ir
teatrų festivalio pranešimai, paruoš
ti dr. L. Kriaučeliūno ir A. Kairio.
— Gautas raštas iš Southwest Edu
cation Development Laboratory, Aus
tin, Texas, kuriame ši federacinės
valdžios finansuojama mokslo įstaiga
prašo žinių apie lituanistines mokyk
las ir lietuvių kalbos mokymą.
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ Sąjungos atstovų VII su
važiavimas įvyko kovo 29-30 d. d.
“Mid America Inn” motelyje, Oak
Lawn, netoli Čikagos. Jį atidarė LV
LS veteranas agr. J. Bertašius, pa
siūlydamas tylos minute pagerbti
šios organizacijos mirusius narius ir
PLB valdybos pirm.„a.a. J.-Bačiūną,
kuris stambesne suma yra parėmęs
vieną LVLS fondų. Pranešimą apie
tarptautinius įvykius bei jų reikšmę
padarė prof. M. Mackevičius. VLIKo
veiklos 16-kos punktų ateities gairių
apybraižą skaitė LVLS-gos ir VLI
Ko vicepirm. J. Audėnas. Šį refera
tą savo pastabomis papildė Lietuvos
generalinis konsulas dr. P. Daužvardis ir dr. K. Šidlauskas. Toliau sekė
sveikinimai, kurių tarpe buvo VLIKo
pirm. dr. J. K. Valiūno, socialdemo
kratų užsienio delegatūros vardu —
J. Skorubsko, dr. K. Šidlausko, dr.
J. Pajaujo, L. Girniaus, J. Kutros
ir kt. Suvažiavimo dalyviai Čikagos
lietuvių tautinėse kapinėse aplankė
J. Kardelio kapą, dr. V. Kudirkos ir
dr. K. Griniaus paminklus. Organi
zacinę veiklą apžvelgė sekančią die
ną padarytas LVLS pirm. agr. J.
Daugėlos pranešimas. Sąjungos gar
bės pirmininku buvo paskelbtas 75
metų amžiaus sukaktį atžymėjęs dr.
J. Pajaujis. Centro komitetas vietoj
mirusio J. Kardelio ir pasitraukusio
V. Bildušo papildytas dviem nariais
— L. Giriniu-Norvaiša iš Montrealio
ir E. Boreiša iš Čikagos. Komiteto
gen. sekr. išrinktas E. Boreiša.
JUNGTINIŲ TAUTŲ RUSŲ KNY
GOS KLUBAS kovo 21 d. Jungtinių
Tautų bibliotekoje surengė Maironio
kūrybos vakarą, kurį vilniškės “Tie
sos” kovo 23 d. laidos puslapiuose
plačiai aprašė A. Laurinčiukas. Jo
teigimu, šis klubas jungia 90 Jung
tinėse Tautose tarnaujančių rusiškos
knygos mėgėjų. Maironio vakarą atidarė klubo pirm. Vladimiras Sokolo
vas, pranešimą apie Maironio kūry
bą ir gyvenimą skaitė JT bibliotekos
direktorius Levas Vladimirovas. Dė
mesio centre buvo trumpas filmas
“Poetas”, sukurtas kauniečio scena
rijaus autoriaus ir rež. E. Martinai
čio ir vilniečio operatoriaus A. šarausko. Jo dėka vakaro dalyviai bu
vo supažindinti su Kaunu, Trakais,
Palangos pajūriu, Maironio gimtai
siais Pasandraviais, jam skirtu muzėjum, lieutvių kompozitorių daino
mis, kurioms panaudoti Maironio
tekstai. Poezijos programą praneši
nėjo ir lietuviškai Maironio eilėraš
čius deklamavo kino menininkas
Adolfas Mekas, rusiškai — JT tar
nautoja Anastazija Titova, savo ir
Franko Jakščio Maironio eilėraščių
vertimus į anglų kalbą skaitė Demie
Jonaitis. Buvo surengta įvairiomis
kalbomis išleistų Maironio raštų pa
rodėlė, papildyta M. K. Čiurlionio
paveikslų reprodukcijomis ir fotogra
fijos menininko A. Sutkaus Vilniaus
vaizdų nuotraukomis. Pasak A.
Laurinčiuko, vakaro dalyvių tarpe
buvo Sovietų Sąjungos pasiuntinybės
II sekr. Edmundas Juškys, diploma
tų, JT tarnautojų, Niujorko univer
siteto dėstytojų, žurnalistų, ameri
kiečių poezijos mėgėjų, bet daugiau
sia — lietuvių. Pastariesiems apibū
dinti A. Laurinčiukas skiria komu
nistine propaganda pasaldintą sakinį,
“čia atėjo tie, kurie dar neužmiršo
savo tėvų žemės, kuriems yra bran
gi lietuviška kalba, kultūra ir poe
zija ..

niką vUdžienę.
LIETUVOS RESPUBLIKOS aikš{tėję Montevideo planuojamam staty
ti paminklui jau surinkta 64.000
urugvajietiškų pezų.
ŠV. KAZIMIERO DIENĄ Montevi
deo lietuvių parapijoje buvo sureng
ta lietuviškos tautodailės paroda, ku
riai eksponatus parūpino šiame mies
te gyvenantys lietuviai. Lietuvių pa
rengimų meninėse programose daly
vauja neseniai suorganizuotas vaikų
tautinių šokių ansamblis ‘‘Atžaly
nas'’.

Urugvajus
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ Draugija išsirinko naują valdy-

Argentina
BUENOS AIRES universiteto me
dicinos fakultetą baigė Ruben Gronskis, Petro ir Onos Gronskių sū
nus. Jaunasis gydytojas darbą gavo
Tornu ligoninėje. To paties univer
siteto teisių fakultete advokato dip
lomą gavo Leono ir Petronėlės Slipkauskaitės Ivoškų sūnus Rikardas
Ivoškus. Kabinetą atidaręs tėvų na
muose, jis veda bylas teismuose ir
tvarko įvairius teisinius reikalus.
KORDOBOS KALNŲ kurortinėj
Alta Gracia vietovėj didėja į pensi
ją išėjusių lietuvių kolonija. Malo
nus klimatas čia jau yra atviliojęs
M. Kavaliausko, K. Rožaičio, A. Šlekonio, J. Žalnieravičiaus, Pr. Merkio,
J. Petrausko, Jono ir Juozo Paunksmių, F. Morkevičiaus, S. Benkaus,
J. Budrevičiaus, V. Šulco, K Turaus
ko, A. Zigmanto ir kitų lietuvių šei
mas. Kordobos kalnų La Quevrada
apylinkėje K Saldokas įsigijo “Achalay” viešbutį, kuriame poilsiautojų
netrūksta ištisus metus.

N. Zelandija
NEGAUSI AUCKLANDO LIETU
VIŲ KOLONIJA Vasario 16 minėji
mą surengė C. Liutiko rezidencijoje.
Susitelkimo reikšmę nušvietė LB val
dybos pirm. V. Procuta, primindamas
dalyviams šioj kolonijoj mirusį A. Senatorskį, elektros nutrenktą jaunuolį
Beržinską ir JAV užgesusį PLB val
dybos pirm. J. Bačiūną. Velionies J.
Bačiūno visuomeninę veiklą ir gyve
nimo kelią atskleidė M. Cibulskio pa
skaita. C. Liutikas padarė pranešimą
apie VLIKo 25 metų veiklos sukaktį,
jo kovą prieš ruduosius ir raudonuo
sius Lietuvos okupantus, supažindino
su VLEKą sudarančiomis grupėmis,
kvietė jo darbą remti aukomis. A. Ci
bulskis perskaitė straipsnį apie geno
cidą Lietuvoje, Č. Liutikas — nostal
gijos liūdesio kupiną eilėraštį. Minė
jimo dalyviai nutarė pareikšti užuo
jautas p. Senatorskienei su dukra ir
M. Bačiūnienei, padėkoti VLIKui ir
jo pareigūnams už Lietuvos laisvini
mo darbą. Minėjimo metu surinkta
aukų Tautos Fondui ir Vasario 16
gimnazijai.

Austrija
VIENOS UNIVERSITETAS pakvietė mediciną studijuojantį Leoną
Šulą dėstyti lietuvių kalbos kursą,
kuris jau turi 10 klausytojų, jų tarpe
kelis docentus ir profesorius. Pamo
kos buvo pradėtos šį pavasarį. L. Šu
las yra čikagietis — jo tėvas dirba
spaustuvėje, motina yra lituanistinės
mokyklos mokytoja.

Vokietija
OSNABRUECKO
VYSKUPIJOS
generalinis vikaras, atsižvelgdaams Į
lietuvių kunigų V. šarkos ir P. Girdžiaus religini bei tautinį darbą, Va
sario 16 proga pakeitė naujais jiedviejų gerokai susidėvėjusius “Volks
wagen” automobilius.
HAMBURGO BENDRUOMENES
KNYGYNĖLIUI septynias lietuviškas
knygas dovanojo Danutė Štrausienė.
Bibliotekėle naudojasi Hamburge ir
apylinkėse gyvenantys lietuviai. Tal
kon galėtų ateiti ir Kanados lietuviai,
pasiųsdami atliekamų knygų ar už
prenumeruodami Kanados lietuvių
spaudos, kuri ten yra brangoka, nes
už vieną dolerį reikia mokėti 4 mar
kes. Paramos knygynėliui laukia
kun. V. Šarka, 2000 Hamburg 50
(Altona), Kaltenkirchenerstr. 4, W.
Germany.
BAD CANNSTATTE IŠRINKTA
nauja VLB Stuttgarto apylinkės val
dyba: pirm. K. šimanauskas, sekr. J.
Krasnauskienė, ižd. M. Lėmanienė;
kontrolės komisijon — A. Šukys ir
J. Gasiūnas.

KNIPUT
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mdn St. Eost, komb. 203, tel. 528-0511
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—
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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
patefonus ir kt
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

*
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5 psL • Tėviškės Žiburiai

de, apie 950-1007 po Kr. buvęs
norvegų ' ‘
buvo laiko
mas Grenlandijos suradęju.
Apie 960 m. po Kr. Eric Rode
kartu su savo tėvu, kuris dėlI
!
riją. Vėliau iš čia buvo taip
pat dėl žmogžudystės ištrem
tas ir 983 m. surado Grenlan
diją. Po kiek laiko jis sugrįžo
Islandijon, čia surado kolonis
tų naujai žemei apgyvendinti ir
su jais 986 m. Įsikūrė Grenlan
Grenlan-
dijoj. Jo sūnus Leif Ericson apie
1000 m. po Kr. esą suradęs
Šiaurės Ameriką (Vinlandą). To
kios žinios randamos Lietuvių
Enciklopedijoj VI, 24. Panašiai
rašo ir kitos enciklopedijos.
Heimskringla saga, iš kurios
yra paimtos žinios apie Leif
Ericsoną ir jo žygius, pasakoja,
kad Eric Rode, nevainikuotas
Grenlandijos karalius, rėmęs
planą emigruoti. Eric, Leifo vyr.
sūnus, vadovavęs didelei ekspe
dicijai į vakarinius kraštus.
Heimskringla saga rašo apie ši
tą ekspediciją taip:
Leif Ericson pirko laivą iš
Bjoerne Hergulfsono ir surinko
Įgulą iš 35 vyrų. Leifo tėvas at
sisakė būti ekspedicijos vadu,
teisindamasis esąs persenas ir
nebegalįs pakelti audrų bei vė
jo. Išplaukimo data nenurodo
ma, bet reikia manyti, kad tai
" buvo šiltesnis laikotarpis. Su
jais plaukė ir vienas vyras iš
pietinių kraštų, kuris vadinosi
Tyrker. Jie, suradę žemę, išmežemė buvo be žolės. Daug snie
go žemose vietose, o žemė vi
sur — kaip akmuo. Leif Eric
son ją pavadino Hellenland
(nuoga uolų žemė). Po to jie iš
plaukė ir rado kitą žemę; išme
tė inkarą ir laiveliu išplaukė į
krantą. Žemė buvo plokščia (tur
būt lyguma) ir apaugusi miš
ku. Pakrantė — balto smėlio.
Jis tą kraštą pavadino Markland
(miškų krantas).
Plaukiant toliau Įvyko didelė
šiaurės lytų krypties audra. Po
dviejų dienų jie vėl pamatė že
mę ir salą, esančią siaurės pu
sėje. Jie pastebėjo, kad čia ant
žolės buvo kažkaip saldžios ra
sos. Suradę upę, kuri tekėjusi
iš mažo ežero, jie išmetė jame
inkarą ir nutarė čia sustoti. Kaikurie jų įgulos vyrai pradėjo
statyti didelį namą. Netrūko la
šišų upėje ir ežere. Lašišos bu
vo tokios didelės, kokių jie dar
nebuvo matę. Žemė buvo der
linga, žiema nešalta, o žolė ma
žai nukentėjusi. Diena ir nak
tis lygaus ilgumo — netaip,
kaip Grenlandijoj arba Islandi
jojKai jie pabaigė statyti namą,
Leif paskirstė savo įgulą i dvi
dalis; vieną paliko prie namo,
o kitą išsiuntė ištirti apylinkės.
Keliavo visi kartu ir tik taip toli,
kad tą pačią dieną galėtų su
grįžti. Taip jie padarė keletą
kartų. Su jais nekartą keliavo
ir Leif Ericson. Kartą sugrįžo
ekspedicija be Leifo patėvio.
Leif su savo žmonėmis tuojau
grįžo jo jieškoti, bet greitai at
rado grįžtantį. Užklaustas, kokodėl jis atsiliko, jis atsakė, kad
ėjęs kiek toliau ir suradęs “vi
se and grapes” (vynmedį ir uo
gas). — Ar galima tau tikėti? —
klausė Leif. — Taip, tikrai. Aš
esu kilęs iš krašto, kur yra daug
“vine and grapes”.
Jie ramiai miegojo visą nak
tį ir sekantį rytą Leif Įsakęs
rinkti “grapes”, o kitą dieną —
kirsti “vine” kaip krovinį jų
laivui. Jie rado kviečių laukus,
kurie patys apsisėdavo, ir me
džių, kuriuos jie pavadino “massur”. Medžiai buvo tokie dideli,
kad buvo galima statyti namus.
Pavasariui atėjus jie išplaukė.

tą Britaniją ir Įveikė senuosius
tų kraštų gyventojus.
Tai buvo tolimiausios tų lai
Leif Ericson kraštą pavadino
kų vikingų kelionės, šiaurės jū“Vineland”.
.
ros
platumas tarp Danijos ir
Sagos kritika

Ericsono kelionę, kurioje jis esą
atradpc šiaurės
Amerika Datų
atradęs
siaurės Ameriką.
Datų
sagoje nėra. Plaukia tik vienas
pana
laivas. Kelionės jūra yra gana
trumpos. Atrodo, kad nuo Gren
landijos krantų laivas nepaju
dėjo. Apie maisto ir vandens
stoką nekalbama, nors tas klau
simas turėjo iškilti. Maisto klau
simas taip pat turėjo iškilti, nes
laive buvo 35 vyrai, kurie šal
tame klimate buvo reikalingi
stipraus valgio. Pakrantėje jie
galėjo maitintis pagaunamomis
lašišomis, bet visiems žinoma,
kad tolimoje jūroje jos nepa
gaunamos.
Jokių tikslesnių žinių apie pa
siektas vietoves saga nepaduo
da. Augštesnės jūros navigaci
jos žinios jiems, be abejonės,
buvo svetimos. Kyla klausimas,
ar Leif Ericson žinojo apie kom
pasą? Pagal istorines žinias, bū
tiniausias tolimai jūros kelionei
instrumentas kompasas Vakarų
Europos tautų laivynuose buvo
įrengtas tik 15 šimtmetyje, reiš
kia apie 500 metų vėliau.
Gali būti, kad kaikuriuose
slėniuose jie galėjo surasti žole
apžėlusios žemės ir miškelio. Ra
sa ant žolės galėjo būti iš nese
niai praėjusio lietaus, nes rasai
atsirasti reikia šiltesnio klimato.
Daug metų jūrose žvejoję žve
jai ir jūrininkai iš patyrimo ži
no, kad po ilgesnio buvimo jū
roje gėlas vanduo atrodo kiek
saldesnis. Leif Ericsono hipote
zės gynėjai aiškina, kad kaiku
riuose šiaurės Amerikos rajo
nuose rasa esanti pasaldinta kaikurių musių ir želmeninių utė
lių ekskrementų.
Visai neaišku, kas buvo jų
surastas “vine and grapes”. Leif
Ericsonas ir jo žmonės šito au
galo visai nepažino. Jo pavadi
nimą jiems turėjo duoti anas iš
šiltesnių kraštų kilęs Tyrker.
Bet šis radinys nesukėlė ypatin
go džiaugsmo grenlandiečiuose.
Jie naktį ramiai miegojo ir tik,
kitą dieną ėjo rinkti “grapes”,
bet nieko daugiau neaiškina. Ne
suprantamas yra jo pasakojimas
apie “vine” — vynmedžio kir
timą kaip krovinio jų laivui. Vi
si žinome, kad vynuogės neauga
ant medžių, bet ant vynkrūmių
(Weinstrauch). Kokios naudos
galėjo jiems duoti iškirstieji
krūmai? Ką jie manė su tuo krū
mu daryti? O gal jie kirto kitą
medį? Posakiai yra trumpi ir
neaiškūs. Gal yra padaryta klai
da sagą užrašant? Gal Leif Eric
son šią pasakaitę pats sugalvojo,
norėdamas pasigirti, kad sura
dęs rasotos žolės, medžių ir vyn
medžių, kaip buvo padaręs jo
tėvas, kai pirmą kartą grįžo iš
Grenlandijos telkti kolonistų ir
kraštą pavadino “žaliu kraštu”
— Greenland? Jų pasakojimą,
kad jie radę kviečių laukus, ku
rie patys apsisėdavę, reikia lai
kyti gryna fantazija.
Ar vikingai galėjo leistis i
tolimas keliones?
Skandinaviškų vikingų laivai
nuo V iki IX š. mums yra gana
gerai žinomi iš iškasenų. Jie tu
rėjo augštą priešakį, tik vieną
deni, daugybę skylių irklams,
vieną stiebą ir keturkampę bu
rę. Tokiame laive tilpo nedau
giau 50 vyrų. Panašūs buvo Leif
Ericsono naudotam laivui, ku
riame tilpo 35 vyrai.
Vikingai su savo laivais minė
tame laikotarpyje buvo užvaldę
Baltijos jūrą, kurią, palankiam
vėjui pučiant, jie galėjo per
plaukti per dvejetą parų ir plė
šikauti įvairiose vietose. Po ro
mėnų lėgijonų pasitraukimo iš
Britanijos apie 400 m. po Kr.
kelis šimtmečius skandinavų vi
kingai per šiaurės jūrą dideliais
būriais veržėsi į romėnų palik-

°tolis
Baltijos
juros
apie
150 skersinis
myli Taįnuodis.
tancijos, kurios, palankiam vė
jui pučiant, buvo Įveikiamos per
keletą parų. Tokiom trumpom
jūrų kelionėm nebuvo proble
mos su maistu ir vandeniu. Pa
našiai vyko ir Leif Ericsono vy
rų kelionė — sustojo Įvairiose
vietose. Tarp Grenlandijos ir
Massachusets, ligi kur, manoma,
atplaukęs Leif Ericson, yra 3000
jūros mylių ten ir atgal. Tas ke
liones jis atlikęs per dvi vasa
ras. Ta distancija dešimteriopai
viršija tų laikų vikingų laivų
veikimo radiusą, ir todėl reikia
atmesti aiškinimą, kad Leif
Ericsono vedami vikingai tuo
met surado šiaurės Ameriką ir
pasiekė net Massachusetsą.
Tą šiaurės Amerikos suradi
mo versiją prieš keletą šimtų
metų iškėlė šiauriečiai, vikin
gų ainiai, apsigyvenę Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, norė
dami Įrodyti, kad ne ispanai pir
mieji surado Ameriką, bet šiau
riečiai. Mintis rado labai daug
šalininkų: yra parašyta daug hi
potezių islandiečių, amerikiečių,
anglų ir vokiečių autorių. Jie
kalba* apie pasiektą Massachu
sets, Virginiją, North Caroliną,
ir net Floridą. Islandietis Sigurd
Stefanson, norėdamas patvirtin
ti šią hipotezę, nupiešė net že
mėlapį, kuriame Grenlandija su
jungta su Amerika. Tai betgi
gryna fantazija.
Aplamai, islandiečių sagos yra
labai nepatikimos —turi daug
fantazijos ir perdėjimų. Tuo rei
kalu savo laiku buvo paklaustas
ir mums gerai žinomas šiauri
nių ledynų tyrinėtojas Nansenaš. Jis atmetė visą hipotezę
apie vikingų šiaurės Amerikos
suradimą, o sagos papasakojimą
pavadino “Viking wish-dream”
(Herman, Conquest by man,
1954 m.).
Istorijoje žinoma, kad mi
nėta grenlandiečių kolonija apie
1400 metų po Kr. visai sunyko
ir sala liko be gyventojų. Vė
liau buvo tiriamos jų gyvena
mos vietos. Atrodo, kad ir šian
dien ten mažai kas gyvena, iš
skyrus negausius laplandiečius.

Dail. Anranas KuKsreie

Vanaens nešėja

Dailininko Rūkštelės paroda Toronte
LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

Dailininkas Antanas Rūkštelė
atvyksta į Torontą. KLB Toronto
apylinkės valdybos kviečiamas,
jis atveža savo meno kūrybos pa
rodą, kuri bus surengta Prisikėli
mo parodų salėje balandžio 19—
27 dienomis. Tai pirmas dail. A.
Rūkštelės pasirodymas Toronte.
Daug kas iš mūsų esame girdėję
apie tapytoją, tačiau ne visi turė
jome progos jo darbais pasigro
žėti.
Tapytojas, meno istorikas, et
nografas A. Rūkštelė gimė Degu
čių kaime, Zarasų apkr., baigė
Kauno meno mokyklą, studijavo
privačiai pas P. Kalpoką ir J.
Mackevičių. Taipgi studijavo is
toriją, filosofiją ir baigė Vilniaus
universitetą kaip meno istorikas,
mokėsi ir Kauno liaudies
konservatorijoj. Gavęs švedų
“Baltiška Institutet” stipendiją,

Poezijos rinkinys “Auksiniai rageliai”
Pranas Naujokaitis parašė 64
puslapių eilėraščių knygą ir pa
vadino ją “Auksiniais rageliais”.
Iliustravo Paulius Jurkus, o iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje 1968 metais.
Eilėraščiai suskirstyti į tris
maždaug vienodos apimties sky
rius: “Po audros”, “Siesartis”
ir “žaibas rudenį’’. Naujokaičio
poezijoje yra daug melancholi
jos, ilgesio bei nostalgijos.
Tu žinai,
Kad tenai ir dabar tebežydi
Sekminės prie upės

Arba:
O Sekminių rageliai dūduoja —
Ten toli prie gimtųjų namų.
Auksiniai rageliai, 7 psl.
Alksnynai
Sietuvos
Pavasario platus plaukimas...
Siesartis, 37 psl.
Tai žydi rugiai
Mano žemėj...
Pabudusią dieną bučiuoja dangus
Ir laimina
Žmogų ir žiedą... 33 psl.

Nuoširdumu yra persunkta
visa Naujokaičio poezija: ar jis
kalbėtų apie Siesartį, ar apie
mergaitę mylimą. Ir vieną, ir
kitą jis apdainuoja su tokia pat
praradimo melancholija.
Nei žodyno, nei formos at
žvilgiu Naujokaitis nėra novato
rius. Naujokaitis - kritikas gal
būt apibūdintų save tradicinio
kelio poetu. Tradicija yra ge
ras dalykas, tik poezijoje nėra
jau taip lengva nustatyti, kur
yra sekama tik tradicija, o kur
einama patogiausiu keliu. Paga
liau kas gi ta tradicija yra?
Kiekvienas poetas atiduoda sa
vo kultūrai duoklę. Tradicija
yra kultūros tęstinumas. Bet ša
lia to kiekvienas žmogus yra ne
pakartojamai kitoks ir kiekvie
nas poetas yra kitoks. Todėl ly
riko noras išsireikšti savitai ne
reiškia tik kokią pozą (nors ir

Nuotr. V. Noreikos

poza toks noras galėtų būti), bet
sąmoningą poreikį kurti meną.
Kur ir kaip eilėraštis begimtų,
kai poetas jį užrašo, kuria gro
žį. Poezijos priemonė yra žodis:
žodžio garsas ir jo loginė reikš
mė. Specifinių, vienam poetui
būdingų, žodžių sąrangos sukel
ti įvaizdžiai ir jausmai bei ei
lėraščio konstrukcija atskleidžia
poeto savitumo laipsnį.
Savitumo Naujokaičio poezi
jai kartais pritrūksta. Poetas
privalo būti atrankus. Naujokai
tis yra ir žodingas, ir ritmingas,
ir spalvingas, ir jautrus, bet nė
ra atrankus. Štai keli pavyzdžiai:
“Mano ginklai neapčiuopiami..
14 psL; “Nuplaukia meilė ir kan
čia ...”, 19; “Kai aš kalbėjau tau
apie audras širdy...”, 9; “Ir kenšiančioj širdy nešuos...”, 10; Ir šir
dį pašaukei mylėti”, 23; “širdim Į
širdį prakalbėsiu”, 17; “Kol tars pa
ilsusi širdis...”, 47.

K. Bradūnas vienoje savo re
cenzijų yra pastebėjęs, kad me
nas privalo atsakyti į klausimą
“kaip?” Kaip nutapoma, kaip ap
rašoma, kaip pasakoma. Poezija
sprendžia estetines problemas,
ir kokia bebūtų jos tematika,
tasai “kaip” visad liks poezijos
esme. Poezija nepripažįsta leng
vo kelio: ji reikalauja originalu
mo, ji reikalauja viso žmogaus
ir viso jo gyvenimo.
VI. S.

baigė etnologijos ir muzėjų kur
sus, buvo Vytauto D. kult, muzė
jaus etnografinio skyriaus vedė
jas, Lietuvos kraštotyros muzėjų
instruktorius, sumanytojas bei
steigėjas Tėviškės muzėjaus
Kaune, kuriam buvo paskirta 14
hektarų dr. J. Basanavičiaus par
ke. Kas* vasarą jis ruošė etnogra
fines ekspedicijas, joms vadova
vo, kruopščiai tyrinėjo liaudies
statybą ir kryžius. Taip pat jis
buvo vienas iniciatorių ir steigė
jų Pasaulio Lietuvių Dailininkų
ir* Architektų S-gos. *
Iš pateiktų duomefrų matyti,
kad jam lietuvybė ir lietuviška
sis 'gyvenimas yra giliai į sielą
Įsišaknijęs idealas. Jis yra daili
ninkas, kuriam tėvynė ir gimti
nės žmonės yra svarbūs elemen
tai kūryboje. Anot Vlado Vijeikio, “mėgiamiausia A. Rūkštelės
tema yra lietuviškas peisažas su
visomis jo etnografinėmis savy
bėmis”. Tai nereiškia, kad jo te
matika arba motyvai yra riboti.
Anaiptol. Pažvelgus i sėkmingas
jo parodas Los Angeles, Čikago
je, Detroite, Klevelande, Bosto
ne, Filadelfijoje ir kitur, matyti,
kad A. Rūkštelė yra ir dabarties
žmogus, kuris gyvena šių dienų
problemom, džiaugsmu, * skaus
mu. Jo domesys yra nukreiptas
i žmogų, jo visuomenines proble
mas, rūpesčius ir aplamai į visą
pasauli, Į istorinius Įvykius. A.
Rūkštelė nežvelgia perdaug giliai
Į praeiti, bet taip pat nesistengia
matyti iliuzijų ir ateityje. Jis re
aliai gyvena dabartyje, palaiko
artimus santykius su visuomene,
supranta jos pulsą ir pagal tai
kuria. Jis nenuklysta Į plačias
lankas, jieškodamas pigių efek
tų, nepasiduoda atsitiktinumui.
Kaip tradicinių klasikinių formų
sekėjas, jis yra patyręs teptuko
valdytojas ir užtikrinto braižo
meisteris. Pas ji yra puikiai iš
laikyta pusiausvyra tarp formų
ir kompozicijos.
Sakoma, kad intensyviai dir
bant savo kūrybos srityje, meni
ninko stilius išplaukia iš vidaus,
iš praturtintos dvasios ir jo išla
vintos rankos. Tai tinka ir dail.
A. Rūkštelei. Jo patrauklūs pa
veikslai, subtilūs motyvai, eks
presija ir drąsa smigte sminga
žiūrovo sielon. Tokio dvasinio
pasigrožėjimo tikimės ir ateinančioj parodoj.
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Liepsna nr. 1. 1969 m. vasario 16
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ta Pocauskaitė ir Vida Burbaitė,
iliustratorius — Rimas Ališauskas.
Administratorė — Rūta Rudinskaitė,
2415 Park Row E., Montreal 262,
Que., Canada.
Aidai nr. 2, vasaris. Mėnesinis
kultūros žurnalas, redaguojamas dr.
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PIETINĖS ČIKAGOS DAILIOJO
MENO taryba Marijos Augštesniosios Mokyklos salėje surengė religi
nio žodžio ir muzikos priešvelykinj
vakarą, kurio programon buvo įtrauk
tas Bruno Markaičio, SJ, naujasis kū
rinys “Concertino nr. 2”. Jį atliko au
toriaus diriguojami Čikagos simfoni
nio orkestro nariai ir pianistas Benito
Rivera. Čikagos dienraščio “Daily
News” kultūrinis priedas “Panora
ma” koncerto išvakarėse paskelbė pa
sikalbėjimą su kompoz. B. Markaičiu. SJ, kuris šiuo metu kuria lietu
viška operą “Karalius Mindaugas”.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS FONDO išleisto veikalo “Lithua
nia” ir jo autorių pristatymas įvyko
Le Cordon Bleu salėje, Woodhaven,
N.Y. Dalyvių tarpe buvo iš Šveicari
jos atvykęs “Lithuania” redaktorius
dr. A. Gerutis, skyrių autoriai prof.
J. Puzinas, prof. J. Jakštas ir dr. A.
Budreckis. Iškilmėje negalėjo daly
vauti Romoje gyvenantis S. Lozorai
tis. žodį apie nuveiktą didelį darbą
tarė dr. V. Paprockas, veikalo auto
riai ir LNF pirm. E. čekienė.
JAV LB NEW JERSEY APYGAR
DOS VALDYBA surengė literatūros
ir muzikos vakarą Elizabeth, N.J.,
šios srities rašytojams pagerbti. Da
lyviai buvo supažindinti su Pranu
Naujokaičiu, Kotryna GrigaityteGraudiene, Audrone — Ona Balčiū
niene ir Jurgiu Jankum. Kūrybą skai
tė patys autoriai arba jų talkininkai
Irena Veblaitienė ir Bronius Balčiū
nas. Koncertinėje programos dalyje
pianistė Julija Rajauskaitė-šušienė
paskambino keletą M. K. Čiurlionio,
J. Brahmso, F. Chopino ir F. Liszto
kūrinių.
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS 1968 m. literatūrinei premijai
skirti komisija sudaryta Čikagoje.
Jon pakviesti: Kazys Bradūnas, Po
vilas Gaučys, Nijolė Jankutė, Alfon
sas Tyruolis ir Lietuvių Fondo atsto
vas dr. P. Kisielius. Tūkstantinę do
lerių skiria JAV Lietuvių Fondas.
KOMPOZ. JULIUS GAIDELIS ba
landžio 5 d. atžymėjo 60 metų am
žiaus sukaktį. Muzikos meną sukaktu
vininkas yra studijavęs Kauno muzi
kos mokykloje ir konservatorijoje
1925-37 m., muzikos magistro laipsnį
gavęs 1953 m. Bostono Naujosios
Anglijos konservatorijoje, čia jis gi
lino kompozicijos žinias, susipažino
su kontrapunktu ir dailiųjų menų is
torija. Šiemet J. Gaidelis mini ir
kūrybinio darbo 35 metų sukaktį, nes
jo “Variacijos fortepijonui” buvo su
kurtos 1934 m. Jau Kaune J. Gaidelis
buvo laikomas vienu talentingiausių
prof. J. Gruodžio mokinių, tačiau jis
brendo ir labai plačią kūrybinę vagą
išvarė išeivijoje. Jis yra parašęs 6
simfonijas, simfoninius vaizdus “Ba
landžių turgus”, “Karo muzėjaus so
dely”, simfonines poemas “Šatrijos
raganų karnavalas”, “Gedimino sap
nas’!^ “Jūratė ir Kastytis” trijų veiks
mų baletą “Čičinskas”, kantatas
“Giesmė apie Gediminą”, “Kovoto
jai”, “Kantata apie Lietuvą”, kelis
styginius kvartetus, koncertą smui
kui bei eilę kitų kūrinių, nekalbant
jau apie gausų pluoštą dainų cho
rams. Sukaktuvininko jubilėjinis vai
nikas, be abejonės, yra su libreto au
torium S. Santvarų sukurta opera
“Dana”.
VLADAS LISAUSKAS, gyvenąs
Brooklyne, N.Y., Minnesotos universi
teto bibliotekai padovanojo apie 500
atskirų pavadinimų .periodinių leidi
nių ir laikraščių rinkinį. Universiteto
imigracijos studijų centro vadovas
prof. R. Vecoli rinkinį skirsto į tris
dalis, kurias sudaro: 1. D. P. stovyklo
se pokario pirmaisiais metais leisti
biuleteniai, sienlaikraščiai, periodi
niai leidiniai ir laikraščiai, 2. JAV ir
Kanados lietuvių laikraščiai, periodi
ka, 3. nedidelis skaičius leidinių iš
Britanijos, P. Amerikos ir Australi
jos. Prof. R. Vecoli džiaugiasi, kad
šis vertingas rinkinys yra puikus pa
pildas lietuvių emigracijos studijoms.
Jame atsiskleidžia lietuvių žurnalizmo raida, pradėta sienlaikraščiais ir
biuleteniais V. Vokietijoje, vėliau iš
augusi iki pilnų laikraščių JAV ir Ka
nadoje. Prof. R: Vecoli pabrėžia: “Li
sausko rinkinys yra išskirtinės reikš
mės dokumentas, vaizduojąs emigra
ciją karo ir politinės priespaudos rė
muose”.
GIMNAZIJOS IR PROGIMNAZI
JOS. veikusios Vokietijoje, bus ap
rašytos leidinyje “Lietuvių švieti
mas Vokietijoje”: Ambergo, Ansbacho. Bad - Mergenheimo, Bambergo,
Braunschweig© (Watenstedto),
Buchtegudės, Detmoldo, Dillingeno,
Montgomery (Doerverdeno), Eichstaetto, Greveno, Hanau, Hanoverio.
Ingolstadto, Kempteno, Klein Wittensee, Lertės, Luebecko, Merbecko,
Memmingeno, Miuncheno (Lohengrine), Miuncheno (Freiman), Neumuensterio, Oldenburgo, Ravensburgo, Rosenheimo, S e 1 i g e n s t adto,
Schweinfurto, Tuebingeno, Weideno, Wiesbadeno, Wotterdingeno,
Wunsiedelio ir Wuerzburgo. Turin
tieji istorinių apžvalgų ir fotografi
jų tokių gimnazijų bei progimnazi
jų, kurios nesuminėtos, malonėkite
skubiai atsiųsti leidinio redaktoriui
V. Liulevičiui Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo adresu: 5620 So. Claremont
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. Ma
nantieji pirkti šį leidinį, prašomi ra
šyti: Kultūrai Remti Draugija, 7026
So. Claremont Ave., Chicago, Ill.
60636, USA. Leidėjas pranešė, kad
šis 600 puslapių leidinys kietais vir
šeliais turėtų kainuoti apie 8 — 9
do’. V. L
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
J. GAIŽAUSKO NAUJOJI OPERA
VAIKAMS “Buratinas” pastatyta
Vilniaus operas ir baleto teatre. Lib
retą sukūrė A. Matutis. Premjerinia
me spektaklyje Buratino vaidmenį at
liko E. Kuodis, kitus vaidmenis — E.
Čiudakova, A. Lietuvninkas, R. Marijošius, M. Aleškevičiūtė, H. Zabulėnas, Z. Paulauskas, B. Almonaitytė,
A. Kartenytė, A. Kareckas, Z. Tarvydis ir J. Urvelis. Spektaklio režisorius — bulgaras V. Popovas, dailinin
kas — I. Ivanovas, chormeisteris —
A. Krogertas, dirigentas — R. Ge
niušas. “Buratinas” yra pirmoji vai
kams skirta lietuviška opera.
ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZEJUJE
atidarytos trijų šiauliečių dailininkų
atskiros parodos. K. Preikšo pedago
ginio instituto dėstytoja Alvira Eigminaitė išstatė apie 100 drobių ir pie
šinių, dvi sales užpildė piešimo moky
tojo Juozo Vainausko darbai, o Vitolio Trušio peizažai lankytojus supa
žindina su Suomija ir Krymu.
VILNIAUS FILHARMONIJOS SALEJE prof. Stasio Vainiūno kūrybos
vakaru buvo atžymėtas jo amžiaus
-šešiasdešimtmetis. Jubilėjaus proga
pirmą kartą skambėjo poemaJconcertas vargonams ir styginių orkestrui,
simfoninis paveikslas “Sutartinė”.
Programą atliko filharmonijos simfo
ninis ir kamerinis orkestrai, diriguo
jami S. Sondeckio ir J. Aleksos, vals
tybinis styginis kvartetas, smuikinin
kė A. Vainiūnaitė ir vargonininkas
B. Vasiliauskas. Prof. S. Vainiūnas
yra gimęs Rygoje, fortepijono ir kom
pozicijos studijas baigęs Rygos kon
servatorijoje, tobulinęsis Vienoje. Pe
dagoginį darbą jam teko dirbti Klai
pėdos ir Šiaulių muzikos mokyklose,
Kauno ir Vilniaus konservatorijose.
Jis yra paruošęs ir gyveniman išlei
dęs keliasdešimt pianistų, kurių žy
miausieji yra Algis Žiūraitis, Vytau
tas Viržonis, Dainius Trinkūnas, Liu
da Rakauskaitė ir Kęstutis Grybaus
kas. Pirmieji du šiandien jau yra vi
suotinio pripažinimo susilaukę diri
gentai: A. žiūraitis Maskvos “Bolšoj”
teatre, V. Viržonis Vilniaus operos ir
baleto teatre. Pokario metais prof. S.
Vainiūnas gilią vagą išvarė kompozi
cijoje, pradėdamas kukliomis fortepi
joninėmis pjesėmis ir baigdamas su
dėtingais simfoninės muzikos kūri
niais. Repsodija smuikui ir orkestrui
lietuviškomis temomis 1951 m. buvo
atžymėta Sovietų Sąjungos valstybine
premija, o jo II fortepijoninis kvin
tetas f-moll 1967 m. laimėjo respubli- .
kinę premiją. Apie savo kūrybą prof.
S. Vainiūnas pasakoja: “Be sutarti- •
nių nėra manęs, mano kūrybos. Su
tartinė muzika — mano silpnybė, kū
rybos pragiedrulis. Ji sutinkama be
veik visuose mano kūriniuose. Ap
skritai, vartydamas lietuvių liaudies
dainuojamosios tautosakos rinkinius,
aš gilinuosi ne tik į liaudies muzikos
sąskambius, derminius atspalvius,
metrą ir t. t., bet ir į dainų turinį, žo
džius ...”
J. S. BACHO KŪRINIŲ KONCER
TĄ paveikslų galerija paverstoj Vil
niaus katedroj surengė valstybinio
styginio kvarteto primarijus smuiki
ninkas Eugenijus Paulauskas. Jis at
liko J. S. Bacho koncertus smuikui
su orkestru Nr. 1 ir Nr. 2 ir su kvar
teto dalyve Kornelija Kalinauskaite—
koncertą dviem smuikam su orkestru.
E. Paulauskui talkino styginis an
samblis, sudarytas iš Vilniaus konser
vatorijoje jo vadovaujamos kvarteto
klasės studentų.
RYGOS LEIDYKLA “ZINATNE”
rusų kalba išleido mokslinių straips
nių rinkinį “Baltų tautų folkloras”,
kurį spaudai paruošė Latvijos ir Lie
tuvos Mokslų Akademijų kalbos ir li
teratūros institutai. Rinkinyje yra
dvylika latvių ir lietuvių folkloristų
darbų, latvių pasakojamosios tautosa
kos vertimų į kitas kalbas ir kitų tau
tų pasakojamosios tautosakos latvių
kalba bibliografija. Lietuviams atsto
vauja A. Jonyno straipsnis “Iš lietu
vių-latvių folklorinių ryšių tyrinėjimo
istorijos”, V. Barauskienės lietuvių
ir latvių darbo dainų analizė, P. Jokimaitienės žvilgsnis į lopšinių bend
ruosius ir skiriamuosius bruožus, B.
Kerbelytės lietuvių stebuklinių pasa
kų apibūdinimas bei jų palyginimas
su latvių, rusų, vokiečių to paties
žanro tautosaka, K. Viščinio rašinys
apie lietuvių liaudies anekdotų žan
rinį savitumą, K. Grigo pateikiama
lietuvių ir latvių folkloristų bendrų
mokslinių ekspedicijų nuveikto darbo
apžvalga. Leidinį bibliografine rete
nybe jau spėjo padaryti jo nepapras
tai mažas tiražas — 1.000 egz.
JUOZO NAUJALIO šimtąsias gimi
mo metines specialiu vakaru atžymė
jo Vilniaus konservatorija, kurios
darbo pradžios tenka jieškoti prieš 50
metų velionies įsteigtoj muzikos mo
kykloj, vėliau tapusioj Kauno kon
servatorija ir pokario metais susijungusioj su Vilniaus dabartine konser
vatorija. Vakaro programoje buvo
styginio kvarteto atlikta J. Naujalio
“Svajonė”, kompozitorių J. Karoso,
J. Nabažo, K. Kavecko ir rež. P. Ole
kos atsiminimai, nušvietę velionies
kompozitoriaus gyvenimo kelią. M. K.
Čiurlionio II konkurso laureatas B.
Vasiliauskas išpildė J. Naujalio vargoninius preliudus, sol. B. Grincevičiūtė — dainas “Barkarolė” ir “Ru
duo”, konservatorijos dėstytojas J.
Bialobžeskis — fortepijoninį noktiur
ną, docento A. Armino diriguojama
konservatorijos choro studija — tris
motetus, du oreliudus ir populiariąją
“Jaunimo giesmę”.
V. Kst

*
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Tel RO 2-8255
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo,- mūrinis 8
kb. namas ra privačių įvažiavimu,
moderni virtuvė 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 dideliu kamba
riu, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklypas, 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.

ANTANINAI KUSINSKIENH,

12.30 v., L V. Namuose registracija

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su juo liūdime-----

kiams; 2.30 v. susirinkimai, atskirai
visiems vyresniesiems ir atskirai jau
nesniesiem ir jaunučiam. 4.00 v. Mi
šios LV Namuose; kviečiami daly
vauti ir tėvai bei sendraugiai; 7.30
v. jaunimui šokiai Prisikėlimo par.
salėje; tėvams ir sendraugiams — va
karienė parodų salėje. Sekmadienį,
balandžio 20 d. 9.30 v., visi renkasi
Prisikėlimo par. salėn; 10.00 vai —
Mišios; dalyvauja visi organizuotai ir
su uniformomis; jų metu gieda jau
nimas, pritariant gitarom; Mišias lai
ko ir pamokslą sako kun. J. Staške
vičius. 11.00 v. — bendri pusryčiai
parodų salėje. į pusryčius kviečiami
ir visi jaunesnieji bei tėvai. Tėvus
prašome atsinešti sumuštinių ir py
ragaičių. Tuoj po pusryčių iš kitur
atvykusių kuopų atstovų pranešimai;
4.00 v. — iškilmingas posėdis, kurio
metu bus duodamas įžodis, sveikini
mai ir dr. A. Damušio paskaita. Po
oficialiosios dalies trumpa, jaunimo
išpildoma meninė programa ir vi
siems bendra kavutė.
Nario mokestį privalo sumokėti vi
si iki šio sekmadienio, balandžio 20

kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas ra 3-jų kambarių butų rūsy
je, abu butai po Z 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 apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

O. P. Stuokai
Br. J. Staniai
St. K. Mileriai

Hamiltonas, Ontario

Mielą mokslo draugą ALEKSANDRĄ

KUSlNSKj

ir jo šeimą, brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

nuoširdiausiai užjaučia
Vytautas Butrimas

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR.
alyva; viena atvira skola 10 metų.
$8.000 Įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutinį butą galima tuojau
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

ir šeima.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
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.

staiga mirus, žmonai ELEONORAI ir dukrai LAIMAI
gilią užuojautą reiškia —
Izabelė ir Bronius
StasiuNai

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

DARBO VALANDOS:

MOKA:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

už depozitus
už šėrus
1968 m. išmokėta

Antr. 10-1.30

Treč. uždarytas

— 5!4%
5% %

Ketv. 10-1.30 ir 430-7

Penkt 10-130 ir 430-8

IMA:

Sešt 9-12

už asmenines paskolas
už mortgičius

Sekm. 930-1

7!6%
7Yi %

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,
8 kambariai per du augštus, dvi virtuvės, dvi prausyklos, garažas ir
šoninis įvažiavimas, didelis kiemas. Įmokėti $10.000; lieka viena atvira
skola.
, 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,
arti krautuvių ir prekybos centrų. Įmokėti apie $15.000. Geras; pir
kinys.
ISLINGTON — BLOOR, tik 5 metų senumo vienaaugštis, 4 miega
mieji šviesus kambariai Arti požeminio ir krautuvių. Prašo $33.500
’ su maždaug $10.000 įmokėjimu.
HIGH PARK — BLOOR, 8 kambariai per du austus, naujos statybos
namas Idealus didesnei šeimai, arba nuotmojimui. 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.

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, apyhaujis 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.

K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
LE1-1161,namo 783-2105

^SPORTAS

KANADOS SPORTO APYGARDOS
KREPŠINIO PIRMENYBĖS. Šį ir
ateinantį savaitgalį Toronte, Prisikė
limo salėje, įvyks 1969 m. KSA krepšinio pirmenybės, šį savaitgalį, balan
džio mėnesio 19-20 dienomis, įvyks
prieauglio klasių pirmenybės bei K.
L. K lygos baigmės, o balandžio 2627 d.d. varžysis Montrealio, Hamil
tono ir Toronto vyrai.
šio savaitgalio dienotvarkė: šešta
dienį, 9 v.r., KLK lygos baigmės
rungtynės C klasei — Aušra I —
Aušra II; 10 v. Aušra B — Vytis B;
11.30 v. Aušra D — Vytis D; 12.30
v. Aušra A — Hamiltono Kovas; 2.30
v. Aušros merg. A — Vytis ir 4 v.
Hamiltono Kovas B žais su Aušra —
Vytis rungtynių nugalėtoju. Sekmadienj. 12.30 v., Vytis žais su Aušra —
Kovas rungt. nugalėtoju.
š. AMERIKOS LIETUVIŲ KREP
ŠINIO IR TINKLINIO ŽAIDYNĖS
įvyko Klevelande balandžio 12-13 d.
Dalyvavo 24 krepšinio ir 18 tinkli
nio komandų. Į žaidynes suvažiavo
virš 300 sportininkų iš Hamiltono,
Toronto, Detroito ir Čikagos.
Vyrų krepšinio žaidėjai buvo su
skirstyti Į dvi grupes A ir B. Stip
riausioje A grupėje varžėsi 5 ko
mandos ir laimėtoju liko Cicero Vėt
ra, baigmėje įveikusi Nerį 87:67. Prieš
patekdama j baigmę Vėtra įveikė
Klevelando žaibą 55:51. Kitose šios
grupės varžybose Lituaniką įveikė
Jungtį 65:59 ir Neris įveikė Litua
niką 81:57.
Vyrų B grupėje varžėsi 4 koman
dos. Pirmą vietą laimėjo Toronto
Aušra, baigmėje įveikusi Čikagos
Ateitį 61:58. Pusbaigminiuose žaidi
muose Aušra įveikė Klevelando Žai
bą 66:40, Ateitis įveikė Detroito Ko
vą 64:48.

Gausiausia buvo jaunių A grupė
— varžėsi 8 komandos. Baigmę pa
siekė Čikagos Neris ir Ateitis. Kitų
rungtynių pasekmės: Ateitis — Li
tuanika 60:49, Vytis — Vėtra 55:42,
žaibas — Aušra 59.31, Neris — D.
Kovas 66:49. Kovoje dėl HI vietos
Vėtra įveikė žaibą. Paguodos rate
Vytis įveikė Lituaniką 59:56 ir Auš
ra D. Kovą 61:47. Baigmėje Vytis
pralaimėjo Aušrai 73:57.

Jaunių B grupėje nugalėtoju tapo
Hamiltono Kovas, įveikęs Nerį 46:36.
Pusbaigmyje Kovas tik vienu tašku
išplėšė pergalę iš Lituanikos 35:34.
Prieš tai Kovas nugalėjo Vytį 44:31.
Kitos šios grupės pasekmės: D. Ko
vas — žaibas 51:44, Neris — Aušra
61:42, Neris — D. Kovas 66:49. Pa
guodos rate žaibas nugalėjo Aušrą
64:24 ir baigmėje Vytį 50:44.
Labai gausi buvo ir tinklinio gru
pė. Varžybos įvyko moterų, mergai
čių A ir mergaičių B. klasėse. Mote
rų grupėje nugalėtoju tapo žaibas,
po atkaklios kovos įveikęs Vėtrą.
Abiejose mergaičių grupėse dėl nu
galėtojo taurės varžėsi Žaibas, Neris
ir Vėtra. Nors vyrų grupės šiose žai
dynėse jau nebebuvo, tačiau moterų
grupė buvo itin gausi.
žaidynes sklandžiai pravedė Kle
velando žaibas. Nors visos žaidynės
buvo pravestos net penkiose vieto
se, tačiau jokių sutrukdymų nebuvo.
Jei tinklinio grupė buvo gausi ir pa
žangi, tai krepšinis vyrų grupėje šiek
tiek smukęs. Reikia tikėtis, kad su
silauksim gerų ir gausių krepšinin
kų prieauglio. Dar vienas liūdnas fak
tas, kad žaidynės praėjo beveik be
žiūrovų. A. S.

baigmėje Aušrai 57:73. Visose rung
tynėse ypatingai gerai žaidė S. Ig
natavičius, kurio krepšių vidurkis
buvo 27 (24; 29; 29). Dar komandoje žaidė: Akelaitis 14, Duliūnas 26,
Vaičeliūnas 9, Stankus 23, Sepulis 6,
Bumelis, Žolpis, Laurinavičius ir
Kaknevičius. Jauniai B pirmose rung
tynėse atkaklioje kovoje pralaimėjo
augštaūgiams žaidynių nugalėtojams
Hamiltono Kovui 31:34, paguodos tur
nyro baigmėje— žaibui 44:50. Ko
mandoje žaidė: Lorencas 25, Nacevičius 19, Kaknevičius 9, Ramanaus
kas 6, Bražukas, Užupis 8, Vanagas,
Dementevičius 13.
L Kirkiliui, J. Nacevičiui, M. Duliūnui, J. Sepuliui ir Dementavičiui
už nuvežimą krepšininkų į Klevelan
do žaidynes nuoširdžiai dėkojame.
A. S.

AUŠROS ŽINIOS
S. Amerikos krepšinio pirmenybė
se Aušros vyrai išsikovojo vyrų B
klasės čempijonatą, nugalėdami Kle
velando Žaibą 66:40 ir baigmėje Ci
cero Ateitį 61:58. žaidė: A. Stonkus
28, 11, R Tamulionis, E. Starkutis 4,
4, A. Žaliauskas 4, 8, P. Miniotas 20,
22, P. Genys 5, 6, G. Rautinš 4, 9 ir
L. Linka 1, 1. Jauniai A, pralaimė
ję I-se rungtynėse Žaibui 31:59, pa
guodos rate nugalėjo Detroito Ko
vą 61:47 ir Toronto Vytį 73:57. Žai
dė: Rautinš 8, 21, 22, L Linka 2, 8,
2, A Kareckas, J. Sodonis, K. Tamo
šiūnas 3, J. Norkus 6, 6, 29, S. Kak
nevičius 6, 18, 17, B. Lorencas, L.
Plačiakis 2, 6, 3 ir M. Misevičius 4,
3. Jauniai B pralaimėjo Žaibui 24:64
ir Neriai 42:61.

Toronto CYO mergaičių krepšinio
baigmių rungtynėse Aušra A nuga
lėjo Vytį 64:24, Aušra B I laimėjo
prieš Aušrą B II 22:16 ir Aušra D
nugalėjo St Edward 24:19. Žaidė
merg. A komandoje - Janeliūnaitė
23, Radžiūnaitė 4, , Birštonaitė 3,
Jurevičiūtė 14, Krikščiūnaitė 10, Kai
rytė, Urbonaitė 4 ir Mačionytė 5;
merg. D — B. Plučaitė, A. Plučaitė
7, Simutytė 4, Klibingaitytė 2, Paškauskaitė 10 ir Užbalytė.
Aušros stalo teniso sezono užbai
gimo turnyre laimėtojais liko: vyrų
A klasėje — I v. O. Rautinš, II v.
V. Pėteraitis, II v. P. Klevinas; vy
rų B —-Iv. Almis Kuolas, II v. P.
Klevinas, III v. L Klevinas; jaunių
A klasėje — Iv. Aim. Kuolas, H v.
P. Klevinas, III v. L. Klevinas.
Ontario atvirose stalo teniso pir
menybėse P. Klevinas išsikovojo II
vietą. G. Rautinš išrinktas į S. Ame
rikos lietuvių jaunių rinktinę.

Skautų veikla
• šį penktadienį, bal. 18, rengia
ma išvyka į Dainavą. Važiuojantieji
renkasi prie Prisikėlimo bažnyčios 6
v.v. Pasiimti miegmaišius ir unifor
mas. Pervažiavimui per sieną reika
lingi kiekvienam asmeniniai doku
mentai.
• Balandžio 26 d. kanadiečių orga
nizuojama kasmetinė obuolių diena,
kurioj “Rambyno” tunto skautai įsipa
reigoja dalyvauti. Draugovės su savo
vadovais renkasi 8.30 v. r. St. Mary’s
Parish Halt Pinigai skirstomi pagal
dalyvavusių skaičių. Todėl labai svar
bu, kad kiek galint daugiau dalyvau
tų mūsų skautų. Smulkesnę informa
ciją teikia vienetų vadovai.
• Balandžio 11 d. šv. Jono Kr. sa
lėje įvyko “Šatrijos” ir “Rambyno”
tuntų tėvų komiteto suruošta skautųčių vadovams, bičiuliams ir rėmėjams
vakarienė. Buvo virš 100 dalyvių, jų
tarpe — T. Placidas, OFM, kun. P.
Ažubalis, kun. J. Staškevičius, R. ir
B. Geležiūnai. S. ir G. Kuzmai ir kt.
• S. m. vasaros stovykla Romuvo
je prasidės liepos 19 d. ir truks tris
savaites. Pirmoji skiriama jaun. skau-.
tams-tėms,-II ir III skautams-tėms.
Tikimasi stovykloje turėti šimtinę
svečių iš Detroito. Stovyklos organi
zavimą koordinuoja s. K Batūra ir
s. D. Gutauskienė. Tolimesnės infor
macijos bus teikiamos per vienetų va
dovus ir spaudoje.
• Dėl obuolių dienos numatyta
iškyla į gamtą nukeliama į gegužės
mėnesį, č. S.

"Aš žinauz kad vėžį
galima nugalėti"
Mr. Archie Reid
Agincourt, Ont.
Vėžio liga gali
būti nugalėta.
Jūsų doleriai
reikalingi šiai
kovai tęsti.
Palaikykite šią vtiti.

Kai ateis savanoris aukų

rinkėjas, būk duosnus.
CANADIAN CANCER SOCIETY
22 Davisville Ave., Toronto 7

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Ave,
Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

J>

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, pulkus 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
įmokėti ir viena atvira skola; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu, 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 narnas, 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.
Prailginkite savo amžių: kam kvėpuoti miesto dulkes ir skubėti į
fabriką? Įmokėti tik $7.000; 166 akrų ūkis su pastatais, maždaug 65 my
lios nuo Toronto; 140 akrų puikios dirbamos žemės; likusi žemė apau
gusi mišku. Žemė paruošta sėjai. Puikus ir pelningas) bulvių kraštas.
Labai žema kaina. Nepraleiskite progos, jei norite įsikurti ūkyje ir ra
miai pagyventi tyrame ore. Labai skubus pardavimas.

2232 BLOOR ST. W.

Tel. RO 7-5454

PR. KERBERIS
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 DIDŽIAU- _ A n A - m m
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
_______

PA f? A/VIA

MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 7Yi%
5!4% už depozitus
asm. paskolos iš 7Vi%
534 % už šėrus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatyta 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 vaL 30 min.
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL 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. M 0 R K I S
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
žiavimas, 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. W., 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. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės,

europinio stiliaus,

S.

Amerikos m ė s o s ir skanumynų

krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982
u to r CDwnep’
C-ENTR£

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171
-t

& CO. LIMITED REALTORS

SKANUMYNAI

Daugumui žaidėjų pageidaujant ir
kursų vedėjui Pranui Miniotui suti
kus šiemet Aušros krepšinio stovyklakursai rengiami rugpjūčio 17-30 d.
Stovyklavietėje yra planuojama išlie
ti naują krepšinio aikštę.
Si savaitgalį Prisikėlimo salėj įvyks
Kanados apygardos krepšinio pirme
nybės prieauglio klasėms bei KLK
lygos baigmės. Pirmenybių pradžia
šeštad. 9 v.r. Šeštadienio vakare Auš
ra ir ateitininkai moksleiviai rengia
specialius, vien jaunimui skirtus šo
kius.

VYČIO UNIOS
žaidynėse Klevelande dalyvavo dvi
Vyčio krepšinio komandos
jaunių
A ir B. Abi komandos buvo lygus
priešas amerikiečių komandoms. Jau
nių grupėje paskutinėse minutėse
pralaimėjo Čikagos Vėtrai 42:55 (22:
23; 36:38). Paguodos turnyre nuga
lėjo Lituaniką 59:56, bet pralaimėjo

MOKSLEIVIŲ ATEITININKU SĄJUNGOS centro valdybos nariai —
pirm. A. Puteris, L. Gustainytė ir G.
Juozapavičiūtė lankėsi JAV-se.

R. CHOLKAN

• Jveiriot medžiagos namą taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindą, labą ir sieną plytelės
w Anie*om visus iroryoos oorous ir remofiTtis

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 5334414

Yorkdole Shopping Centre 783-8866

H i

tis ir toliau tokia pat sparta pro-

& SKAITYTOJAI PASISAKO —
BALIO MASKELIONO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA

LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudęs b-vių atstovybė

e^KAs ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ava,
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
TeL 536-1373
Dirbtuvė

rios
ir “The Globe a.
“ aitspaustos
"'°”
Mail" dienraščio balandžio 8 d. lai
doje:
Tad kas bus iš tų geriausių mili
jonų žmonių, kuriuos užauginom ir
išauklėjom? Ko gi siekė mūsų min
tytųjų apšviestos pastangos ir drąsi
nančios pranašystės? Ko gero gali
me laukti iš ateities? Tikrai — vie
ną dieną jie atsisuks prieš mus visus
ir sutremps. Net ir tie, kurie sukurs
tė juos prieš mus, bus jų kojų su
trempti. V. Z.
TŪKSTANTINIO PROGA
“Tėviškės Žiburiai” — labai pro
gresyvus ir mielas į ranką paimti
savaitraštis. Tūkstantinio numerio
proga priimkite nuoširdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus, kad laikraš-

nių vadovaujamos. Dabartiniu metu
“Margučio” radijo programa turi 5
valandas savaitėje — nuo pirmadie
nio iki penktadienio po valandą. I
pranešėjų tarpą įsijungė ir naujų bal
sų, kurių vienu iš geriausių reikia lai
kyti R. Sakadolskį. ši radijo progra
ma daro neblogą įspūdį, nors jos gali
klausytis tik tie tautiečiai, kurie turi
aparatus su FM bangomis.

ir dovanos į

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apragos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
tines, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtuvaL transistorinial radijo aparatai,
laikrodžiai, kilimai ir baldai
.....
Maisto siuntinių svoris neribotas, nėse krautuvėse.
• Be tos siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius tti 19% 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.
• Jrign turima neaiškumų, prašome klausti, telefonueti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityjeDARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p. p.

VIDURIO VAKARŲ
SPORTO
APYGARDOS jaunių krepšinio pir
menybės įvyko kovo 22—23 d. Tai
buvo tik Čikagos ir Cicero sportinin
kų varžybos: iš “svetur” pasirodė tik
klevelandiečiai. Pirmenybes laimėjo
Čikagos “Neries” jaunieji.
Neolituanų vyrų krepšinio koman
dos dalis atskilo ir sudarė penketuką,
pavadintą vardu “Jungtis”. — Čika
gos “Lituanikos” futbolininkai pirme
nybių rungtynėse I divizijoje jau lai
mėjo 1 tašką, kovo 30 d. sužaisdami
su “Croatians” vienuolike 2:2.
Nemažai lietuvių krepšininkų žaidė
Cicero miesto krepšinio rinktinėse su
Bervyno krepšininkais kovo 28 d. Ci
cero stadijone. Cicero jaunučių ko
mandoje rungtyniavo Vytautas Rugi
nis, jaunių — Zigmas Tauginas, Sta
sys Juozaitis, Mindaugas Griauzdė ir
Pranas žemaitis. Tauginas ir Griauz
dė iškovojo daugiausia taškų — po
16. Vyrų rinktinėje žaidė Antanas

LIETUVIŲ ĮTAIGA

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

I
f

“Velykų procesija” buvo atspausdinta “Time” savaitraštyje š.m. kovo
21 <L' laidoje, vėliau ir kituose laik
raščiuose. “Tėviškės Žiburiuose” ji
pasirodė balandžio 3 d. laidoje —
velykiniame numeryje. Ir “Time” sa
vaitraštyje, ir “T. Žiburiuose” trūks
ta A. Solženicino apybraižos užbai
gos, kuri pasirodė Toronto “The Glo
be a. Mail” ir kituose laikraščiuose.
O ji verta dėmesio. Dr. F. S. Let
cher laiške “Time” redakcijai rašo:
“Man teko skaityti jūsų atspausdin
tą vertimą “Velykų procesija” rusų
kalba. Vertime jūs praleidot tris pas
kutines pastraipas, tuo būdu pada
rydami A. Solženiciną paprastu re
porteriu. Tie paskutiniai sakiniai vi
sai kitoje šviesoje pastato jo novelę
ir parodo jį esant plačiu humanis-

(Atkelta iš 3-čio psl.)

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

|

‘"Time” redakcija pasiteisino,
tokj .t®kstą

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL
Keti ir penkti 9—9 vaL

I ĮVAIRŪS siuntiniai

VELYKŲ PROCESIJA
Ištrauka iš A Solženicino raštų

Tauginas ir Algis Rimbergas. Cicero
vyrų komandą ruošė Arūnas Vasys,
kuris kaip amerikietiškojo futbolo
žaidėjas žaidžia Filadelfijos “Eagles”
komandoje. Jis Cicero mieste yra su
daręs ir lietuvių krepšinio komandą.
Penki lietuviai šachmatininkai da
lyvavo Čikagos miesto šachmatų pir
menybėse, kuriose neblogai pasirodė,
išskyrus meisterių klasės žaidėją Po
vilą Tautvaišą, kuris iš rankų išleido
kelias gražias partijas, šias pirmeny
bes laimėjo jaunas amerikietis Wer
ber iš 8 galimų pasiekęs 7 taškus. P.
Tautvaišas ir K. Jankauskas sukalė
po 5,5 taško. K. Ramas gavo 4,5 taško,
o VL Karpuška ir Jasaitis (šv. Ritos
gimnazijos mokinys) — po 4 taškus.
Prieš tai P. Tautvaišas buvo nuvažia
vęs į Ann Arbor, Mich., kur dalinosi
I—IV vietas su kitais žaidėjais.
ČIKAGOS IR APYLINKIŲ LITUA
NISTINIŲ MOKYKLŲ chorai ruošiasi savo pasirodymui gegužės 4 d. Jau
nimo Centre. Be atskiru pasirodymų,
3 mokyklos — Cicero, Brighton parko
ir Dariaus-Girėno, talkinamos Lietu
vos Vyčių choro, atliks sudėtingą
muz. J. Bertulio kantatą “Sugrįžimo
giesmė”, šie chorai kantatai stropiai
rengiasi. Kovo 30 d. Įvyko pirmoji
bendra repeticija, kur dalyvavo dau
giau kaip 100 jaunųjų dainininkų.
Vien tik iš Cicero specialiu autobusu
i Gage parko salę buvo nuvažiavę 65
jaunieji choristai.

MIELAS REDAKTORIAU,
malonu patirti, kad kovo 27 d. š.
“• “Tėviškės Žiburiai" sužibėjo tūksmums visiems. Tai šlovė “T. žiburių”
redakcijai, visiems bendradarbiams,
visiems bičiuliams, remiantiems
dvasiškai ir medžiagiškai. Tūkstan
tis Žiburių — tai jau Saulė... O
saulės negęsta — jos tik nusileidžia
ir užteka.
Viešpaties palaimos ir tautos pri
tarimo linkiu.
Giliai gerbiąs —
Domas Jasaitis,
“Tėvynės Sargo” redaktorius

ją

Du filmai
“MANO MYLIMOJI”
— nepaprasta meilės drama
Antrasis — '
“MERGAITĖ SU GITARA”
muzikinė komedija,
spalvotas filmas

BRIGHTON
kino teatras,
127 Roncesvalles Avė.

tel. 532-2710

Tik 6 dienas
Angliški įrašai

BALANDŽIO 17 IKI 22
Kasdien nuo 7.30 v.v.
iešt. hr sekm. nuo 5 v.p.p. be pertraukos

Po to — nauji ukrainietiški
spalvoti filmai pagal
TARAS ŠEVČENKO “COH”
Sekite skelbimus
Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus

923-7194.

Sav. A. Čeponis

SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette Sti Tel. 7674986
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
1—11 vaL vakaro

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių k o k y b e ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

/

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
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

photo studio
r Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

1

*

ALFA RADIO and TV

Tel. 549-2005

<
'

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

4

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

<

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

<

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

A. PAŠKEVIČIUS

30 Dewson St, Toronto, Ont

LE. S-9130

Ss SSege hTeLra’-mS

DR. E. ZUBRIENĖ

NOTARAS

DANTŲ GYDYTOJA

A. LlŪDŽIUS, B.L

1577 BLOOR ST. WEST

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D.
Varnų, ūkių ir betkuno verslo
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, r sutartys, tęs
tamentai ir kiti teisiniai reikalai
408 Roncesvalles Avenue • Toronto
Margio vaistinės namų II augštas
(įėjimas H Howard Park Avanua)
Priėmimo laikas: kasdlen-nuo 10 vur. .Hd ?
Antradieniais ir peaktadieniais nuo 6-6 v.v
v^p. išskyras treda^jgp. k sakmadienidr

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R O.
274 RONCESVALLES AVE.
(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
S. BROGOWSKL O.D.

DR. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS'

sales and service

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

INSURANCE AGENCY LIMITED

REAL ESTATE BROKER

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną.LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vaL ryto iki 640 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
rietu.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Duffcrin Sti)

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

OKULISTAS
L.LUNSKY,R.O.

TeL 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS 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 940 vJ.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti triefonu

Towers — Loblaw's kiemas

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauta Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA 14T22S arba WA 4-1001
. .

.

---------- —

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DUDA

STASYS DARGIS 481-6580

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dundas gatvės.

Bloor Autorite Garage

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČĖNAS

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

(International Auto Body)

įvažiavimas tiesiai Iš

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETTT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
2264 DUNDAS St. W.

Sav. P. Uzbalis

OKULISTAS

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4-1403

laikinai persikėlė į

1000 College St., • LE. 1 -3074 •

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Sav. R. Susiulis

SALES AND SERVICE
.
I
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos
lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su Ogu praktika

Priima pacientus pagal
susitarimą.

; Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą :
Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

TAISOM IR PARDUODAM T.V. b HiR
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS532-7733

DR. V. J. MEILUVIENE
DANTŲ GYDYTOJA
184 ELLIS AVE.
(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

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

Pagrindinė Įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Vaižgantas “Vilkolakyje”
Kaude, “Vilkolakio” satyros
teatre, tarp kitų humoristinių
personažų, buvęs pavaizduotas ir
Tumas. Esą, sėdi salėje Vaižgan
tas, žiūri į save scenoje ir sako:
— Na, gerai, panie, nusigri
muoti tai jie galėjo panašiai j
mane, bet kur jie gavo tokią
skrybėlę kaip mano?
Atėjęs į drabužinę rengtis,
Vaižgantas žiūri — nėra skrybė
lės. Supratęs, kad vilkolakiečiai
pasinaudojo jo paties skrybėle,
sušuko:
— Ot šelmiai, tai jie mano
skrybėlę nudžiovė!
Artistai, juokdamiesi, atnešė
jam skrybėlę ir mandagiai atsi
prašė.
Vaižgantas teatre
Vaižgantas atsilankydavo į vi
sas teatro premjeras. Sėdėdavo
pirmoje eilėje iš kairės. Pačioje
pradžioje — 1921, 1922 metais
— jis iš salės artistams net pa
stabas darydavo. Jeigu kuris iš
artistų tyliai kalbėdavo, jis su
šukdavo:
— Balsiau, balsiau, panie, nie
ko negirdėt! — Ir artistai steng
davosi kiek galint garsiau, aiš
kiau kalbėti. Kartą Vaižgantas
pridūrė:
— Jeigu jau, pane tego, blo
gai lošiat (tuomet vaidinimą va
dindavo lošimu), tai nors aiškiai
kalbėkit, kad žinotumėm, apie
ką jūs ten kalbat...
Pamatę pro užuolaidos skylutę
Tumo graną baltą galvą, artistai
vienas kitam pranešdavo:
— Tumas yra, Tumas yra, kal
bėkit aiškiai ir garsiai... (Iš Tefos Vaičiūnienės atsiminimų).
Parinko Pr. AL

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

Tel. 766-1372

ZENITH aparatus galite
gauti pas

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

,

ŠIOS APYLINKĖS MEDŽIOTOJAI
balandžio 19, šeštadienį, Delhi len
kų salėje ruošia zuikių balių-vakarienę su šokiais, šilta zuikiena ir ki
tokia žvėriena. Pradžia 7 v.v. Pasi
naudokime proga paskutinį kartą pa
silinksminti prieš didžiuosius naujo
sezono darbus. Rengėjai
SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO
VĘ aplankė vyriausia skautininke
M. Jonikienė iš Čikagos. Ta proga
skautės turėjo iškilmingą sueigą, ku
rioje viešnia, skautukės ir jų tėvai
pasidalino įspūdžiais ir naujienomis
iš skaučių veiklos. Sueiga baigėsi jau
kia bendra vakariene. D.

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJOS
1796 Bloor St W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt: 940-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirti: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Sav. A. B. Beresnevičius

—' ’

DELHI, ONT.

Telefonas LE. 2-4108

Res. tel. LE 6-5363

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

MEDŽIOTOJŲ* IR MEŠKERIOTO
JŲ klubo “Uthuanica” susirinkimas
praėjo sklandžiai ir darbingai, pir
mininkaujant J. Sinkui, sekretoriau
jant Ėr. Simonaičiui Įteiktos me
džioklės sezono užbaigos premijos,
kurias laimėjo tarpklubinėse me
džioklėse J. Sinkus ir J. Baliukas
Tarpusavio medžioklėse premijas lai
mėjo P. Bersėnas, J. Baliukas ir K.
Stankevičius. Perrinkta valdyba ir
išrinkti kandidatai — P. Šidlauskas,
M. Kuzavas, E. Baliukienė. Perrink
ta revizijos komisija: J. Sinkus, J.
Blužas ir Br. Simonaitis. Valdyba ar
timiausiame posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: J. Staskevičius — pirm.,
Br. Luomanas ir I. Bogart — vice
pirmininkai. Pr. Bersėnas — ižd., St.
Sinkienė — sekr. Vietoje išėjusios
iš valdybos S. Sinkienės sekretorės
pareigoms pakviesta pirmutinė kan
didatė E. Bersėnienė. Susirinkimas
baigtas puikiai paruoštomis vaišėmis.
Artimiausiu laiku valdyba numato
šaukti visuotinį narių susirinkimą ap
tarti aktualių klubo reikalų ir artė
jančio kartūno baliaus, kuris įvyks
1969 m. birželio 7 d. Wellando uk
rainiečių Cultural Centre salėje. J.

(prie Dundas)

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis

ŠYPSENOS

1613 Dundas St W.

THE BEST MADE EVEN BETTER

/^LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia

WELLAND, ONT.

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

VISŲ

RŪŠIŲ

APDRAUDA

231 -2661

857-1383

3828 BLOOR ST. W, ISLINGTON, ONT.

(Town of Bolton)

231 -6226

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

p— Bonds — Mortgage garantijos.
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IS TORONT©10, 5 Opera “Ponia Tarnaitė”
Sv.

Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Pirmosios Komunijas iškilmės
— gegužės 11, sekmadienį, 10 v. Nuo
balandžio 20 d. pamokos — sekma-

— Mirus a.a. Juozui Švėgždai, gili
užuojauta šeimai ir artimiesiems.
— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už

&30 v. vak. antradieniais ir ketvirtadieniais. Angliškai kalbantiems vaikams pamokos — trečiadieniais 6.30
v.v(
— Sutvirtinimo sakramentas par.
bažnyčioje bus teikiamas gegužės 18
d., ,11 v. Apeigas atliks vysk. V. Briz
gys. šį sekmadienį prie bažnyčios du
rų bus padėtos anketos, kurias pra
šome paimti, užpildyti ir grąžinti se
kantį sekmadienį su rinkliavos voke
liais. Sutvirtinimui besiruošiantiems
pamokos — gegužės pradžioje.
— Mirus a.a. Juozui Švėgždai, jo
šeimos artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.
— Tradicinis parapijos choro j>obūris — balandžio 26 d. par. salėje.
— Parapijos tarybos posėdis įvyko
balandžio 15 d. klebonijoje.
— Lankomi parapijiečiai BloorDufferin rajone.
— šį sekžnadienį 11 vaL pamaldo
se prisimenamas a.a. Algirdas Moigis, velionies 10 m. mirties meti
nių proga.
— Nuoširdūs sveikinimai Pranui ir
Albinai Augaičiam, atšventusiem 25
m. vedybų sukaktį.

kienės; šeštad., 7.30 v. — už a.a. M.
Meilienę ir 8 v. — už a. a. J. Jokūbaitiį, užpr. p. Melašienės; 9 v. —

mulionių; šį sekmad., 9 v. — už a.a.
S. O. Lesniauskus, užpr. p. Ranonių;
11.15 v. — už Lietuvoje vasario 16
d. mirusią buv. mūsų par. kleb. T.
Bernardino mamytę a.a. D. Grauslienę, užpr. Prisikėlimo parapijos.
— Prie sekmadienio biuletenio pri
dėta par. tarybos religinės sekc. an
keta, kurioje parapijiečiai kviečiami
pasisakyti įvairiais religinio atsinau
jinimo klausimais. Būtų malonu ir
par. vadovybei naudinga, jei į šią an
ketą būtų atvirai ir gausiai pasi-

ves balandžio 12 d. Prisikėlimo
par. salėje surengė K. L. K. Mo
terų Dr-jos centro valdyba. Iš
leistuvės buvo pavadintos “gin
tarėlių baliumi” ir praėjo iškil
mingoje nuotaikoje. Vakarą ati
darė centro valdybos pirm. dr.
O. Gustainienė ir pavardžiui pa
kvietė abiturientus prie specia
liai paruošto stalo. Jiems gėles
prisegė pernykščių metų “gintarėlės”. Sveikinimo kalbas pasa
kė gen. konsulas J. Žmuidzinas
ir KLB krašto valdybos pirm,
dr. S. Čepas. Meninę programą
atliko “gintarėliai”. Jų choras
padainavo “Pasisėjau žalią rū
tą”, pianinu palydint J. Govėdui; pianinu solo paskambino
V. Ramanauskaitė, E. Krikščiū
nas, R. Liuimaitė; A. Vaičiulai
čio novelę “Nuo kerdžiaus iki
klebono” skaitė R. Sakalaitė.
Labiausiai publikos dėmesį pa
gavo trumpas vaidinimas “Ro
meo ir Julija lietuviškais mo
tyvais”, kuri atliko R. Ulbaitė,
A. Kuolas, R. Puteris, P. Šarū
nas. Programą pranešinėjo J.
Norkutė. Iškilmėje dalyvavo šie
abiturientai:
Aošrotaitė Aldona, Liuimaitė Rū
ta, Miceikaitė Daiva, Norkutė Juli
ja, Pacevičiūtė Gražina, Ramanaus
kaitė Vida, Sakalaitė Ramunė, Urbo
naitė Gunda, Ulbaitė Ramunė, Bačėnas Vytautas, Čepas Algis, Girdauskas Eugenijus, Govėdas Jonas, Kai
rys Algis, Krikščiūnas Eugenijus,
Kuolas Almis, Puteris Romas, Šarū
nas Paulius, Vanagas Algis.

Visi jie su tėvais ir svečiais
po meninės programos dalyva
vo šokiuose.
“Paramos” bankelis paaukojo
$50 laikraščiui “Dirva” paremti.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
ruošti pamokos — kas antradienį ir
ketvirtadienį 7 v. v. ir kas sekmadie
nį po 10 v. Mišių L. V. Namuose.
Sutvirtinimo sakramentas bus teikia
mas geg. 18 d., 4 v.p.p.
— Išsiunčiami Motinos Dienos Mi
šių novenos laiškai. Prie jos prisidė
jusių mirusios ir gyvos motinos per
visą gegužės mėnesį bus prisimintos
specialiose Mišiose 8 v. r.
— Vaikai, kurie šį rudenį eis į St.
Helens pradžios mokyklą, registruo
jami bal. 14-18 d.d.
— Kitą savaitę lankomos šeimos
Hewitt Ave., Howard Park Ave. ir
Ritchie Ave.
— Sutuokti — Ignas Taunys ir Re
gina V. Matukaitė. Laimingo gyve
nimo!
— Pakrikštyta Vytauto ir Alek
sandros Paulionių dukrelė Gražina
Marija. Sveikinimai!

Akademikų Draugija balan
džio 26 d., 7.30 v.v., Prisikėli
mo muzikos studijoj rengia ra
šytojo - dramaturgo Algirdo
Landsbergio paskaitą tema “Kas
naujo teatre”.
A. a. Juozas Švėgžda mirė nuo
širdies smūgio iš balandžio 9 i
10 d., sulaukęs 60 m. amžiaus'.
Palaidotas balandžio 12 d. iš Pri
sikėlimo bažnyčios lietuvių kapi
nėse. Pamaldas laikė vehonies
sūnėnas kun. Alg. Bortkevičius,
kun. P. Ažubalis ir kun. R. Ša
kalys, OFM. Pamokslą pasakė
kun P. Ažubalis, kartu išreikš
damas užuojautą ir KLB Toron
to apyl. valdybos vardu. Kapi
nėse atsisveikinimo kalbas pa
sakė Tautos Fondo Atstovybės
Kanadoje pirm. S. Banelis, K.
Lietuvių Fondo ir velionies bi
čiulių vardu J. R. Simanavičius.
Apeigos baigtos giesme “Marija,
Marija” ir Lietuvos himnu. Lai
dotuvėse dalyvavo labai daug
tautiečių, tuo būdu išreikšdami
pagarbą velioniui, kuriam rūpė
jo ir visuomeniniai reikalai. Pas
taruoju metu jis buvo Tautos
Fondo Toronto apyl. pirminin
ku. Jį prisiminė ir darbovietė,
kurioje jis dirbo 15 metų kaip
sudėtingos mašinos operatorius,
padedamas kelių asmenų. Jo
mirtį atžymėjo ir jo bendrovės
laikraštis.

valgykla
1330 DUODAS ST. W.
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
NAUJI SAVININKAI
praktiką ir baigęs ligonių priežiūras
4
bei praktiškos medicinos kursą B.
V. tr V. IVANAUSKAI
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, MA2AS IR NEBRANGUS ORKEST
460 RONCESVALLES AVĖ., TO RAS Įvairiems parengimams. Skam
RONTO 3, ONT. Priėmimo valaados binti — A. Zaremba 767-7084.
nuo 8 v. ryto iki 3 v. vakaro, susitarns telefonu LE 3-8008.
Lietuviška baldų
DARAU NUOTRAUKAS vestuvių,
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti į
namus. Skambinti tel 766-5738. Ad
resas: fotografas B. Tarvydas,
277 Runnymede Rd.
' ....

dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namų telefonas AM 1-0527.

sidabrinės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu,
10 litų — su Vytauto Didžiojo, 10 litų — su prezidento A.
Smetonos ir kitos. Kainoraštis — pareikalavus.
P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO St, Vancouver to, BC, Canada

ŠY. Kazimiero par. žinios

(“LA SERVĄ PADRONA” G. B. PERGOLESI)
t
Reto grožio komiška 2 veiksmų opera su talentingais lietuviais solistais ir orkestru

atvyksta iš Čikagos į Torontę

j

Vieta: Brockton Auditorium , (Bloor-Brock)

t? Bilietai gaunami:
V J. Margio vaistinėje, 408 Roncesvalles Avė.,
J. Dambrausko sporto krautuvėje,
295 Roncesvalles Avė.,

h
J

h
?

š. m. balandžio 19, šeštadienį, 7 vai. vakaro

|

parapijų spaudos kioskuose (sekmadieniais)
ir prie įėjimo.

Bilietų kainos: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00
Salėje eilės rezervuotos. Visus maloniai kviečiai
“Tėvynės prisiminimai”

— T. Placidas Sv. žemėn planuo
ja išvykti bal. 21 d. Biiletą lėktuvu,
klebono kunigystės 25 m. sukakties
proga padovanojo viena šeima. Be
to, viena organizacija ir keletas par.
šeimų įteikė piniginę dovaną pakelės
išlaidoms. Kelionėje užtruks 3 sa
vaites.
— Choro repeticijos: suaugusių —
ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — penk
tai, 6.30 v.v
— Pirmos Komunijos pamokos:
A.a. Izabelės Matusevičiūtės
sekmad. — po 10 v. Mišių; antrad. ir
paminklo statymo reikalu šį ket ketvirtad. — 7 v. vak. LV Namuo
virtadienį, bal. 17, 8 v.v., §v. Jo se.
Komunija — gegužės 4 d.
no Kr. par. klebonijoje įvyksta per Pirma
specialias Mišias 9.30 v. ryto.
iniciatorių posėdis. Norima, kar
— Pr. sekmad. tėvų pasitarime
tu su giminėmis, visuomenės lė pirmos Komunijos iškilmių komitešomis ant visuomenininkės kapo tan išrinkti: pirm. — A. Skilandžiūnienė, I. Juškevičienė, L. Kolyčienė,
O. Skukauskienė ir A. Totoraitis.
ke atidaryta sąskaita nr. 1925.
— Katechetinės pamokos dėsto
šalpos grupės “Daina” susi mos tik sekmadieniais po 10 v. Mi
rinkimas įvyko kovo 23 d. pas šių. Dalyvauja visi skyriai — nuo

vicępirm. V. Rasiulienę. Iš gau
toj padėkos laiškų įdomiausias
buvo aštuntą dešimtį įpusėjusios
senutės p. Čižanauskienės iš V.
Vokietijos. Ji jau 18 metų yra
“Dainos” šelpiama. Savo ir kitų
vardu prašo ir toliau nepamiršti
Dainietės kviečia Toronto tau
tiečius prisidėti prie tokių as
menų šalpos ir dalyvauti “Dai
nos” ruošiamame vakare. Dėko
jame V. Rasiulienei ir jos ma
mytei p. Pečiulienei už malonų
priėmimą. Sekantis susirinkimas
— gegužės 25 d. pas V. Jasinevičienę, 382 / -madale Rd. RO 95075. M. F. Y.
Opera “Ponia Tarnaitė” — šį
šeštadienį, balandžio 19 d. Ren
gėjas — “Tėvynės prisimini
mų” radijo programos vedėjas
J. R. Simanavičius. Smulkiau
žiūr. skelbime.

8S MONTREAL®

J

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupės “Daina”

tradicinis pavasario kartūno balius
1969 m. balandžio 26 d-, 7.30 v.v., Prisikėlimo parap. salėje
Trys gražiausios pavasarinės margos suknelės ’ bus premijuojamos • Veiks turtinga ir įvairi
loterija • Pilnas bufetas • Gros puikus D’A mico orkestras • Pelnas skiriamas Vokietijoje
likusiems seneliams ir ligoniams
• Įėjimas: suaugusiems — $2.50, studentams — $1.50.
Visus iš arti ir toli maloniai kviečiame atsilankyti ir pasilinksminti!

"D a i n a”

PAVASARIO STINTy BALIUS
I balandžio 19, šeštadienį, 6.30 v. vakaro
g
5
I

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE
941 DUNDAS ST. WEST
BUFETAS, UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI, ŠOKIAI

Įėjimas tik $1.50.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

KLB TORONTO APYLINKĖS
tarybos metinis posėdis — šį
sekmadieni, balandžio 20 d., 4
v.p.p., Prisikėlimo par. parodų
salėje. Į jį kviečiami 25 rinkti
apyl. tarybos nariai ir lietuviš
kų organizacijų bei institucijų
vadovai ar įgalioti asmenys. Bus
valdybos ir revizijos komisijos
pranešimai ir išrenkama sekan
čiai kadencijai nauja valdyba.
Bendruomeniniais
klausimais
pakviestas kalbėti Ant. Rinkūnas, PLB švietimo tarybos pirm.
Posėdis yra viešo pobūdžio. Apy
linkės valdyba maloniai kviečia
taip pat visus tautiečius, besido
minčius kolonijos lietuviška
bendruomenine veikla, o taip pat
spaudos atstovus, atsilankyti į
tarybos susirinkimą.
Primename, kad į apylinkės
tarybą buvo išrinkti šie asme
nys: G. Balčiūnas, V. Aušrotas,
J. Karasiejus, S. Pacevičius, S.
Vaštokas, A. Lukienė-Užupienė,
J. čeponkutė, J. Gustainis, St.
Ažubalis, R. Narušytė, L. Švėgždaitė, Tėv. Rafaelis šakalys,
OFM. V. Birieta, Sgt. Kazlaus
kas, G. Beresnevičius, A. Sima-

Rengėjai

navičius, K. Batūra, K. Rusinas,
A. Kuolienė, I. Meiklejohn, A.
Bumbulis, E. Jankutė, A. Jagėla,
V. Paškovičius, J. Karka.
Apylinkės valdyba
KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas,
įvykęs balandžio 12 d., apžvel
gė “T. žiburių” finansinius ir
kitus reikalus, išklausė valdybos
bei revizijos komisijų praneši
mus, priėmė 1969 m. sąmatą ir
nutarė paminėti “Tž” dvide
šimtmetį ateinantį rudenį. Ir val
dyba, ir revizijos komisija pa
liktos tos pačios sudėties. Susi
rinkimui pirmininkavo P. Bražukas, sekretoriavo V. Sonda.
A. a. Antanas Palionis, 58 m.
amžiaus, mirė balandžio 14 d.
Šv. Juozapo ligoninėje. Pašarvo
tas Turner a. Porter laidotuvių
namuose. Laidotuvės — trečia
dienį, balandžio 16 d., 9 v.r., iš
Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių
kapinėse. Laidotuvėmis rūpinasi
___________
.
J.
Karaliūnas. Velionis
buvo kilęs iš Naujamiesčio, Panevėžio
apskr. Jo šeima yra likusi Lie
tuvoje.

PRANEŠIMA S

Pranešame buvusiems mirusiojo mokiniams ir pažįstamiems,
kad mūsų mylimas brolis ir dėdė
AfA JONAS JOGAUDAS,
sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė Toronte šių metų balandžio 14
dieną. Laidojamas Spencerville, Ont., katalikų kapinėse, kur jau
ilsisi jo žmona afa Ona Jogaudienė.
Nuliūdusi Sofija Makulavičienė
su šeima

PADEKA
Mylimai mamytei ir uošvei

AfA ADELEI KARBAČIENEI
iškeliavus amžinybėn 1969 m. kovo 12 d., susilaukėm daug užuojau
tos iš bičiulių ir pažįstamų.
Reiškiame nuoširdžią padėką klebonui kun. P. Ažubaliui ir kun.
J. Staškevičiui už lankymą ligoninėje, už Rožinio kalbėjimą, iškil
mingas pamaldas, gražų pamokslą, palydėjimą į kapines, už paro
dytą nuoširdumą ir dvasinį sustiprinimą skausmo valandose. Dėko
jame sol. V. Verikaičiui už gražias giesmes Mišių ir laidotuvių apei
gų metu. Nouširdus ačiū p.p. Valeškams ir p.p. Puodžiūnams už pa
rodytą ypatingą globą bei rūpestį paskutinėse velionės dienose. Jau
čiame gilią padėką visiems už gausiai užprašytas šv. Mišias, už at
siųstas gėles, užuojautas, pareikštas asmeniškai ir spaudoje, karstą
nešusiems bičiuliams ir mieloms ponioms bei giminėms, parupu
sioms po laidotuvių kavutę. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems
bičiuliams ir pažįstamiems, taip gausiai lankiusiems velionę laidotu
vių namuose, dalyvavusiems gedulingose pamaldose, pareiškusiems
pagarbą velionei ir palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą šv. Jono
lietuvių kapinėse, Port Credit, Ontario.
Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino mums pakelti šį
sunkų gyvenimo smūgį. Mes liekame amžinai dėkingi ir Jūsų niekad
nepamiršime —
Stefanija ir Aleksandras Kalūzos

BAROl^ESSA
BEAUTY SALOM
2265 BLOOR ST. W.
(kampos Bloor-Durie gatoių).

Sov. Alė Kerberienė

G. B. Pergolesi operoje "Ponia
Tarnaitė" dainuoja tarnaitės Se
rapinas vaidmenyje — Dalia Kučėnienė, daktaro—Vytautas Na
kas Čikagoje

ATEITININKŲ METI
NĖ ŠVENTĖ — šį šeštadienį ir
sekmadienį, balandžio 19 ir 20
dienomis. Šventėje dalyvaus bu
vęs Federacijos vadas, laikino
sios Lietuvos sukilėlių vyriausy
bės ministeris, inžinierius ir
gamtos mokslų profesorius Adol
fas Damušis. Jis kalbės ateitininku sendraugių ruošiamoje va
kariehėje ir iškilmių metu. Ateitininkai ir svečiai bei viešnios
kviečiami dalyvauti metinėje va
karienėje, kuri rengiama Prisi
kėlimo parodų salėje šį šešta
dienį, 7.30 v.v. Bilietus prašo
ma įsigyti iš anksto pas valdy
bos narius arba pirmininką B.
Sakalą tel. 766-8479. Sekmadie
nio pamaldos — 10 v.r. Prisikė
limo bažnyčioje, iškilminga aka
demija — 4 v.p.p. didžiojoj sa
lėj. Toronto visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti iškilmė
se. Be to, visas jaunimas kvie
čiamas dalyvauti šeštadienio pa
silinksminime. Bus jaunimo ir
iš kitų vietovių.
Dail. Antanas Rūkštelė, Lie
tuvių Bendruomenės Toronto
apylinkės valdybos kviečiamas,
su savo dailės kūriniais atvyks
ta į Torontą balandžio 16 d.
Paroda bus atidaryta balandžio
19 d., 3 v. p.p., Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje. Toronto
lietuviai pirmą' kartą turės pro
gos pamatyti naujausius dail. A.
Rūkštelės kūrinius, kurių bus iš
statyta 35. Kūryboje jis jra vie
nas ryškiausių realizmo ir klasi
kinės mokyklos atstovų, neprita
riančių šių dienų abstraktizmui.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 5354724.
"PARDUODAMI VOKIEčnFVEIS
LĖS ŠUNIUKAI — 6 savaičių ir 8
mėnesių. Kreiptis: 2 Churchill Ave.
(prie Ossington Avė. autobuso su
stojimo) po 4 v. p.p.

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IŠ NUOSAVO BITYNO

ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

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

— Tarybos nariai projektuoja pra
daryti su mažiausiom išlaidom įvai
— Šv. Kazimiero par. choras rim- rius pagerinimus bažnyčioje ir ypač
tai ruošiasi gražiai ir patraukliai pa- salėje. Bendromis jėgomis padarys
sirodyti gegužės 3 d. koncerte. Po 30 naujų apvalių stalų; prie kiek
programos orkestras gros šokiams, vieno galės sėdėti 10 žmonių. Kas
veiks baras. Jūsų gausus atsilanky- gali, prašoma ateiti į talką arba bū
mas sudarys didesnį džiaugsmą cho- ti stalo fundatoriumi.
rui ir jo vadovui Ambrazaičiui. Be
— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
to, paremsite šv. Kazimiero parapi čius atostogauti išvyko į JAV; grįš
ją, nes visas koncerto pelnas skiria
mas bažnyčios dažymui.
— Mirė Jonas Vasiliauskas, sulau
— Bažnyčios dažymui per pasku kęs 85 m. amžiaus, balandžio 12 d.;
tinius 3 metus buvo suaukota $4,353.- palaidotas iš mūsų bažnyčios Cote
59; didžiausią auką davė šv. Onos dės Neigęs kapinėse.
Dr-ja — $1.000, šv. Elzbietos Dr-ja —
— Po sunkios operacijos Royal
$941.46..
Victoria ligoninėje Juozas Paznokai— Parapijos taryba išsiuntinėjo vi tis pamažu pradeda atsigauti ir, tiki
siems parapijiečiams laiškus, kuriuo masi, greit sugrįš į namus.
— Rosemounto ligoninėj, 1970
se kviečia remti parapiją ir jos dar
Rosemount Blvd., gydosi Marija Sme
bus.
tonienė. Ona Kalinauskienė jau su
grįžo į namus iš Queen ligoninės.
TORONTO, ONT.
— Velykų rinkliava — $447.43.

Albina ir Pranas Augaičiai ba
landžio 12 d.
* ėjo 25 metų
vedybinę su
į. Dalyvavo dido
kas būrys svečių iš Toronto,
Wellando ir kitur. Kalbėtojai ir
visi dalyviai palinkėjo sukaktu
vininkams ilgiausių metų, įteikė
dovanų. Pobūvio iniciatoriai bu
vo teisės studentas Vidas ir mo
kinė Silvija. Jiedu gražiai rūpi
nosi svečiais.
Lietuvių Namų narių metinis
susirinkimas įvyko kovo 30 d.
Pirmininkavo Aug. Kuolas, sek
retoriavo V. Petraitis. Praėjusio
susirinkimo protokolą perskaitė
A. Jucys. Valdybos pirm. Pr.
Bastys padarė pranešimą apie
LN atliktus darbus, o izd. A.
Statulevičius — apie finansinius
reikalus. Priimta 1968 m. finan
sinė apyskaita ir 1969 m. sąma
ta. Svarstytas erdvesnių namų
įsigijimo klausimas. Kadangi
valdyba keičiasi rotacine tvarka
kas dveji metai; šį kartą išrink
ti valdybom Pr. Bastys, V. Pet
raitis, A. Statulevičius. Revizi
jos komisijos pranešimą padarė
dr. M. Anysas.
L. Vaikų Namams remti būre
lio organizuotas bazaras balan
džio 13 d. buvo sėkmingas. Taip
pat gražiai praėjo “Velykų bo
butės” popietė, kurios programą
atliko vaikų darželio mokiniai.
Šiuo metu vaikų darželyje yra
30 lietuviukų. Popietėje dalyva
vo nemažai tėvų bei motinų.
Gyd. I. Valiukonienė iš Kau
no yra atvykusi paviešėti pas
savo gimines.
AUKOS TAUTOS FONDUI •
$25: J. Stankus; po $10: E. Davidonis, V. Endzelis, P. Lelis, J. Poš
ka, P. Raudys, dr. J. Urbaitis, B. B.
Zubrickai; po $5: J. Birgelis, J. Danaitis, K. Deimantas, Al. Garbens, S.
Juozapavičius, Al Kuolas, O. T. Kra
sauskai,, S. Šimkus; po $3: J. Kiškūnas; po $2: L. Balaišis, S. Ginei
tis, J. Gipas, V. Ivanauskas, E.
Kondrotas, V. Lastauskas, A. Masys,
J. Mažeika, S. Plučas, S. Prakapas,
A. Totoraitis. Papildomai auko
jo $10: dr. A. Pacevičius; $4: B.
Petkevičius; $2: L. Razgaitis; $1: A.
Jakimavičius. Iš viso $177.
Nenorėdami mielų aukotojų na
muose trukdyti ir apsunkinti aukų
rinkėjų, dar kartą maloniai prašo
me auktojus įnešti savo auką Toron
to lietuvių kredito kooperatyvuose
į mūsų ein. sąskaitas: “Parama” nr.
763 ir Prisikėlimo parapijos — nr.
1255.
Visiems auktojams-joms nuoširdus
ačiū.
Tautos Fondo
Toronto apylinkės valdyba
šv. Jono Kr. par. knygyne gauta:'
1. K. Bielinis, Teroro ir vergijos im
perija Sovietų Rusija, $0.75, buvo
$2.50; 2. K. Bielinis, Dienojant (spau
dos draudimo laikų atsiminimai) 464
psl.; kietais virš. $2.25, buvo $6; 3.
K. Bielinis, Penktieji metai (revoliu
cinio sąjūdžio slinktis ir padariniai)
592 psl.; kietais virš. $2.25, buvo $6;
S. Kairys, Tau, Lietuva, 480 psl. kiet.
virš. $2.25, buvo $6.

Aušros Vartų par. žinios
— šeštadienį, bal. 19, šv. Onos
Draugija kviečia visus į klebono var
dinių pobūvį. Meninę programos da
lį maloniai sutiko atlikti p. M. Roch
diriguojamas Aušros Vartų parapijos
choras. Pradžia 6 v. v.
— Parapijiečiams, norintiems gi
liau pažinti savo tikėjimo vertybes,
bus sueiga trečiadienį, balandžio 23
d., 7.30 v.v., NPM seselių patalpose.
Visi kviečiami dalyvauti.
— Tretininkių susirinkimas —
sekmadienį, balandžio 20, po 11 vai.
Mišių.
— Montrealio jaunimo ansamblio
krikštynos įvyks šeštadienį, balandžio
26 <L, 7 v.v. Yra pakviesta svečių
iš Toronto, Ont. Tikimasi, kad ir
montreališkiai gausiai atsilankys.
— Moksleiviai ateitininkai ruošiasi
savo metinei šventei balandžio 27 d.
Jie dalyvaus 11 vai. pamaldose. Po
pietų Aušros Vartų parapijos salėje
bus atitinkamas šventė paminėjimas
3 vai.
— Pirmoji Komunija vaikučiams
bus gegužės 4 d. Tą pačią dieną bus
teikiamas ir Sutvirtinimo sakramen
tas. Šioms iškilmėms atvyks vysk.
Vincentas Brizgys.
— Moterystės sakramentui ruošia
si: Victor-John Braknis su Linda
Clair Roberts; Neville R. White su
Regina J. Tauteraite.
— P. Montvila ir Algis-Rimas Rudinskai paaukojo altoriui po $10. Pa
rapijos fondui Antanas Vaupšas įtei
kė $100.
— Velykų rinkliava — $436.32.
Mirus mano brangiai Mamytei bei
uošvei Lietuvoje, reiškiu nuoširdžiau
sią padėką: Aušros Vartų parapijos
klebonui Tėvui L. Zarembai, Tėvui
St Kulbiui už atlaikytas iškilmin
gas laidotuvių pamaldas; p.p. Adomaičiams, Viliušiams, Vanagams, L.
K. Moterų Dr-jos Montrealio sky
riaus narėms, Rosemonto ratelio na
rėms ir visiems, pareiškusiems užuo
jautą telefonu, raštu bei žodžiu.
Pr. E. Bernotai

“Baltijos”, stovyklavietės subatvakaris ir loterija — balan
džio 20 d., 6 vai. v. Aušros Var
tų par. salėje. Meninėj progra
moj — lietuviškos kaimo buities
montažas, atliekamas šaulių kuo
pos scenos mėgėjų grupės. Režisorius — J. Šiaučiulis. Vaidi
nimas patobulintas 'bei praplės
tas. Įdomus ir senimui, ir jauni
mui. Po meninės programos —
pramoginė dalis ir loterija, ku
riai savo kūrinius yra dovanoję
šie dailininkai: R. Bukauskas,
V. Lapinienė, A. Lymantas, V.
Remeika, O. šablauskienė, _J.
šiaučiulis, A. Vazalinskas, A. Zubienė. Pelnas skiriamas “Baltipos” stovyklavietės pagerinimui.
Visi kviečiami dalyvauti.
“Nepriklausomos Lietuvos”
metinė prenumerata nuo š. m.
balandžio 1 d. pakelta $1.50,
paskiras numeris — 25 et. Sa
vaitraščiui palaikyti bus steigia
mi bičiulių būreliai.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotiqu?)
Montreal, 36 Que.

Tai. RAymond 7-3120

