
i
t DRAUGAS4545 W. 65-RD ST.,

Nr. 11 (1050) 1970 KOVO - MARCH 12 • LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA • Tel. 368-6813

Nevisus priima
šiuolaikinė technologinė pažanga ir ekonominės gerovės prie

laidos smarkiai keičia visuomenę ir kelia vis augštesnius reikala
vimus. Tokioje dalykų eigoje ypatingai išaugo augštojo mokslo 
vaidmuo. Kasdien didėja augštai kvalifikuotų specialistų eilės, bet 
dar labiau auga jų paklausa visose visuomeninės gamybos ir kūry
bos srityse. Toji problema nėra jau taip lengvai išsprendžiama, 
ypač ten, kur vėluojamas! atitinkamai išplėsti augštųjų mokyklų 
tinklą ir mokymo sistemą.

Sovietai visą laiką buvo linkę labai didžiuotis savo pažanga 
švietimo srityje. Net užsienyje buvo dažnai-linkstama be didelių 
diskusijų pripažinti sovietinei sistemai tokį nuopelną. Tačiau da
bartiniai Kremliaus vadovai nelaiko esamos padėties rožine. Pasta
ruoju metu pastebimos gana nerviškos pastangos padidinti augš
tųjų mokyklų studentų skaičių.

Ką tik patvirtintos naujosios priėmimo taisyklės, pagal ku
rias dar šiemet turi būti priimta beveik milijonas naujų studentų, 
įdomu ir tai, kad daugiau nei pusė iš jų galės atsidėti tiesiogi
nėms studijoms, nes pasirodė, kad ankstesnė praktika — “studi
juoti, neatsitraukus nuo gamybos” — nebuvo tokia vaisinga, kaip 
savo metu įsivaizdavo optimistas Nikita. Jau nuo pereitų metų 
rudens pradėta organizuoti vadinamuosius parengiamuosius sky
rius, į kuriuos siunčiami kandidatai iš įmonių, kolchozų ir kariuo
menės specialiai pasiruošti stojamiesiems egzaminams į augštąsias 
mokyklas.

Jeigu augštojo mokslo klausimas visu aštrumu iškilo visos 
Sovietų Sąjungos mastu, tai okupuotoje Lietuvoje, deja, jis dar 
aštresnis. Eilė gilių permainų įvyko krašto visuomeninėje sąran
goje. Išaugusių gamybinių jėgų ir santykių plėšomi, visuomeniniai 
antstatai nebepatenkina naujų poreikių. Kiekvienam aišku, kad 
išaugusio kūno neįmanoma pridengti vaiko marškinėliais. Nenor
mali būklė Lietuvos augštojo švietimo srityje susidarė todėl, kad 
augštųjų mokyklų skaičius ir politika nepasikeitė, nežengė su gy
venimu, neprįsitaikė prie naujosios padėties.

Jau anksčiau teko nurodyti, kad šiuo metu okupuotai Lietu
vai turėti tris universitetus yra būtinybė, kurios nebegalima ilgiau 
atidėlioti, čia reikia pridėti, kad drauge su universitetinio tinklo 
praplėtimu turi būti atitinkamai pertvarkyta ir išplėsta visa augš
tųjų mokyklų sistema. Tokios apimties pertvarkymai neįvykdomi 
per trumpą laiką, todėl juo svarbiau jų nedelsiant griebtis.

Nors reikalas turėti žymiai daugiau specialistų su augštuoju 
išsilavinimu yra toks akivaizdus ir įvairiuose sluogsniuose gyvai 
jaučiamas, jis dar sutinka augštose vietose kliūčių. Prie tokių pra
gaištingų stabdžių pirmoje eilėje priklauso tie, kurie, apduję nuo 
propafgaįdos smalkių, veda aklą stručio politiką, vis dar bepras
miškai mėgindami paslėpti galvą ... piktnaudžiaujamos statistikos 
skaičių smėlyje, štai šiuo metu Lietuvoje esama jau 55,7 tūkst. 
studentų, tai yra net 185 studentai, skaičiuojant 10-čiai tūkstan
čių gyventojų, o 1945-46 m. m. jų tebuvo tik 23. Vadinasi, paaugo 
net 8 kartust lr tąip„iįspiginę_akLS.je«milkiils; vakarykštės-dienQs 
mastelius, pro Jūbs nepraregėdami šiandieninės visuomenės kelia
mų reikalavimų, negudrūs propagandistai muša būgnus ir trimi
tuoja. O tikrovė?

Atsakingi vyrai Vilniuje gerai žino, kad jau daugelį metų kas 
rudenį į vieną vietą paduoda prašymus 2-3 jaunuoliai, norintieji 
patekti į okupuotos Lietuvos augštąsias mokyklas. Jeigu pernai 
rudenį apie 12.000 turėjo laimės tapti studentais, tai kiek jų drau
gų paliko už augštosios mokyklos durų? Antratiek ar net dvigubai 
daugiau! Apie tai dirbtinių statistikų trimituoto jai kukliai nutyli. 
Nepatekusieji turi eiti, kaip sakoma, gamybon. Įmonėse ir įstaigose 
jie trinsis kaip nekvalifikuota darbo jėga, pamiršdami ir tai. ką 
vidurinėje mokykloje išmoko. Valstybės ir visuomenės lėšos bus 
švaistomos, mėginant iš naujo mokyti užmirštųjų dalykų parengia
muosiuose kursuose. Ir taip žūva, nueina niekais neviena augštojo 
mokslo viltis tuo metu, kada smarkiai jaučiamas specialistų trūku
mas visose gyvenimo srityse.

Prie stručio politikos sekėju tenka priskirti dar ir tuos keis
tus patarėjus, kurie okupuotai Lietuvai atkakliai perša mintį, jog 
ne tiek reikalingi specialistai su augštuoiu išsilavinimu, kiek vidu
rinio mokslo technikai. Jie norėtų lietuviškąjį jaunimą jau iš 8-tos 
klasės suvarvti i technikumus, kur, esą. per 3-4 metus įsigijus vidu
rinį ir specialųjį išsilavinimą būsią galima ... toliau eiti i augštają 
mokyklą. Ir, aišku, “neatsitraukiant nuo gamybos". Tokiems nesą
žiningiems patarėjams gerokai šalto dušo užpylė paskutinės Krem
liaus direktyvos, nes Brežnevas su Kosyginu jau pasimokė iš Ni
kitos kukurūzininko “gamybinių klasių” pedagoginės patirties.

Tuo tarpu nėra kitos išeities iš susidariusios augštoio mokslo 
krizės, kain padidinti studentu skaičių, t.y. padidinti ankštųjų mo
kyklų skaičių, žinia. Vilnius šiame reikale neturi visiškai laisvų 
rankų. Jei Kremliaus troškimas sukurti paiėgia komunistine vi
suomene remia atskiru tautvbiu norą šviestis, tai ten pat sėdi ir 
budrūs rusinimo politikos vykdytojai, kurie ir toliau norėtu pri
klausomas tautas rėdyti vaiku drabužėliais. Jie instinktyviai ir pa
niškai bijo pranašišku įkvėptojo poeto žodžiu: “...nes mokslas 
daug gali...” Tai plati tema, prie kurios reikėtų dažniau sugrįžti.

C. Raganas
K4N4DOS /VYKM/

Pasaulio įvykiai
KARALIŠKO SUTIKIMO LONDONE SUSILAUKĖ VAKARŲ VOKIETIJOS 
kancleris W. Branatas tris dienas trukusios viešnagės metu. Britus 
žavi jo prieš nacius vesta kova Hitlerio laikais, pernai Bendrosios 
Rinkos konferencijoje Hagoje padarytas spaudimas Prancūzijai 
įsileisti Britaniją į šią organizaciją. W. Brandtas netgi buvo pa
kviestas tarti žodį bendrame lordų ir parlamento atstovų posėdyje, 
o garsusis Oksfordo universitetas jam suteikė garbės doktoratą. 
Pagrindinė pokalbių tema buvo Britanijos ir V. Vokietijos bend
radarbiavimas, kuriam didesnį vaidmenį skiria Vietname užim
tos Amerikos įsipareigojimų sumažinimas Europai. Britanijos san
tykius su Prancūzija drumsčia pastarosios bandymas užimti britų 
prarastas pozicijas arabų kraštuose, šiandien didžiausias Britani

ILGOS DERYBOS SU KINIJA
Premjero P. E. Trudeau pa

stangos užmegzti diplomatinius 
ryšius su komunistine Kinija lig 
šiol nėra davusios jokių konkre
čių rezultatų. Pagrindinė kliūtis 
— Pekingo reikalavimas For- 
mozos salą pripažinti komunisti
nės Kinijos teritorija. Otava at
sisakė patenkinti šį reikalavimą, 
nes tradicinis santykių užmezgi
mo protokolas paprastai nelie
čia teritorijos klausimo. Pernai 
rudenį Kanada pasiūlė pirmąjį 
kompromisą — prijungti prie 
diplomatinės sutarties slaptus 
pasitarimų protokolus, kuriuose 
savo nuomonę įvairiais klausi
mais pateikia abi besiderančios 
pusės. Sis Pekinge išgulėjo pus
ketvirto mėnesio, kol pagaliau 
buvo atmestas. Atrodė, jog pa
našios delsimo taktikos turėtų 
imtis ir Otava tačiau š.m. vasa
rio 19 d. Kanados atstovas 
Stockholme vykstančiuose pasi
tarimuose kiniečiams įteikė 
naųią kompromisini nasiūlvma. 
Ši kartą Otava siūlo abiem 
kraštam tuo pačiu metu na- 
skelbti din1omati«iu santvkiu 
užmezgimą ir neišsnresta For- 
mazos klausimą atidėti ateičiai.

Otavos veto susilaukė S.”B. 
Roman bendrovės sumanymas 
parduoti didžiausių Kanados 
uranijaus kasyklų Denison Mi
nes Ltd. 25,5% turimų šėrų 
amerikiečių kontroliuoja
mai Hudson’s Bay naftos ir dujų 
bendrovei. Premjeras P. E. Tru
deau pagrasino pakeisti dabar
tinį atominės energijos įstaty
mą šiai finansinei transakcijai 
sustabdyti. Ekonominio patrio
tizmo proveržis Otavoje nėra 
pirmas. Ar jis išeis į naudą Ka
nadai, tenka abejoti. S. B. Ro
man spaudai padarytame pareiš
kime pabrėžė visišką Otavos ne- 
sijaudinimą. kad antra vieta Ka
nadoje užimančias Rio Algom 
uranijaus kasyklas kontroliuoja 
britų kapitalas. Lig šiol Otava 
nieko nedarė suvaržyti ameri
kiečių. britų ir prancūzu kapi
talui. kontroliuojančiam Kana
dos naftos pramonę. Kliūčių ne
susilaukia ir ianonai. investuo
jantys vis didesnes pinigų su
mas i anglies kasyklas. Prem
jero P. E. Trudeau grasinime 
S. B. Roman įžiūri antiameri- 
kietiška mostą, kuris gali pada
ryti žalos Kanadai, jeigu būtų

Vasario 16 proga Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone buvo surengtas priėmimas, kuriame dalyva
vo daug svečių. Nuotraukoje iš kairės: Loy Henderson, buvęs JAV valstybės pasekretoris, net du 
kartu kadaise lankęsis Baltijos valstybėse, J. Kajeskas — Lietuvos atstovas

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Žydai baiminasi dėl ateities
Iki š.m. vasario mėnesio V. 

Vokietijoje gyveną žydai jautė
si saugiai, kaip ir patys vokie
čiai bei kiti gyventojai.. Didelių 
išsišokimų-prieš juos nebuvo. 5^4 
sa tai apvertė augštyn kojom 
pasikėsinimas pagrobti žydų ke
leivinį lėktuvą Miuncheno aero
drome, padegimas senelių prie
glaudos ir išniekinimas kapų.

Arabai keršija
Pasikėsinimų pagrobti žydų 

keleivinius lėktuvus buvo Atė
nuose 1968 m. gruodžio 26 d. ir 
Ciuriche 1969 m. vasario 18 d., 
o š.m. vasario 10 d. atėjo eilė 
ir Miunchenui. Pasikėsinto j ai vi
sur buvo arabai, siųsti Palesti
nos išlaisvinimo demokratinio 
fronto. Tai jauni vyrai, pasiren
gę mirčiai. Visi jų pasikėsini
mai buvo nesėkmingi. Iki šiol 
nukentėjo tik pašaliečiai ir pa
tys pasikėsintojai. Pvz. per pasi
kėsinimą Miunchene buvo 23 as
menys sužeisti, kurių 12 sun
kiai, ir 2,užmušti. Tarp sunkiai 
sužeistųjų yra vienas policinin
kas ir du pasikėsintojai — vie
nam jų granata nutraukė ranką.

Lėktuvo pagrobimu arabai 
norėjo atkeršyti Bonnai už jos 
teikiamą paramą Palestinai, o 
žydus keleivius planavo iškeisti 
į nelaisvėn paimtus arabus po
grindininkus. Tuo lėktuvu skri
do bene vien žydai, tarp kurių 
buvo žymių artistų ir net karo 
ministerio Dajano sūnus. Visi jie 
skrido į Londoną ir nusileido 
Miunchene. Pasikėsintojai buvo 
pertempta amerikiečių kantry
bė. S. B. Roman nuomone, mes 
gyvenam XX amžiaus antrojoje 
pusėje, kuriai netinka XIX am
žiaus politika. Energijos ištek
liai turi būti traktuojami visos 
S. Amerikos mastu ir naudoja
mi abiejų kraštų gerovei. Ota
voje vedamose derybose svars
toma galimybė parūpinti S. B. 
Roman Šerams privačių kana
diečiu ar Kanados vyriausybės 
kapitala.

Sovietai pradėjo reklamuoti 
S. Amerikoje Margulio - šubla- 
dzės antisklerozės skiepus. Ka
nados federacinė maisto ir vais
tų kontrolės taryba įsoėia ka
nadiečius, kad sovietinių skiepų 
įvežimas yra uždraustas, nes jie 
sudaro nemažą pavojų pacien
tui.

Užsienio reikalų ministerio 
M. Sharp nranešimu. amerikie
čiai panrašė leidimo didžiojo 
tanklaivio “Manhattan” antra
jai kelionei šiaurės lediūriu j 
Aliaska ir iam lydėti Kanados 
tanklaivio. Leidimas buvo duo
tas. bet Kanados transporto mi- 
nis+°riios nareit'ūnai natikrins 
tanklaivi ir turės nustatvti. ar 
jis atitinka kanadiškus reiksią, 
rimus, taikomus laivams ledifi- 
rvie. “Manhattan” kelionė pri
vertė susisiekimo ministeriją

J. KAIRYS

čia atskridę iš Damasko ir Miun
chenu aerodrome laukė atskren- 
įlant 'l^į^kt^yo. Buvo supla? 
nuota iš Miuncheno'į Londoną 
skrendantį lėktuvą priversti nu
sileisti Libijos aerodrome. Kai 
aerodromo autobusiuku kelei
viai buvo vežami į lėktuvą skris
ti toliau, pasikėsintojai metė 
granatą. Tai pastebėjęs šoferis 
įsakė keleiviams išlipti. Deja, 
vienas nesuspėjo ir buvo su
draskytas sprogusios granatos. 
Be to, žuvo vienas žydų tautybės 
jaunas inžinierius, kritęs tyčia 
ant numestos granatos, kad su
mažintų jos veikimą ir apsaugo
tų kitus keleivius.

Trys pasikėsintojai suimti, 
ketvirtasis suspėjo pabėgti. Iš 
šių trijų vienas sveikas, o du 
sužeisti. Jie kaltinami žmogžu
dyste, pasikėsinimu nužudyti ir 
už grasinimą sprogstamąja me
džiaga. Kiti trys pasikėsintojai 
atvyko į Miuncheną už 7 dienu 
po minėto įvykio, t.y. vasario 17 
d., bet už aerodromo buvo tuoj 
suimti. Buvo stipriai apsigink
lavę ir turėjo uždavinį pagrobti 
keleivinį lėktuvą.

Kas padegė?
Žydų senelių prieglauda pa

degta trečią dieną po minėto pa
sikėsinimo pagrobti žydų kelei
vinį lėktuvą, šis įvykis sukėlė 
žydų ir nežydų pasipiktinimą. 
Kas padegė ir kokie buvo pade
gimo motyvai, iki šiol nepasise- 
skirti $530.000 galingesnio led
laužio projektui, kurio paruoši
mas užtruks vienerius metus.

Beveik 10 metų psichiatrinė
se ligoninėse buvo išlaikytas 
lenkas imigrantas Mikolaj Gile- 
wicz, suimtas girtas Otavoje. 
Teismas jį perdavė Brockville 
psichiatrinei ligoninei, kai tei
sėjui pasirodė nenormali jo lai
kysena, kurios tikrąja priežasti
mi tenka laikyti anglų kalbos 
nemokėjimą. Per 10 metų nie
kas ligoninėse nepasirūpino su
rasti lenkiškai kalbantį gydyto
ją, kol pagaliau šv. Lauryno sa
natorijoje Cornwall mieste su 
nelaiminguoju atsitiktinai susi
tiko lenkas gydytojas Zbigniew 
Gbrecki. Jo pastangų dėka buvo 
surasti M. Gilewicz riminės Len
kijoje ir draugas Toronte. Ota
vos vyriausybė jam gražino už 
laikymą ligoninėse atskaitvtus 
$13.000. Už kompensaciją dabar 
kovoja socialistų NDP partijos 
narvs Ontario provinciniame 
parlamente dr. M. Schulman. Jis 
klausia Ontario vyriausybe, kiek 
kitu pilno proto imigrantų dėl 
anriu kalbos nemokėjimo yra 
uždaryta Ontario psichiatrinėse 
ligoninėse? M. Gilewicz, turėda
mas 61 metus amžiaus, nedali 
gauti darbo Kanadoje ir ruošia
si grįžti Lenkijon.

kė nustatyti. Nusikaltimo vieto
je buvo rastas tik indas nuo ben
zino, kuris čia buvo atgabentas 
įvyniotas rudame popieriuje.

. Kaltinin\ąįff|-s . išaiškinti.. su
telktos geriausios kriminalinės 
ir viešosios policijos jėgos. Į tal
ką pakviesta visa visuomenė. Už 
tikrus nurodymus paskirta 100.- 
000 markių premija. Tai di
džiausia suma V. Vokietijos kri
minalistikos istorijoje. Į šį kvie
timą iš visuomenės pusės yra 
keli šimtai atsiliepimų. Bene pa
tikimiausias pranešimas atėjo iš 
vienos benzino stoties provinci
joje. Esą amerikietišką numerį 
turinčiu automobiliu važiavo 
tamsūs jauni vyrai — svetimša
liai ir ten pirko benzino. Indą 
su juo įvyniojo į rudą popierių 
ir įdėjo į bagažinę. Jei šis faktas 
pasitvirtins, tai ir padegimas 
šios prieglaudos bus laikomas 
arabų darbu. Be to, remiantis 
aplinkybe, kad padegimas buvo 
padarytas prieglaudoje tuo pa
čiu metu keliose vietose, spė
jama, jog padegėjų buvo keli 
ir jie veikė bendrai.

žydai įtaria vokiečius-radika- 
lus, neoriaciais vadinamus. Pa
našią išvadą tektų padaryti ir iš 
žydų centrinės tarybos V. Vo
kietijoje pirmininko pareiški
mų. Bet neatrodo, kad tai turi 
pagrindo. Vokiečiai nacionalis
tai pirmoje eilėje pasisako prieš 
komunistus, bet ne prieš sve
timas tautybes. Ir jų programa 
neturi nieko bendro su žydų 
klausimu. Gi plačioji masė, o 
ypač oficialioji V. Vokietija, kai- 
kuriais atvejais net proteguoja 
juos.

Padegtoje senelių prieglaudo
je turėjo visi žūti. Tokia išvada 
padaryta iš padegimo būdo. Bet 
žuvo tik septyni asmenys. Dau
giausia buvo sužeistų. Žuvę iš
kilmingai palaidoti. * Dalyvavo 
valstybės prezidentas, ministe
rial ir daugybė kitos visuome
nės. Be to, prie viešų pastatu bu
vo iškabintos iki pusiau stiebo 
nuleistos vėliavos.

Saugo pastatus
Išniekinti žydu kapai Schwet- 

zingene. Po nakties rasta išvers
tų paminklų ir apgadinta būde
lė, kurioje laikomi įrankiai ka
pams tvarkyti. Suteikusiems ži
nių apie nusikaltėlius paskirta 
3000 markių.

Sustiprinta apsauga visu žv- 
dų pastatų, kurie galėtų būti už
pulti. Miunchene tokiu vra apie 
30. Iki šiol buvo policijos sau
gojami tik arabų ir žydų kelei
viniai lėktuvai aerodrorik Be 
to, provincijų ir respublikos w- 
riausybės galvoja ir anie kitas 
priemones, kurios užkirstų kelia 
ateityje tokiems ir panašiems at
vejams. Ypač buvo sustiprinta 
ansauga lankantis žydų užsie
nio reikalu ministeriui Ebanui 
V. Vokietijoje.

jos draugas yra V. Vokietija, ku
rios dėka britai galės įsijungti 
į Europos Bendrąją Rinką. Bri
tanijos vyriausybė pritaria kanc
lerio W. Brandto pastangoms su
artėti su R. Europos kraštais ir 
Sovietų Sąjunga, šiuo metu jau 
vyksta paruošiamieji darbai W. 
Brandto susitikimui su R. Vo
kietijos premjeru W. Stoph. Ne
maža kliūtimi buvo W. Brandto 
nutarimas apsistoti Vakarų Ber
lyne, kurio W. Ulbrichtas nepri
pažįsta V. Vokietijos dalimi. R. 
Vokietijos spauda dabar šią pro
blema laiko neesmine, tačiau 
pabrėžia, kad derybos bus tik 
tada sėkmingos, jeigu Bonna R. 
Vokietiją traktuos kaip pilna
teisę valstybę. Derybų išvakarė
se V. Vokietijos policija suėmė 
tris R. Vokietijai dirbusius šni
pus — buvusį teisėją H. Wiede
mann, mokslo ministerio H. 
Leussink sekretorę I. Schultz ir 
ryšininkę L. Lindner, pas kurią 
buvo rastos V. Vokietijos minis- 
terių kabineto dviejų posėdžių 
protokolų kopijos. Juose kaip 
tik buvo aptarti derybų su So
vietų Sąjunga ir R. Vokietija 
klausimai. Šnipų tinklo vadas H. 
Wiedemann yra jau 81 metų 
amžiaus pensininkas, turėjęs 
daug įtakingų draugų Bonnoje. 
Mokslo ministerijoje dirbusiai 
sekretorei L Schultz buvo nri»i- 
nami visi ministerių posėdžių 
protokolai nuo 1965 m. Taigi, R" 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga jos 
paslaugomis naudojosi jau 5 me
tus,

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Žydų kilmės amerikiečių de

monstracijos vos nenutraukė 
Prancūzijos prez. G. Pompidou 
vizito. Nuo paskubinto grįžimo 
Prancūzijon svečią išgelbėjo 
prez. R. Niksono diplomatija — 
netikėtas pasirodymas Niujorko 
Waldorf-Astoria įvykusiame po
kylyje, jo tostas: “Vive la Fran
ce, vive le president Pompi
dou!” Paryžiuje leidžiamas žur
nalas “Le Canard Enchaine” 
konstatuoia: “Su taktu ir humo
ru prez. R. Niksonas davė gra
žią pamoką savo svečiui, primin
damas, kad jo matytą Ameriką 
JAV prezidentas regi kiekvieną 
dieną.” Laikraštis “Nouveau 
Journal” prezidentui G. Pompi
dou prikiša perdidelį jaudina- 
mąsi dėl žydų demonstracijų Či
kagoje ir abejoja, ar reikėjo at
šaukti Niujorke planuotą susiti
kimą su JAV žydų vadais.

MIRĘS MIESTAS
Egipto vyriausybė leido užsie

niečiams laikraštininkams aplan
kyti Sueso miestą, kadaise turė
jusį 300.000 gyventojų. Dėl Iz
raelio artilerijos beveik nuola
tinio apšaudymo dabar jame yra 
likę tik 10.000 gyventojų. Egip
tas apkaltino Izraelį šio mirusio 
miesto ligoninės bombardavimu. 
Toronto dienraščio “The Globe 
and Mail” korespondentas R. 
Duffy sakosi matęs naujas bom
bų duobes prie ligoninės, raketų 
pažeistas sienas, nors pastatą 
ženklina arabiška raudonojo 
kryžiaus versija. Pasak egiptie
čių, bombardavimo metu ligoni
nėje buvo apie 120 medicinos 
personalo ir ligonių, tačiau nie
kas nebuvo užmuštas ar sužeis
tas. Izraelio grasinimai Libanui 
privertė šio krašto vyriausybę 
šauktis JAV, Sovietu Sąjungos, 
Britanijos ir Prancūzijos pagal
bos. JAV ambasadorius Ch. Por
ter užtikrino Libano prez. Ch. 
Helou, jog Izraelis neplanuoja 
platesnio karo veiksmu prieš Li
baną — ribosis Libano pasieny
je esančių arabų partizanų puo
limais.
REIKALAUJA KONFERENCIJOS

Strateginę Jars lyguma Laose 
užėmę komunistai ir š. Vietna
mo kariai jau pradėjo artileri
jos sviediniais anšaudyti karališ
kosios sostinės Luang Prabang 
aerodromą. Neutralusis Laoso 
premjeras princas S. Phouma 
kreipėsi į Sovietų Sąjungą ir 
Britaniją, prašydamas sušaukti 

Ženevos konferenciją, kuri 1962 
m. užtikrino Laoso neutralumą. 
Konferencijai tada. vadovavo 
britai ir sovietai, o Laoso neut
ralumą užtikrinančią sutartį pa
sirašė 14 valstybių. Prez. R. Nik
sonas taip pat pasiuntė laiškus 
sovietų premjerui A.' Kosyginui 
ir britų premjerui H. Wilsonui, 
prašydamas jų paramos besiple
čiančiam karui Laose sustabdy
ti. Prez. R. Niksono teigimu, su
tartį sulaužęs Š. Vietnamas į La
osą yra atsiuntęs 67.000 karių, 
kai tuo tarpu visame Laose tėra 
643 amerikiečiai, kurių 320 tre
niruoja Laoso kariuomenę. Per 
Laoso teritoriją'— vadinamuoju 
Ho Chi Minh taku — š. Viet
namas gabena maistą ir karo 
medžiagas savo kariams bei par
tizanams P. Vietname. Šį ruožą 
ir dabar bombarduoja amerikie
čių aviacija. Vašingtone jaučia
mas susirūpinimas, kad Laosas 
gali tapti antruoju Vietnamu, 
nors prez. R. Niksonas yra įsi
pareigojęs nesiųsti amerikiečių 
karių. Komunistų tiekimo lini
jas dabar ten bombarduoja di
dieji B-52 bombonešiai.

NENORI MANEVRŲ
Ženevoje posėdžiaujančius 25 

kraštų nusiginklavimo konfe
rencijos dalyvius nustebino Ru
munijos atstovo I. Datcu pasiū- ’ 
lyta aštuonių punktų sutartis, 
kurios pagrindinis tikslas būtų 
uždrausti kaikurių valstybių 
praktikuojamus manevrus pa
sienio zonoje, pasmerkti betko- 
kį svetimos valstybės kišimąsi į 
kito krašto vidaus reikalus. 
Nors I. Datcu kalbėjo apie im
perialistinius agresorius, sie
kiančius kolonizmo, kiekvienam 
buvo aišku, kad jis turi galvoje 
Sovietų Sąjungą, jos įvykdytą 
Čekoslovakijos okupaciją ir pa
sienio manevrais daroma spau
dimą Rumunijai. Beveik tuo pa
čiu laiku albanų dienraštis “Žė
ri i Popullit” paskelbė straipsnį, 
kaltinantį sovietus invazijos ruo
šimu į Rumuniją, Jugoslaviją ir 
Albaniją. Pagrindinis argumen- . 
tas — Varšuvos Sąjungos rė
muose Kremliaus organizuoja
ma bendra kariuomenės, laivy
no ir aviacijos vadovybė. Anks
čiau tokios nuolatinės bendros 
vadovybės nebuvo. Laikraščio 
teigimu. Kremlius taip pat yra 
pasiruošęs organizuoti tarptauti
ne brigadą. Sudaryta iš Varšu
vos Sąjungai priklausančių ka
rių. ji bus panaudota Kinijos 
pasienyje.

ATĖMĖ PASĄ
Jugoslavijos policija atėmė. 

pasą iš rašytojo Millovan Djilas, 
kuris jau buvo pasiruošęs vykti 
į JAV. Prez. Tito savo buvusį 
bendradarbį jau net keletą kar
tų buvo uždaręs į kalėiimą už 
komunizmą kritikuojančias kny
gas. Paso atėmimas motyvuoja
mas pažadų sulaužymu. 1967 m. 
išleistas iš kalėjimo, jis buvo 
įsipareigojęs 5 metus neskelbti 
savo raštų, bet jau sekančiais 
metais išsiuntė i JAV naujos 
knygos rankraštį “Nevykusi 
bendruomenė — anapus naujo
sios klasės” ir tarntautinei Niu-‘ 
jorko “Herald Tribune” laidai 
parašė straipsnį “Jų idealas pa
senęs, ideologija nepraktiška”.

ŽYDAI PASMERKĖ IZRAELĮ
Sovietų Sąjungos užsienio rei

kalų ministerijos pastangomis 
Maskvoje buvo surengta sovie
tinių žydų konferencija. Dėme
sio centre buvo Izraelį ir impe
rialistinį sionizmą smerkiantis 
raštas, pasirašytas 54 žymiu žy
dų — vicepremjero V. E. Dym- 
šič, septynių generolu, garsio
sios balerinos M. Pliseckajos, 
komiko A. Raikino, žvdu žurna
lo “Sovietiš Heimland” redakto
riaus A. Vergelio. 11 akademikų 
ir profesorių, eilės rašytojų ir 
augštuju kompartijos pareigū
nų. Savo tėvyne jie laiko Sovie 
tu Sąjungą ir reikalauja, kat/ 
jų vardu nekalbėtų buržuazinė 
premjerė G. Meir.
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Didesnis už savo valdovus

* Jugoslavijos katalikų laik
raščio “Glas Koncila” paskuti
nioji laida buvo komunistinės 
valdžios sulaikyta dėl įdėto 
straipsnio apie mirusį kardinolą 
Stepinac, anksčiau komunistų 
kalintą Jugoslavijoje. Radijo 
pranešimu, laikraščio leidimas 
gali būti ir visiškai sustabdytas.

* Lenkijos katalikų intelek
tualų įsteigtasis socialinių stu
dijų ir dokumentacijos centras
1966 m. Varšuvoje gavo val
džios leidimą ir pradėjo leisti 
katalikišką žurnalą “Chrzescija- 
nin w Swiecie”.

* Rusų Ortodoksų Bendrijos 
sinodas Maskvoje davė leidimą 
savo kunigams, reikalui esant, 
teikti sakramentus katalikams. 
Kaip žinoma, katalikams toks 
leidimas jau buvo suteiktas
1967 m. Manoma, kad rusų mos
tas gali turėti politinių tikslų, 
t.y. talkinti rusinimui Lietuvoje 
ir kituose okupuotuose kraš
tuose.

* Indijos anglikonų masinis 
perėjimas i Katalikų Bendriją 
Kunrool vyskupijoje sumažėjo 
dėl katalikų vyskupo finansinių 
nepriteklių. Jis pritrūko pinigų 
naujų bažnyčių statybai tose vie
tovėse, kur anglikonai tampa ka
talikais. Daugelis anglikonų tai 
supranta kaip vyskupo nenorą 
juos priimti Katalikų Bendri
jom

* Vienuolinių įžadų apeigos, 
pagal liturginės' tarybos ir vie
nuolijų kongregacijos bendrą 
potvarkį, suvienodintos, nors pa
likta laisvė kiekvienai vienuoli
jai savaip suformuluoti Įžadų 
tekstus, prisilaikant kaikurių vi
siems nustatytų bendrų gairių. 
Pagal naujus Įstatus, apdaras 
bus Įteikiamas tik po naujoky
no, darant laikinius Įžadus. Lai
kinių Įžadų apeigas bus galima 
atlikti Mišių metu, tačiau vie
nuolijos savo nuožiūra galės Mi-

. šias rezervuoti tik amžinųjų Įža
dų apeigoms. Vienas iš simboli
nių veiksmų, siūlomų amžinuo
sius Įžadus darantiems vienuo
liams, yra viešas savo paties pa
rašytų įžadų perskaitymas ir.pa- 
sirašymas prie altoriaus.

* Vakarų Vokietijos 128 ka-
talikų teologijos profesoriai sa
vo memorandume Vokietijos 
vyskupų konferencijai pasisakė 
už kunigų būtiną celibatą ir 
Įspėjo, kad celibatą panaikinus 
kunigystei grėstų pavoius tapti 
grynai socialine profesija.

* Dr. Jean Guitton, prancūzas 
filosofas, savo straipsnyje “L’ 
Osservatore Romano” pasisako 
pripažįstąs argumentų už kuni
gų celibato panaikinimą vertę 
ir pagrindą, tačiau, jo manymu, 
siu laikų tikėjimas esąs labai 
reikalingas tvirtų liudytojų. Esą 
nėra tvirtesnio liudijimo, kaio 
atsisakymas to, kas žmogų natū-
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raliai traukia. Tik taip liudyto
jas kunigas gali šiais laikais įti
kinančiai pabrėžti, jog yra kitas 
gyvenimas už šio riboto pasaulio. 
Be to, jis mano, kad celibato 
klausimas neturėtų būti paveda
mas dabartinės pasaulio opini
jos sprendimui, nes tokia opini
ja visada džiūgauja, kai kas nors 
didingo griūva, kai heroizmo sie
kiai tampa nebeaiškūs.

* Kardinolas J. Doepfner, Vo
kietijos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, sutiko atnašauti iš
kilmingas mišias Kristaus kan
čios vaidinimų ciklo atidarymo 
proga Oberammergau miestely. 
To miestelio gyventojai kas 10 
metų rengia Kristaus kančios 
vaidinimus ir juose vaidina tik 
tos apylinkės žmonės. Po 1960 
m. vaidinimo žydų organizacijos 
prikaišiojo, esą tekstai antisemi
tiški. šiais metais miestelio bur
mistras Ernest Zwink, vaidini
mo režisorius Anton Preisinger 
ir vietinis miestelio klebonas 
kun. Max Berti užtikrino, jog lino mirties pradėjo jieškoti 
vaidinimo tekstai buvo patiks
linti, pilnai atitinka II Vatika
no santaiybos dvasią ir neturi 
jokių antisemitinių išsireiškimų.

* Arkivyskupas Luigi Rai
mondi, JAV apaštališkasis dele
gatas, pranešė, kad paskirti 3 
nauji vyskupai: mons. Francis 
T. Hurley — vyskupu pagalbi
ninku Juneau, Aliaskoje; mons. 
Patrick V. Ahern ir mons. Ed
ward D. Head — Niujorko vys
kupais pagalbininkais. Mons. 
Francis T. Hurley pagrindinis 
konsekratorius bus jo paties 
brolis vysk. Mark J. Hurley.

* Indijos vyskupai kreipėsi Į 
Vatikaną, prašydami leidimo 
Įšventinti kunigais 5 anglikonų 
vedusius kunigus praeitais me
tais tapusius katalikais.

* Kun. Christopher P. Grim- 
ley, 39 m. domininkonas, atsi
statydino iš eitųjų Amerikos ka
talikų universiteto kapeliono pa
reigų', tapo liuteronu ir neužilgo 
pradės eiti vienos liuteronų pa
rapijos klebono pagalbininko 
pareigas.

* Du nauji vyskupai paskirti 
Lenkijoj — A. Malysiak Kro
kuvos arkivyskupo pagalbinin-
ku, H. Golbinowicz—Baltstogės 
vyskupijos apaštaliniu administ
ratoriumi. Vysk. H. Gulbino- 
wicz yra gimęs Vilniaus krašte; 
kunigu Įšventintas Balstogėje 
1950 m.

* Kun. Edmund Steffenski, 
36 m., daug ginčų Vokietijoje 
sukėlęs benediktinas, tapo evan
geliku, tačiau nebuvo priimtas 
Evangelikų Bendrijos dvasinin
kų tarpan, nes savo viešuose pa
reiškimuose dažnai neigęs evan
gelikų biblinius ir konfesinius 
principus bei jų dvasininkijos 
gaires.

Kun. J. Stš.

Žymusis sovietų rašytojas 4. Tvardovskis — laisvės kibirkštis priespaudos literatūroje
Sovietų kompartija Lenino 

šimtąsias gimimo metines šutin
iui nesibaigiančia serija koncer
tų, parodų, konkursų, moksli
nių konferencijų ir poeto Alek
sandro Tvardovskio pašalinimu 
iš literatūros žurnalo “Novy 
Mir” vyriausio redaktoriaus pa
reigų. Atrodo, tai yra sąmonin
gas konservatyviųjų Kremliaus 
vadų smūgis nerimstantiems So
vietų Sąjungos rašytojams, ku
rie šią sukaktį buvo linkę atžy
mėti ne priverstiniu Lenino gar
binimu, bet pasaulio dėmesio 
vertais literatūriniais kūriniais.

Literatūros ąžuolas
A. Tvardovskis yra 59 metų 

amžiaus literatūros ąžuolas, ku
rio šakų pavėsyje moralinės pa
spirties ir globos jieškojo libe
ralių pažiūrų rašytojai. Talen
tingai parašuos knygos “Tior- 
kinas”, “Nuotolis anapus nuoto
lio” bei kiti kūriniai A. Tvar- 
dovskį padarė žymiausiu sovie
tų poetu. Tai liudija ne už šun
uodegavimą kompartijai, bet už 
talentą gautos net trys Stalino 
premijos, Lenino premija, Leni
no ordinas, raudonosios žvaigž
dės ir patriotinio tėvynės karo 
medaliai. “Didžioji sovietų en
ciklopedija” 1956 m. laidoje ra
šė: “Tvardovskis yra poetas, ku
riam rūpi tiesa, visiška tiesa, sie
kianti žmogaus širdį. Juo ji gi
lesnė, juo geresnė, nors kartais 
būna ir labai karti...”

Žurnalo “Novy Mir” redaga
vimą A. Tvardovskis perėmė iš 
K. Simonovo 1950 m. ir po Sta- 

naujų kelių sovietų literatūrai, 
pasinaudodamas kompartijos 
netikrumu, laikiniu varžtų atlei
dimu. Šis bandymas A. Tvar- 
dovskiui buvo nesėkmingas. Su
sidūrus su Stalino garbintojais, 
žurnalo redagavimą vėl teko 
1954 m. perleisti K. Simono- 
vui. Tačiau pastarasis taip pat 
pateko i kompartijos nemalonę, 
paskelbęs Vladimiro Dudincevo 
atviros minties romaną “žmo
gus ne vien duona gyvas”. Į vy
riausio redaktoriaus kėdę sugrą
žintas 1958 m., A. Tvardovskis 
išsilaikė 12 metų iki dabartinio 
kritimo.

Naujas pasaulis
Žurnalą “Novy Mir”, kurį lie

tuviškai tektų vadinti “Naujuo
ju pasauliu”, A. Tvardovskis pa
darė vertu šio pavadinimo. Jo 
puslapiuose dienos šviesą išvy
do Konstantino Simonovo Stali
ną kritikuojantys karo atsimini
mai, Viktoro Nekrasovo “Abi 
Atlanto pusės”, Ilijos Ehrenbur- 
go Stalinui skirta kritika. V. Ne
krasovas savo knygoje atskleidė 
ir teigiamų JAV gyvenimo ap
raiškų, kai tuo tarpu ligi to laiko

LIETUVIS SAULĖTEKIO KRAŠTE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įmonės
Jų du vidutinio didumo fabri

kai yra skirtingose vietose — 
už keliasdešimt mylių nuo Osa
kos, mažuose miesteliuose. Į 
juos buvau pirmiausia ir nuvež
tas. Be to, jie turi paskirstymo 
centrą kaikurių žaliavų ir tuo 
būdu kontroliuoja tiekimą dau
geliui kitų Įmonių. Dėlto už po
ros dienų kelios dešimtys fab
rikų vedėjų atvyko iš Kijoto, 
Kobės bei kitų aplinkinių mies
tų, drauge su vietiniais išklausė 
mano paskaitos apie Amerikos 
pramonę ir turėjo bendrus pie
tus.

Vėliau teko važiuoti i jų pen
kis didesnius fabrikus Įvairiuo
se miestuose ir turėti pasikalbė
jimus su platesne grupe jų va
dovaujančio personalo.

Sparti pažanga
Japonai daro didelę ir greitą 

pažangą pramonėje. Visi gyvai 
domisi, kaip daugiau patobulin
ti, kaip gamybą pagreitinti, kaip 
eksportą padidinti. Bene svar
biausias dalykas jų pažangoje 
yra puikus bendradarbiavimas 
tarp darbininkų ir vadovybės — 
jų nuoširdūs, bendro gėrio sie
kią santykiai.

Gana retas ten darbininkas 
keičia darbovietę arba darbda
vys atleidžia darbininką. Pa
prastai kiekvienas pasamdymas 
yra ištikimas Įsipareigojimas 
beveik visam gyvenimui. Darbi
ninkas ten ištarnauja pensija, 
gauna Įvairių socialinių aprūpi
nimų. o ir jo pagrindinė alga, 
anksčiau buvusi gana maža, 
šiuo metu gana greitai didina
ma be tų kovingų streiku, ku
riuos matome JAV arba Kana
doje.

Kiekvienoje įmonėje vra bu
distu koplyčia. Nors i ią nei 
maldai, nei susikaunimui nie
kas nebenueina, tačiau ii yra 
tradicijos dalis bei simbolis ar 
geresnės sėkmės laidas.

žino apie Lietuva
Pietų metu laisviau išsikalbė

davome. Tuomet naaiškėdavo, 
kad tas atvykęs “jankis” yra 
lietuvis. Visi domėdavosi Lietu
va. Įdomu, kad jų pagrindinės ži- 

Amerika būdavo piešiama vien 
juodomis spalvomis. Staliną kri
tikavusiam I. Ehrenburgui pats 
A. Tvardovskis prikišo kaiku
rių detalių nutylėjimą. Žurnale 
taipgi pasirodė straipsnių apie 
sovietinį antisemitizmą, sunkią 
kaimo žmonių būklę bei kitomis 
temomis, kurių nedrįsdavo liesti 
kompartijos cenzūrai jautresnė 
spauda.

Didžiausias A. Tvardovskio 
nuopelnas, be abejonės, yra da
bartinio rusų literatūros milžino 
A. Solženicino atradimas ir jo 
pirmosios knygos “Viena Ivano 
Denisovičiaus gyvenimo diena” 
paskelbimas “Novy Mir” pusla
piuose 1962 m. Nors ši knyga 
atskleidė Stalino koncentracinių 
stovyklų siaubą, Ą. Tvardovs- 
kiui pavyko gauti anuometinio 
kompartijos vado N. Chruščiovo 
sutikimą kritiškąjį A. Solženici
no kūrinį pateikti skaitytojams. 
Vėliau jis buvo išleistas atskira 
knyga ir netgi susilaukė verti
mų respublikose. Turime ir lie
tuvių kalba Vilniuje pasirodžiu
sią laidą. A. Tvardovskis dėjo 
daug pastangų paskelbti A. Sol
ženicino “Vėžininkų palatą”, bet 
šį kartą jam nepavyko gauti lei
dimo.

Kritimo priežastys
“Didžiosios sovietų enciklope

dijos” išreklamuotas A. Tvar
dovskio tiesos siekimas pasiro
dė esąs perdaug kartus Krem
liaus vadams. Prieš jį atsisuko 
konservatyvieji žurnalai “Ok- 
tiabr”, “Literaturnaja Gazeta”, 
nepakeldami kasdien didėjančio 
“Novy Mir” populiarumo. 1965 
m. buvo suimti rašytojai Julius 
Dantelis ir Andriejus Siniavs- 
kis už savo raštų paskelbimą už
sienyje. Pastarasis, kaip litera
tūros kritikas, dirbo “Novy Mir” 
žurnale. ŠĮ faktą konservatoriai 
panaudojo prieš A. Tvardovski, 
pirmą kartą atvirai pradėdami 
reikalauti jo skalpo. Torontiškio 
dienraščio “The Telegram” ko
respondentas P. Worthingtonas 
buvo pirmasis vakarietis žurna
listas, tų lemtingųjų metų rude
ni aplankęs susirūpinusį A. 
Tvardovski. ’ Kai jis užsiminė 
apie suimtąjį Siniavski, A. Tvar
dovskis norėjo užbaigti pradėtą 
pasikalbėjimą, bet ji apramino 
nuoširdus P. Worthingtono pa
reiškimas, kad sovietų literatū
ros pilno vaizdo neįmanoma su
sidaryti nutylint protestą skel
biančius rašytojus. Ą. Tyąrdovs- 
kis turėjo sutikti: ‘’Prieštaravi
mas ir ginčai yra net ir komu
nistinio gyvenimo dalis. Be ne
sutarimų nebūtų individualumo. 
Žmonės negali būti vienodi, 
kaip karių vienodai kirptos gal
vos.”

ST. MAZLAITTS

nios apie mūsų kraštą gana 
gausios ir teisingos. Tai rodo, 
kad jų mokyklos ir aplamai 
švietimas yra labai geras.

Sekmadienio pietums nuvyko
me i bendrovės pirmininko pri
vačius namus. Vienoje gatvėje 
mačiau būreli japonių, kurios 
gyvai skalbė baltinius prie tam 
reikalui Įrengtų vandens čiau
pų ir lovių. Mat, ne visur yra 
atvestas vanduo, ir miestas kai- 
kur Įrengė viešąsias gatvių skal
byklas. Didelis ankštumas bei 
stoka medžių padaro ir turtin
gesniųjų gyvenamas gatves 
skurdokai atrodančias.

Atvykome sutartu laiku prie 
augštų uždarų vartų. Mano pa
lydovui paskambinus, pro lan
gelį žvilgterėjęs tarnas atidarė 
vartus. Visas nedidelis ketur
kampis kiemas aptvertas augšta 
siena. Viename pasienyje sto
vėjo vidutinio didumo viena- 
augštis namas. Kiemelis labai 
gražiai išplanuotas ir paverstas 
japonišku sodeliu: tvenkinėlis, 
tiltelis, akmenys, rytietiški de
koratyviniai augalai. Vadovas 
aiškino, kad sodelis yra bran
gesnis už pati namą. Pastarasis 
— su plačiomis atviromis ve
randomis, žemu stogu, mažais 
langais, brangiais vidaus įrengi
mais. Kaikurie kambariai — 
vakarietiško stiliaus, o kiti — 
grynai rytietiško. Pietavome ry
tietiško stiliaus valgomajame, 
prie labai žemo stalo, sėdėdami

J o ponų budistų šventovė — pogodo Noros mieste

A. Tvardovskio dėmesio cent
re tada buvo A. Solženicinas: 
“Kartais literatūron ateina 
sprogdinanti jėga, prasiveržian
ti visišku naujumu, bet tai būna 
labai retai. Tokia retenybė yra 
Solženicinas, tikrasis meninin
kas. Jis — išskirtinio stiliaus ir 
jėgos rašytojas, turįs didelės 
įtakos kitiems kūrėjams, ypač 
jaunajai kartai.” Po šio pokal
bio su P. Worthingtonu ir pra
sidėjo A. Tvardovskio kritimas 
— XXIII kompartijos suvažiavi
me jis buvo pašalintas iš cent
rinio komiteto narių gretų.

Stalinizmo liekanos
Pastarųjų metų laikotarpyje 

A. Tvardovskį aštriai puolė žur
nalas “Ogoniok”, prikišdamas 
patriotizmo trūkumą “Novy 
Mir” puslapiuose, bei kiti kom
partijai paklusnūs laikraščiai. 
Tokius metodus A. Tvardovskis 
jam būdinga drąsa pavadino de
magogija, nes tikrasis patriotas 
neprivalo visą laiką mojuoti vė
liava. A. Tvardovskį pakirto jo 
poema “Teisė atsiminti”, kurio
je jis primena karo metais Sta
lino padarytą pareiškimą, jog 
vaikai nėra atsakingi už savo 
tėvų nuodėmes. Politinių kali
nių vaikus Stalinas tada išleido 
iš koncentracinių stovyklų Į ka
riuomenę, o kai karas buvo baig
tas, jie vėl buvo sugrąžinti už 
spygliuotų vielų, šios poemos A. 
Tvardovskis negalėjo atspaus
dinti “Novy Mir” puslapiuose. 
Kaip ji atsidūrė užsienyje ir bu
vo paskelbta provokuojančia ant
rašte “Stalino liekanos”, belieka 
tik spėti. Š.m. vasario 1 d. “Lite
raturnaja Gazeta” laidoje A. 
Tvardovskis griežtai paneigė 
betkokius ryšius su užsieniu, o 
poemos pasirodymą pavadino 
aiškia provokacija. Sunku pati
kėti, kad jis pats poemą būtų 
išsiuntęs užsienin, nes jam per
daug rūpėjo paskutinė literatū
rinės laisvės kibirkštėlė Sovie
tų Sąjungoje — žurnalas “Novy 
Mir”, tapęs liberaliųjų rašytojų 
tvirtove. Greičiausiai poemos iš
siuntimu pasirūpino KGB agen
tai, siekdami sudaryti progą ga
lutiniam A. Tvardovskio kriti
mui.

Ar pavyks A. Tvardovskiui 
dar kartą grįžti' Į “Novy Mir” 
redakciją? Į šį klausimą bando 
atsakyti su juo 1965 m. pasikal
bėjimą turėjęs torontietis P. 
Worthingtonas: “Tvardovskis tu- 
,ri silpną širdį, o jo vesta kova 
’pareikalavo daug jėgų. Neatro
do. kad jam būtų lemta sugrįžti. 
Tačiau jis kovojo garbingai, ir 
kokia bebūtų j’o ateitis, jis vi
sada pasiliks didesniu žmogumi 
už tuos, kurie ji nuvertė.”

V. Kst.

ant grindų. Pagrindinis valgis 
buvo ilgieji vėžiukai (šrimpsai) 
su japonišku padažu. Iš kažkur 
atsirado ir musių. Pastebėjusi, 
kad aš šiek tiek sunerimęs, šei
mininkė pastatė vieną tarnaitę 
su vėduokle musių baidyti.

Senojoj sostinėj
Po pietų fotografavomės Įvai

riose vietose su visa šeima ir 
važiavome Į Narą. Tai labai lan
koma vieta. Čia buvo pirmoji 
Japonijos sostinė. Ten gyvenu
sieji Japonijos karaliai priėmė 
Budos religinę filosofiją. Per 
daugelį šimtmečių jie ir to laiko 
šviesuomenė čia kūrė ir puose
lėjo budizmo religini centrą, bu
distinius vienuolynus ir švento
ves. Sostinei išsikėlus i Kijoto 
miestą, o paskutiniais šimtme
čiais — Į Tokijo, Nara dar ilgai 
buvo pagrindinis Japonijos re
liginis centras. Šiuo metu ji — 
tik muzėjus. Dideli vienuolynai 
tušti. Keli dideli maldos namai, 
būdingo japonų stiliaus, yra la
bai lankomi turistų, tačiau ne 
dėl maldos.

Viena šventovė ten yra ypa
tingai didelė, medinė, pastatyta 
XI11 š., su labai didele Budos 
bronzine statula jos viduryje. 
Tas pastatas liudija ne tik to 
laiko religini idealizmą, bet ir 
nuostabų to meto architektų 
sugebėjimą, tautos tvarkingu
mą. pajėgusį išlaikyti toki me
dini pastatą nesudegintą.

Nara yra tik kelios dešimtys 
mylių nuo Osakos. Vykome
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PADĖKA
Staigiai mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir broliui

a. a. J. ENSKAIČIUI,
mūsų skausmo valandoje išreiškusiems žodžiu ar raštu 
užuojautą, atsiuntusiems velioniui gėlių, palydėjusiems į 
kapus, prisėdėjusiems prie polaidotuvinio priėmimo Rodney 
Lietuvių Namuose reiškiame nuoširdžią padėką. Taip pat 
dėkojame p. Ignaičiui už gražią atsisveikinimo kalbą laido
tuvių namuose. Jūsų visų nuširdus mostas liks ilgai mūsų 
mintyse — Žmona, Sūnus, Brolis

Mielą BRONE GALINIENE, jos BROLIUI Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai užjaučia —

J. A. Vanagai
J. K. Kaknevičiai

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
ŠEŠIOLIKTOJI KANADOS LIE

TUVIŲ DIENA šiemet yra rengiama 
Londone, Ont, Padėkos Dienos sa
vaitgalyje. Parengiamieji darbai jau 
pradėti, numatyta labai plati progra
ma. Iš anksto prašome visus Kana
dos lietuvius šiai šventei pasiruošti 
ir gausiai dalyvauti. KLB krašto val
dyba artimiausioms išlaidoms pa
dengti paskolino apylinkei $1,000.

KLB THUNDER BAY APYLINKES 
VALDYBA (buv. Port Arthur ir 
Fort William) dar kartą kreipiasi į 
visas apylinkių valdybas ir visus Ka
nados lietuvius, prašydama paremti 
lėšomis jų tautinį darbą — padengti 
įrengti šalia kitų ir lietuvišką skyrių 
tautybių parke. Tai bus lyg ir sim
bolis Lietuvos žemės. Aukas prašo
me siųsti apylinkės pirmininkei dr. 
E. Jasevičiūtei, Sanatorium, Thunder 
Bay, Ont.

KULTŪROS KOMISIJA numato 
aplankyti kiek galint didesnį apylin
kių skaičių kultūrinės veiklos reika
lais. Apklausinėjimų, simpoziumų, 
paskaitų pagalba kartu su įvairių sri
čių veikėjais norima nustatyti atei
nančiam dešimtmečiui lietuvių kultū
rinės veiklos gaires. Neužmirštinas ir 
bendradarbiavimas su kanadiečių vi
suomene per Folk Arts Council. — 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” visus 4 
tomus Kanados valstybinei bibliote
kai Otavoje sutiko padovanoti toron
tiškis visuomenininkas J. Matulionis. 
Jam nuoširdžiai dėkojame.

RYŠIUM SU RENGIAMU PASAU
LIO LIETUVIŲ JAUNIMO KON
GRESU 1972 m., š.m. kovo 14-15 d.d. 
Toronte viešės PLB valdyba, kuri 
šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoj susitiks su 
jaunimo organizacijų atstovais bei 
pavieniais veikėjais ir aptars kon
greso reikalus. Malonu būtų, kad ar
timųjų apylinkių jaunimo organizaci
jų vadovai arba jų atstovai galėtų 
šiame pasitarime dalyvauti. Sekma

KANADOS LIETUVIAI IR ŠALPA
Kanadoj gyvenantieji lietu

viai stipriai organizuoti ir gy
vai palaiko savo tautini, religini 
ir visuomenini judėjimą. Toliau 
gyvenantiems džiugu stebėti ir 
sekti jų pavyzdžiu. Neturim duo
menų pilnai apžvelgti jų aukų 
Tautos Fondui, jaunimo moky
mui, spaudai ir savo savaitraš
čiui “Tėviškės Žiburiams”, cho
rams ir Įvairiems ansambliams, 
vaidybos rateliams, organizaci
joms, parapijoms, labdarai ir t.t. 
Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa, kurios centras yra Niujorke, 
gėrisi kanadiečių jautrumu per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
pagelbėti. Jie supranta tragišką 
lietuvių religinį gyvenimą tėvy
nėje. Kiekvienas rimčiau pagal
vojęs žino, kad Katalikų Bendri
ja sovietiniuose kraštuose nega
li klestėti, bet kaikuriais atžvil
giais neturi net ir to, ką turi mi
sijų kraštai. XX šimtmetyje, kai 
laisvės dėsniai garsiai skelbiami, 
Lietuvoje religinė laisvė glūdi 
tik širdies gilumoje, kurios so
vietai dar nepajėgia pavergti. 
Juk ten net ir už mokyklos ribų 
negalima tikybos mokyti. Nebė
ra spausdinto žodžio — religinio 
laikraščio, knygos. Misijonieriai 
neįleidžiami, vienuolvnai panai
kinti, mažam skaičiui kunigų 
naujuoju, per augštus kalnus iš
vestu keliu, kuris Amerikos 
pavyzdžiu vra pastatytas kaio 
“toll road”.

Eilės autobusų stovėjo pa
kraščiuose, o japonų mokslei
viai ir šiaip turistai, vadovauja
mi garsiakalbiais aprūpintų va
dovu. grunėmis lankė šias isto
rines vietas. Jei ne japoniški 
veidai, sakytum, jie yra anie 
laisvos Lietuvos gimnazistai: 
berniukai melsvai tamsiom uni
formom, su stačiom apikaklėm 
ir kepurėm, mergaitės — su 
melsvos spalvos gražiai suklos
tytom suknelėm.

Keliais ir takais ten visur su
kinėjosi būrelis jaukiu stirnų, 
elsetaudamos iš žmonių maiš
to. Greitai pastebi iš kurio nie
ko negaus ir tuojau nusisuka. 
Jos čia yra dalis panašios aplin
kos. kur Buda pirmą karta In
dijoje pasakė stirnų parke sa
vo pirmąjį pamokslą. Vienoie 
kalvoie įrengta maldos aikštė, 
su architektūriniais vartų ir pa
kraščiu išgražinimais. šioie vie
toje retkarčiais įvyksta šinto re
liginės apeigos. (Bus daugiau) 

dienį PLB valdyba turės savo posėdį, 
o po jo 4 v. p.p. turės spaudos kon
ferenciją su vietiniais laikraščių ko
respondentais.

LIETUVOS VAIZDŲ SKAIDRĖS 
rado platų atgarsį Kanados lietuvių 
tarpe. Sault Ste. Marie ir Vankuve
rio apylinkių valdybos ir keletas jau
nimo organizacijų jau pasinaudojo 
arba užsisakė jas rodyti savo na
riams. Krašto valdyba kviečia dar 
prieš vasaros atostogas nedelsiant 
užsisakyti skaidres, kurių didelė da
lis vaizduoja Vilnių, Kauną, Trakus, 
pajūrį ir kitas Lietuvos vietoves. 
Skaidres krašto valdyba skolina ne
mokamai. Užsisakyti prašome pas 
krašto valdybos sekretorių K. Baro
ną, 1978 Barton St. E., Apt. 311, 
Hamilton 31, Ont. Tel. 545-3594.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventės proga iš spaudos išėjo 
anglų kalba I tomas “Encyclopedia 
Lituanica”, apimantis raides A-C. 
Daugelis viešųjų ir universitetų bib
liotekų pačios užsisakys šį vertingą 
leidinį. Kiekvieno lietuvio intelek
tualo pareiga pasirūpinti, kad “Ency
clopedia Lituanica” rastų vietą kiek
vienoj mokslinėj institucijoj, ypač 
universitetuose ir parlamentų biblio
tekose, kur apie Lietuvą randami dar 
seni, tendencingi leidiniai, atvaizduo
jantieji mūsų kraštą tik iš neigiamos 
pusės. Mieli Kanados lietuviai, ypač 
studentai, teiraukitės savo miestų ir 
universitetų bibliotekose šio repre
zentacinio leidinio. Jeigu šios insti
tucijos “Encyclopedia Lituanica” dar 
neturėtų, pareikalaukite ją įsigyti. 
Užsisakyti šiuo adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, Ine, 361 W. 
Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, 
Mass. <>2127, USA.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI už 1969 m. 
gauti iš Windsoro apylinkės. Dėkoja
me ir prašome kitas apylinkes atsi
skaityti už 1969 metus.

KLB KRAŠTO VALDYBA

varžoma teisė mokyti religijos. 
Net už prašymą didesnės laisvės 
kunigai ištremiami, kalinami. 
Religinio gyvenimo skurdą padi
dina ir neatsargūs lietuviai, ku
rie susisiekia su Lietuva, bet ne- 
Įsigilina Į tikrovę. Jei vienoj ki
toj bažnyčioj yra vadinamas cho
relis, jei ten turi pamaldas, jei 
tikintieji viskuo rizikuodami iš
dažė bažnyčią, dar nereiškia, 
kad ten religija yra laisva. Ten 
tikintieji iš paskutiniųjų sieloja
si savo religine padėtimi. Jų 
bendruomenė išgyvena sunkią 
padėtį, kurią čia gyvenantieji 
sunkiai tegali suprasti. Dėlto 
kaikurie ima tvirtinti, kad Lie
tuvoje religinis gyvenimas yra 
laisvas. Tai neapdairių žmonių 
kenksminga klaida visai laisvės 
bylai.

Peržvelgę Kanados lietuvių 
įnašą Religinei Šalpai, randa
me pasigėrėtinų duomenų. Pir
moje vietoje reikėtų paminėti 
daugybę lietuvių, kurie asmeniš
kai šelpia Lietuvoje esančius ti
kinčiuosius, kunigus, išblaškytas 
seseris, parapijas. Toliau norim 
pabrėžti “Tėviškės Žiburių” 
nuolatini akylumą, informuo
jant apie Lietuvos tikinčiųjų 
bū^lę. įvairūs straipsniai, pra
nešimai. ynač skyrius “Paverg
toje tėvynėje” duoda pilnesnį 
vaizda. kas ten vyksta okupuoto^ 
je Lietuvoje.

Lietuvių parapijos Kanadoje 
organizuoja Maldos Dienas už 
persekiojamą Lietuvos Bendri
ją. Visos parapijos bei kapelioni- 
jos Kanadoje per pirmąjį de
šimtmeti yra sudėję $4.842.05 
aukų. LKRŠ valdyba už tai yra 
dėkinga, ypač dėkingi tie kurie 
gauna pagalbą. Su dar didesne 
viltimi žiūrime Į antrą dešimt
meti. LKRŠ tikisi, kad ir sekan
čiais metais Kanados lietuvių 
parapijos, kapelionijos ir pavie^ 
niai asmenys melsis ir aukosis 
už persekiojamąją Dievo Bend
riją Lietuvoje. ’

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro pasiryžimas rūpintis ti
kėjimu. nersekioiamos Bažny
čios gynimu ir rėmimu vra di
džiai vertingas. Jūs sutelktomis 
ienomis nalengvins’te oersekio- 
iamuiu gvvenimą Lietuvoje. O 
gal kanadiečiai pramuš nelai
minga laisvėje gyvenančiųjų tv- 
b "rieš okunantus. Dievo ir re
ligijos persekiotojus.

LKRŠ valdyba



YRA IR TOKIŲ ATVEJŲ
AL. G1MANTAS

Viename mūsų laikraštyje, 
vaikų skyrelyje, buvo įdėtas kū
dikiškai skaidrus aprašymas ap
silankymo tėvynėje vienos ma
žametės kartu su savo tėvais. 
Paprastais sakiniais mergytė pa
sistengė perduoti tą išgyvenimą, 
kurį ji patyrė okupuotoje Lietu
voje. Dešimties metukų protas 
mažai ką suprato apie ten sve
timą priespaudą, okupaciją, bet 
matė jos istorines vietas, pilis; 
bažnyčias, sostinės Vilniaus įžy
mybes. Labiausiai ji buvo suža
vėta tautiečiais, kurie visi, tiek 
giminės, tiek ir nepažįstami, bu
vę malonūs, paslaugūs, draugiš
ki, nuoširdūs ir vaisingi. Jos da
bartinė svajonė — dar kartą nu
keliauti Lietuvon.

Šis aprašymas iššaukė įvairių 
atsiliepimų. Vieni kaltino laik
raščio redakciją, kam spausdino 
tokį naivų pasisakymą, kuriame 
atsispindi lyg ir pasitenkinimas 
ten esančiomis okupacinėmis są
lygomis. Kiti tame vaikiškame 
rašinėlyje įžiūrėjo gerą dozę po
litikos po nekalta naivumo 
skraiste. Treti gretino šalia at
spausdintą panašų rašinėlį, ku
riame kita mažametė sakosi sva
jojanti nuvykti Lietuvon ir sa
vo akimis pamatyti tą kraštą, 
bet, deja, geležinė uždanga ski
rianti tėvynę nuo likusios pasau
lio dalies. Buvo ir tokių, kurie 
manė, kad gyvosios lietuvybės 
meilę išeivijoje galėsime įskie
pyti tik tokiems lietuviukams, 
kuriems Lietuva bus reali są
voka.

Gal to negalima laikyti visuo
tine norma, bet šis autorius žino 
atvejį, kur tėvams buvo labai 
sunku mokyti lietuvių kalbos sa
vo paauglę. Ji nenorėjo eiti mo
kyklon, priklausyti jokiai lietu
viškai organizacijai, chorui ar

Drąsūs studentai
§. m. vasario 11 d. trys jau

nuoliai, du italai ir vienas bel
gas, Maskvoj buvo nuteisti me
tams į sovietų darbo stovyklą 
už viešą protestą prieš rašytojų 
kalinimą. Vasario 9 d. Maskvo
je panašiai buvo nuteistas jau
nas norvegas demonstrantas. 
Teismas skelbė, kad tai buvo 
Įspėjimas kitiems žmonėms, ku
rie panašiai darytų, ypač per 
šiuos Lenino šimtuosius 
gimimo metus. Jaunuoliai bu
vo nuteisti už “pavojingą chuli
ganizmą” ir gavo pačią mažiau
sią bausmę. Galėjo gauti iki pen
kių metų darbo stovykloje. Pasi
rodo, protesto būdas buvo — 
išdalinimas ir mėtymas protesto 
lapelių Maskvos operetės teat
re. Italai, abu iš Romos, prisipa
žino, kad jie atstovavo civilinių 
teisių organizacijai “Europa Ci- 
vilita”.

Protestuotojai reikalavo, kad 
politiniams kaliniams būtų duo
ta laisvė ar bent būtų viešas 
teismas. Kalinių tarpe minimas 
ir generolas Pyotr Grigorenko, 
kuris protestavo prieš sovietų 
rašytojų nubaudimą. Už tai jis 
uždarytas psichiatrinėje ligoni
nėje Taškente, kur tebėra ir da
bar, o nuteistieji užsieniečiai 
studentai paleisti ir grižo į savo 
tėvynes. Pasirodo, Vakarų Eu
ropoj yra drąsių jaunuolių, ne
bijančių protestuoti prieš sovie
tinę vergiją pačioje Maskvoje. 
Tegu taip padaro Amerikos ilga
plaukiai, kurie demonstruoja už 
komunistus, nešančius vergiją 
ne tik Vietnamui, bet ir pačiai 
Amerikai. Aim. K.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Kaip reikėtų šį demokratėji

mo vyksmą Bažnyčioje vertinti? 
Kad jis yra šiandienėjimo da
lis, aiškinti nereikia. Tačiau ar 
jis reiškia Bažnyčios stiprėjimą 
bei pažangą? O gal nuosmukį ir 
barbarėjimą? Dar daugiau: ar 
jis neprisideda prie anos — aiš
kiai klaidingos — pažiūros, esą 
nėra skirtumo tarp sakralinės ir 
profaninės gyvenimo srities? Ar 
jis neužtrina skirtumo tarp 
kūrinio ir Kūrėjo, įgydamas tuo 
net ir ontologinės reikšmės?.— 
Tai klausimai, kurie šiandien 
savaime kyla ir prašosi truputį 
pasvarstomi.

Kiekvieno valdymo — tiek 
valstybinio, tiek bažnytinio — 
tragiką glūdi žmogiškojo as
mens pavergime bei paniekini
me. Juk jeigu tiesa, kad žmo
gaus asmuo yra absoliutinė ver
tybė ir tuo pačiu tikslas savyje, 
kad jis niekad ir niekur negali 
būti naudojamas kaip priemonė, 
tai faktas, jog šis asmuo gali 
būti ir yra valdomas kito tokio 
pat asmens, virsta neišspren
džiama mįsle teoriškai ir tragiką 
praktiškai. Jokia bendruomenė
— nei valstybinė, nei bažnytinė
— negali apsieiti be valdymo. 
Tačiau asmuo kaip aukščiausia 
vertybė ir tikslas savyje negali 
būti valdomas, nepažeidus jo 
kilnumo. Asmenį valdyti gali 
tik tas, kuris yra aueštesnis už 
jį. O augštesnis už žmogiškąjį 
asmenį yra tik Dievas. Todėl tik 
Dievas ir gali valdyti, štai kodėl 
krikščionybė ir skelbia, kad at
baigtoje būsenoje nebebus jokio 
žmogiškojo valdymo: ši būsena 

šokių grupei. Pagaliau motina 
beveik pro ašaras nusivežė ją 
Lietuvon giminių aplankyti. 
Grįžusi mergina pasikeitė — 
pati prašėsi dalyvauti visur, kur 
tik esama lietuviško jaunimo. Ji 
dabar dainuoja jaunimo chore, 
šoka tautinius sokius, nustojo 
draugauti su nelietuvių kilmės 
jaunimu, nes jai pilnai užtenka 
“fun” lietuviškoje aplinkoje. 
Tos šeimos kaimynai ir pažįsta
mi žino, kad pasikeitimas įvyko 
tik tada, kai ji Lietuvą pati pa
juto po savo kojomis, pamatė 
savo akimis ir pamilo ją.

Štai laiškas iš Lenkijos. Lie
tuvė, ištekėjusi už lenko. Gyve
na mozūrų krašte, toli nuo lietu
viškų centrų ar veiklos. Vienin
telis sūnelis. Motina nori jį iš
auklėti lietuviškoje dvasioje. 
Vyras, regis, nesipriešina. Kaip 
įskiepyti tą lietuviškąjį jausmą, 
kaip parodyti, kad lietuvybė ir 
Lietuva yra čia pat, beveik jau
čiama? Jau treji metais iš eilės, 
vasaros metu, toji šeima vyksta 
lankyti savo giminių tėvynėje. 
Laiško autorė sako, kad jos sū
nus Artūras Vilnių dabar geriau 
pažįsta už gimtąją Varšuvą. Lie
tuva, jos gamta, jos žmonės 
sužavėjo ne tik jos mažametį sū
nų, bet ir jos vyrą, lenkų tauty
bes asmenį, kuris nesipriešino 
šeimos kelionėms Lietuvon. At
seit, lietuviškoji žemė turi kaž
ką magiško, kažką patraukian
čio, nežiūrint okupacinės prie
spaudos, nepalankių kasdieny
bės sąlygų, vis dar lieka kažkas 
gilesnio ir prasmingo, užkre
čiančio ir uždegančio.

Red. pastaba. Deja, yra ir vi
sai priešingų atvejų. Kaiku- 
riems jaunuoliams lankymasis 
okupuotoje Lietuvoje, kur vis
kas nežmoniškai suvaržyta, pali
ko blogą įspūdį. Dar kitiems 
prosovietinė propaganda padarė 
neigiamos įtakos tos pačios Lie
tuvos nenaudai.

PER TAUTOS FONDĄ ATEINA LIETU

VA TAVO BROLIUI LAISVĖS PRAŠYTI. 

AUKOK TAUTOS FONDUI!
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LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BŪTI 
PAMINKLO KŪRĖJŲ TARPE.

Šių metų liepos 7 diena 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auką atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA
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ANTANAS MACEINA 

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
būsianti “Dievo padangtė su 
žmonėmis; Jis gyvens su jais; jie 
bus Jo tauta, ir pats Dievas bus 
jų Dievas”, vadinasi, vieninte
lis jų Valdovas (Apr. 21, 3). Ta
čiau kol ši būsena nėra pasiekta, 
tol žmogiškasis valdymas trun
ka visose srityse. Tačiau jis yra 
priešingas giliausiai asmens ver
tei ir todėl tik laikinis, kilęs “iš 
pasaulio” kaip šiojo piktybės 
lytis. Jį reikia mum visiem pri
siimti ir nešti, kaip nešame vi
sokias kitokias piktybes. Tačiau 
reikia suvokti jo pobūdį ir sy
kiu ribas. Kadangi asmuo giliau
sioje savo esmėje negali būti ki
to asmens valdomas, todėl val
dymas ir baigiasi kaip tik ten, 
kur jis atsidaužia į absoliutinę 
asmens reikšmę, šią reikšmę pa
lietęs, valdymas turi liautis. Ki
taip jis virsta vergija. Asmuo 
yra valdymo riba. Valdymas ga
li liesti tik tai, kas asmens ver
tės bei jo laisvės nepažeidžia, 
čia kaip tik ir glūdi pagrindas, 
kodėl šiandien tiek Bažnyčia, 
tiek valstybė sąžinę laiko tokiu 
pradu, kurio prievartauti neva
lia jokiem įstatymam ir jokiom 
institucijom, nes sąžinė kaip tik 
ir yra augščiausia bei regimiau- 
sia asmens absoliutinės vertės 
išraiška.

šiuo atžvilgiu nei monarchi
ja, nei demokratija nėra tokios 
valdymo lytys, kurios be niekur 
nieko tiktų Bažnyčiai, neaptem-

Iškilmės Vasario 16 gimnazijoj. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties proga atvyko 
daug svečių. Iš kairės: gimnazijos dir. V. Natkus, VLIKopirm. dr. J. K. Valiūnas, V. Vokietijos par
lamento narys prof. dr. Schachtschabel, socialdemokratas. Dešinėje: M. Normantaitė įteikia prof, 
dr. Schachtschabel, šventės kalbėtojui, dovaną — lietuvių grafikos kūrinių leidinį. Nuotr. Fr. Skėrio
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Sportininkai vėl renkasi Detroite
SIGITAS KRASAUSKASSportininkų vadovų suvažiavi

mams visuomet teikdavome ne
mažai reikšmės. Jų metu būdavo 
išsikalbama, pasikeičiama nuo
monėmis, naujų idėjų atsirasda
vo, taip pat paplanuodavome 
sportinės veiklos organizacinius 
ir varžybinius reikalus. Visuo
met užsimodavome daugiau pa
daryti, nes dalis iškalbių sporti
nės veiklos darbuotojų pasižadė
davo vienur ar kitur stipriau pa
gelbėti. Gyvenimas parodė, kad 
tie iškalbūs vadovai dažnai ne
ištesėdavo ir vadovybei tekdavo 
dvigubą naštą pakelti, kad bent 
iš dalies būtų išpildyta, kas bu
vo užsibrėžta? Antra įdomi dar
buotojų grupė yra ta, kuri jau
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dydamos ir net nesužalodamos 
jos esmės. Juk jos abi yra “iš 
pasaulio” ir todėl ateina Bažny
čion nešinos didžiule grėsme. 
Žinomas vokiečių protestantų 
pastorius Niemoelleris yra gra
žiai pastebėjęs, kad “Bažnyčia 
negali būti demokratinė, nes ji 
turi Viešpatį (den Herrn)”. Iš 
kitos pusės galima lygiai teisin
gai teigti, kad Bažnyčia negali 
būti monarchinė, nes Viešpats 
atėjo pasaulin, “ne kad Jam 
tarnautų, bet pats tarnauti” (Mt. 
20, 28). Bažnyčios Viešpats nėra 
monarchas. Ir visdėlto Jis yra 
“Viešpats ir Mokytojas” (Jon. 
13, 14). Taigi; ne koks nors pre
zidentas ar generalinis sekreto
rius. Jis kyla ne iš tautos, net 
jeigu ši ir vadintųsi “Dievo tau
ta”. Sykiu tačiau jis plauna šios 
tautos vaikam kojas (plg. Jon. 
13, 5-15) ir aukoja savo gyvybę 
“daugeliui išvaduoti” (Mt. 20, 
28). Jis aiškiai pabrėžia savo mo
kiniam: “Ne Jūs mane išsirin
kote, bet aš jus išsirinkau ir pa
skyriau” (Jon. 15, 16). Tačiau 
Jo bendruomenė jau pačiomis 
pirmomis savos istorijos dieno
mis vykdo rinkimus, tai mesda
ma burtus rinkti naujam apašta
lui vietoj pasikorusio Judo (plg. 
And. 1, 26), tai tiesiog rinkdama 
“Šventosios Dvasios ir išminties 
pilnus vyrus”, pašvęstus pirmai
siais diakonais (Apd. 6, 3-6). 
Visa tai mums yra žinoma. Ir 

visa eilė metų į suvažiavimus 
neatvažiuoja. Šie žmonės, vieni 
daugiau, kiti mažiau ankstyves
niuose sporto sąjungos gyveni
mo etapuose yra pasidarbavę. 
Jie, atrodo, turi teisę gyventi iš 
praeityje uždirbto “kapitalo”. 
Jie nebenori įsijungti į normalų 
sportinės veiklos ar organizaci
nį darbą. Jie yra nutolę nuo kas
dieninio organizacinio gyveni
mo, tačiau lyg geriau suprasda
mi reikalus ir pačią padėtį, kri
tikuoja tuos, kurie dirba ir pa
laiko visą organizacijos gyvybę. 
Tai gana nemalonūs reiškiniai, 
kuriais kuo greičiausiai reikėtų 
nusikratyti. Turime visu rimtu
mu pagalvoti apie bendrai su
jungtų jėgų panaudojimą lietu
viškai sporto organizacijai iš
laikyti. Ją išlaikyti privalome, 
nes daug dar ateina jaunimo, 
kuriam galima įskiepyti bent 
kiek to sentimento, kurį atsive- 
žėme iš savo krašto.

Detroite š.m. kovo 14-15 die
nomis ŠALFASS centro valdyba 
šaukia metinį suvažiavimą ir pa
skelbė taisykles atstovams. Kaip 
svečius, be balsavimo teisės, 
kviečia dąlyvąuti sportu besido
minčius visuomenės veikėjus, 
organizacijų atstovus ir kt. Te

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
darbuotojų suvažiavimo prezidiumas 1965 m. Iš kairės: S. Kra
sauskas, V. Kleiza, V. Birieta, J. Nasvytis, K. Karolis. Panašus su
važiavimas šaukiamas š. m. kovo 14—15 d. Detroite

Interview vietoje

visdėlto reikia tai priminti, kad 
suprastume, jog ir šiuo atžvilgiu 
Bažnyčios prigimtyje glūdi tam 
tikra dialektika, neleidžianti 
mums apsispręsti nei už monar
chiją, nei už demokratiją pasau
line prasme.

Burtas, kritęs Motiejaus nau
dai, buvo ne kažkokia loterija, 
bet Viešpaties sprendimas: taip 
jį suprato Jeruzalės mažutė 
bendruomenė, meldusis, kad 
Viešpats, kuris žino “visų šir
dis”, anuo burtu parodytų, “kat
rą iš dviejų” (Motiejų ar Juoza
pą iš Barsabo) Jis norįs turėti 
apaštalu (Apd. 1, 24). Apaštalų 
pasiūlymas išrinkti septynis vy
rus, kurie tarnautų išmaldom 
skirstyti ir tuo būdu atpalaiduo
tų apaštalus nuo šios, šiandien 
sakytume, “techninės” pareigos, 
nepadarė šių vyrų diakonais: 
bendruomenė tik pastatė juos 
“apaštalų akivaizdoje, o šie 
melsdamiesi uždėjo ant jų ran
kas” (Apd. 6, 6). Ir tik tada šie 
septyni vyrai tapo diakonais. 
Tas pat yra ir su visais Bažnyčios 
istorijoje buvusiais bei esamais 
rinkimais kaip demokratijos ap
raiška: rinkimai patys savaime 
dar nepadaro išrinkto pašvęs
tuoju. Pašventimas visados atei
na iš Kristaus. Galutinis žodis, 
kuriuo žmogui pavedama ši ar 
kita bažnytinė tarnyba, yra ta
riamas ne Dievo tautos, bet jos 
Viešpaties. Tai kaip tik ir pa

ko dalyvauti daugelyje tokių su
važiavimų. Keletą tokių suvažia
vimų ir konferencijų teko man 
su artimais bendradarbiais orga
nizuoti. Gaila, svečių iš jaunimo 
organizacijų, bendruomenės ir 
pan. beveik nebematėm. Ar ir 
šiame suvažiavime Detroite su
sirinksime keliolika, gal pora 
dešimčių, tų pačių “prisiekusių
jų”, kurie vis dar norime palai
kyti tam gaiviam lietuviškam 
jaunimui sporto organizaciją? 
Norėtųsi prisiminti organizaci
jas, kaip skautus, ateitininkus, 
parapijų vasaros stovyklas jau
nimui. kiekviena proga, ar tai 
stovykla, ar iškyla, ar kita ko
kia jaunimo pramoga, — pro
gramas dalis visuomet skiriama 
sportui, mankštai ir t.t. Kodėl 
gi negalėtume išvysti organiza
cijų atstovų? Susipažintume vie
ni su kitais arčiau ir pagelbėtu- 
me vieni kitiems. Gal ir spor
to sąjungai būtų lengviau žiū
rėti į ateitį, jei greta vidurinio 
amžiaus ribą pasiekusių darbi
ninkų susidarytų visa eilė jau
nųjų, kurie neužilgo patys pa
imtų visą atsakomybę ir vado
vavimą. Tebūnie šis suvažiavi
mas pirmuoju, kuriame rimtai 
pažvelgsime į padėtį ir bendro
mis jėgomis imsimės dirbti ir 
padėti savam sportą mylinčiam 
jaunimui.

daro, kad demokratinis princi
pas Bažnyčioje niekad negali tu
rėti tos pačios prasmės bei 
reikšmės kaip valstybėje. Tiesa, 
Viešpats leidžia savai tautai 
reikšti savo norus įvairiopų bū
du ir todėl dalyvauti Jo valdy
me. Tačiau Dievo tauta neturi 
pamiršti, kad ji nėra šio valdy
mo nešėja (kaip kad tauta yra 
jo nešėja demokratinėje valsty
bėje), o tiktai dalyvė, vadinasi, 
prašytoja, kad Viešpats per jos 
veiksmus apreikštų savą Valią, 
kaip kad ją Jis apreiškė, metant 
burtą Jeruzalės bendruomenei. 
Viešpaties Valiai apsireiškus, 
Dievo tautos galia baigiasi. Vi
sos tad kalbos apie laikinę po
piežiaus, vyskupų, kunigų tarny
bą, kurios ilgumą aprėžtų rinki
mai, vykdomi tos ar kitos tikin
čiųjų tarybos, yra didžiulis ne
susipratimas, tegu jis būtų reiš
kiamas ir teologų ar net teolo
gijos fakultetų. Tai nesuprati
mas, kad valdymas Bažnyčioje 
yra paties Kristaus funkcija ir 
todėl yra atremtas į sakramen
tą, kuris niekados nesibaigia: 
sacerdos in aeternum. Valdymui 
Bažnyčioje žmogus esti pašven
čiamas. Kaip tad būtų galima šį 
šventimą atskirti nuo* valdymo? 
Kaip tad būtų galima sakramen
tinį valdymo pobūdį aprėžti ke
letu ar keliolika metų (senatvė 
bei liga yra visai kitos plotmės 
dalykas!)? Laikinis valdymas 
Bažnyčioje yra Kunigystės sak
ramento suprofaninimas. tarsi 
šis sakramentas būtų parlamen
to atstovo bilietas, nustojąs ga
lios po ketvertų metų.

(Bus daugiau)
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Nepraleiskite nepakartojamos progos
DALYVAUTI LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS 

DEDIKACIJOS ŠVENTĖJE ROMOJE!

Vykstantieji užsisakykite 

kelionių įstaigoje (109

Chicago, III. 60602, USA. Tel. 312-332-4111)

iki š. m. kovo 30 dienos.
Pasivėlinusiems gali tekti patiems pasirūpinti ne tiktai 
kelione, bet ir kambariu, ir transportacija, ir kitais rei
kalais Romoje bei kitur.

Koplyčios iškilmių komitetas
P,2»€»€»GffG»G»Gff(»Gff€»CSf€»€»€BfGSfGffGff€»€Uf€»C»C»42a>f»Gff^

RYTĄ SAULEI TEKANT, IŠKELIAVO
K. MILERIS

A. a. Stasę Šukaitienę — uolią veikėją amžinybėn palydėjus
Vasario 6 d. rytą Hamiltone, Ont. giliame nuliūdime savo vyrą Ant. Šu- 

nebepagydomos ligos iškankinta mi- kaiti, brolius — J. Vaitkų Toronte,
rė a. a. Stase šukaitienė-Vaitkutė. 
Hamiltono lietuviams tai buvo skau
di žinia, nes velionė buvo viena tų, 
kurią beveik visi pažinojo. Pažinojo 
ją kaip nepaprasto nuoširdumo mo
terį, uolią choristę, veiklią DLK Al
girdo kuopos šaulę, ėjusią padėti 
“Aukuro” vaidintojams ir nesigailė
jusią savo darbo bei geros virėjos ta
lento ruošiant parapinius parengi
mus, šeimos šventes ir svarbesnius 
vietos pobūvius. Iš mūsų apylinkės 
kasmet laidojame keletą tautiečių, 
tačiau kaikurių netekimą apgaili ne 
tik artimieji, bet ir visa mūsų lietu
viškoji kolonija.

Velionė buvo raseiniškė, gimusi 
1903 m. kovo 13 d. Šimkaičiuose. 
Vaikystę praleido pas tėvus ūkyje, 
vėliau gyveno pas savo broli advo
katą Kretingoje ir Palangoje. Grį
žus į Šimkaičius aplankyti savo tė
viškės, susipažino su į miestelį nau
jai atkeltu valdininku Ant. Šukaičiu, 
už kurio neužilgo ir ištekėjo. Vyro 
darbovietei keičiantis, teko jai gy
venti Raudonėje, Šiluvoje, Jurbarke, 
Vilniuje. Būdama didelė choro en
tuziastė, visur įsijungdavo į chorus. 
Vilniuje teko jai giedoti ir muz. SL 
Sodeikos vadovaujamame katedros 
chore. Ji pasakojo, kaip atgavus Vil
nių vyko kova dėl bažnyčių sulie
tuvinimo. Ji su kitais choristais ei
davo sekmadieniais giedoti iš vienos 
bažnyčios į kitą, kad parodytų len
kams, jog lietuviškai kalbantys už-
pildo visas bažnyčias. Bolševikų siau
bui sugrįžtant, kaip daugelis lietuvių, 
ji su savo vyru ir sūnum 1944 m. 
rudenį iš Jurbarko laivu išplaukė į
Vokietiją. Rytprūsiuose teko jiems 
pakelti daug siaubingų bombardavi
mų ir vargingo bėgimo sunkumų. 
Karui pasibaigus, apsistojo britų zo
noje, Glueckstadt mieste, kur po karo 
steigėsi lietuvių stovykla. Vokietijoj 
prasidėjus pirmai emigracijos ban
gai, 1947 m. pavasarį išvyko Angli- 
jon, kur West Wratting išgyveno 
apie trejetą metų. Anglijoje įvyko 
didelis lūžis: iš staigiai pajudėjusio 
sunkvežimio iškrito ir mirtinai užsi
mušė jų vienintelis sūnus Gedimi
nas, 20 m. amžiaus, buvęs Pinneber- 
go baltiečių universiteto studentas. 
Šito įvykio skausmas lydėjo ją visą 
jos likusį gyvenimą.

1950 m. giminių išsikviesti jie at
vyko į Kanadą ir apsigyveno Hamil
tone. Ji įsijungė į organizuojamą pa
rapijos chorą, kuriame ligi savo li
gos su pasišventimu giedojo. Dirbo 
kurį laiką ir “Aukuro” teatre, o ki
lus minčiai suorganizuoti buvusius 
Lietuvos šaulius, velionė prisidėjo 
prie organizatorių ir 1967 m. sausio 
mėn. Hamiltone įsteigė DLK Algirdo 
šaulių kuopą. Buvo ji šaulė nuo 
nuo 1934 m. ir už savo šaulišką veik
lą Lietuvoje buvo atžymėta medaliu. 
Kai buvo šventinama kuopos vėliava, 
ji buvo pakviesta būti tos vėliavos 
krikšto motina.

Arčiau velionę pažinusieji prisime
na ją kaip nepaprasto gerumo, su
gyvenimo ir noro kitam padėti mo
terį. Savo materialinėmis gėrybėmis 
mokėjo dalintis su kitais. Į Lietuvą 
ji yra pasiuntus rekordinį skaičių 
siuntinių, kad palengvintų ten vargs
tančių būklę. Buvo santūri savo kal
boje, mėgo tiesą, vengė tuščių kal
bų, pataikavimo. Vietos šauliai suor
ganizavo jai įspūdingas laidotuves, 
bažnyčioje giedojo parapijos choras. 
Savo gausiu dalyvavimu rožinyje, 
bažnyčioje ir laidotuvėse hamiltonie- 
čiai parodė jai užpelnytą meilę ir 
pagarbą. Buvo palaidota Sv. Jono lie
tuvių kapinėse Port Credit. Paliko ji

A. a. Stase Sukaitienė- 
Vaitkutė šaulės uniformo
je nepriklausomoje Lie
tuvoje

8

vietas "Catintours"

North Dearborn St.,

8

8

B

Povilą — Mt. Hope, Petrą — Lietu
voje ir seserį M. Rudokienę — 
Delhi. * t

Vardinių išvakarėse choristės buvo 
pasiruošusios pasveikinti Stasę, ta
čiau nekantri mirtis neleido jai su
laukti tos dienos vakaro ir dar rytą, 
saulei tekant, nutraukė paskutinį jos 
gyvybės siūlą. Hsėkis ramybėje, bran
gi tautiete, užbaigus žemėje sunkią 
lietuvės tremtinės dalią.

ONTARIO
nOYINCE OF OPPORTUNITY

Government 
Informationn

SAVIVALDYBES 
REIKALŲ
DEPARTAMENTO
PRANEŠIMAS
Ontario vyriausybė paskelbė, kad ir 
toliau laikysis gyvenamųjų nuosa
vybių mokesčių sumažinimo progra
mos.
Nors kaikur ir buvo problemų, 
bet šiaip, galima sakyti, ši progra
ma veikė gerai nuo jos įvedimo 
1968 metais.
Kaip jau patirta, esamose aplinky
bėse ši programa yra vyriausybės 
efektingiausias būdas tiesiogiai pa
lengvinti mokesčių naštą namų sa
vininkams ir nuomininkams provin
cijoje.
Kad lygiau būtų išdalinta teikiamo
ji pagalba, ypatingai tiems savivaldy
bių gyventojams, kurių mokesčių 
naštos vidurkis yra sunkiausias, ap
skaičiavimo metodas ir sumažinimo 
suma yra pakeista. Ateityje mokes
čių sumažinimas bus apskaičiuoja
mas paprasta dviejų dalių formule. 
1970 metams bus standartinis 30 
dolerių sumos mokesčių sumažini
mas plius 10% nuo 1969 metais 
nuosavybių mokesčių mokėtos vidur
kio sumos.

Vyriausybės teikiama 30 dolerių pa
grindinė standartinė suma, reiškianti 
vietos savivaldybinių patarnavimų 
lengvatą, o 10-sis procentas nuo sa
vivaldybėms mokėtų mokesčių vidur
kio suteiks palengvinimą tiems sa
vivaldybių gyventojams, kuriems rei
kia mokėti gana augštus mokesčius.

Vyriausybė tikisi, kad 1970 metais 
dauguma mokesčių mokėtojų turės 
daugiau naudos, negu 1969 metais, 
pagal naujas taisykles.
Si nauja programa vyriausybei kai
nuos 9% daugiau, negu 1969 metais. 
Apskaičiuojama, kad 1970 metais ji 
gali kainuoti vyriausybei 136 milijo
nas dolerių.
ši programa ir toliau bus tvarkoma 
vietinių savivaldybių.
Mokesčių sumažinimo sistema gali 
pasinaudoti tiktai tie nuomininkai ir 
namų savininkai, kurie gyvena atski
rai įkainotose patalpose.
Namų savininkams, kurie reguliariai 
moka mokesčių sąskaiton savo mort- 
gičių laikytojams, kaip ir anksčiau, 
bus tie mokėjimai atitinkamai per
tvarkyti pagal mokestines nuolai
das.
Nuomininkai ir toliau gaus mokesti
nes nuolaidas iš savininkų. Pasta- 
rieji privalo tas nuolaidas perduoti 
nuomininkams iki 1970 metų gruo
džio 31 dienos imtinai. Nuomininkai, 
kurie įsikrausto arba išsikrausto iš 
buto metų eigoje, gaus proporcin
gą mokestinės nuolaidos sumą pagal 
nuomos laiką.

•įlaMiBM 
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STUDENTŲ ŠVENTE
Vasario 21 d. Vilniaus universiteto 

studentai atžymėjo prieš keletą me
tų atgaivintą tradicinį paprotį — 
pusės mokslo baigimo ‘ Švente. Se
nąjį Sarbievijaus kiemą, istorijos ir 
filologijos trečiakursių išpuoštą šū
kiais bei plakatais, užpildė kaukėmis 
ir karnavaliniais drabužiais pasipuo
šę šventės dalyviai, fakultetų ir ka
tedrų vadovai su rektorium prof. dr. 
J. Kubilium. Didžiulis laužas degino 
studentų ‘‘nuodėmes”, aidint tradi
cinių šventės veikėjų Storojo ir Plo
nojo sąmojui, studentų juokui ir 
dainoms. Ant žirgo atjojęs kvieslys 
ragino visus užsukti į Gedimino kal
ną. Deglais pasipuošusią studentų ei
seną lydėjo senosios katedros var
pai himnu “Gaudeamus igitur”. Prie 
Gedimino pilies trečiakursius svei
kino fakultetų dekanai, augštųjų 
mokyklų atstovai, Vilniaus abiturien
tai. Trečiakursiai pasižadėjo ateity
je mokytis tik labai gerai.

“PABALTIJYS-70”
Vasario 19 d. vienuoliktą kartą 

buvo surengtos visasąjunginės auto
mobilistų varžybos “Pabaltijys-70”, 
kuriose iš Kauno dalyvavo 3 koman
dos, iš Vilniaus — 1, iš Latvijos — 
5, iš Rusijos respublikos — 5, iš 
Estijos — 6, iš Ukrainos — 3, iš 
Maskvos ir Leningrado — po 1. šios 
varžybos primena garsiąsias Monte 
Carlo lenktynes, nes 2.685 km 
reikia nuvažiuoti per 56 vai. 34 min., 
nustatytu laiku pasiekiant kontroli
nius punktus. Nuo Monte Carlo lenk
tynių jos skiriasi papildu: automo
bilistai taipgi varžosi važiuodami Į 
kalną, pakalnę, ratu hipodrome, taik
liajame šaudyme ir granatos metime 
į tolį. Baigmę Vilniuje pasiekė tik 
14 komandų, kurių geriausia buvo 
Iževsko komanda, vadovaujama lie
tuvio Stasio Brundzos, buvusio Kau
no “Bangos” sportininko, kuris da
bar yra inžinierius-bandytojas Iževs- 
ke. Kauniečių taksistų komanda iš
sikovojo V vietą. Lietuviams šios 
lenktynės buvo nesėkmingos — dėl 
nelaimių pirmo etapo greičio ruože 
iškrito stipriausioji Vilniaus taksistų 
komanda, savo eilėse turėjusi čem- 
pijonus L. Patapčiką ir J. Vaitėną, V. 
Špilevskį ir P. Floimaną, V. Oleką ir 
naująjį lenktynių dalyvį R. Gedminą.

PREMIJOS LIETUVIAMS
Maskvoje buvo surengta konkur

sinė apžiūra, turėjusi paskirti pre
mijas dailininkams už geriausią 
maisto pramonės gaminių ir suve
nyrų apipavidalinimą. Apžiūros III 
piniginę premiją laimėjo vilnietis R. 
Svaškevičius už eksperimentinės vy
no gamyklos “Anykščių vynas” natū
ralaus lietuviško vyno bonkų api
pavidalinimą. Paskatinamąsias pre
mijas gavo K. Karosas už M. Melni- 
kaitės biskvitų fabrikų sausainių rin
kinio, J. Laurinavičiūtė—už “Perga
lės” konditerijos fabriko saldainių 
“Bočių likeris” dėžutės apipavidali
nimą. Sovietų maisto pramonės mi
nisterijos diplomas buvo paskirtas 
Vilniaus eksperimentinio taros ir 
įpakavimo konstravimo biurui. Į Br
no mieste, Čekoslovakijoje, organi
zuojamą parodą jau yra išsiųsti šio 
biuro dailininkų R. Svaškevičiaus, G. 
Karoso, M. Jonaitienės. J. Laurinavi- 
čiūtės, V. Gručeckaitės ir K. Ramo
no naujausi maisto pramonės gami
nių meninio Įpakavimo bei apipavi
dalinimo pavyzdžiai.

PAMINKLŲ APSAUGAI
Vilniaus specialiųjų mokslinių-res- 

tauracinių gamybinių dirbtuvių bazė
je įsteigtas specialus kultūrinių pa
minklų atnaujinimo institutas. Be 
projektavimo dirbtuvių ir mokslinio 
tyrimo sektorių, institutas turės vit
ražų, vargonų atnaujinimo skyrius, 
chemijos bei kitas laboratorijas. Jo 
uždavinys yra vadovauti visiems kul
tūrinių bei istorinių paminklų atnau
jinimo darbams. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Kėdainių senamiesčiams, 
kuriuose kruopštūs istorikų, archeo- 
gų, architektų tyrinėjimai atskeidė 
daug perstatymų bei remontų apna
šomis užmaskuotų senosios architek
tūros pavyzdžių. Nugriovus nereika
lingus pastatus, šie kvartalai bus pa

versti paminkliniais draustiniais. Ins
tituto skyriai bus įsteigti Kaune ir 
Klaipėdoje.

JAUNIMO AUKLĖJIMAS
“Švyturio” žurnalas 1969 m. 23 nr. 

paskelbė jaunimo problemoms skir
tą G. Aleknos vedamąjį “Saldutės 
kalbos”. Paskata šiam rašiniui buvo 
redakcijos gaunami laiškai apie ne
tinkamą jaunimo elgesį, siūlantys 
įjungti į mokyklų programas specia
lų mandagaus elgesio kursą, leisti 
etiketo knygutes jaunimui. G. Alek
na pasakoja: “Neseniai ideologinės 
įstaigos darbuotojas man skundėsi 
susidūręs su chuliganais, akiplėšom, 
kurie nesidomi rimtais dalykais, nie
kuo netiki, girtauja. “Gal per mažai 
rašome apie juos, per mažai su jais 
kalbame”, — guodėsi draugas. Su šia 
nuomone irgi reikia sutikti: per ma
žai rašome, kartais ne taip, kaip rei
kėtų. O štai vienas komjaunimo dar
buotojas užbaigė savo ilgą straipsnį 
apie jaunimo auklėjimą labai optimis
tiniu teiginiu, kad mūsų jaunimas 
“gerai supranta savo visuomeninę 
pareigą”...” G. Alekna pagalbon 
kviečiasi Leniną: “Komunistinio jau
nimo auklėjimą turi sudaryti ne tai, 
kad jam pateikiamos visokios saldu
tės kalbos ir dorovės taisyklės. Ne 
tai yra auklėjimas ... Komunistinės 
dorovės pagrindą sudaro kova už ko
munizmo sustiprinimą ir galutinį įgy
vendinimą. Štai kur yra komunisti
nio auklėjimo, švietimo ir mokymo 
pagrindas...” G. Alekna, žinoma, 
nutyli, kad jaunimui jau iki gyvo 
kaulo yra įgrisęs tas niekada nepa
siekiamas, kaip fata morgana dyku
moje, komunizmo įgyvendinimas. Mi
ražais jaunimas negali būti sotus. 
Galbūt dėlto jaunimas vengia darbo, 
kurį G. Alekna laiko pagrindine auk
lėjimo ir komunizmo įgyvendinimo 
priemone. G. Alekna konstatuoja: 
“1968 metais mūsų respublikoje 
0,2-0,3 % 14-18 metų jaunuolių — 
tie, kurie niekur nedirbo ir nesimokė 
— padarė 19% paauglių nusikalti
mų ...” Jis kaltina įmonių vadovus, 
atsisakančius paauglius priimti į dar
bus ir juos maitinančius saldutėmis 
kalbomis. Apie tėvus G. Alekna net 
neužsimena, lyg jie būtų visiškai ne
reikšmingi ir nekalti. Gerose šeimo
se vaikams didžiausią įtaką turi tė
vų laiku tarti žodžiai, parodytas pa
vyzdys gyvenime.

ALERGOLOGINIS CENTRAS
Vilniaus respublikinėje - klinikinė

je Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
įsteigtas E. Razgausko vadovaujamas 
alergologinis centras, kuriam pagrin
dą sudarė šešerius metus veikęs aler
gologinis kabinetas. E. Razgauskas 
mini bronchinę astmą, pakitusią or
ganizmo reakciją į maistą, alergines 
slogas, profesinius bei kitokius aler
ginius susirgimus, kurių plitimą tirs 
naujasis centras, jieškodamas efek
tyvių diagnostikos gydymo metodų. 
Alergologinis centras taipgi vado
vaus visoms gydymo įstaigoms, kovo
jančioms prieš alerginius susirgimus. 
Sunkesnieji ligoniai bus gydomi 
centre.

LIETUVIŠKI ŽAISLAI
Nemažą pasisekimą užsienio rin

koje turi lietuviški mediniai žais
lai. Pernai juos V. Vokietijon eks
portavus Kretingos baldų gamykla 
šiemet susilaukė jau tūkstančiais ma
tuojamo užsakymo. “Dovanos” meno 
verslų dirbinių ir suvenyrų gamybos 
įmonių susivienijimo pranešimu, me
dinių žaislų pavyzdžių siunta jau iš
keliavo į Niujorką. Italams ir pran
cūzams pasiųsta grafinų, servizų bei 
kitų keramikos dirbinių, kuriuos ga
mina Kauno “Jiesios” dailiosios ke
ramikos imonė.

ANT ZARASO KRANTO
Zarasuose, ant Zaraso ežero kran

to, statybininkai užbaigė naująjį 104 
vietų viešbutį “Vilnis”, kuriame dar
bą pradės ir kavinė. Anksčiau jie 
yra pastatę vasaros tipo kavinę “Ni- 
kaja” ir 45 butų gyvenamąjį narna. 
Į statybininkų planus yra įtraukti 
nauji vidurinės mokyklos rūmai, pre
kybos mokykla su bendrabučiu, 40 
butu gyvenamasis namas.

V. Kst.

Demi, Ontario, jaunimo choras, vadovaujamas kun. B. Pacevičiaus, klebonaujančio Londono, 
Ont., lietuvių parapijoj. Šis choras kartais talkina ir "Baltijos" ansambliui

4 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1970. III. 12 — Nr. 11 (1050)

© UETLIYIAI PASAULYJE

LONDON, ONT.
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠI

NIO PIRMENYBĖS įvyks Londone 
šeštadienį, kovo 21. Tuo reikalu raš
tai ir smulki informacija klubams 
išsiuntinėta jau anksčiau, prašant 
juos atsakyti ligi kovo 11 d. šiuo 
adresu: Daniliūnas, sr„ 15 Elmwood 
Ave. E., London 16, Ont. Pirmenybių 
data nebebus keičiama — įvyks ne
atsižvelgiant į tai, kiek klubų jose su
tiks dalyvauti. Pirmenybių pasekmės 
bus išvestos iš kovo 21 d. dalyvau
jančių komandų rungtynių. Buvo at
sižvelgta į visų atsiliepusių klubų 
pageidavimus ir prieita išvados, kad 
kovo 21 d. yra visiems priimtiniau
sia data. Pirmenybės vyks dviejose 
gretimose salėse visą šeštadienį ir, 
jei įmanoma, bus baigtos tą pačią 
dieną. Jei neįmanoma, baigmės įvyks 
sekmadienį, kovo 22. Tai priklausys 
nuo komandų skaičiaus. Pirmenybių 
pradžia šeštadienį, 10 v.r. Sir Adam 
Beck Secondary School, Dundas St. 
prie Highbury, ty. toje pačioje mo
kykloje, kurioje pirmenybės jvyko ir 
1968 m. Dundas gatvė yra plento 2 
nr. tęsinys. Iš 401 išsukti į Highbury 
Ave., 126 išvažiavimą, ir visą laiką 
važiuoti tiesiai ligi Dundas St, Tada 
prie Salvation Army Children Villa
ge pastato pasukti į kairę — Dundas 
St ir dešinėje pusėje antras pasta

tas nuo kampo — rungtynių vieta. 
Įėjimas iš vakarų (kairės) pusės. 
Taures įteiks sporto pasaulyje žino-, 
mieji — J. Metras ir D. McKenzie.

Klubai ir žaidėjai, nesumokėję 
1970 m. registracijos ir pirmenybių 
(klubinių) mokesčių, pirmenybėse 
negali dalyvauti. Komanda, pavėla
vusi daugiau kaip 15 minučių, pra
laimi rungtynes. Laukiama klubų iš 
Toronto, Montrealio, Hamiltono ir 
kt. Pirmųjų vietų laimėtojai vyks Či
kagon į JAV ir Kanados pirmenybes, 
kurios dvidešimtmečio proga šiemet 
bus labai iškilmingos. Klubai prašo
mi atsivežti pereinamąsias taures. 
Sportuojantis jaunimas kviečia visus 
iš visų apylinkių dalyvauti: šeštadie
nį, kovo 21 d„ 10 v.r., A. Beck mo
kykloje, vienas blokas į vakarus nuo 
mūsų bažnyčios.

A. IR A. RATKEVICIAI — buvo 
išvykę šešiom savaitėm į JAV, Hot 
Springs gydyklą, iš kurios šiomis 
dienomis sugrįžo patenkinti ir sustip
rėję. Kol galėjo, jie nuoširdžiai rė
mė lietuvišką veiklą.

V. ŠVILPIENĖ buvo sunegalavusi 
ir nuvykusi į ligoninę gydytis, iš ku
rios neseniai sugrįžo. D. E.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS gavo 
kvietimą iš St Catharines atlikti

g HAMILTON
DIDŽIAI GERBIAMIEJI Hamilto

no Lietuvių Namų nariai! Pranešda
mi apie Hamiltono Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės narių susirinki
mą, kviečiame jame dalyvauti. Jis 
šaukiamas 1970 metų kovo 21 d., šeš
tadienį, 3 v. p.p., parapijos salėje, 
58 Dundurn St. North.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. narių 
registracija; 2. susirinkimo atidary
mas; 3. prezidiumo rinkimas; 4. man
datų komisijos rinkimas; 5. praėju
sio LN narių visuotinio susirinkimo 
protokolo priėmimas; 6. valdomųjų 
organų pranešimai: a. valdybos pir
mininko, b. buhalterio ir reikalų ve
dėjo, c. kontrolės k-jos, d. mandatų 
k-jos apie LN B-vės likvidacijos bal
savimą paštu; 7. diskusijos dėl pra
nešimų; 8. balanso, 1969 m. apyskai
tų ir 1970 m. sąmatos tvirtinimas; 
9. auditoriaus patvirtinimas; 10. Lie
tuvių Namų Akcinės Bendrovės atei
ties svarstymas; 11. valdomųjų orga
nų rinkimai; 12. klausimai ir suma
nymai; 13. susirinkimo uždarymas.

Kviečiame Tamstas šiame susirin
kime dalyvauti arba įgalioti kitą as
menį. Hamiltono Lietuvių Namų

Akcinės Bendrovės valdyba
Hamilton, 1970 m. vasario 26 d.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ su
rengė ateitininkai kovo 1 d. 10 v.r. 
Mišias atnašavo mons. J. Tadaraus- 
kas jaunimo intencija, o pamokslą 
pasakė kun. J. Gaudzė. Visas ateiti- 
ninkiškas jaunimas dalyvavo organi
zuotai su vėliavomis. Jaunimo Cent
re buvo meninė dalis — akademija. 
Minėjimą pradėjo moksl. kuopos 
pirm. D. Juozapavičiūtė, pakviesda- 
ma mons. J. Tadarauską sukalbėti 
invokaciją. Stud, ateitininkų sąjun
gos pirm. Ant. Razgaitis iš Kleve- 
lando skaitė paskaitėlę apie Šv. Ka
zimierą, palygindamas šventojo gy
ventus laikus su mūsaisiais. Po to 
buvo du gyvieji paveikslai apie šv. 
Kazimierą su deklamacijomis, ku
riuos paruošė E. Gudinskienė, atliko 
jaun. moksleiviai. Jaunučiai pašoko 
Kalvelį (paruošė Kr. Gedrimaitė), 
jaun. moksleiviai — Grandinėlę,. Gy- 
vatarą ir Kepurinę, stud, ateitinin
kai — Malūną; paruošė Ant. Elvikis. 
K. Kaminskas padeklamavo eilėraš

tį, sol. V. Verikaitis pagiedojo dienai 
pritaikintą giesmę “Šventajam mies
tui”; akompanavo J. Govėdas iš To
ronto. Gale pirmą kartą pasirodė Ha
miltono mergaičių choras, vadov. sol. 
V. Verikaičio su dainomis: “Oi dariau 
dariau lyseles”, “Kas subatėlę”, “Ma
no gintarėlis” ir “Aš anyta netikus 
buvau”. Pianinu palydėjo M. Klevai- 
tė. Choras priedo padainavo “Kur 
tas kelelis”. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. V.

PADĖKA
K. L. K. Moterų Draugijos Hamil

tono skyriaus ruoštos tradicinės Už
gavėnės praėjo nepaprastai linksmoj 
nuotaikoj. Mūsų šeimininkės stengė
si svečius skaniai pavaišinti. Už pui
kią muziką, kuri be pertraukos links
mino, valdyba labai dėkinga Alf. Ši- 
linskui. Geroj nuotaikoj mūsų sky
riaus jaunosios narės pravedė pui
kius lietuviškus ratelius. Už vertingą 
loteriją nuoširdus ačiū p.p. Sakavi- 
čienei ir Tumaitienei. Nuoširdžiausia 
padėka mūsų skyriaus dvasios va
dui mons. dr. J. Tadarauskui už taip 
didelę paramą; P. Viliumaitienei — 
už eilėraštį; p.p. L. Meškauskienei, 
Ant. Mikšienei, E. Kybartienei ir Ble- 
kaitienei — už'išplatinimą bilietų; 
bilietų kontrolierei — K. Meškaus
kienei; už loterijos bilietų platinimą 
— p.p. Vaitonienei ir Cieliauskienei, 
p. Baronui — už taip gražų parengi
mo apibūdinimą “NL”; už bufeto tal
ką — p.p. Tumaičiui ir Blekaičiui; 
už talką virtuvėje visiems, kas tik 
padėjo. Ačiū narėms už suaukotus 
saldumynus. Didžiausia padėka pri
klauso visiems už atsilanxyma.

Valdyba

A d vokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, x 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

DELHI, ONT.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo paminėjimas įvyko 
vasario -7 d. Delhi lenkų salėje. Mi
nėjimas pradėtas vėliavų įnešimu. 
Joms išsirikiavus salės frontinėje 
dalyje, KLB apylinkės pirm. Stepas 
Jakubickas pasakė kalbą ir tylos 
minute kvietė pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Vietinė spauda ir ra
dijas su atitinkama informacija pa
minėjo Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Minėjimo metu buvo priim
ta rezoliucija Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu. Meninėje programoje labai 
gražiai pasirodė su šventės rimčiai 
pritaikytu montažu, dainomis ir tau
tiniais šokiais Londono lietuvių jau
nimo ansamblis “Baltija” drauge su 
Delhi lietuvių jaunimo choru. Cho
rui vadovauja kun. B. Pacevičius, o 
tautiniams šokiams — p.p. Chainaus- 
kai. Minėjime dalyvavo apie 300 as
menų ir visi duosniai aukojo Tau
tos Fondui. S. J.

APYLINKĖS LIETUVLAI DŽIAU
GIASI, kad jau turime ir antrą, t.y. 
jaunimo chorą. Bažnytinis suaugusių 
choras nepavargdamas vis naujomis 
giesmėmis kas sekmadienis ir šven
tadienis dalyvauja pamaldose. Jaunų
jų chore dalyvauja virš 30 jaunuo
lių. Jų pirmas pasirodymas įvyko per 
šv. Kazimiero parapijos dešimtme
čio minėjimą. Antrą kartą pagiedo
jo kalėdinių giesmių Bendrijos vie
nybės oktavoje visų krikščionių pa
maldose kalvinų bažnyčioje Delhi. 
Vasario 14 d., minint Vasario 16, pa
sirodė Londono lietuvių visuomenei. 
Choras žengia pirmuosius žingsnius, 
bet džiugina jaunuolių uolus repeti
cijų lankymas ir meilė lietuviškai 
giesmei bei dainai. Naujus dalykus 
moko kun. B. Pacevičius. Tolimes
nius žingsnius bando patys vieni 
žengti. Akompanuoja Dalia Norkutė, 
diriguoja Daiva Ratavičiūtė. Choro 
valdybą sudaro: G. Lapėnaitė, A. Že- 
bertavičius ir L. Rugieniūtė.

DEŠIMTIES MERGAIČIŲ TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, vadovaujama B. 
Vytienės, pasirodė parapijos dešimt
mečio minėjimo pobūvy; žada pasiro
dyti ir kitomis progomis. Sėkmės 
jaunoms šokėjėlėms ir jų uoliai mo
kytojai. Ponia V. Garnelienė subūrė 
būrelį skudutininkų ir išmokė juos 
groti kelis dalykus skudučiais. Linkė
tina, kad gražiai pasirodę per para
pijos dešimtmečio iškilmes pasirody
tų ir kitomis progomis bei išaugtų į

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ PER 15 METŲ
HAMILTON, ONT. Bankelio “Tal

ka” visuotinis metinis narių susirin
kimas įvyko š.m. vasario 21 d. AV 
par. salėje. Dalyvavo 86 nariai iš 
1205. Pirmininkavo E. Sudikas, sek
retoriavo A.Repčys.šiuo susirinkimu 
buvo atžymėta ir bankelio 15 metų 
sukaktis. Valdybos ir komisijų nariai 
padarė veiklos pranešimus. Nors pra
eitieji metai buvo labai nepastovūs 
visame ekonominiame krašto gyveni
me, tačiau bankelio balansas padidė
jo virš $240.000, t.y. 15%. Bankelis 
buvo pajėgus aprūpinti narius pa-
skolomis gana prieinamomis sąlygo
mis. Paskolų išduota virš $388.000. 
Už asmenines paskolas imta 10%, už 
mortgičius — 9%. Susirinkimas nu
tarė išmokėti nariams už šėrų są
skaitose laikomus pinigus už vieną 
pusę metų 6% dividendo, už antrą 
pusę — 6.5%. Už laikomus specialio
se taupymo sąskaitose pinigus vienų 
metų terminui bankelis moka 8% 
palūkanų. Tomis sąskaitomis gausiai 
naudojamasi. Garantijos fondas pa
didėjo virš $71.000. Per 15 metų ban
kelis išmokėjo indėlininkams virš 
$376.000 palūkanų, ty. tokią sumą 
uždirbo nariai per bankelį. 1969 m. 
valdyba išmokėjo $460 pašalpų įvai
rioms lietuvių organizacijoms ir lie
tuviškai veiklai. Visuotinis susirinki
mas prie to dar paskyrė $1200 Ha
miltono šeštad. mokyklai ir $750 Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje. Susi
rinkime buvo diskutuotas ir banke-

didžiąją dalį Joninių programos bir
želio 27 d. šį kvietimą “Baltija” pri
ėmė. Bus šokama naujų, dar mažai 
matytų, o gal ir daugumai visai ne
matytų šokių. Choras yra parengęs 
naujų dainų repertuarą.

JAUNOJI “BALTIJA” įnešė 
džiaugsmo kibirkštį į senelių ir li
gonių širdis — vasario 27 d. šoko 
Parkwood ligoninėje. Kartu su lie
tuviais pasirodė vengrai. Mūsų jau
nieji pašoko du šokius, o broliai Rep
šiai pagrojo akordeonais du dalykus. 
Visi žiūrovai sėdėjo savo vežimėliuo- 
se-kėdėse. Po programos viena ligonė 
padėkojo. B. K.

lio namų įsigijimo klausimas. Tuo 
reikalu pranešimą padarė namų įsi
gijimo komiteto pirm. A. Patamsis. 
Kol kas neturima tinkamo namo 
pirkti, nors keli iš jų buvo disku
tuojami. Nutarta ir toliau jieškoti 
tinkamų bankelio reikalui namų. 
Pradžiai susirinkimas patvirtino na
mų įsigijimo fondą ir iš pelno į jį 
paskyrė $10.000. Namų įsigijimo, ne
kilnojamo turto klausimu tarė žodį 
ir B. Kronas, pažymėdamas, kad šio
ji rinka pastaruoju laiku ima sta- 
bilizuotis. Auditorius E. P. Nolan
patvirtino revizijos aktą ir pagyrė 
“Talkos” veiklą bei pažangą. Adv. J. 
Dodson džiaugėsi bendradarbiavimu 
su gerai tvarkoma “Talka”. B. Kro
nas gana įdomiai trumpais žodžiais 
supažindino susirinkimo dalyvius su 
vyriausybės ruošiama mokesčių re
forma.

Sekantiem trejiem metam į val
dybą perrinkti: A. Vainauskas ir J. 
Bulionis; į kredito komitetą — J. 
Mikšys, į revizijos komisiją — R. 
Kontenis ir A. Meškauskas. 1969 m. 
į “Talką” įstojo 105 nariai. Metai 
užbaigti su 1205 nariais, t.y. kas 
antras Hamiltono lietuvis priklauso 
“Talkai”. Pr. metais mirė 5 nariai. 
Susirinkimo metu dalyviai buvo vai
šinami kavute ir sausainiais. Kiekvie
nas gavo po plunksnakotį, kurie už
sakyti visiem nariam. Kas negavo su
sirinkime, galės gauti raštinėje. E. S.

didesnį buri.
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS Delhi 

skyriaus valdyba, vadovaujama A. 
Ratavičienės, paskelbė dėvėtų ^drabu
žių rinkimo vajų Suvalkų trikampio 
lietuviams padėti. Skyriaus vadovy
bė ir narės kas sekmadienį po pa
maldų parapijos salėj vaišina daly
vius kavute ir skaniais kepiniais.

PASKAITA APIE NARKOTIKUS 
įvyko vasario 22 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėj 5 v. p.p. Prelegentas 
— dr. Juozas Sungaila iš Toronto, 
moderatorius — dr. Br. Povilaitis. 
Susidomėjimas paskaita buvo dide
lis — jaunimo ir senimo buvo pilna
salė. Prelegentas labai aiškiai ir vis
pusiškai nušvietė narkotikų žalą, iš
keldamas mažiau ir daugiau pavojin
gus, sudarančius ir nesudarančius 
įpročio. Asmuo, pradėjęs vartoti 
“lengvus” narkotikus, netrukus nuei
na prie “stipresnių” ir labai žalingų. 
Klebonas tą patį sekmadienį kalbė
jo bažnyčioje per pamokslą apie nar
kotikus, paliesdamas juos iš dorinės 
pusės.

SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO 
VĖS ruošta Kaziuko mugė kovo 1 d. 
parapijos salėje praėjo sėkmingai. 
Lietuviškoji visuomenė ir parapija 
džiaugiasi gražia skaučių veikla ir 
stengiasi joms padėti.

REKOLEKCIJOS prasidės Kančios 
sekmadienį ir baigsis Palmių sekma
dieniu. Vedėjas — T. Anicetas Ta
mošaitis, S.J. Jis yra radijo valan
dėlės vedėjas Čikagoje. Kor.

LA. Valstybės
SAN FRANCISCO Lietuvių Bend- 

ruomenės valdybą šiais metais su
daro: prof. R. Sealey — pirm., I. 
Bartkus — sekr., J. Ručys — ižd., 
J. Bikulčius — kultūrinių r. vadovas 
ir A. Jazbutienė — parengimų Šeimi
ninkė. Kapelionu yra prof. kun. Ma
nelis, kuris kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį atlaiko lietuviams 
katalikams Mišias Notre Dame kole
gijos koplyčioje Belmonte. BALFo 
įgaliotiniu San Francisco apylinkei 
yra A. Vaitkus. R. Laurinaitienė ir 
R. Saliamonienė yra lietuvių šešta
dieninės mokyklos mokytojos.

LIETUVIŲ KOLONIJA Vašing
tone Vasario 16 atžymėjo atskiru 
šeštadieninės K. Donelaičio mokyk
los minėjimu — deklamacijomis, šo
kiais, dainomis, montažu. Mokiniai 
taipgi buvo išleidę savo rašinėliais ir 
iliustracijomis užpildytą laikraštėlį. 
Amerikos Lietuvių Draugija, išklau
siusi pamaldų Šv. Mato katedroje, 
susirinko Vašingtono viešbutyje, kur 
žodį tarė ir valstybės sekretoriaus 
W. P. Rogers sveikinimą perskaitė 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo vidaus rei
kalų deprtamento sekretoriaus pava
duotojas Kąri Klein, čia taipgi kal
bėjo jo žinioję pradėjęs eiti atsa
kingas pareigas inž. Valdas Adam
kus. Sveikino estų ir latvių draugijos 
pirmininkai. Invokaciją sukalbėjo tė
vų aplankyti atvykęs Vatikano diplo
matas prel. dr. Audrius Bačkis. Porą 
liaudies dainų padainavo Daiva Pu- 
zinauskaitė. Vasario 16 d. buvo su
rengtas priėmimas diplomatams ir 
augštiesiems valdžiis pareigūnams 
Lietuvos pasiuntinybėje.

VASARIO 16 MINĖJIME Brock
ton, Mass., paskaitą angliškai ir lie
tuviškai skaitė buvęs miesto savi
valdybės narys I. Moncevičius, pro
gramą atliko Šv. Kazimiero parapi
jos choras, diriguojamas kun. V. Val- 
kavičiaus, ir E. Ribokienės paruošti 
lituanistinės mokyklos mokiniai. Mi- 
nėjiman atsilankė Brockton burmist
ras John Sullivan. Spaudos parodą, 
kuri vėliau buvo perkelta i didžiau
sią šio miesto banką — First County 
National Bank, surengė Lietuvos vy
čiai. čia ypač daug dirbo inž. A. Ski
rias, dail. R. Bikinaitė ir dvasios 
vadas kun. V. Valkavičius. Paroda 
turėjo du skyrius: “Knygnešių era 
1864 — 1904” ir “Laisvoji spauda 
1970”. Su knygnešių laikotarpiu su
pažindino stambiom raidėm patrik
tas aprašymas, iš preL Pr. Juro “Al
kos” Putname gauti drožiniai, vaiz
duojantys vargo mokyklą, dr. J. Ba
sanavičių ir knygnešį, 1883 m. “Auš
ros” kopija, prof. S. Sužiedėlio pa
skolintas “Tėvynės Sargas” ir 
“Knygnešiai”. Laisvosios spaudos 
skyriui atstovavo lietuviški ir ang
liški JAV lietuvių leidiniai, J. Ka
počiaus išleistos “Encyclopedia Li- 
tuanica” I tomas, redaguotas Šv. Ka
zimiero parapijai priklausančio isto
riko S. Sužiedėlio. Vyčiai vieną en
ciklopedijos egzempliorių įteikė 
miesto bibliotekai. šia proga vys
kupijos laikraštis “The Pilot” paskel
bė netrumpą pranešimą apie encik
lopedijos leidėją ir jos redaktorių.

Vokietija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BĖS atkūrimo 52-ųjų metinių sukak
tis Vasario 16 gimnazijoje buvo pa
minėta 1969 m. vasario 24 d. mirusio 
Erdmono Simonaičio antkapinio pa
minklo atidengimu vietinėse kapinė
se. šiai progai pritaikytą žodį tarė 
Lietuvos atstovas Šveicarijoje dr. Al
bertas Gerutis, iš Stuttgarto atvykęs 
Jonas Glemža ir lietuvių kolonijas 
lankantis VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas iš Niujorko. Iškilmei vadova
vo Vasario 16 gimnazijos evangeli
kų tikybos dėstytoas F. Skėrys. Pa
minklas yra pastatytas lietuvių auko
mis. Paminklo atidengimą aprašęs 
laikraštis “Darmstaedter Echo” ve
lionį E. Simonaitį skaitytojams pri
stato kaip “ehemaliger Oberbuerger- 
meister von Klaipėda”, atseit, kaip 
buvusį Klaipėdos burmistrą, vengda
mas Klaipėdos vokiško pavadinimo 
Memel.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ gimnazi
jos salėje Įvadiniu žodžiu pradėjo di
rektorius V. Natkevičius, pasveiki
nęs minėjiman atvykusius aukštuo
sius svečius, kurių tarpe buvo VLIKo

pirm. dr. J. K. Valiūnas, Lietuvos at
stovas Šveicarijoje dr. A Gerutis ir 
Vokietijos federacinio parlamento 
narys prof. dr. H. G. Schachtschabel. 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas pri
minė, kad Lietuvos laisvės kova nėra 
užgesusi, bet tik įgavusi kitas formas. 
Jis taipgi dėkojo Vokietijai už pa
rodytą nuoširdumą lietuvių tautai, 
už paramą vienintelei lietuvių gim
nazijai. “Mannheimer Morgen” dien
raštis cituoja dr. J. K. Valiūno sa
kinį: “Mes niekada neužmiršime, ką 
mums duoda vokiečių tauta šiame 
sunkiame laikotarpyje.” Pagrindinis 
žodis Vąsario 16 minėjime priklau
sė federacinio parlamento atstovui 
prof. dr. H. Schachtschabel, gerai ži
nančiam Lietuvos istoriją. Pradėjęs 
nuo karaliaus Mindaugo karūnavimo 
1251 m., kalbėtojas atskleidė Lietu
vos laisvės kovas, įnašą Europos sau
gumui, kultūrinius laimėjimus. Jis 
taipgi rado nemažą panašumą dabar
tiniame vokiečių ir lietuvių tautų li
kime. Prof. dr. H. G. Schachtschabel 
teigimu, Lietuvai laisvę atneš dabar
tinio Europos suskaldymo pašalini
mas, atliktas taikiu būdu. Jis prašė 
jo kalbos nelaikyti sekmadienine po
litine prakalba, bet ją sutikti kaip 
objektyvią apžvalgą.

MENINĘ PROGRAMĄ Vasario 16 
gimnazijos surengtame Lietuvos ne- 
priklausimybės minėjime atliko 
xMannheimo augštosios muzikos mo
kyklos styginis kvartetas, J. Jasulai
čio vadovaujamas vyru kvartetas 
“Baltija” iš Wuppertal, K. Motgabio 
diriguojamas gimnazijos choras ir E. 
Tamošaitienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė. Styginis kvartetas pro- 
gramon buvo įtraukęs lietuvių kom
pozitorių kūrinius: J. Naujalio “Sva
jonę”, M. K. Čiurlionio “Menuetą”, 
K. Motgabio kvartetą a-dur “Už jū
relių, už marelių”. Gimnazijos cho
ras padainavo S. Šimkaus, J. Nauja
lio ir paties vadovo K. Motgabio dai
nų, o tautinių šokių grupė pašoko 
Kepurinę, Rugučius, Suktinį, Miki- 
tienę, Mergaičių šoki valso ritmu. 
Vyrų kvartetas “Baltija” penkiomis 
dainomis atskleidė tėvynės ilges}. 
Vasario 16 minėjimas šiemet susilau
kė plataus atgarsio vokiečių spaudo
je. Plačius nuotraukomis iliustruotus 
aprašymus paskelbė net penki laik
raščiai — “Odenwaelder Zeitung”, 
“Lampertheimer Zeitung”, “Mann
heimer Morgan”, “Rhein-Neckar Zei
tung” ir “Darmstaedter Echo”.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIAMS Vasa

rio 16 minėjimą šiemet surengė jau
nimas — Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Adelaidės skyrius, 
programai pasirinkęs net dvi dienas 
— vasario 14 ir 15. Minėjimas buvo 
pradėtas pačių studentų jėgomis pa
statytu A. Kairio vaidinimu “Paliki
mas”. Studentai patys šį veikalą re
žisavo, vaidino, patys jam pasigami
no scenovaizdžius, prisitaikė apšvie
timą, muziką ir net grimą. Sekan
čią dieną antrojoje minėjimo daly
je pagrindinį žodį tarė jaunas aka
demikas Gytis Šimkus. Remdamasis 
studentų apklausinėjimo duomeni
mis, jis pažėrė priekaištų tėvams, 
kad net pusė jų vaikų nėra supažin
dinti su Vasario 16 reikšme, Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpiu ir 
laisvės netekimo aplinkybėmis. Moks
leiviai ateitininkai Linas, Aidas, Sau
lius ir Sietynas Kubiliai, keturi bro
liai, nustebino minėjimo dalyvius 
puikia Pr. Pusdešrio paruoštos eilė
raščių pynės “Aš čia, gyva” deklama
cija. Jiems nenusileido keturios sese- 
rvs — Rūta, Dalė, Audrė ir Irena 
Bielskytės, Lietuvos ilgesį atskleidu- 
sios sutartinėm ir melodeklamacijom. 
Jaunimui laisvas rankas davusi vy
resniųjų karta baiminosi, kad nepa
vyks du kartus užpildyti Lietuvių 
Namų salės. Pasirodo, baimintasi bu
vo be reikalo. Abi programos dalys 
buvo atliktos pilnai salei žiūrovu, į 
kurių gretas šiemet įsijungė ir di
desnis jaunimo būrys nei kitais me
tais. Belieka tarti: pagarba Adelai
dės jaunimui!

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
Australijos rajono vado pareigas iš 
Vytauto Neverausko perėmė trejiems 
metams inž. Aleksandras Jaktas. Bai
gęs geodezijos studijas Kauno uni
versitete, šiuo metu jis yra Sidnė
jaus miesto savivaldybės vyr. inžinie
rius.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET - 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Mrfn St. Eost, komb. 203, tel. S28-0511
Darbo valandos: 
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30—5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
Šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

liepos ir Rncniūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta.

Mokame nž:
depozitus _____ _____ 5%
šėrns ir sutaupąs ....„ 614%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__________„____ 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekHn. turto paskolas iš 9%

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 

Tel. 522-5028

Nemokama nvvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš SL850.000.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis
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jaunimo žiburiai
Ko trūksta organizacijoms?

Hipiai ir radikalai-maža grupė

Lietuviškose organizacijose iškyla pirmiausia vadovavimo problemos. Labai sunku suderint visų laisvą laiką. Nėra noro pasiaukoti. Sąlygos tokios, kad vadovas nustoja vilties — praranda norą dirbti.
Neparuošti vadovaiMano manymu, didžiausia kliūtis yra ta, kad šių dienų jaunimui trūksta vadovų, kurie jiems būtų artimesni, juos galėtų suprasti. Kai augo lietuviškas jaunimas, gimęs ne Kanadoj, t.y. dabartinė vidurinioji karta (pirmoji išeivijoje subrendusi karta), niekas nesirūpino perdaug juos paruošti ateičiai tautiniu atžvilgiu. Senoji karta dar buvo pačiam darbingume, pačiam klestėjime, o vadų netrūko ir atrodė, kad taip visuomet bus. Dabar, kai pailso, nebepajėgia ir mato, kad nėra kam pavaduoti. Be to, senoji karta jau perdaug nutolusi nuo jaunimo. Daug lengviau būtų viduriniajai kartai su juo susikalbėti ir jį suprasti. Bet ši karta, nors ir kalba lietuviškai, laiko save lietuviais, net ir priklauso ar remia vieną kitą lietuvišką vienetą, — bet vadovauti, dirbti nenori. Kodėl? Nes nebuvo kam paruošti, čia ir glūdi paslaptis: taip atsirado didžioji kartų praraja. Ir juo tolyn, juo labiau ji didėja. Kai buvo susigriebta šią spragą atitaisyti, mažai dėmesio kreipta į viduriniuosius ir šokta iš karto prie jaunųjų, šiems gi sunku, nes ne tik* patyrimo trūksta, bet ir patys dar yra nenusistovėję, pilni konfliktų. Jie ir norėdami padėti ar dirbti nepajėgia. Jiems būtų daug lengviau, jeigu pamokymai, nurodymai eitų iš viduriniųjų. Jie daug greičiau susikalbėtų. Nejaugi mes taip mažai turime per 30 metų besiritančių žmonių, kad darbą reikia krauti gimnazistams ir studenčiokams?Keisti metodusKodėl jaunimas retėja organizacijų eilėse? Ideologijos nepakeisim, nes keisdami ir organizaciją išardysim. Problema yra ne ideologija, bet metodai, kuriuos galima pakeisti. Jeigu jau

Regina Varanavičiūtė

Kelionė į rudenį
i

Gimti 
su triukšmu! 
Ar reikia 
to triukšmo? 
Dėl ko 
tas triukšmas?
Laimingas — liūdnas 
tas gimimas — 
ar ne pradžia 
mirties?

II
Vienas 
prie lango su 
vakaro saule 
jis laukia 
nakties.
Tamsu, 
liepos šilima 
sunki.
Laikas slenka lėtai.
Moteris, 
mergaitė 
ji ramina 
be žodžių, be jausmų. 
Kartu 
prie lango su 
ryto saule 
jie laukė

! dienos.

III
Namų 
nebėra, 
draugai 
užmiršo.
Kur slėpti 
vienatvę, kuri ateina su 
dienos pabaiga 
pas tave?
Atiduok man savo prisiminimus, 
tas vaiko dienas, 
kur saulė tave mylėjo, 
kur naktys buvo prie 
motinos krūtinės 
praleistos.

IV
Ateik mas mane, ruduo, 
dar aš jauna 
esu, 
bet vasaros naktys 
man neduoda 
ramybės, 
ir pavasario vilti 
aš išleidau 
negalvodama.

V
Saulėta diena. 
Pasikeitimas 
Į mėnesieną.
Rytas Į vakarą. 
Pavasaris Į rudeni, 
Dienos, metai nyksta.
Bus pasikeitimų.
Vakarykštė mintis rytoj 
Bus prisiminimas, 
Mūsų vardai 
Bus prisiminimai.

Bažnyčia, tokia tvirta uola, priėjo išvados, kad reikia prisitaikyti prie gyvenamojo momento, tai ką bekalbėti apie organizacijas? Reikia stengtis suprasti, kas jaunimą domina dabar. Tikslą lengviau pasiektume, jeigu netesiogiai stengtu mės įskiepyti bręstančiam jaunimui lietuviškus idealus ir tikslus. Jaunimas turi jaustis lietuvišku, suprasti ką reiškia būti lietuviu ir kodėl. Tada jis supras, kodėl Lietuva mums ir šiandieną svarbi ir kodėl mes rūpinamės ne tik Vietnamo, bet ir jos padėtim.
Ugdyti asmenįLietuviškos organizacijos turėtų ugdyti lietuvybę — kalbą ir tautines tradicijas. Aktualiom diskusijom organizacijos gali sukelti interesą. Taip pat jos galėtų padėti jaunimui išlaikyti tiesų kelią jo kritiškuose metuose. Organizacija turėtų ugdyti vadovus. Tėvai turi atsakomybę organizacijoms — išauginti moralinį asmenį, kuris myli savo religiją, tautą, kilmę, kalbą.Jeigu visa lietuvių bendruomenė — jauni ir seni — prisimintų sekančius punktus is Lietuvių Chartos ir pagal juos gyventų, tai galėtume sakyt, kad dar yra vilties lietuvybę išlaikyti ir su ja lietuviškas organizacijas. Štai ką sako minėtoji Lietuvių Charta:
I. Tauta yra prigimtoji žmonių 

bendruomenė. 2. Lietuvis lieka lietu
viu visur ir visada. 3. Savo tėvų iš
laikytą Lietuvos tautos gyvybę lietu
vis perduoda ateities kartoms, kad 
amžinai gyventume. 4. Kalba yra 
stipriausias tautinės bendruomenės 
ryšys. Lietuvių kalba yra tautinė 
garbė. 5. šeima yra tautos gyvybė— 
lietuvis kuria lietuvišką šeimą. 6. 
Tautinė kultūra yra kelias i tarptau
tini pripažinimą ir bendravimą. 7. 
Lietuvis brangina savo tautos praei
ti ir tautinius papročius. 8. Lietuvis 
ugdo tautini solidarumą. 9. Lietuvis 
kuria ir palaiko lietuvių organizaci
jas. 10. Lietuvis lojalus savo gyvena
majam kraštui. 11. Lietuvio santy
kius su nelietuviu nustato artimo 
meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus 
laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui. A. Volungytė 
Ir senovės kunigui 

nebūtų aišku...Keičiasi gamta, jos kūnai; net ir neorganinė medžiaga per šimtmečius pasikeičia. O ką jau kalbėti apie trumpaamžį žmogelį. Čia tik ropojo ant. žemės keturiomis, jau, žiūrėk, bręsta, sensta ir pavirsta į dulkes. Istorija jnums rodo, kad pasaulis visais šimtmečiais vietoj nestovėjo, ypač XX amžiuje. Jei atsikeltų iš numirusių praėjusio šimtmečio garsiausias gydytojas ir jam pasakytum, kad šiandieną žmogaus širdį pakeičia, jis tikriausiai lieptų važiuoti į psichiatrinę ligoninę. Jei pasakytum praėjusio šimtmečio mokslininkui, kad žmogus šiandien pasiekia mėnulį ir nuo jo pasirinkęs akmenų grįžta į žemę, tikriausiai atsakymas būtų toks pat. Jei narsiajam Napoleonui pasakytum, kad šiandien yra toks ginklas, kuris per kelias sekundes didžiausią miestą paverčia į dulkes, jis netikėtų. O visdėlto taip yra XX amžiuje. O kiek pasikeitė žemėlapis? Kiek nužudyta nekaltų žmonių, sugriauta ir atstatyta miestų? Man rodos, kad ir praėjusio šimtmečio kunigui įėjus į bažnyčią pamaldų metu nelabai būtų aišku kur jis yra atsiradęs. Sakytų: čia jau ne pagal šventą Raštą, kuriame pasakyta: “Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis”. Su tais išradimais, bei pakeitimais nejučiomis yra pasikeitęs ir pats žmogus.Romas Ledas• Britanijoj patys didžiausi knygų skaitytojai yra kaliniai. Bibliotekų statistika rodo, kad vidutiniškai kiekvienas kalinys per metus perskaito 250 knygų.

M

Tėveli, man lobai reikia pinigų. Gal turi smulkių?.

Abi susirūpinusios — viena autografais ant rankos, kita — artėjančiais egzaminais

Studentas atsako vyresniajai kartaiPer praeitus kelis “TŽ” numerius ėjo monologas apie vėžį studentuose. Pažiūrėjus Į faktus, reikia pripažinti, kad liga yra. Pagrindinė visų tėvų malda ir gyvenimo svajonė yra, kad vaikas išsimokslintų ir vestų lietu- vį(ę). Turėdamos tokius tikslus, organizacijos ėjo pilnu tempu į visuomeninę veiklą. Jungiantis principas viso to veikimo buvo draugiškumas. Kas savaitę būdavo šokiai, iškyla, “vyno ir sūrio” pobūviai. Veikla buvo neutrali ir viską apimanti. Atrodo, nebuvo reikalo nagrinėti lietuviškus išeivijos klausimus, nes atsakymai^ pagal vyresniuosius, buvo aiškus. Mes, lietuviai studentai, darėm, ką kanadiečiai studentai darė, ir vienintelis skirtumas mūsų veikloje buvo, kad mes veikėm su lietuviais. Mes visi sutikome, kad ši veikla yra tautiška. Mes turėjome tiesos, bet, deja, tai nebuvo pilna tiesa. Mūsų studentų veikla buvo tik maža dalelė tautiškos veiklos. Nebuvo studentams parodyta, kad yra ir kultūrinė veikla.Materialistinė aplinkaŠis tėvų “draugiškumo” principas ir iš to išplaukianti veikla paskleidė vėžio sėklas studentų širdyse. Po kurio laiko ir po daugelio išsipagiriojimų keli studentai pamatė, kad ši lietuviška veikla nebuvo geresnė už kanadietišką. Su anais veikla buvo Įdomesnė ir platesnio masto. Atsibudantis studentas pamatė savo miglotoj aplinkoj savo kūrybiškumo sužlugdymą. Lietuvių studentų veikla užmigdė jaunuolio sielos jautrumą ir aplamai nutašė jį kaip tipišką kanadietį studentą. Niekas jam neperdavė kultūros reikalingumo jausmo. Gyvendamas krašte, kuriame vyrauja materialistinė pasaulėžiūra, jisai buvo dvasiškai nustelbtas. Ne tik jis nerado pozityvių elementų svetimoje kultūroje, bet dargi buvo asimiliuotas į bendruomenę, kuri pasisako už šeimos ardymą, religini neutralumą ir tarptautiš- kumą. Didžiausios jaunimo vertybės buvo laisva meilė, laisva sąžinė ir pasaulinė taika. Studentui reikia krikščioniškos “ramybės” dvasios, o ne politinės taikos propagandos, šio krašto studentui, lietuviui ir kitataučiui, trūko vidinės, dvasinės, intelektualinės veiklos. Deja, jis tos svarbiausios pagrindinės veiklos pas savuosius nerado. Kristaus žodžiai savo tautai buvo tokie patys — Jis atėjo pas savuosius, ir jie Jo nepriėmė.Tie studentai, kurie nepagalvojo apie veiklos tuštumą, buvo nepasiruošę kovoti prieš humanistinius tarptautinius principus. Jie priėmė kanadiečių principus ir lietuvišką veiklą, bet negalėjo jų suderinti gyvenimo eigoje. Kai jie atsidūrė prieš pagrindinius gyvenimo klausimus (pvz. vedybas, religijos pa

sirinkimą, vaikų auklėjimą, mokslą), įklimpo į Vakarų kultūros minkštą patalą. Tie, kurie susituokė su kitataučiais, ir net lietuviškos šeimos, liko be dvasinio įsipareigojimo, buvo praktiškai tik džiūstantį .šakelė mūsų lietuviškos išeivijos medžio.žodžiai ir pavyzdžiaiMonologas sukasi apie studentiją, ateitį ir išeivijos likimą. Turiu kelis pasiūlymus:I. Reikia vyresniajai kartai suprasti, kad yra problema. Džiaugtis, kad studentas baigia universitetą, yra savęs pajuokimas, jeigu jis negrįžta į savo bendruomenę — joje veikti ir jai vadovauti. Reikia įjungti studentus į kultūrinį veikimą, neužmirštant, kad ir visuomeninis Lietuvos išlaisvinimo klausimas turi lygią svarbą. Yra tik vienas būdas įtikinti studentą, kad tautinė veikla yra svarbi, būtent, pavyzdys. Jei vyresnioji karta rūpinasi tik naujais automobiliais, naujais namais, naujom išvykom į Meksiką, tai kaip studentas gali matyti jų nuoširdų tautiškumą, juoba, kad parapijos skolose ir organizacijos vis šlubuoja. Jei tėvai skatina savo, vaikus skaityti lietuvišką spaudą, o patys jos mažai turi ir dar mažiau laiko jai skaityti, tai kaip studentas turi žiūrėti į tą veidmainiškumą? Nerealu smerkti visus vyresniosios kartos asmenis. Dalis jų studentais rūpinasi, kaikada perdėtai giria, bet jie ir dirba. Jie yra paaukoję savo gyvenimą šiai veiklai, kad pavyzdžiu ir darbais įrodytų, jog jų principai yra tikri ir nepamainomi.Akademikai!II. Reikia akademikams pradėti daugiau veikti lietuviškoje bendruomenėje, ypač su studentais. Jei studentai nemato savo vyresniųjų draugų parapijoje, organizacijoje, komitete, tai kaip ilgai jaunesnieji tuose vienetuose išsilaikys? Akademikai rodo savo pavyzdžiu, kad jiems visi kultūriniai reikalai nelabai svarbūs. Jiem svarbiau užsidirbti gerą algą, rūpintis vien šeimos auklėjimu, dalyvauti parengimuose ir nuošaliai egzistuoti,- “nes jų laikas dar nėra atėjęs”. Kol tas laikas ateis, jie bus jau karste. Visada galima rasti laiko svarbiam dalykui. Sakydamas, kad nėra laiko, duoda suprasti, kad tai nėra svarbus dalykas. Tik akademikai gali duoti studentijai gyvą lietuvišką dvasią. O jei akademikai patys jos neturi, tai vėžys nepagydomas. Mano manymu, tik akademikai gali duoti studentams tokius pasiūlymus, kurių senoji karta nesugeba jaunajai duoti. Lietuvių Studentų Sąjunga neatsistos bė akademikų pagalbos. Tektų, apgailestauti, jei studentijos veikla, būtų vėl tik eilė “baliukų”. Reikėtų paskaityti vieną kitą knygą lietuvių kalba (parašytą studento bei akademiko) arba gerą vertimą, veiklos kritiką, lituanistinę studiją, dalyvauti demonstracijose, stovyklose. Būtų gerą pamatyti vieną kitą užsidegusį lietuvį studentą.
, Apsidairykim!III. Pagaliau reikia patiems studentams pagalvoti, kodėl egzistuoja lietuviški laikraščiai, žurnalai, knygos, lietuviškas menas ir istorija, lituanistinės mokyklos ir parapijos. Studentams reikia susipažinti ne tik su savąja kultūra, bet ir pažiūrėti aplink save, paklausti, ar šiaurės Amerika iš viso turi kultūra. Studentas jieško atsakymų i pagrindinius klausimus ir, jeigu randa atsakymus universitete, nenustebkim’ kad paneigia savuosius.

Dvasinį įsipareigojimą jaučias 
individas niekad negalės sakyti: 
“Aš jau atidirbau savo dali, pa
lieku darbą kitiems — jaunes-

niesiems.” Kol Lietuva vergijoj, nė vienas iš mūsų nesame atidirbę savo dalį. Kol broliai ir seserys vargsta, tol mes turime dirbti, — ne sau, bet jiems. Esmėje visas lietuviškas veikimas sukasi apie krikščionišką pasiaukojimą kitiems. Ir tas, kuris lenkia galvą savo broliui, • bus išaugštintas.Turiu vilties, šalia viso savo pesimizmo, kad šiame kultūros konflikte išaugs stipresnė karta. Šis įtampos principas ne tik pritaikomas lietuvių išeivijai, bet ir pačiai Lietuvai, nes panašus kultūrinis ir ideologinis konfliktas egzistuoja ir tenai. Studentas
Gerb. Redaktoriau, atsiprašau už 

kalbos neturtingumą ir žodžių netai
syklingumą. Esu tik vienas pavyz
dys to kultūrinio trūkumo išeivijo
je. Tikiuosi, kad monologas pasida
rys dialogu. Linkiu Jums sėkmės ir 
ištvermės Jūsų darbe. Esu dėkin
gas už progą pasisakyti. Jūsų —

Studentas

Beveik kiekvieną savaitę paskutiniųjų penkerių metų laikotarpyje kuris nors populiariųjų, žurnalų spausdindavo straipsnį apie jaunimo kultūrą, jaunimo revoliuciją, jaunimo protestus, kartų prarają, jaunimo sukursimą ateitį, reikalą patenkinti dabartinio jaunimo reikalavimus, nes jų rankose esanti ateitis.
Argi taip?Ar iš tikrųjų dabartiniai jaunimo Šūkavimai taip svarbūs ateičiai? Juk labai aišku, kad ateityje dabartinis jaunimas jau bus seniai. Be to, padėję žurnalus į šalį, pažvelkime į tai, ką sako apie jaunimą sociologų statistikos.Dr. Austin, paskyręs paskutinį dešimtmetį labai šakoto ir tikslaus statistinio studentų gyvenimo tyrinėjimo aparato suorganizavimui, dabar kasmet sausio mėnesį pateikia visas svarbiausias žinias apie 300,000 naujai universitetan įstojusių studentų. Toks žinių bankas yra labai naudingas sociologams, o taipgi svarbus ir mums, norintiems pasverti visus žurnalistų teigimus apie jaunimą.Skaičiai kalbaPagal šio žinių banko statistinius duomenis, mažiau nei trečdalis naujai įstojusių universitetan studentų laiko save liberalais ir tik saujelė save priskiria prie naujosios kairės šalininkų. Didžioji dauguma studentų save laiko arba vidurio kelio žmonėmis, arba konservatyviaisiais. Tik vienas ketvirtis visų studentų pasisako už ma- rijuanos legalizavimą. Trys penktadaliai studentų mano, kad kolegijų bei universitetų administracijos yra perdaug nuolaidžios maištininkams bei riaušininkams. Hipiai ir radikalai sudaro tik mažą Amerikos studentų nuošimtį, o jų tėvai 

Moksleivių ateitininkų suvažiavimo prezidiumas Dainavos sto
vyklavietėje. Viduryje — pirm. Algis Norvilas iš Niujorko

Nuotr. Almio Kuolo

Tavo laisvė baigias, kur jo prasideda

STEBINT, KAS VYKSTA lie
tuvių kilmės jaunimo tarpe, at
rodo, labai reiktų, kad sąmonin
goji lietuvių jaunimo dalis pra
dėtų naują žygi. Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, studentų ir 
moksleivių, organizacijos, Lie
tuvos vyčiai, skautai galėtų su
daryti viena santarvę, stengda
miesi surasti visus ir visur pa
saulyje lietuvių kilmės jaunuo
lius ir juos pakviesti Įsijungti 
Į pasaulio lietuvių jaunimo šei
mą. Organizacijos neturėtų lauk
ti kada kiti jas pakvies i tą dar
bą. Kiekviena organizacija savo 
iniciatyva turėtų tai pradėti 
pirmiau, negu visos susitars. Vi
sos organizacijos, bendrai susi
tarusios, turėtų sukurti nedide
lį dinamišką vienetą tokiam 
darbui skatinti ir plėsti. Tame 
visų judinimo vienete 
galėtų pagal reikalą būti kas 
nors ir iš suaugusių. Tiesa, kad 
prie PLB yra jaunimo atstovai, 
tačiau čia minimos iniciatyvos 
PLB dar neparodė. Tiesa ir tai, 
kad visos jaunimo organizaci
jos stengiasi surasti sau nau
jų narių, tačiau čia kalbama ne 
apie vienai ar kitai organizaci
jai narių verbavimą, o apie vi
sų jaunų lietuvių sąmonės kėli
mą ir palaikymą, ypatingai to
kių, kurie yra dar labai toli nuo 
tokio lietuviškumo laipsnio, kad 
priklausytų lietuviškai organiza
cijai. Ir PLB ir jaunimo orga- 
zacijoms reikia šia linkme nau
jos ir ugningesnės iniciatyvos. 
Reikia iniciatyvos per sąmonin
gus lietuvius surasti, suregist
ruoti visus lietuvių kilmės jau
nuolius, nepaisant, ar kuris sa
ve tokiu laiko, ar ne. Lietuviai 
stengiamės surasti ir suranda
me Lietuvai ir lietuviams drau
gų nelietuvių tarpe. Juo labiau 
dera stengtis surasti visus jau
nus lietuvius ir juos padaryti 
sąmoningais savo tautos nariais. 
Jeigu vieni Lietuvos vyčiai yra 
parašę jau nevieną šimtą tūks
tančių laiškų nelietuviams Lie
tuvos ir lietuvių reikalais, tai 
visoms lietuvių jaunimo organi
zacijoms kartu neturėtų būti 
nei per sunku, nei perdaug kaž
kurioms progomis pakalbinti 
laišku ar kitokiu būdu savo kil
mę užmiršusius ar nuo lietuvių 
nutolusius jaunus lietuvius. Ne
reikia abejoti, kad už tokj sa
vųjų dėmėsi daug jaunuolių bū
tų dėkingi.

Jaunam asmeniui padėti būti 
sąmoningu savo tautinės tapaty
bės piliečiu yra ne vien tauti
nis reikalas. Tai būtų didelės ir 
plačios vertės moralinė ir kul
tūrinė misija, naudinga ne vien 
lietuviams, bet ir visai visuome

nei. ("Laiškai Lietuviams”)
VYSK. V. BRIZGYS

Girdime daug kalbų apie individo teisę, laisvę ir panašiai. Atrodo, kad visi mielai pripažįsta ir pasinaudoja tomis teisėmis, kai patogu, bet šis klausimas tuo negali baigtis.Kiekvienas asmuo iš prigimties yra individas. Iš prigimties jis natūraliai gauna tam tikras individo laisves, pagal, kurias jis gali gyventi ir kuriomis gali naudotis. Bet jis taip pat turi pripažinti kitų individualybę, kuri jį šiek tiek apriboja. Jei vieno žmogaus teisės kitam asmeniui kliudo veikti, tai pasidaro nenatūralus teisiu gobšumas ir laisvių paniekinimas. Kad žodis “laisvė” būtų realus kiekvienam individui, žmogus turi būti apribotas. Todėl ir galima sakyti, kad pilnutinė laisvė yra tiktai ta, kuri yra apribota kito teise.Matome iš vienos pusės, kad kiekvienas turi tam tikras teises. kurias kiti turi pripažinti. Bet tai ne vienos krypties kelias. Su kiekviena teise yra susijusi ir atsakomybė sau ir kitiems. Abi puses reikia derinti, kad nė viena ju nenukentėtu. Deja, esame linkę pasinaudoti teisėmis ir paneigti atsakomybę.Kas nustato individo laisvės normas? Jei norime konkrečiai ir labai objektyviai sužinoti aoH šį klausimą, turime pasiskaityti teisių knygose. Deja, toks atsakymas nepakankamas, nes susiduriame su kliūtimis. Knygos yra žmonių kūriniai ir dėlto galima jose rasti klaidų bei nu

Parašiau straipsnį laikraščiui. Kaip tau atrodo — ar geras?

dažniausiai yra konservatyvus 
vidurinės klasės žmonės. Be to, 
nėra jokių duomenų, rodančių, 
kad šių dienų studentai-maišti- 
ninkai, sulaukę 30 ar 40 metų, 
bus kitoki nei žmonės buvę jau
nuoliais prieš 20 ar 30 metų.Kiti statistiniai duomenys rodo, kad du trečdaliai visų Amerikos studentų palaikė prez. Nik- soną rinkimuose ir pusė visų studentų dabar jį remia Vietnamo karo politikoje. Visa tai rodo, kad kartų praraja yra tik lakių vaizduočių fantastinis kūrinys, skelbiamas žurnalų skiltyse. Rašantieji straipsnius dažnai padaro klaidą parinkdami Harvardo, Berkeley, Columbia ir San Francisco State universitetus kaip pavyzdžius, būdingus visiems Amerikos universitetams. Tikrovėje taip nėra.

Naujas laikotarpisJaunuoliai, kurie augina ilgus plaukus, barzdas, nesiprausia, retkarčiais parūko marijuanos, liberališkai pasisako lytiniais klausimais (nors praktiniame gyvenime taip nesielgia), visiškai panašūs į senesnio laikotarpio jaunuolius, dabar tapusius jų tėvais.Šiuo metu žengiame į laikotarpį, kuriame žurnalistai skelbs, jog “jaunimo kultūra” eina iš mados, jaunimas nebėra populiarus. Visa tai reikš, jog kaikurių universitetų vadovybės pagaliau įgavo pakankamai drąsos pasipriešinti radikaliems jaunuoliams, žinoma, raštuose tai skambės kaip radikaliojo dešimtmečio pabaiga. Gal ir įdomiau, kai rašoma su tokiu patosu, tik svarbu, kad skaitytojai suprastų, jog ir ateityje taip rašys tik apie 5% studentų. Kiti 
95% niekad nebus radikalai ir nebus reikalo atsisakyti to radikalumo. Visa tai tik žurnalistų sensacingas mitas. Tai tvirtina jau nevienas stebėtojas.

Kun. J. Staškevičius

krypimų, ypač praktiniame gyvenime.Pvz. Afrikoje matome vienus žmones laisvesnius už kitus, nes valdžia yra nustačiusi, kiek laisvės ta rasė gali turėti ir panašiai. Tai rodo trūkumą knygose ir praktikoje. Žiūrint į laisvių nustatymo klausimą, gal reikėtų vietoj jo paklausti save: “Kaip mes dabar naudojame tą laisvę, kurią turime, ar pakankamai laikomės laisvės apribojimo?”Jeigu jieškome masto, pagal kurį galėtume nustatyti savo laisvę, turime pažiūrėti į tuos dalykus, kuriuos mes įvertiname. Pradėti galim savimi ir savo sąžine.Individas ir laisvė yra neišskiriami dalykai: jei kalbame apie individą, savaime kalbame ir apie laisvę bei atvirkščiai. Niekas nepasakys, kiek tu laisvės galėsi turėti. Tą turi pats sąmoningai nuspręsti, saugodamas kito teises. Tai nėra vienos dienos, nei vienų metų uždavinys, bet viso gyvenimo.
Kęstutis šeštokas

AR GIRDĖJOTE?Jaunimo puslapis “Jaunimo Žiburiai” pasirodo maždaug karta | mėnes|. Redakcija laukia skaitytojų ir rašytojų dėmesio, ypač rašytojų. Rašykite apie tai, kas šiandieną jaunimui aktualu. Siųskite savo rašinius, eilėraščius, piešinius, įdomesnes nuotraukas: 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.



6 pst • Tėviškės žiburiai • 1970. III. 12 ~ Nr. 11 (1050)

CALGARY, ALTA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BE minėjimas, kurį surengė K. L. 
Bendruomenės vietinės apylinkės 
valdyba vasario 14 d. puošnioje 
Orange Hall, buvo labai sėkmingas. 
Į banketą atsilankė 150 asmenų. Jau 
antri metai apylinkės valdyba ren
gia tokį puošnų minėjimą. Jame di
desnę pusę dalyvių sudarė jaunimas. 
Pažymėtina, kad mūsų ir kitų vieto
vių lietuvių jaunimas nemėgsta da
lyvauti parengimuose, daromuose 
menkose salėse su armoškos muzi
kos šokiais. Jis nori puošnios, kultū
ringos atmosferos. Siame minėjime- 
bankete nebuvo meninės dalies, nes 
kalgariečiai neturi meninių pajėgų. 
Reikėjo pasitenkinti pobanketinėm 
kalbom. Minėjimui vadovavo ir ati
tinkamą kalbą lietuviškai ir angliš
kai pasakė apylinkės valdybos pir
mininkas A P. Nevada. Antruoju 
kalbėtoju buvo vyr. Įeit. Baršauskas, 
kuris taip pat pasakė patriotinę kal
bą abiem kalbom. Sveikinimo kal
bas pasakė estų ir latvių bendruo
menių pirmininkai — O. Lamann ir 
E. Korns. Į minėjimą atsilankė tau
tiečiai ir iš tolimų vietovių: J. To
mai ir V. Rutkauskai iš Brookso, p. 
Gureckai iŠ DrumheUer, A. Dubaus
kai iš Red Deer. Dalyvavo keletas 
svečių anglų ir vienas verslininkas 
indietis Arora su žmona. Pastarasis, 
išgirdęs prakalboje sanskritą, susi
domėjo Lietuva ir prašė spausdinių 
apie ją. — Minėjimas apylinkės iž
dui davė $202.50 pelno. Tautos Fon
dui suaukota virš $100 — mažiau nei 
pernai. Atrodo, geriau yra rinkti au
kas tiktai prie specialaus staliuko. 
Kalgariečiai nemėgsta prašinėjimų.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĘ orga
nizuoja A Baruta-Rutkauskaitė ir 
McDonald-Ramūnaitė. Tikimasi, kad 
ateis talkon ir Jonė Young-Kvietytė, 
dėstanti išraiškos šokį Kalgario uni
versitete. šiam darbui jas pakvietė 
Bendruomenės pirm. A. Nevada. Jis

parūpins ir atitinkamus vadovėlius.
J. IR A. KARPAI iš Coronation 

išvyko mėnesiui atostogų į Havajų 
salas. Rašo apie malonų orą ir ne
skanius gėralus, žada atvežti jų pa- 
ragauti.

KĘSTUTIS ŠALKAUSKAS IR PO
NIA susilaukė naujagimio—broliuko 
dviem sesytėm. Sveikiname laimin
gus tėvus. K. Šalkauskas profesoriau
ja Kalgario universitete. Jo šeimo
je kalbama lietuviškai.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo minėjimas įvyko vasa
rio 20 d. Westgate viešbučio Blue 
Room salėje. Tai buvo banketas-va- 
karienė su šokiais, grojant patefono 
muzikai. Meninės programos nebuvo. 
Kalbas pasakė estų bendruomenės 
pirm. O. Lamann, latvių — inž. E. 
Korns, lietuvių — A. P. Nevada. Be 
to, dalyvavo p. Nevadienė ir p. p. 
Gustai Elviai. Iš viso dalyvių buvo 
apie 70. Aukos nebuvo renkamos.

PAVASARIO ŠOKIŲ VAKARAS 
rengiamas Bridgeland Community 
Hall (Memorial Dr. ir 8 St. N. E. 
Calgary). Tai bus paskutinis šios 
Bendruomenės valdybos parengimas. 
Jame bus programa ir valso varžy
bos. Laimėtojams skiriama premiją 
— bronzos statula.

KLB KALGARIO APYLINKĖS 
visuotinis susirinkimas šaukiamas 
š. m. balandžio 19 d. Jame valdyba 
duos veiklos apyskaitą, revizijos ko
misija padarys pranešimą apie lė
šas, o nariai turės progos sumokėti 
solidarumo įnašus. Bus renkama nau
ja valdyba.

AUKOJO TAUTOS FONDUI 1970 
m. vasario 14 d. per Vasario 16 mi
nėjimą, surengtą KLB Kalgario apy
linkės valdybos: po $10: Mt. Leščins
kas, M. Brūzga; po $5.: Latvių B-nės 
pirm. E. Korns, A. K., K. Lubauskas, 
K. Slavinskas, A. P. Nevada, M. Ne
vadienė, G. Klimavičienė, J. Dubaus
kas, T. Anderson; po $2: A. Klima-

vičius, P. Venciūnas. J. Tomas. Pr. i dalyvius pakvietė vaišėms ir drau- A 11 |f A I H T A 11 T A C FONDUI 
Gluoksnys, V. Grigienė, P. Devenis, giškiems pokalbiams. Panašių minė- v ** • ** a v v
P. PM Vyt Nevada; po $1: K. Pol- jimų pageidautina daugiau, 
manas, A. Vizbaras, O. Brūzgienė, MARIJA JANUŠKIENĖ, eidama į 
J. Glineckas, J. Lokis, A. Dibulskis, Vasario 16 minėjimą, paslydo ir nu- 
A. Janulevičius, O. Sadman, E. Hein- - — • • • •’* *- T
palu, G. Elvis, A. Linkevičius, G. 
Sielka, D. Žekonis, T. Dubauskas, V- 
Dubauskas, R. Phelps, V. Kučins
kas, "V. Rutkauskas, B. J auga, V. Ru
činskienė, W. Rydlicki, Ramūna 
Macdonald, R. Kasper, B. Wakeford. 
Ačiū visiems. Kor.

WINNIPEG, MAN.
VASARIO 16 paminėjom vasario 

22 d. Esant šiltam orui, susirinko 
daug tautiečių. Pamaldas atlaikė sve
čias kun. Iz. Grigaitis iš Edmontono 
ir tarė žodį. Pamokslą pasakė kle
bonas kun. J. Bertašius. Lietuvos vė
liavą nešė studentai — Algis Dieli- 
ninkaitis ir Algirdas Januška; paly
dovėmis buvo tautietės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais — Irena 
Marozaitė, Vida Balčiūnaitė, Rūta 
Koncaitytė, Nijolė Žeminskaitė. Gie
dojo par. choras, vad. Danguolės Ja- 
nuškaitės. Salėje, nesant apylinkės 
pirmininko, minėjimą pradėjo K. 
Strikaitis — tarė atitinkamą įvadinį 
žodį ir pakvietė iškilmei vadovauti J. 
Demerecką. Pagrindinę kalbą pasakė 
V. Januška. E. šarauskienė paskaitė 
4 savo eilėraščius apie partizanines 
kovas. I. Marozaitė ir N. Žiminskai- 
tė padeklamavo lietuviškos poezijos, 
Marius Timmermanas padainavo solo 
“Lietuva, brangi”, pianinu palydint 
D. Januškaitei. Vyrų oktetas, piani
nu palydimas D. Januškaitės, padai
navo lietuviškų dainų. E. Šarauskienė 
minėjimo proga suruošė parodėlę,. 
kurioje matėm iš okup. Lietuvos at
vežtas tautines juostas, gintaro dir
binius, rankdarbius. Lietuvių Fondo 
atstovas Winnipege P. Liaukevičius 
tarė patriotinį žodį, priminė steigia
mąjį Lietuvos seimą, pasidžiaugė 
gausiu dalyvavimu minėjime, ypač 
jaunimo. Aukas Tautos Fondui rin
ko M. šarauskas ir J. Demereckas. 
D. Januškaitė ir J. Barkauskaitė visus

silaužė ranką, kuri ligoninėje buvo 
sugipsuota. Gydosi namie.

AGR. J. MALINAUSKAS, apylin
kės valdybos pirm., taiso sveikatą 
Floridoje. K. Strk.

Esate

KAINU KARAS
TEBEINA!

KITOMIS AUTOMOBILIŲ PREKYVIETĖMIS MIESTE!SU

From

Church Motors

* cmum most 'tmiemckht food dealership *

Musų no u jo prekyvietė (showroom) — 2100 Bloor St. W. Te
lefone! — 767-2111. Atidaryto nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio — 10 v. v.; penktadieni ir šeitadieni — iki 6 v. v. 
Taip pot didžiulė dalių ir aptarnavimo vieta įrengta 3S Wes
ton Rd. Dalys sunkvežimiams. Aptarnavimas veikia nuo pir- 
modienio iki penktadienio 10 v. v.

Kiekvienos peras pirkinys atžymėtas rožiniu drambliu

... Ir didelės nuolaidos skubiai 
mažėjančio 1969 Fordo gaminių 
būriui!!!

with
accepted
credit

naujas
Kanadoje?
Štai ką turite žinoti 
apie pajamų mokesčius 
Kanadoje yra dvejopi pajamų mo
kesčių pareiškimų blankai Kurį iš 
jų teks panaudoti, priklausys nuo 
to, kokios rūšies pajamas gaunate. 
Informacinė brošiūra-vadovas, kuris 
ateina kartu su pareiškimų blankais, 
nurodo kuriuos blankus reikia pa
sirinkti Dauguma kanadiečių, kurie 
gauna atlyginimus bei algas, vartoja 
T1 Short pajamų mokesčių blankus. 
Jeigu dar negavote paštu tokio blan
ko, pasiimkite iš vietinės pašto įstai
gos, užpildykite ir išsiųskite prieš 
balandžio 30 dieną — galutinį termi
ną. Nevisos gaunamos pajamos yra 
apmokestinamos. Vaikų ir šeimos 
priedai, nedarbo draudos pašalpa, 
darbininko kompensacijos išmokos 
ir kaikurios invalidumo pensijos yra 
laisvos nuo mokesčių. Jūsų vadovas 
tai paaiškins. Beveik visos kitos pa
jamos, net ir gaunamos iš kitu kraš
tų, yra apmokestinamos. Taipgi rei
kia įrašyti pajamas, gautas dovanų 
būdu, ir už proginio pobūdžio darbus. 
Visa tai yra jūsų apmokestinamų pa
jamų dalis. Jūsų turima informaci
nė brošiūra-vadovas atsakys į dau
gumą jūsų klausimų. Jei visdėlto 
dar turite abejonių, patikimą pata
rimą galite nemokamai gauti kiek
vienoje savo apylinkės mokesčių 
įstaigoje. Galite ateiti įstaigon, kreip
tis telefonu arba raštu. Daugelis mū
sų tarnautojų moka ir kitas kalbas, 
tačiau galite, jei norite, atsivesti sa
vo draugą kaip vertėją.

S. 
p. 
PO

skelbiame aukotojų pavardes.
$105: B. S. Z. Jackai, $100: O. Del- 

kus; $52: A Kantvydas; po $50: kun. 
P. Ažubalis, inž. V. Liuima, Alf. 
Skrebūnas, dr. J. Songaila; po $30: 
A Masionis, A Statulevičius; po 
$25: St Pr. Basčiai, J. Gustainis, E. 
J. Jurkai, M. Aug. Kuolai, dr. 
Pacevi^ius, J. Pikelis, J. Prisas, 
Sidaras, St. Stonis, E. Vitartas; 
$20: dr. J. Yčas, A. V. Lukai, dr.
Pacevičius, V. Sinkevičius, J. Vitkū- 
nas; po $15: L. Bilkštys, J. Morkū
nas; po $12: Pr. St Liačai, J. O. Rin- 
kevičiai; po $10: P. Augustinavičius,
J. Aukštaitis, J. Bakšys, I. J. Balta- 
kys, archit. A. Banelis, P. J.Barakaus- 
kas, H. Butkevičius, dr. S. Čepas, J. 
Česėkas, A Čižikas, O. P. Dabkai,
K. Daulenskis, J. Daunys, A Diržys, 
L J. Dūda, A FiraviČius, kun. Pr. 
Gaida, O. Gailiūnaitė, V. Giedrikas, 
B. Girčys, I. S. Girdzijauskai, A. A, 
Jucys, S. J. Kairiai, B. V. Keruliai, 
Pr/Kudreikis, A Kutka, P. Lapins
kas, J. Lasys, archit. V. N. Liačai, 
D. K. Manglicai, V. M., V. Montvilas, 
P. S. Morkūnai, B. Pabedinskienė, J. 
Paršeliūnas, A J. Pliopliai, S. Pranc- 
kūnas, P. Regina, D. T. Renkauskas, 
B. Rūkštelis, K. Rusinas, S. B. Saka
las, A S. Sakus, B. V. Saulėnai, A 
Saulis, T. A Sekoniai, C. Senkevi
čius, E. Smilgis, Sonda, A. Z. Stan
čikai, T. Stanulis, D. V. Saltmirai, 
G. M. Sernas, V. Šimkus, E. Šlekys, 
V. Tamulaitis, J. B. Tamulionis, Tėv. 
pranciškonai, Vikt. Vaičiūnas, J. Vaš- 
kelė, P. Vilutis, A Viskontas, Zulo- 
nas, A. Zalagėnas, S. Žaldokas, Žič- 
kus, kun. A. Žilinskas; $8: S. Vait
kus; po $7: O. S. Baneliai, J. Bleiz- 
gys, A. Dailydė, B. Saplys; po $6: 
J. Dambaras, A. Empakeris, E. Jan
kutė;

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Torontiečiai vis atranda iš
mesto "laužo" savo rū
siuose ar palėpėse... Sis 
vaizdas apačioje rodo tik 
mažų dalį mūsų didėjančio 
rinkinio.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont 
Tek 533-7954

II TARPSNIS
— f !■■■! ■

ŠTAI ĮRODYMAS:
MES {KEIČIAME

ATVAŽIUOKITE, ATSTUMKITE AR 

ATVILKITE! DUOSIME AUGŠČIAUSIĄ ĮKEITIMO NUOLAIDĄ 

ANT VISKO, KAS TIK JUDA... AR KĄ BETURITE.

iš didžiulio sandėlio

1970 MUSTANG
2-D00R HARDTOPS

* Example Lie. 520153 Demonstrator

ASL0WAS:S5. DOWN

Pius: A Regiment of 1970

MM
• MUSTANGS
• FAIRLANES
• GALAXIES
VISA TAI...

MILŽINIŠKOS
SUTAUPOS! !

Hwy. A

J

Xi??— ■NT

tis, J. Barysas, K. Batūra, J. Benetis, 
M. Bereikienė, P. Bisarponis, A. O. 
Bražys, T. Burokas, P. L. Butėnas, 
J. Cicėnas, Cenriai, Černiauskas, A. 
Čepaitis, P. Česnulis, K. činčius, A. 
čirunas, S. Dačkus, A. Danielius, X 
Danisevičius, Z. Daugvainienė, J. 
Dausreni, B, Dicevičienė, V. Dobi
las, P. Eidukaitis, A Elijošius, K. 
Gasputienė, V. Gataveckas, P. M. Ge
čas, J. Govėdas, K. Grajauskienė, E. 
Griškinienė, P. Gulbinskas, V. Gu- 
mauskas, J. Hirsh, O. Indrelienė, M. 
Yčas, E. Jankus, V. Jasas, M. Ja- 
sionytė, S. Jokūbaitis, A. Jonynas, P. 
Juodis, P. L. Jurėnas, K. M. Juzu
mas, J. K., S. Kalytis, J. Kairys, K. 
Kaminskas, B. Kasponas, S. A. Ka
valiauskas, V. Keturakis, P. Keva- 
laitis, S. Kiršinąs, B. Kišonas, J. Kra
sauskas, J. Kriščiūnas, V. Krikščiū
nas, Z. Kučinskas, A Kuniutis, A. 
Langas, A. P. Ledas, K J. Liutkus, 
Br. Mackevičius, A. Matukas, L. Ma- 
tukienė, V. Melnykas, M. S. Meš
kauskas, O. Mitalienė, F. V. Mockus,
L. N., J. Naujokas, B. Norkus, O. 
Pabedinskaitė, R. I. Paškauskas, A. 
B. Petkevičius, A. Petryla, L. Pev- 
cevičius, B. Poška, A Povilaitis, P. 
Preikšaitis, J. R., -J. Račys, B. Ra
kauskas, J. Rovas, B. Rzesauskas, 
J. Senkus, J. Sičiūnas, O. Spurgaitis, 
Stakis, S. Stankevičius, A P. Stan
kus, J. Starkevičius, J. Staškevičius, 
B. O. Stončius, A L Strumila, P. V. 
Sturm., A. šapokienė, J. J. Šarūnai, 
A. šiaudinis, Šulcas, V. Tamašaus
kas, A Ulba, V. Urbonas, I. Vadaus- 
kienė, A Vaičiūnas, J. Vaidotas, A 
Vaišvilienė, S. Vaitiekūnienė, Valeš- 
ka, S. Valickis, J. Valiulis, Z. Va
lukas, A Vanagas, J. Varkavičius, V. 
Vameckas, J. Vaškevičius, A. Vekte- 
rienė, J. Vėtą, J. Z. J. Žakas, K. 
Žebrauskas;

po $1: B. Baranauskas, R. Beke- 
rienė, Brajus, A. Bričkus, S. Budre- 
vičienė, T. Burkus, V. čuplinskienė, 
J. Dauginis, Z. Empakeris, J. Genan
tis, J. Genutis, V. Grovelis, O. Griga
ravičienė, O. Griškevičius, C. Gu
tauskas, E. Jankauskienė, O. Jonai
tienėj J. Karasiejus, J. Kazlauskas, 
S. Kuprevičius, Kušlikai, E. Mačio- 
nienė, J. Maniuška, J. Mardosas, A 
Masys, G. Mitalaitė, B. Naujalis, R. 
Naujokas, V. Norkus, V. Paškauskas, 
Povilaitis, J. Puodžiūnas, M. Putri
mas, J. Rėvas, V. Skukauskas, L. Sta- 
dis, J. Stankaitis, L Stulginskas, S. 
Škėma, J. Usvaltas, A. Vaitkevičienė,
M. Valiulienė, S. Varanka, J. A. Vaš
kevičius, V. Vingilis, A. Vitkus, A. 
Vaičiūnienė, J. Vaitkevičius, A Vai
vada, P. Žibūnas, K. Žulys.

Keletas asmenų aukojo mažiau 
kaip po vieną dolerį. Kaikuriose au
kų kortelėse buvo neaiškiai įrašy
tos pavardės, vardai arba visai jų 
nebuvo įrašytų. Jeigu yra sąrašuose 
netikslumų, labai atsiprašome. 1969 
itl pabaigoje aukojo: $25 — P. Si- 
daras ir $2 — J. Šarūnas. Visiems 
aukotojams-joms nuoširdus ačiū.

Kas dar neturėjo progos paauko
ti arba savo auką padidinti, maloniai 
prašome įnešti Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvuose į mūsų ein. są
skaitas: “Parama” nr. 763 ir Prisi
kėlimo parapijos — nr. 1255.

Tautos Fondo Toronto apylinkės 
valdyba

po $5: V. Abramavičius, E. A Ab
romaitis, E. Ališauskienė, dr. M. 
Anysas, K. Aperavičius, B. A Arū
nas, J. Astrauskas, P. Augaitis, O. J. 
Ažubaliai, J. B. V. Bačėnas, Bakis, 
V. Balčiūnas, J. Balsys, L Balsys, J. 
Baltaduonis, N. Baltakienė, A Balt
rūnas, P. Barauskas, P. Baronas, F. 
Barzdžius, M. A Basalykas, A Ber- 
notaitis, J. Bukšaitis, A. Ciplijaus
kas, Br. Čepaitis, K. Čepaitis, P. Ce- 
ponkus, B. A. Cepauskai, P. čiurlys,
J. Danilevičius, St. Dargis, M. Dau- 
sienė, J. Dementavičius, M. Dikčius, 
A Dragūnas, J. Dvilaitis, A. Dūda,
K. Dulevičius, J. Dziminskas, M. A. 
Empakeris, P. Gaidelis, J. Gailiūnie- 
nė, B. Genčius, Z. Girdauskas, A. 
Giedraitis, K. A. Gontą, S. Grigaliū
nas, P. Grigaravičius, V. Gudaitis, M. 
Gudelis, P. Imbrasas, M. JanČis, J. A

. Jankaičiai, S. Jaseliūnas, S. V. Jasi- 
nevičiai, A Juzeliūnas, I. E. Juzuko- 
nis, J. Kaknevičius, K. Kaknevičius,
O. P. Karaliūnas, F. Kasperavičius, 
V. A Kazląuskas, S. Kėkštas, V. 
Kiaupa, P. Kirstukas, J. O. Kirvai
čiai, A Klupšas, L. V. Kolyčiai, A. 
Kuolas, A Kuzmarskis, J. Liepa, inž.
P. Lelis, O. Leskauskienė, K. Luko
šius, A Mašalas, B. St. Matulevičius, 
J. Matuliauskas, G. Maurušaitis, J. 
Maziliauskas, A S. Mazlaveckas, Z. 
Mažonas, B. Mikšys, E. Miliauskas,
J. S. Miniotai, V. Miškinis, J. Moc
kevičius, V. Naruševičius, A. F. Na- 
vikevičius, P. N. P., B. Pakštas, A 
Paškevičius, J. Petronis, V. Petru
lis, A. Plėnys, J. Plėnys, E. Prokows- 
ki, A Pundžius, E. J. Punkris, K. 
Otto, K. Ožalas, M. A Radžiūnai, V. 
Ramanauskas, A Raslanas, P. Rau
dys, J. Rinkūnienė, S. Rukša, V. L. 
Sendžikai, VI. Simanavičius, Alf. Si- 
monavičius, P. Skablauskas, V. 
Skrinskas, P. Spilchak, J. Staliorai- 
tis, J. Stanionis, A Stankus, V. Sta- 
nulis, P. Stauskas, A. Starkevičius, B. 
Steponaitis, L. Stosiūnas, J. Stravins
kas, S. Šalkauskas, L. A. šeškus, K
L. Šileika, V. Streitas, P. Stuopis, V. 
Taseckas, L. Tamošauskas, J. Ton
kūnas, S. Treigys, M. Traškevičie- 
nė, Vaicekauskas, B. Vaidila, E. V. 
Vaidotas, S. B. Vaitiekūnas, J. Vait
kus, M. V. Vaitkus, A. Valadka, Va
liūnas, T. Valius, A. Virbūnas, R. Z., 
T. Zabulionis, V. Žakas, J. Zenkevi
čius, M. Zubrickas, M. J. Žekai;

po $4: V. Adomonis, G. J. And- 
ruliai, Iz. Antanaitis, M. P. Barškie- 
čiai, O. R. Berentas, J. Z. Didžbalis,
K. Gaputis, V. Germanavičius, J. Ig
natavičius, J. Martinaitis, T. Z. Pra- 
kapai, S. Pusvaškis J. „Puteris, P. L 
Radzevičius, A V. Stulgys, I. Urbo
nas, A Vasiliauskas, O. Venskai- 
tienė;

po $3: K. V. Balsys, A B. Beresne
vičius, O. A. Jakimavičiai, J. B. Grei
čiūnas, A Jagėla, M. L. Kalinauskas, 
J. Karka, J. Lapavičius, K. Micha- 
lauskas, V. Nakrošius, A Peleckis,
L. Pilipavičius, J. V. Plečkaitis, F. 
Senkus, M. P. Skučas, Sovrėnas, B. 
J. Sriubiškis, B. Tamulionis, V. Stui- 
kys, A. Užupis, B. J. Vaišnoras. L. 
E. Vaštokai;

po $2: V. Akelaitis, J. Ališauskas, 
Pr. Alšėnas, L. Andriūnienė, M. An
tanaitis, A Arlauskas, B. Augustai- 
tė, Aukštakalnienė, G. Balčiūnienė, 
A. Balnis, K. Baltramaitis, A. Bany-

(arba mūsų tarnautojais)
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Department of National 
Revenue

The Hon. Jean-Pierre Cdtė, 
Minister

Tapau
Kanados
piliečiu
savo

pasirinkimu!”

bl

reikia pagalbos? 
naudokitės mūsų 
vadovu

Nereikėjo čia gimti, kad galėčiau jausti pasididžiavimų 
bei pasitenkinimų Kanados pilietybe."

"Kai gavau savo pasirinktosios šalies pilietybę, žinojau, 
kad turiu teisę pilnai dalyvauti šio didelio laisvės ir gali
mybių krašto ateities kūrime."
"Kanados vėliava dabar yra mano vėliava, ir aš džiau
giuosi tikra galimybių ir pareigų lygybe kartu su visais, 
kuriems ji plevėsuoja."

Ar turite teisę j privilegijas ir ar esate pasiruošęs priimti Kanados 
piliečio pareigas? Pasiteiraukite artimiausiame Kanados piliety
bės teisme. Jie pasiruošę Jums padėti šiose vietovėse: Halifakse, 
Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 
St. Catharines, Kitchenery, Londone, Windsore, Winnipege, Re
ginoj, Saskatoone, Kalgary, Edmontone ir Vankuveryje. Taip pat 

galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State 
Department, Ottawa.

GOVERNMENT
OF CANADA
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Kūrybinio įkvėpimo jieškcmt
Neužmirštama dviejų savaičių kelionė tolimose Dievo užmirštose salose 

LEONAS URBONASSprausminių lėktuvų burzgi
mas patikimas, saugus, rami
nantis. Jų lėkimas lygus, minkš
tos, patogios sėdynės.

“Cessna” lėktuvėlis — toks 
mažas vabalas. Pirmą sykį įėjęs, 
dėjau koją ant jo aliumininių 
grindų ir bijojau, kad kiaurai 
kulnu nepradurčiau. Vienintelis 
propeleris suburzgia, sudrebina 
sąnarius. Nelygiai šokinėja, bė
ga, striksi, kaip šuo šarką vejo- 
damas mažam aerodrome. Apsi
kabina vėją lėktuvėlis, užriečia 
nosį augštyn ir jau kybo skys
tame' Naujosios Zelandijos Al
pių ore. Vaikystėj žaisdavau ait
varu, dabar gi sėdėjau jame.

Pagaliau atsisakau visokių 
baimių. Jauno lakūno veidas ra
mus. Per septynerius metus jis 
nė vieno lėktuvo nepraradęs. 
Pažiūrėjau žemyn į slėnį ir ne
supratau, ar butų įmanoma, lėk
tuvą prarandant, savęs ir abiejų 
keleivių neprarasti? Bet kam 
tos abejonės?

Atsidaviau fantazijai. Sapnuo
se dažnai ir be sparnų skraidau 
virš slėnių, kalnų ir jūrų be bai
mės ir abejonių.

Sakykim, “Cessna” tai vaba
las, pasinešęs lėkti tiesiai į mie
gančio išsižiojusio slibino nas
rus. Alpių viršūnės snieguotos, 
aštrios — tai balti slibino dan
tys. Kramtė slibinas varškę ir 
užmigo. Pro dantų tarpus dide
li varškės gabalai, už miestų na
mus didesni, riedėdami žemyn 
sustingo, sušalo. Sušalo ir visa 
upė ledynais pavirto. Matosi 
bangos, sūkuriai, verpetai, ne- 
paskendusios uolų skeveldros.

Tarp aštrių dantų debesų pū
kai nardo, vyniojasi. Nardo ir 
aliumininis vabalas. Gilūs atsi
dūsimai pūsteli iš apačios ir fan
tazijos vabalas, kaip popieriaus 
gabalėlis, metasi augštyn savo 
sparnų galais vos stačių sienų 
neužkabindamas. Įgudusi lakū
no ranka išlygina, apramina, iš
veda į ramesnį orą.

Prieš akis Mt. Cook kalno vir
šūnė — žila, snieguota, išdidi. 

. Tai pats didžiausias slibino dan
tis. Jo stačiom sienom kopė drą
sūs vyrai. Užkopė. Stovėjo ant 
viršūnės ir žvelgė žemyn, aki
mis matavo Tasmano ledinę 
upę iki dviejų mylių platumo. 
Savo srauniausioj vietoj dvi pė
das per dieną pajuda. Man ant 
jos ir vaikščioti teko.* * *

Tai buvo vakar. Visokio plau
ko ir amžiaus turistų būrį auto
busas atvežė ir iškrovė tiesiog 
ant briaunos. Su ta briauna, at
rodo, mūsų motinėlė žemė bai
giasi. Jos paviršius plyšta: pra
siveria žaizda, atsiveria knyga, 
kuri apie žemės gimimą iš kar
to daugiau pasako, negu mokyk
los suoluose skaityti geografi
jos ir geologijos vadovėliai.

Aha, — pats sau sakau, — 
štai kaip Lietuvos kalvos, slė
niai, upės ir ežerai atsirado; 
kaip tie rieduliai tėviškės lau
kuos pabiro. Puntukas iš Skan
dinavijos kalnagūbrių ant ledo 
atsisėdęs atkeliavo.

Stovi ir negali gamtos drama 
atsidžiaugti. Beveik ant bedug
nės kranto pakibęs stovi ir dvie
jų augštų namas. Tai ne koks 
St. Bernard vienuolynas, nors 
ir labai panašus. Tai kalnų ko
pimo mokykla. įkurta žinomo 
naujazelandiečio Sir Edmund 
Hillary. Čia jis kadaise savo pa
kinklius miklino, ruošėsi į augš- 
čiausią žemės kalną Everestą 
įkopti. Jis įkopė, o čia Įsteigė 
kopimo mokyklą. Sezono metu 
apsistoja čia jauni vyrukai ir po 
dienos rizikų, įtampų, minkšto
se lovose nervus ir sąnarius at
gaivina.

Miklinau pakinklius ir aš, tik
tai ne į Mt. Cook kopdamas, bet 
nusileisdamas nuo stačios briau
nos ant slibino liežuvio pasi
vaikščioti. Sunkiais batais, laz
dom apsiginklavę, virvių įsika
binę nusileidom žemyn ir se
kėm barzdotą plonakojį vadovą, 
kuris vedė mus iš anksto išban
dytais zigzagais, mikliai apeida
mas didžiulius akmenų luitus, 
upelius ir plyšius, Dievas žino 
kokio gilumo. Nematomi ir ma
tomi upeliai čiurlena. Ar daug 
kas iš šios grupės bandytų čia 
pasivaikščioti? Gal nė vienas, 
žmogus tačiau, kaip avis, drą
siai seka nors ir nevisada ži
nanti vadova. Mūsų vadovas bu
vo žinantis ir nuolatos aiškino, 
pasakojo savo ir ledyno pergy
venimus. o akimis žvelgė i to
lius. kaip Lietuvos ūkininkas sa
vo dirvonus lankydamas.

Ėjom ilgai, bet sugrįžus ant 
briaunos atrodė, kad tai buvo 
nykštuko kelionė milžinų kraš
te. Aš nežinau kiek laiko reik
tu keliauti ten. kur “Cessna” 
nardė, sukaliojosi ir netikėtai 
nėrė žemyn i akis duriančią bal
tumą — našliaužė ant savo sli
džiu ir abu keleivius pasodino 
sniego laukuose. Antarktika va
saros metu. Nedrąsiai minu 
minkštą sniegą. Lakūnas juo
kiasi ir drąsiną kad nenuklimp- 
sim — pusės kilometro storumo 
ledas po kojom nelūšiąs. Ištisa

ledo versmė, Tasmano upės pra
džia. Nuo čia ji teka žemyn. Už 
aštuoniolikos mylių upė pasi
baigia — pavirsta paprastu šal
tu upeliu.

Prieš tūkstančius metų ledy
nai dengė didžiulę dalį pietinės 
salos. Dabar jie nyksta, tirpsta 
ir slepiasi augštų kalnų slėniuo
se. Kodėl? Atmosferos sušili
mas? Mat, milžinas slibinas pa
sipiktinęs įtraukia savo liežuvį, 
kad tokie, kaip aš, jo ilgai ne
mindžiotų. * * *

Turistų invazija į N. Zelandi
ją auga greičiau, negu, patalpos, 
pastogės.

Australiečiai, amerikiečiai, 
vokiečiai, olandai, kiniečiai, ja
ponai tempia savo foto apara
tus ir kliksi jais pro autobusų, 
lėktuvų, laivų, laivelių langus. 
Užsidėję visokių spalvų tamsius 
saulės akinius gėrisi gamtos gro
žybėm. Tų grožybių tiek daug, 
kad net ir šveicaras atvažiuoja 
čia kalnais pasigėrėti, o norve
gas — fiordų pamatyti.

Ko gi jieško čia žmogus, sa
vaitėm dviem, trim atvažiavęs? 
Ką jis galvoja žiūrėdamas į tuos 
geizerius, į tuos verdančius eže
rus, kur gyventojai ne veisia, 
bet verda žuvis ir kitus maisto 
patiekalus? Kas atveda būrius 
niekus tauškiančių senstančių 
moterėlių pakvėpuoti iš po že
mės šnypščiančių sieros garų?

Greičiausia kiekvienas už sa
ve teatsakytų, kaip ir aš, kai 
vietinis paklausė, esą gal įkvėpi
mo kūrybai pasodrinti čia atke
liavau?

— Pasaulį pažinti noriu, — 
aš jam sakiau. — Pačiu pigiau
siu būdu gėriuosi šios žemės 
grožybėm.

— Dievo užmirštoje Pietų Pa- 
cifiko saloje žmogus jieško pa
saulio pažinimo, — stebėjosi 
čiabuvis. Manė, kad aš juokiuo
si arba jį “už kojos traukiu”.

— Teisingai, — Dievo užmirš
tose salose, — aš jam sakau. — 
Tu tik pasiklausyk. Dievas kūrė 
pasaulį rimtai ir planingai, tie
siog pagal pasidarytą žepėlapį. 
Dirbdamas, dalindamas žemy
nus ir vandenis, kalnus ir upes 
taip išsiskleidė, kad net į savo 
planus žvelgti pamiršo. Kai vis
ką sudėliojo, sutvarkė, visą me
džiagą sunaudojo, išėjo gražus, 
pavyzdingas žemės rutulys. Nu
sišypsojo Visagalis patenkintas 
kūriniu ir, galingu pirštu pasu
kęs žemę, paleido ją amžinon 
erdvės kelionėn. Tiktai tada pa
matė, kad ne visas planas yra 
išpildytos. Ramiajam vandeny
ne trūksta dviejų salų. Tai nie
kis. Vėl į darbą. Iš visų žemynų 
gnaibė po gabalėlį ir sulipdė tas 
dvi “Dievo užmirštas” salas. 
Turbūt jau supranti, kodėl aš 
čia atvykau pasaulio pažinti...

Iš akių blizgesio matėsi, kad 
mano žaibinė genezė žmogui 
baisiai patiko. Aš jam tikros ke
lionės priežasties nesakiau.* * *

Jei neklystu, ši kelionė pra
sidėjo tą saulėtą sekmadienį, 
kai vienos turizmo firmos direk
torius pakvietė mane su žmona 
Sidnėjaus uoste paburiuoti.

Mišri kompanija, lengvos pu
tos ant jūros ir ant alaus stik
lų. Kalbų netrūksta. Vokietis ir 
anglas giriasi dvasiniais turtais. 
Australietis sako, kad po suke
pusia dykumų pluta slypi gele
žies, vario ir kitokių metalų rū
dos klodai — laukia dienos švie
sos. Sidnėjus neužilgo operos 
rūmus pasistatys. Lietuva dve
jus operos namus išlaiko — ta
riau aš.

Šeimininkas, naujazelandie- 
tis, tiktai šypsosi:

— Operos, galerijos, muzėjai! 
Statyti jas Naujojo Zelandijoj!? 
Ponai! Naujoji Zelandija pati 
yra meno galerija! Pats Dievas 
ją mums pastatė. Sėdėti ir klau
sytis spiegiančios primadonos, 
eiti į galerijas gėrėtis besilupan- 
čiais supelijusiais renesansais, 
impresionistais ir kitokiais še
devrais—tai jums. Mes gi klau
somės upelių čiurlenimo, kriok
lių būgnų, paukščių balsų. Kal
nų upelių, ežerų, fiordų,* ledy
nų vaizdai — tai mūsų* netru- 
panti, nepelijanti tapyba. Ir jei
gu šių grožybių apsupti ap- 
svaigstame, tai žemės drebėji
mo griaustinis laiks nuo laiko 
mus išbudina. Išsekę meninin
kai atkeliauja į Naująją Zelan
diją įkvėpimo atgaivinti. Nevie
nas jų čia savo įkvėpimą užka
sė. Gamta nustebina menininką. 
Sielos gelmėse jis jaučia kūrybi
nį menkumą. Gamtos galių aki
vaizdoj sugniūžta noras kurti. 
Grižęs i namus naikina savo pa
veikslus, laužo paletę, išbarsto 
dažus.

Pagyriau patriotiška kalba, 
nasisakiau. kad viena dieną, kai 
būsiu turtingas, surizikuosiu pa
tempti savo menišką cyslęle. 
Apvažinėsiu abidvi N. Zelandi- 
ios salas. Lankysiu tuos nuosta
bius fiordus, maorių kaimus, pa
statytos tiesiog ant burbuliuo
jančios žemės. Po kelionių, po 
tų “pražūtingai pavojingų” |s-

pūdžių sukursiu daugelį naujų 
paveikslų. Į parodą pakviesiu ir 
jį patį, kad galėtų savo drąsiais 
teigimais nusivilti.

Su padėka už malonią jūros 
iškylą, maniau, šis epizodėlis ir 
užsibaigs. Klydau. Tai buvo tik
tai pradžia. Už savaitės atplėšiau 
storą paslaptingą voką. Bilie
tai! Kelionė dviem! Važinėk, 
lėktuvais lėk, laivais plau
kiok. Žiūrėk, stebėk tas Dievo 
užmirštas salas iš viršaus, apa
čios, iš visų pusių.

Surizikavau. Dvi savaitės pra
ėjo greitai, tarsi ištisas plataus 
ekrano filmas prabėgo. Naujo
joj Zelandijoj reikėtų mažiau
sia du mėnesius praleisti. Ir tai 
būtų sunku viską nuosekliai pa
žinti, viskuo atsigėrėti. Galbūt 
vieną dieną grįšiu.

Nedeginu savo paveikslų, ne
barstau dažų. Tačiau ir tapyti 
neskubu. Kiti planai, kiti rū
pesčiai eilės laukia.

Kartas nuo karto pagalvoju: 
ir kokia nauda tam versli
ninkui iš mano kelionės? Tik
riausiai jam nesvarbu, ar mano 
mūza kur nors Milford Sound 
fiordo stačių uolėtų sienų pa
pėdėj pabučiuos mane paskutinį 
kartą ir nulėks su klykiančioni 
žuvėdrom... Jei ne tas, tai 
koks gi buvo jo tikslas man tą 
nuostabią kelionę dovanoti?
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Kanados žiema laukia pavasario. Klišė ir nuotrauka V. Maco

Du šimtai kunigų Otavoje svarstė dabarties dvasines ir socialines problemas 
KUN. A. PRAKAPAS, OFM(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Žemės teologija
Per tą laiką buvo išvystyta 

šio pasaulio bei socialinės ak
cijos teologija, kuri aiškiausiai 
išreikšta popiežiaus Jono XXIII 
enciklikoje “Pacem in terris” ir 
II Vatikano santarybos konsti
tucijoje apie Bendriją moder
niajame pasaulyje. Šie doku
mentai yra pranašiški — tvirti
no kun. Ryan.

“Mūsų laikotarpį daro žavų 
faktas, kad Bendrija eina sąmo^ 
ningai į modernų pasaulį su te
ologija, kuri skatina įsikūnyti į 
šio laikinio pasaulio statybą. 
Ypač įdomu, pažymi T. Ryan, 
kad tai vyksta tuo metu, kai ki
tas didžiulis atsakymas į moder
naus pasaulio problemas, būtent

Dail. Leonas Urbonas su žmona 
virš Tasmano ledyno Naujojoj 
Zelandijoj

komunizmo, pradeda prarasti 
intelektualinį dėmesį, kurį anks
čiau turėjo.”

Kun. Ryan ragino kreipti rim
tą dėmesį į Bendrijos socialinę 
doktriną. “Beveik tragiška, kad 
mes savo kalbose apie pastora
cinę veiklą moderniajame pa
saulyje nekreipiame dėmesio į 
raštus, kurie taip gražiai mums 
rodo kelią.” Jis siūlė kunigams 
įtikinti žmones, kad šie pasiten
kintų paprastomis šventovių pa
talpomis ar net ir kitiems tiks
lams statytais pastatais, o turi
mus fondus panaudotų žmonių, 
ypač neturtingųjų, reikalams, 
“žmonija pradės 'mums tikėti, 
kai įgyvendinsime tai, ko moko 
socialiniai dokumentai”.

Institucijų atsilikimas
šiuo metu visos didžiosios ins

titucijos pergyvena krizę. Bend
rija, tiesa, yra daugiau nei insti
tucija, tačiau turime teisę ma
tyti ją ir kaip instituciją, nes 
mes ją taip egzistencialiai išgy
vename. Kun. Edward Boyce, 
redemptoristų provincijolas ir 
sociologas, skaitė paskaitą apie 
Kanados institucinės Bendrijos 
krizę.

“Visos institucijos”, sako T. 
Boyce, “keičiasi, bet jos kei
čiasi labai pamažu. Tai vadina
ma instituciniu atsilikimu. Kai 
pasikeitimai būna labai greiti ir 
dideli, kokie yra dabar, tas at
silikimas darosi kritiškas. Žmo
nės praranda pasitikėjimą ins
titucija ir ypač kaltina vadovau
jančiuosius. Tai yra institucinio 
pasikeitimo fazė, kuri aptaria
ma kaip socialinės dezorganiza
cijos laikotarpis”. Jis tvirtino, 
kad institucinė Bendrija dabar 
yra stipriai paliesta socialinės 
dezorganizacijos.

Pagrindinis bažnytinės insti
tucijos vienetas esanti parapi
ja. Jos buvo kuriamos remian
tis žmonių gyvenimo sąlygų vie
nodumu ankstyvesniuose mies
tuose ir užmiesčiuose. Dabar gi 
žmonės yra daugiau veikiami sa
vo profesijos ir aplamai pasau
lio įtakos, negu savo kaimynų ar 
parapijos. Parapija dar yra 
veiksminga, bet ne tiek veiks
minga, kad galėtų patenkinti vi
sus svarbiuosius žmonių reika
lus.

Kanados visuomenėje yra su
sirūpinimo socialinės atsakomy
bės, autentiškumo, demokrati
jos ir pliuralizmo vertybėms. 
Institucinė Bendrija daugiau dė
mesio kreipia į išlaikymą vie
nodumo, lojalumo, nesikišimo.

Sparčiai besikeičiančiame pa
saulyje bandymas ir išsamus 
planavimas yra esminiai daly
kai. Jų kaip tik trūksta plates
niu mastu institucinei Bendrijai.

Baigiamoji kun. Boyce išva
da yra ta, kad praradome Evan
gelijos ryšį su pasauliu. “Bend
rija yra daugiau institucinė, 
negu misijinė”, tvirtino jis. 
‘‘Atėjo laikas daugiau dėmesio 
kreipti į šio krašto ir viso pa
saulio žmones. Jei rimtai skelb
sime Evangeliją pasauliui, tai 
institucinė Bendrija pati ras iš
eiti.” ,

Tikėjimo žvilgsnis
Šalia paskaitų ir seminarų 

konferencijoj kasdien vyko gra
žios liturginės pamaldos. Jos da
vė visiems svarstymams dvasi
nę dimensiją, šiame kontekste 
buvo giliai reikšmingi Winnipe- 
go arkivyskupo kardinolo Fla- 
hiff žodžiai: “Mums reikia socio
loginiu mokslų, nes privalome 
suprasti, kas vyksta pasaulyje, 
tačiau įvykių supratimas tik pa-

* (Nukelta į 8 psl.)

MARIJOS AUGSTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 
Lithuanian Plaza - 6700 South California Ave., Chicago 

stato G. VERDI prologo ir 4 veiksmų operą

LIKIMO GALIA
Dirigentas — VYTAUTAS MARIJOŠIUS

Režisorius — PETRAS MAŽELIS Dailininkas — JURGIS DAUGVILA

STASYS BARAS 
JONAS VAZNELIS 
JULIUS SAVRIMAS < 
VYTAUTAS NAKAS

Premjera:
II spektaklis:

III spektaklis:
IV spektaklis:

DANA STANKAITYTĖ
ROMA MASTIENE 

GENOVAITĖ MAŽEIKIENĖ 
VACLOVAS MOMKUS
1970

: 1970
: 1970

1970

m. balandžio
m. balandžio 
m. balandžio
m. balandžio 26

18
19
25

d., 
d., 
d.,

7 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1970. III. 12 — Nr. 11 (1050)

ALGIRDAS BRAZIS 
VLADAS BALTRUŠAITIS 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
JUOZAS ALEKSIŪNAS
vai. vak.
vai. popiet
vai. vak.
vai. popiet

7.30 
4.00 
7.30 
2.30

BILIETAI GAUNAMI "MARGINIUOSE", 2511 West 69th Street, Chicogo, Illinois. — Tel. PR 8-4585 

BILIETUS UŽSAKANT PAŠTU, nurodyti dotos ir koinos ir čekį siųsti: Mr. PRANAS NARIS, 6538 So.

Woshtenow Avenue, Chicogo, Illinois 60629, USA.

BILIETŲ KAINOS: parteris — $8.00, $6.50, 
balkonas — $7.00, $5.00,

$5.00
$3.00

KULTŪRItt VEIKIOJI,
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
STEPAS GRAUŽINIS, Kauno mu- 

zikinio teatro dirigentas, amžiaus še
šiasdešimtmetį atžymėjo F. Leharo 
operetės “Grafas Liuksemburgas” 
spektakliu, prie dirigento pulto sto
jęs 3.191-mąjį kartą. Sukaktuvi
ninkas yra pradėjęs dirbti Kauno 
operetės teatre 1940 m. chormeis
teriu. Pokario metais pastatė ir di
rigavo apie 35 muzikinius veika
lus. Išeivijai jis yra daugiau pažįs
tamas kaip pramoginės muzikos dai
nininkas, lyrinis tenoras, įdainavęs 
į plokšteles ne vieną populiarų 
anuometinį kūrinį ir keletą lietuvių 
liaudies dainų. Pramoginės muzikos 
pasaulyje jį tenka laikyti pagrindi
niu A. Šabaniausko varžovu.

TARPTAUTINĖJ MENINĖS FO
TOGRAFIJOS parodoj Plovdivo 
mieste, Bulgarijoj, bronzos medalį 
laimėjo vilnietis Vitas Luckus už 
nuotrauką ‘‘Mergaitė”.

TELŠIEČIAI LIAUDIES MENO 
meistrai V. Banevičius ir V. Savic
kis dalyvauja Sovietų Sąjungos pre
kybos ir pramonės parodoje Pary
žiuje. Parodos lankytojai turės pro
gą susipažinti su V. Banevičiaus 
“Jaunosios šeimininkės” virtuviniu 
komplektu”, V. Savickio “Pypke su 
velnio galva”, “Klumpaite ant pa
dėklo” ir dar keletu kitų medžio 
drožinių.

KŪNO KULTŪROS INSTITUTO 
docentė, fizinio auklėjimo teorijos 
ir metodikos katedros vedėja V. Sta- 
kionienė Vilniaus universitete sėk
mingai apgynė pedagogikos mokslų 
doktorato disertaciją “Pedagoginiai 
moksleivių fizinio tobulinimo pagrin
dai”. Ji yra pirmoji Lietuvoje fizinio 
auklėjimo srities pedagogikos moks
lų daktarė. z

VARGONŲ MUZIKOS koncertą 
paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje surengė kompozito
rius ir vargonininkas prof. Konra
das Kaveckas. Didžiąją programos 
dalį sudarė Č. Sasnausko, J. Nauja
lio, M. K. Čiurlionio, J. Gaižausko 
ir paties K. Kavecko kūriniai. Kon
certe taipgi dalyvavo Liucijos ir Pet
ro Vailionių vadovaujamas Vilniaus 
profsąjungų rūmų mergaičių cho
ras “Liepaitės”, pianistė C. Kavec- 
kaitė-Jamontienė. Dėmesio centre 
buvo visų dalyvių bendromis jėgo
mis atlikta K. Kavecko fantazija Si
mono Stanevičiaus dainų temomis.

KOMPOZ. PROF. ST. VAINIŪNO 
kūrybos vakaras įvyko Vilniaus “Ži
nijos” salėje. Dalyvius su šio kom
pozitoriaus, pianisto ir pedagogo 
veikla bei jo kūriniais supažindino 
Vilniaus konservatorijos diplomantė 
M. Radeckytė. Koncertinę programos 
dalį atliko Vilniaus operos tenoras V. 
Adamkevičius, smuikininkas A. Li- 
vontas, pianistė B. Vainiūnaitė, for
tepijoninis trio — S. Dabkutė. P. Juo- 
dišius, A. Palšauskas., Sol. V. Adam
kevičius padainavo dvi S. Vainiūno 
naujas dainas, sukurtas A. Churgino 
žodžiais—“Preliudas” ir “Tyla”, V. 
Mykolaičio-Putino tekstu sukompo
nuotą dainą “Rudenio naktį”. Siu
itos “Gimtinės pievos” tris dalis at
liko pianistė B. Vainiūnaitė. A. Li- 
vontas — “Rapsodiją smuikui su 
orkestru”. Jam akompanavo pats au
torius S. Vainiūnas, koncertą papib 
dęs nuotaikingai atlikta “Vabzdžių 
siuita”.

REŽ. ARŪNO ŽEBRIŪNO naujau
sias filmas “Gražuolė” jau rodomas 
Vilniaus kino teatruose. Jo kūrėjų 
gretoms priklauso talentingas ope
ratorius Algimantas Mockus, mask
vietis scenarijaus autorius J. Jakov
levas, dail. A. Ničius ir kompoz. V. 
Ganelinas. Pagrindinį vaidmenį at
lieka kaunietė III klasės moksleivė 
Inga Mickytė, vaidinusi rež. A. Žeb- 
riūno Vilniaus televizijai skirtame 
filme “Mirtis ir vyšnios medis”. “Gra
žuolėje” rež. A. žebriūnas tęsia jam 
būdingą temą — tikrojo grožio ir 
gėrio jieškojimą, jautrios sielos ir 
gyvenimo tikrovės susidūrimus vai
kų pasaulyje, šios mintys filmą pa
daro aktualiu visokio amžiaus žiūro
vams. Rašytojas Vytautas Sirijos Gi
ra priekaištų nepašykšti scenaristui 
J. Jakovlevui dėl perdaug įmantrių 
filmo dialogų, netinkančių vaikų lū
poms. Jie jam primena “Neringos” 
kavinės filosofus atokvėpio valando
mis. Talentingoji Inga Mickytė aku
tėm ir veideliu sugeba be žodžių iš
reikšti ir nustebimą, ir džiaugsmą, ir 
nuoskaudą. Ji tariasi esanti graži, 
bet jos iliuziją sugriauna berniukas 
su nuostabiai negražiais dantukais. 
Pasak V. Sirijos Giros, I. Mickytės 
susigraužimas neįtikina žiūrovo, nes 
ji net ir savajame nusiminime lieka 
pakankamai graži. Jos mama, atsklei
džianti dukrai vidinio grožio esmę, 
taip pat negali skųstis išorinio grožio 
stoka. Matyt, konfliktams tarp išori
nio ir vidinio grožio išryškinti reikė
jo prastesnės išvaizdos aktorių.

< JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
55 eilėraščių rinkinį “Auf der Erde 
geht ein Vogei” (“žeme eina paukš
tis”) išleido R. Vokietijos leidykla 
“Volk und Welt” R. Berlyne. Elė- 
raščius vokiečių kalbon išvertė ke
turi vertėjai, įvadą apie autorių ir 
jo kūrybą paraše L. Kosuto. šalia 
vokiško vertimo pateikiami ir ori
ginalūs eilėraščių tekstai lietuvių 
kalba. Knyga bus pardavinėjama ir 
Lietuvoje. Jos pasirodymą plačiai at
žymėjo žurnalas “Freie Welt”,

PROF. KAZIO PAKŠTO MONO
GRAFIJĄ jau paruošė spaudai Švei
carijoje gyvenantis velionies bičiulis 
prof. Juozas Eretas. Knygos leidėjas 
— Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija Romoje.

KANTATĄ LIETUVEI MOTINAI 
sukūrė kompoz. Julius Gaidelis, pa
sinaudodamas poeto Jono Aisčio pa
rašytu tekstu.

ALOYZO BARONO eiliuotą pasaką 
vaikams “Diena prie ežero” išleido 

, “Terra” Čikagoje. Knyga puošia Ni
jolės Palubinskienės spalvotos ilius
tracijos.

HARVARDO UNIVERSITETAS 
ir Massachusetts technologijos insti
tutas išleido profesoriaus ir fizikos 
daktaro Rimvydo Krikščiokaičio 
studiją apie elektronų pagreitinimo 
procesus “Theoretical considera
tions of a spin polarized electron 

* source based on elastic electron-hyd- 
rogen spin exchange collisions”, 
kurią jis paruošė su Wu-yang 
Tsai. Prof. dr. R. Krikščiokaitis Har
vardo universiteto elektronų akse
leratoriaus mokslinėje laboratorijo
je su padėjėjais vykdo naujus ato
minės fizikos bandymus.

PROF. JURGIO BALTRUŠAIČIO 
knygą “Anamorphoses” išleido Oli
vier Perrin leidykla Paryžiuje. Nau
jasis veikalas turi 196 psl„ knygynuo
se pardavinėjamas po 74 frankus 
(apie $14). Plačią recenziją paskel
bė laikraštis “L’Express”, priminda
mas skaitytojams, kad autorius yra 
lietuvis ir Lietuvos atstovas Prancū
zijoje.

PROF. KARLAS AMERIS, vokie 
čių kalbininkas, mirė Halėje, R. Vo
kietijoje. Velionis buvo vietinio uni
versiteto bendrosios kalbotyros ka
tedros vedėjas, pramokęs lietuvių 
kalbos studijų dienomis Vienos uni
versitete. Jo paskelbti moksliniai 
kalbotyros darbai dažnai rėmėsi lie
tuvių kalbos medžiaga. Jo pastangų 
dėka bendrosios kalbotyros kated
ra Halėje turėjo sukaupusi nemaža 
lituanistinės literatūros ir netgi'at
likdavo kaikuriuos lietuvių kalbos 
tyrinėjimus, kviesdavo paskaitinin
kus iš Lietuvos. Jis pats 1959 m. 
lankėsi Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir litera
tūros institute skaitė pranešimą apie 
aktualias lyginamosios kalbotyros 
problemas.

STOCKHOLMO UNIVERSITETAS 
ruošia baltistinių straipsnių rinkinį 
“Donum Balticum”, kuriuo bus at
žymėta norvegų žymaus baltisto 
Christian Stang 70 metų amžiaus su
kaktis. Leidinyje bus ir lietuvių kal
bininkų straipsnių, gautų iš Vilniaus.

DAIL. A. VITKAUSKAITĖ-MER- 
KER dalyvauja Bergen County, N. 
J., metinėje 38 amerikiečių skulpto
rių parodoje. Jos kūrybai atstovauja 
trys skulptūros — “The Unicom”, 
“Pagautas paukštis” ir “Fleitistas”. 
Pirmąją parodos premiją laimėjo jos 
mokinė Janet Light.

AMERIKIEČIŲ KOMPOZITORIŲ 
suvažiavime Čikagos Northwestern 
universitete klevelandietė sol. Aldo
na Stempužienė, mezzo-sopranas, va
sario 28 d. dainavo čikagiečio kom
pozitoriaus Dariaus Lapinsko “Ainių 
dainas”.

BOSTONO KULTŪRINIS SUBAT- 
VAKARIS vasario 21 d. buvo skirtas 
jaunimo dailei ir muzikai. Dailei at-

• stovavo Gemos Duobaitės-Phillips ir 
Povilo Martinkaus darbų paroda. 
Abu jie yra Bostono dailės muzė- 
jaus meno mokyklos auklėtiniai. P. 
Martinkus jau yra gavęs magistro 
laipsnį, o G. Duobaitė šios mokyklos 
dar nėra baigusi. P. Martinkus pa
rodai pateikė 18 tapybos darbų ir 5 
vitražus. Jo kūrybai būdingi abstrak-

I tuose užtinkami kvadratai, plokštu- 
1 mos, laužytos linijos. Spalvų gamą

dominuoja ruda, auksinė ir sidabri
nė. Į akis krinta ilgi paveikslų pava
dinimai: “Laivas, kuris atvežė gry
bus iš Taiwano”, “Menininko me
niškas menas”, “Paryžius buvo Vil-

- niuje”, “Man patinka tavo akys — 
aš jų pasiilgstu” ir tt. Parodoje 20 
tapybos, akvarelės ir anglies darbų 
išstačius! G. Duobaitė žengia pran
cūzų impresionistų pėdomis. Recen
zentų nuomone, jos stipriausi kūri
niai 
nair
abstraktas “Sapne sapnas”. Filoso
fiją studijuojąs muzikos teoretikas 
ir pianistas Mykolas Drunga skaitė 
įdomią paskaitą apie Lietuvos jaunų
jų kompozitorių pogrindžio muziką, 
jų pastangas sekti Vakarų pasaulio 
moderniaisiais pavyzdžiais, šie jų kū
riniai dabar dar neįtraukiami į kon
certų programas, bet su jais susipa
žįstama uždaruose kompozitorių susi
rinkimuose. Paskaitą M. Drunga 
iliustravo magnetofono įrašais.

VYTAUTAS NAKAS, studijuojąs 
muzikologiją ir dainavimą Indianos 
valstybiniame universitete Blooming
tone, universiteto televizijos studijo
je atliko pagrindinį vaidmenį graikų 
kilmės kompozitoriaus Iannis Xena
kis muzikiniame veikale “Orestėja”. 
Spektaklis buvo senąja graikų kalba, 
kurią V. Nakas yra studijavęs Čika
gos jėzuitų šv. Ignacijaus vidurinėje 
mokykloje. Dainavimo studijas pra
dėjęs pas buvusią Kauno operos so
listę I. Motekaitienę, dabar jas tę
sia pas prof. Martha Lipton, Metro
politan operos solistę.

i. AMERIKIEČIŲ MUZIKOLOGŲ 1969 m. 52 nr. pateikęs J. Martin- 
Įh seminare Bostone kelias paskaitas kevičiaus autobiografiją, keletą nuo- 
k skaitė mūsų žymusis dirigentas prof, traukų, eilėraščių vertimų, St. Kn- 
f Vytautas Marijošius. sausko grafikos kūrinių. V. KsL

“Vienintelis vakaras”, “Kal- 
Jonas”, “Saulė ir kaminai”.



PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-3
Antr. uždaryta

MOKA:
už term, indėlius 3 metams----------
už term, indėlius 2 metams--------
tit tprrn indAline 1 metams______

8%
-7% %
.6%%

Treč. uždaryta
Ketv. 10-3 ir 4.30-7
Penkt. 10-3 ir 4.30-8 
šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių j 
$2000 ir asmeninių pasko 
atlikti finansines operacij 
čekius ir pinigines perlaic 
MŪSŲ TIKSLAS — NE 
MAS LIETUVIAMS.

ta ■■ « » ■ - — w  -------- ---- - -
už depozitus-čekių s-tas -----------------5% %
už šėrus numatoma_____________ 6%

IMA:
už asmenines paskolas —--------- ------ 9%
už nekiln. turto paskolas___________ 8% %

'yvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
lų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda 
as. Parduodame American Express kelionių 
las.
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI-

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
NEW TORONTO — 27th ST. $26.500 prašoma kaina už atskirą viena- 
augštį (bungalow). 6 kambariai — 3 miegamieji, naujai atremontuo
tas, naujas šildymas. Sklypas 50x212, garažas su privačiu įvažiavi
mu, įmokėti tik $3.500.

; HIGH PARK — ANNETTE, gražus plytų atskiras namas. 8 kambariai
■ per du augštus, 2 modernios virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu. 

Įmokėti $6-8.000, skubus pardavimas, galima tuoj užimti.
JANE — BABY POINT, mūrinis, 6 gražūs kambariai, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $10.000, prašo $26.500.
LAKESHORE BLVD. — 6th ST. Modernios statybos 5 metų senumo, , 

i atskiras namas, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės ir
prausyklos, atskiras įėjimas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokė
ti apie $15.000, atvira skola iš 8%%.
MARMADUKE — RONCESVALLES, 10 kambarių, mūrinis, atskiras,
5 kambariai pirmame augšte, dvi prausyklos, dvigubas garažas, arti , 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti apie $12—15.000, atvira skola iš
mokėjimui.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 J

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius, 10 metų senumo. Kaina $50.000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $12,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
4 butų pastatas, butas po 5 kambarius, 4 rūsiai ir skalbyklos, 4 mūro 
garažai, prie geriausio susisiekimo ir prekybos centrų. Prašoma 
kaina $78,000.00.
SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola 
ST. CLAIR — BATHURST, $15,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus įvažiavimas, 9 metų senumo. Prašoma $95,900.00.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $8,000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių per 3 augštus, 2 garažai, prie pat požeminio susisiekimo, geras 
pajamų namas.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.
J. KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

JIESKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ? 

visa tai rasite tik 

tip-top meats
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!

1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

V TORONTO
Vasario 16 proga Lietuvos 

laisvinimo reikalams Toronte 
surinkta $3011,13. Rinkliavas 
organizavo Tautos Fondo atsto
vybės Toronto apylinkės valdy
ba. Aukotojų sąrašą žiūr. 6 psl., 

šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas įvyko kovo 1 d. pas E. 
Aleksienę ir pirm. K. Butienę. 
Narių prisirinko gausiai ir su
silaukėm naujos — Kl. Kamins
kienės. Revizijos komisija pada
rė pranešimą, kuriame pareiškė, 
kad ižd. J. Kulikauskienės veda
mos knygos tvarkingai visais at
žvilgiais. Į š.m. revizijos komisi
ją išrinktos: M. Karkienė, P. 
Jankaitienė, S. Kvietienė. Nu
tarta pakeisti Kartūno baliaus 
pavadinimą į “Dainos” pavasari

nių suknių balių. Balandžio 18 d. 
Prisikėlimo parap. auditorijoj 
“D.” balius jau vyks nauju var
du; suknios bus premijuojamos 
ne pagal medžiagas, bet pagal 
grožį ir stilių. Pirm. K. Butienė 
prašo visus, kas gali, prisidėti 
fantais prie baliaus loterijos. 
Ačiū p.p. šeimininkėms už gra
žų susirinkimo priėmimą. Se
kantis susirinkimas įvyks bal. 
26 d., 3 v.p.p., pas E. Ališaus
kienę ir V. Jasinevičienę M.F.Y.

Verslininkai O. Delkus, B. 
Jackus ir A. Skrebūnas paauko
jo Toronto Maironio šeštadieni
nei mokyklai po $50 magnetofo
nui (tape recorder) įsigyti. Mo
kyklos vadovybė nuoširdžiai dė
koja. Ved.

SPORTAS
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠĮ- 

NIO PIRMENYBĖS įvyks Londone, 
Ont, kovo 21, šeštadienį. Praneši
mai tuo reikalu skelbiami “Tž” Lon
dono kronikos skyriuje. D. E.

SPORTAS LIETUVOJE
Automobilių lenktynėse, kurios 

prasidės Londone ir pasibaigs Meksi
kos mieste prieš pat pasaulio futbo
lo pirmenybes, dalyvaus ir penki 
“Moskvičiai”. Vairuotojų tarpe yra 
ir. du lietuviai — kaunietis K. Gir- 
dauskas ir ne Lietuvoje gyvenantis 
S. Brundza.

Kauno Žalgirio rankininkės Kieve 
žaidė S. Sąjungos rankinio pirmeny
bių trejas rungtynes ir iškovojo tik 
3 taškus. Vienas rungtynes laimėjo, 
vienas sužaidė lygiomis ir vienas 
pralaimėjo.

Vilniaus Statybos krepšininkai žai
dė antrosios lygos pirmenybių rung
tynes su Minsku. Rungtynes laimėjo 
Statyba 88:73.

Pasibaigus augščiausios krepšinio 
lygos pirmajam ratui, Kauno Žalgi
rio krepšininkai su 13 laimėjimų yra 
II vietoje. Pirmauja CASK su 14 
laimėjimų.

SPORTAS VISUR
Rusė Liudmila Titova pasiekė nau

ją pasaulio rekordą greitajame čiuo
žime. Milwaukee mieste įvykusio
se rungtynėse 500 m. nuotolį ji nu
čiuožė per 44.58 sek. Nežiūrint L. 
Titovos gerų pasekmių, pasaulio mo
terų čiuožimo meistere tapo olandė 
Attje Kuelen-Deelsistra. Pirmenybės 
įvyko West Allis, Wise.

Panamietis Ismael Laguna atgavo 
pasaulio lengvo svorio bokso meiste- 
rystę. Dešimties ratų kovoje jis įvei
kė 21 metų amerikietį Mando Ra
mos. Laguna šią meisterystę buvo iš
kovojęs 1965 m.

šešiolikametė australietė pagerino 
moterų pasaulio rekordą 800 m. plau
kime. Šį nuotolį ji nuplaukė laisvu 
stiliumi per 9:9,1 sek. Amerikietei 
D. Meyer priklausantį rekordą ji pa
gerino 1,3 sek.

Nepaprastos automobilių lenktynės 
prasidės balandžio 19 d. Londone. 
Jos vyks per 25 Europos ir dviejų 
Amerikos žemynų šalis; pasibaigs 
Meksikoje actekų stadijone, kur 
įvyks pasaulio futbolo pirmenybės. 
Dalyvaus 106 automobiliai. Lenkty
nės bus suskirstytos etapais ir bus 
pravažiuota 26.000 km. Kai Kolum
bijoje dalyviai paskutinį kartą kel
sis per vandenį, į laivą pateks tik 
35 geriausiai pasirodę automobiliai.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai iki 12 m. CYO lygos 

pirmenybių rungtynėse pralaimėjo 
St. Rose komandai 35:23. Jaunieji 
vytiečiai žaidė gerai, tačiau sunku 
buvo atsilaikyti prieš augštaūgius 
priešininkus, žaidė: R. Duliūnas 12, 
Rūtelė 2, Gineitis 8, Sudeikis 2, Bu
melis 1, Ignatavičius, Kaknevičius.

Mokyklų komandose šį sezoną žai
dė daug Vyčio krepšininkų. Vyres
niųjų komandoje žaidė: Bloor — 
Sprogis, Duliūnas ir Sodonis; St. Mi

chael’s — Ignatavičius; Emery — 
Vitkus, Humberside — Akelaitis. 
Oakvillės mokyklose žaidė Juzėnas ir 
Bumelis. Jaunesniųjų komandoje žai
dė: Bloor — Nacevičius, Runnymede
— Ramanauskas, Lorencas; St. Mi
chael’s — Kaknevičius, Dementavi- 
čius. Vytiečiai savo komandose daž
nai būna geriausi metikai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubas dėkoja Hamiltono 

dramos būreliui “Aukurui” už atsi
lankymą ir gražią programą. Taip 
pat nuoširdus ačiū visiems, kurie pri
sidėjo darbu prie šio vakaro pasise
kimo.

Mergaičių jaunių C krepšinio ko
manda Ontario Church lygos baigia
majame rate laimėjo dvejas rungty
nes. Paskutinės rungtynės buvo prieš 
Niagara Falls. Mūsų mergaitės lai
mėjo 44:19. B. Plučaitė viena geriau
sių ne tik mėtyme, bet ir žaidime — 
surinko 18 taškų. I. Paškauskaitė iš
kovojo 11 taškų, A. Plučaitė 10. Ki
tos žaidėjos buvo — D. Vaškevičiūtė 
3, P. Simutis 2, B. Ažubalis, A. Kli- 
bingaitė, N. čižikaitė, L. Radžiūnaitė, 
V. Vingelytė ir S. Zenkevičiūtė. Tre
neris — A. Štuopis. Sekančios rung
tynės bus kovo 14 d. prieš Wellandą. 
Žais Wellande.

Aušros šachmatininkai pralaimėjo 
prieš Toronto Chess Club 5%:^.

Jaunių A mergaičių komanda On
tario Women’s Basketball lygoje pa
sibaigus sezonui yra antroje vietoje.
I. Janeliūnaitė ir D. Klimaitė surin
ko daugiausia taškų savo komandoj 
ir visoj lygoj yra pirmųjų penkių ge
riausių metikių sąraše. Komanda da
lyvaus “play off’ turnyre. Treneris
— A. Žaliauskas.

KOVO ŽINIOS
CYO berniukų A turnyro paskuti

nės rungtynės įvyko tarp AV ir stip
rios St. Patrick parapijos. Mūsų AV 
žaidėjai sumetė 39:36 (24:16). Prie
šo vikrumas ir geras pasavimas var
gino mūsų lėtesnių judesių žaidėjus. 
Lietuvių taiklaus mėtymo dėka iško
vota I vieta. Rungtynės įvyko Bi
shop Ryan gimnazijoj, kur žiūrovų 
didžioji dalis buvo lietuviai. Su St. 
Patrick komanda, manoma, lietu
viams dar kartą teks susitikti žai
džiant 8 geriausių komandų turnyre.

Atnaujinus sportinę draugystę, pa
kviesti Vyčio jauniai draugiškom 
rungtynėm. Nors hamiltoniečiai bu
vo nepilname sąstate, laimėjo 91:79. 
Kovo žaidėjai: R. Sakalas 31, K. Kal
vaitis 22, Jasevičius 16, J. Elvikis 12,
J. Todorovič 6, A. Gedrimas.

Mergaitės iki 16 m. miesto lygoje 
ketvertas rungtynes iš eilės laimėjo 
be didelio vargo. Jos padarė pažan
gą. Treniruoja — J. Elvikis ir R. 
Sakalas.

Kovo klubo narys R. Sakalas, žais
damas Hillpark gimnazijos koman
doj, vienerių rungtynių metu iško
vojo 37 taškus. Kaip geriausią žai
dėją, radijo stotis CHML pakvietė 
pasikalbėjimui. Gaila, kad nebuvo pa
minėta tautybė. Z. R.

Ih Owners
03 entre

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

• (vairios medžiagos 'namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA ' •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

Geriausia dovana — Oficialu — pilnai garantuota 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI | LIETUVĄ 
(Amerikos doleriais ar norint ir rubliais)

Su DOVANU PAŽYMĖJIMAIS jūsų giminės gali nusipirkti SSSR 
ka panorės už pusę kainos ar dar pigiau 

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ.' 
INTERTRADE .EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street, Second Floor
New York, N.Y. 10010, USA—Tel. 982-1530

SVARBU!
Mes priimame automobilių užsakymus

Lietuvių enciklopedija anglų 
kalba “Encyclopedia Lituanica” 
jau pradėta spausdinti. Iki šiol 
išėjo I tomas, apimąs raides A- 
C. Jis jau pasiekė torontiečius 
ir kitų vietovių tautiečius. Yra 
gana apsčiai medžiagos ir apie 
Kanados lietuvius. Dar daugiau 
jos bus kituose tomuose, kurių 
numatyta net 6. Vyr. redakto
rius — istorikas prof. S. Sužie
dėlis, leidėjas — J. Kapočius. 
Dabar pats laikas tą enciklope
diją užsisakyti šiuo adresu: Li
thuanian Encyclopedia Press, 
Inc., 361 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass 02127. Visų 6 tomų 
kaina — $90. Prenumeratoriai 
moka atskirai už kiekvieną tomą 
po $15.

Živilė šlekytė, pernai baigu
si dramos studiją Londone, Bri
tanijoj, tebegyvena Londone ir 
dalyvauja įvairiuose anglų teat
rų pastatymuose.

A. D. Siminkevičiai kovo 7 d. 
draugų būryje atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Jaukus priėmimas įvyko 
sukaktuvininkų draugų L. P. 
Butėnų bute.

Ateitininkų žinios
Besiruošiančiųjų įžodžiui susirin

kimas įvyks šį šeštadienį, kovo 14, 
ateitininkų kambaryje. Ten renkasi 
jaunesnieji, vyr. moksleiviai ir stu
dentai. Pamokos vyks atskiruose 
kambariuose. Pradžia — 3 v. Jau
nesniųjų būrelių vadovai pasirūpina 
visų kandidatų atvykimu.

Kurie dar negrąžino tėvų komite
to loterijos knygučių, prašomi jas 
atnešti į ateitininkų kambarį sekma
dienį po 10 v. Mišių arba tiesiai į 
jaunimo popietę.

“Ateities” prenumeratą $5 bus ga
lima sumokėti jaunimo popietės me
tu Prisikėlimo par. salėje sekmadienį 
4 v.

Toronto ateitininkų šventė įvyks 
balandžio 11-12 d.

Ateitininkų stovykla Wasagoj pra
sidės liepos 26 ir baigsis rugpjūčio 
8 d. Stovykla bus kartu jaunučiams 
ir vyresniesiems. Vyr. moksleivių 
stovykla Dainavoje bus nuo birželio 
21 d. iki liepos 4 d.

Šv. Augustino kunigu seminarijo
je visą sekmadienį praleido 30 vyr. 
moksleivių, kurie grįžo patenkinti. 
Ten dalyvavo Mišiose, apžiūrėjo pa
talpas, sportavo ir diskutavo, šešta
dienio vakarą seminarijoje lankėsi 
studentai ateitininkai.

Jaunimo popietėje, kuri įvyks sek
madienį, kovo 15 d., 4 v., Prisikėli
mo par. salėje, visi ateitininkai daly
vauja kartu su tėvais.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės skautų egzami

nai į visus patyrimo laipsnius pradė
ti kovo 2 d. sueigoje, kurios užsi
ėmimuose talkino v.s. S. Kairys, ps. 
A. Gotceitas ir ps. V. Augaitis. Sk. 
Auksuoliui Valiūnui pripažinta gy
vybės gelbėtojo specialybė, kurią jis 
įsigijo kanadiečių stovykloje. Sekan
ti draugovės sueiga bus ne kovo 16, 
bet kovo 23 d.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dis šaukiamas kovo 19 d., 7.30 v.v., 
skautų būkle. Kviečiami visi vadovai. 
Darbotvarkėje — vasaros stovykla ir 
kiti einamieji reikalai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų metinis susirinkimas įvyko ko
vo 8 d. Susirinkimą atidarė tėvų ko
miteto pirm. K. šapočkinas, pakvies
damas pirmininkauti B. Saplį, sekre
toriauti — p. Lapiną. Išklausyti tėvų 
k-to pirmininko, iždininkės p. Imbra- 
sienės ir revizijos k-jos pranešimai, 
priimtas pereitų metų susirinkimo 
protokolas. Apie skautišką veiklą ir 
ateities planus pranešimus padarė 
“Šatrijos” tunto tunt. s. L. Gvildie- 
nė ir “Rambyno” tunt. ps. dr. A. Dai- 
lydė. Po trumpų diskusijų išrinktas 
naujas tėvų komitetas: K. Asevičius, 
p. Ciplijauskienė, p. Grigonis, M. 
Yčas, J. Mačiulis, p. Mackevičienė, 
L. Matulevičienė, p. Karauskas, J. 
Pacevičienė, p. Stauskienė, p. Sriu- 
biškis, K. Šapočkinas ir p. žulienė; į 
revizijos k-ją: J. Baltaduonis, O. Ąse- 
vičiefiė ir p. Imbrasienė.

• Ryšium su pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ruošimu kovo 14 d. 
Prisikėlimo par. patalpose šaukiamas 
jaunimo atstovų pasitarimas. Skau- 
tai-vyčiai, vyr. skautės, akademikai 
skautai-tės bei jaunesnieji vadovai 
raginami šiame pasitarime dalyvauti.

C. S.

PASIKEITIMAI 
DABARTIES...

(Atkelta iš 7-to psl.)
rodo kur yra problemos. Įvykiai 
nesprendžia problemų. Spren
dimą padeda surasti tikėjimo 
žvilgsnis. Tikėjimas duoda vil
ties moderniajam pasauliui.”
Konferencijoje buvo oficialiai 

įsteigta Kanados kunigu sąjun
ga. Ji, tiesa, neturi oficialaus 
statuso Bendrijoje, tačiau jos 
sprendimai ras atgarsio kunigų 
senatuose nrie vyskupijų, kurie 
turi jau oficialų statusą. Išrink
tajai sąjungos valdvbai buvo pa
vesta suredaguoti konferen
cijos svarstymu pageidavimus, 
kurie bus pateikti vyskupu kon
ferencijai, įvykstančiai balan
džio mėnesį.

Konferehcija šiais metais bu
vo tikrai gražus darnus ir darbš
tus vienetas. Vienas iš ten da
lyvavusių seminaristu, priėjęs 
nrie mikrofono, pareiškė, kad ši 
konferencija jam sugrąžino 
anksčiau prarastą vilti ir paro
dė. kad mūsų tarnyba bus reikš
minga ir dabarties pasauliui.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
1611 Bloor St. W. Torontoz Ont.

PRANEŠIMAS
A. GARBENS MALONIAI PRANEŠA LIETU

VIAMS KLIENTAMS, KAD PRANAS KERBERIS 
ĮSIJUNGĖ Į FIRMĄ AL GARBENS REAL ESTA

TE, 1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT. 
PRANAS KERBERIS TURI ILGĄ NEKILNOJA
MŲ NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO — PIRKIMO 
PATYRIMĄ. KARTU SU A. GARBENIU JIEDU 
IR TOLIAU SĄŽININGAI PASITARNAUS LIE
TUVIAMS VISAIS NUOSAVYBIŲ REIKALAIS.

PRAŠOME SKAMBINTI:
AL. GARBENIS, arba PR. KERBERIS, 

namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

IMA
8% už asm. paskolas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A O A AJI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAf\A/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5Y2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
73A°/o už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

A.SM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000. BC
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: 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

JBLOOR — LANSDOWNE, $1.900 įmokėti, atskiras 6 kambarių, nau
ja krosnis, 7% mortgičius; prašoma $16.900 pilna kaina.
HAVELOCK — BLOOR atskiras 15 kambarių namas, nauja šildymo 
sistema, 6 virtuvės, 3 prausyklos, privatus įvažiavimas, 2 garažai; 
prašoma $49.000; pirmą kartą parduodamas.
ETOBICOKE, vienaaugštis (bungalow) plytinis, 7 kambarių, poilsio 

kambarys, privatus įvažiavimas; prašoma $30.300.
QUEBEC — HIGH PARK, atskiras, plytinis, 9 kambarių namas, 2 
prausyklos, 2 virtuvės, platus įvažiavimas; 8% atvira skola.
RONCESVALLES — GRENADIER, $4.000 įmokėti, plytinis, 6 kam
barių namas, 2 modernios virtuvės, alyva šildomas, 10 metų skola; 
prašoma $26.900.

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. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (Į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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A-oziKAs ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR 1AISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
TeL 531-6165 

Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliam s motorai, skalbiamosios u? kuriuos gavėjas gali misi- 
televi^os ir radijo priimtuvai; prek^ * malsto
šaldytuvai ir U. dolenneje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 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.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, tęlefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
I ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 
1—8) atidaryta visą parą — 24 valandas.
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Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą ’ 
Pagrindinė įstaiga: 570 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036. < 

Hamiltone skyrius: <
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 <

<
Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. < 
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P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.

Viso rū<iu automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3228 arba WA 4-1001

& SKAITYTOJAI PASISAKO

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

ATSAKYMAS "AUŠRAI”
PPSK "Aušra” pirm. E. Šlekys 

"Tž” 8 nr. rašo, kad “Aušra” nebu
vo Kanados lietuvių krepšinio pir
menybių atidėjimo priežastis. Deja, 
ji pirmoji davė neigiamą atsakymą 
ir po to viskas blogai susiklostė. Jis 
sako, kad “reikia pirma dalyką iš 
pagrindų ištirti”, tačiau... jis nie
ko nepaneigia, kas mano buvo rašy
ta, bet priešingai — tai patvirtina, 
pateikdamas eilę detalių ir nurody
damas, kad lietuvių pirmenybėse ne
galėjo dalyvauti dėl vykusių lygos 
rungtynių prieš kanadiečius. Taigi, 
atrodo, kad mano buvo gerai ištirta. 
Kai didieji klubai rengia pirmeny
bes, tai. dalyviai turi derintis prie 
rengėjų, o kai mažieji klubai, taisyk
lė apsiverčia augštyn kojom, ir ren
gėjai turi derintis prie dalyvių — 
didžiųjų klubų. Viena taisyklė jums, 
kita — mums. Be to, jis atsisakymą 
rėmė ir tuo, kad “Aušra” dar nepa
siruošusi. Irgi svarbus momentas, 
čia ir kyla klausimas: 1. Ar didieji 
klubai turi būti privilegijuoti? Juk 
mažiesiems sunkiau dirbti, negu di
diesiems. 2. O jei ne, tai turėtų būti 
ir visiems tos pačios taisyklės: arba 
rengėjai derinasi prie dalyvių, arba 
dalyviai prie rengėjų, bet ne dvigu
bas mastas, kuris neturėtų turėti vie
tos demokratinėje santvarkoje. 3. 
Kam lietuvių klubai turėtų atiduo
ti pirmenybę: lietuvių ar kanadiečių 
lygos rungtynėms?

E. Šlekys pataria daryti taip, kad 
būtų “gražiau ir sportiškiau”. Pra
eitais metais Londono “Tauras” iš 
anksto prašė “Aušrą” rengti vyrų 
pirmenybes betkurią dieną, išskyrus 
balandžio 26, kai buvo “Tauro” me
tinė sporto šventė su didžiuoju ba
liumi. Deja, “Aušra” tas pirmenybes 
surengė kaip tik balandžio 26! Ar ir 
tai yra “gražiau ir sportiškiau”? D. E.

AMERIKA IR LIETUVA
Skaičiau H. Valuckienės, gyvenan

čios V. Vokietijoje, laišką “Amerika 
ir Lietuva”, kur ji aiškino, kad Vaka
rai esą kalti dėl Lietuvos tragedi
jos. Stovėdama Kaune, Laisvės Alė
joje, ji mačiusi 1944 m. rudenį Ame
rikos autovežimius, pilnus apsigink
lavusių rusų kareivių. Amerika gink
lavusi ir maitinusi rusų kareivius, 
nešančius priespaudą Lietuvai. Ame
rika prisidėjusi prie visos eilės tautų 
išdraskymo. Jau yra, galima sakyti: 
trys Berlynai, dvi Vokietijos, dvi Ko
rėjos, greitai būsią ir 'du Vietna- 
mai.

Manau, kad H. Valuckienė savo 
aiškinimais šauna gerokai pro šalį. 
Kad yra du arba trys Berlynai, tai 
ne dėl amerikiečių kaltės, bet dėlto,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

VASARIO 28 IR KOVO 1 D. sa
vaitgalis buvo pilnas pramogų, šeš
tadienį Lietuvių Fondas turėjo me
tinį narių suvažiavimą šarkos resto
rane, o sekmadienį Lietuvos vyčiai 
surengė šv. Kazimiero minėjimą bei 
pusryčius Marquette Parko par. sa
lėje. Taip pat tą dieną įvyko didžiu
lis Čikagos skautų bei skaučių paren
gimas Jaunimo Centre — “Kaziuko 
mugė”, o puošniame Blakston vieš
butyje — prabangus pobūvis, kuri 
surengė Balzeko muzėjaus direkto
riai.

LIETUVIŲ FONDO suvažiaviman 
susirinko gana didelis būrys kultū
rininkų iš visos Amerikos. Čia Fon
do tarybos pirm. dr. J. Balukas pra
džiugino žinia, jog fondo kapitalas 
artėja prie $700.000 ribos; švenčiant 
fondo dešimtmetį 1972 m. tikimasi 
pasiekti užsimotą sumą — 1 mil. do
leriu. Jis paminėjo, jog 1969 m. lie
tuvių kultūriniams reikalams paskir
ta S33.5OO. Suvažiavimo pirmininkais 
buvo dr. P. Kisielius, V. Kamantas ir 
V. Kutkus. Sveikino gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis, JAV L. Bendruo
menės c. v. pirm. Br. Nainys ir L. 
Bendruomenės Čikagos apyg. pirm. 
A. Juškevičius.

LIETUVOS VYČIAI, kurių eilėse 
dauguma yra jau Amerikoje gimusie
ji tautiečiai, surengė šv. Kazimiero 
minėjimą, kuris sutraukė nemažą 
būrį tautiečių. Pradžioje buvo pamal
dos Marijos Gimimo par. bažnyčio
je, o salėje — pusryčiai ir akade
mija. čia kalbą pasakė žymus atei
tininkų bei kitų organizacijų veikė
jas dr. P. Kisielius iš Cicero.

KAZIUKO MUGĖ visą dieną trau
kė gausius tautiečius į Jaunimo Cent
rą. Turbūt per visus metus nėra kitos 
dienos, kuri būtų taip gausi lankyto
jais, kaip šis skautų parengimas. Vi
si trys namo augštai ir visi kamba
riai bei salės buvo pilni skautų, 
skaučių bei jų svečių. Vieni valgė, 
kiti gėrė, dalis bandė laime loteri
jose ar pirko įvairius gaminius. Bu
vo galima nusipirkti dabar Lietuvo
je išleistų knygų ir dabartinių Lie
tuvos operos solistų V. Noreikos ir 
V. Daunoro muzikos plokštelių. 
Lankytojų gausiai buvo perkami ir 

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tet LE 4.1403
30 Dewson SU Toronto, Ont

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

Savininkas V. BACĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais i

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais |

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

kad rusai nesutinka tartis su vaka
riečiais dėl taikos sudarymo su Vo
kietija. Bolševikinė Rusija čia yra vi
sos nelaimės šaltinis, ne amerikie
čiai. Rusai dar vis mano, kad jiems 
esant Berlyne ir prie Elbės upės, gal 
ateis valanda, kai jie galės paimti 
visą Vokietiją ir įvesti komunizmą, 
čia glūdi juodoji ranka, kuri nelei
džia Berlynui ir visai Vokietijai su
sijungti.

Zonų nustatymas įvyko Teherano 
konferencijoje, kadangi buvo reika
laujama Vokietijos kapituliacijos. 
Zonos buvo įvestos tik iki taikos su
darymo, kurį iki šiol trukdo Rusi
ja, o ne Vakarų valstybės ir dar ma
žiau Amerika.

Tikrai mes turime šiandien dvi 
Korėjas ir gal turėsime ir du arba 
daugiau Vietnamu. Pietų Korėja 
amerikiečių ir jos sąjungininkų dė
ka išgelbėta iš raudonųjų rankų. 
Amerika neteko tūkstančių žmonių 
mūšių laukuose, kad bent dalis Ko
rėjos išliktų laisva. Ar ir čia kalti 
amerikiečiai?

Dėl to paties principo eina karas 
Vietname, kadangi raudonieji nori 
paimti ir paskutinę laisvą Vietnamo 
dalį.

Kas pokariniais laikais išgelbėjo 
Vakarų Europą nuo Raudonosios 
Rusijos invazijos? Tai buvo ameri
kiečių sudaryta ir jų stipriai remia
ma NATO karinė organizacija.

Rusija, kaip sąjungininkė, kovojo 
su Hitlerio Vokietija. Jie turėjo teisę 
ir net prievolę remti savo sąjungi
ninką. Rusų kareiviai įvažiavo 1944 
m. į Kauną amerikietiškais autove- 
žimiais, bet jie buvo užėmę Lietuvą 
jau 1940 m. rusiškais tankais. Ma
nau, kad čia yra skirtumas.

Dr. M. A.
DIDVYRIAI IR MAŽVYRIAI

> Tautos himne Lietuva vadinama 
“didvyrių žeme”. Taip, turėjome 
didvyrių, bet dar daugiau mažvyrių. 
Ir dabar yra nekitaip. Tik apsidai
rykim. Tikrų didvyrių, pasiaukoju
sių Lietuvos reikalams, yra nedaug, 
bet tokių, kurie save laiko tokiais — 
visur pilna. Tai mažvyriai, kurie vai
dina didvyrius. Pvz. nevienas sako: 
“Ką čia tie mūsų veikėjai — nieko 
nenuveikia. Va, žydai tai veikia!” O 
amerikiečiai, pasak jų, turėtų muš
ti raudonuosius kaip žiurkes. Bet kai 
paklausi tokį “didvyrį”, kodėl ne
prisideda prie lietuviškos veiklos bei 
šalpos nei darbu, nei lėšomis, susi
raukęs atsako: “Tai, kad mūsų cent
rai posėdžiauja, pasiima užmokestį 
ir nieko nepadaro. Be to, dar nežinia 
kas valdys Lietuvą. Aš kovos ženk- 
lan okupantui nepasidaviau ir pasi-

tautodailės dirbiniai, kurių nemaža 
dalis buvo gauta iš okupuotos Lie
tuvos. žinoma, nestigo ir vietinių ga
minių, kuriuos padarė patys skautai.

LIETUVIŲ TARPE yra nemaža 
žmonių su riebiomis piniginėmis, 
nes arti 300 asmenų sumokėjo po 
S17.50 už bilietą į Balzeko liet, kul
tūros muzėjaus pobūvį, skirtą pagerb
ti Čikagos istorinio muzėjaus direk
toriui ir Balzęko muzėjaus patarė
jui dr. Clement Silvestro. Pagerbi
mo programai vadovavo dr. J. Jero
me. Kalbėjo ir pats dr. Silvestro, 
o • •

VIENAS RETESNIŲ ĮVYKIŲ lie
tuviškame gyvenime bus religinis 
koncertas, kurį rengia L. Bendruo
menės Cicero apylinkės valdyba ko
vo 22 d. šv. Antano par. salėje. Pro
gramoje muz. O. Sasnausko kūrinys 
“Requiem”; atliks Marquette Parko 
par. choras, vadov. muz. Vlado Balt
rušaičio su solistais-— St. Baru (da
bar koncertuojančiu Australijoje), 
A. Kalvaityte ir Jonu Vazneliu. 
Smuiku gros Povilas Mariukas, var
gonuos — Marija Mondeikaitė. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Margučių 
marginimo pamokos bus Balzeko liet, 
kultūros mažėjuje kovo 14 d. šiuo 
menu besidominčius mokys šios sri
ties specialistės — Uršulė Astrienė 
iš Grand Rapids ir vietinė — Helen 
Pius. — Humoristinis kolektyvas 
“Antrasis kaimas” vėl pasirodys su 
nauja programa kovo 14 d. “Play
house” salėje Marquette Parke. Ki
tos programos bus kovo 15, 20 ir 21 
d. — čikagietis Raimundas Kazlas, 
kuris šiuo metu JAV armijos eilėse 
tarnauja Vietname kaip karinis foto
grafas, Velykų atostogas žada pra
leisti pas savo dėdę Petrą Pilką 
Australijoje. — J. Augustaitytės-Vai- 
čiūnienės poezijos knyga “Rūpestis” 
netrukus išeis iš spaudos; leidėjas 
— J. Karvelis, kuris išleis ir 4 nau
jas lietuviškas muzikos plokšteles. — 
Neseniai įsisteigusi Venecuelos lietu
vių draugija rengia linksmavakarį 
Jaunimo Centre balandžio 18 d. — 
JAV L. Bendruomenės centro val
dyba ruošiasi jaunimo simpoziumui 
gegužės 2-3 d. Čikagoje.

traukiau”. Taip kalba kaikurie bu
vę valdininkai. Ir ką dabar gali at
sakyti paprastas artojėlis, kuris nie
kad neatsisako prisidėti savo auka? 
Nebent štai ką: “Gerbiamasis, tai 
nebuvo kova už Lietuvą, bet pasi
traukimas nuo bliūdp, kai nuvijo atė
jęs rubaškinis. Atvykęs į Kanadą 
žiūri tik kur rasti kitą pilną bliūdą”.

Artojas 
UŽMIRŠTAS HIMNAS?

Teko dalyvauti Kalgario LB su
rengtame Vasario 16 minėjime, ku
ris įvyko š. m. vasario 14 d. Išėjau 
nuliūdęs ir susimąstęs. Minėjime 
dalyvavo nemažas skaičius lietuvių 
ir svetimtaučių, vietos latvių ir estų 
atstovai. Man ir, manau, nevienam 
lietuviui šis minėjimas paliks neuž
mirštamą prisiminimą, nes per mi
nėjimą nebuvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę ir Tautos himnas ne
buvo sugiedotas. Argi Kalgario lie
tuviai taip jau greitai užmiršo tė
vynę ir tas aukas, kurios buvo sudė
tos atstatant Lietuvos nepriklauso
mybę? Ką pagalvojo svetimtaučiai, 
kurie dalyvavo šiame minėjime?

Dalyvis

St. Catharines, Ont.
JUOZUI IR VIRGINIJAI ŽEMAI- 

ČIAMS vasario 21 d. suruošta neti
kėta staigmena: 7 v.v. suvažiavo 40 
svečių. Pobūvis įvyko jų naujame 
name — paminėta 15 metų vedybi
nė sukaktis. Jiedu susituokė 1955 m. 
vasario 25 d. Toronto Prisikėlimo 
bažnyčioje. Jų santuoką palaimino T. 
Bernardinas Grauslys, OFM. Tais pa
čiais metais persikėlė gyventi į St. 
Catharines ir įsijungė į lietuvišką 
veikimą. Juozas buvo Bendruomenės 
pirmininku ir valdybos nariu, o Vir
ginija veikė su skautais. Sukaktuvi
ninkai augina 3 sūnus: Jiimantą, Pet
rą ir Audrį. Iš artimųjų dalyvavo 
Virginijos tėvai J. A. Krikščiūnai, 
jos brolis Liudas su žmona, Juozo 
brolis iš Detroito dr. P. žemaitis su 
žmona, vietos klebonas T. Barnabas, 
giminės ir svečiai. Sukaktu vinin- 
ninkams įteiktas gražus didelis pa
veikslas ir sieninis laikrodis. Pobū
vį suruošė Zubrickai — Algimantas 
ir Joana, Sigitas ir Stasė. Koresp.

KLB VIETINĖS APYLINKĖS val
dybos posėdis įvyko kovo 1 d. Priim
ta Kalėdų eglutės ir Vasario minė
jimo apyskaita. Eglutės išlaidos bu
vo labai nedidelės, o Vasario 16 
šventė davė pelno arti $100. Nutar
ta dalyvauti tautybių šventėje gegu
žės 23 d., sudaryti specialų organi
zacijų komitetą, sutelkti menines pa
jėgas, surasti kandidatę į karalaitės 
rinkimus. Tam reikės ir lėšų, kurias 
teks surinkti iš visuomenės.

IŠRINKTA NAUJA SKAUTŲ rė
mėjų valdyba: J. Vyšniauskas, J. Gi- 
revičius, S. Setkus. Du pastarieji bu
vo ir pr. metų valdyboje. Susirinki
mui pirmininkavo A. Gverzdys/ Nu
tarta, skautų vadovams sutinkant, 
paremti reikalui esant ir neskautus, 
jeigu jie dirba lietuvišką darbą. Re
vizijos pirm. J. Dainora savo prane
šime pareiškė, kad finansinė apy
skaita ir kiti reikalai rasti tvarkoje. 
Nusistatyta š.m. Jonines rengti pla
čiu mastu. Kor.

Rodney, Ontario
DIRBA KARTU. Šioj apylinkėj 

yra dvi organizacijos — KLB vietos 
apylinkė ir Lietuvių Klubas. Jų dar
bas yra darnus tuo. kad vieni dirba 
daugiau kultūrinėje srityje, kiti re
mia savo ištekliais. Yra šeštadieninė 
mokykla, vyr. jaunimas ir šalpa, ku
riais rūpinasi daugiausia apylinkės 
valdyba, o klubas remia lėšomis. 

. Apylinkės žmonės buvo ir yra duos- 
nūs šalpos reikalams, šiais metais 
apyl. valdyba surinko ir pasiuntė į 
Suvalkų trikampį 20 siuntinių. Iš
laidas padengė L. Klubas. Anksčiau 
siuntinius ten siuntinėjo M. Barš- 
čiauskienė, bet dėl sveikatos turėjo 
šį gražų darbą sumažinti.

DVI NAUJOS ŠEIMOS, šioj apy
linkėj įsikūrė V. Mokusų ir B. Jaku- 
baičių šeimos. V. Mokusa pirko Rod
ney miestely namus ir čia apsigyve
no. Jis yra apylinkės valdybos iždi
ninkas. Jakubaičių šeima atvyko iš 
Anglijos. Tai A. Kojelaičio, West 
Lome, tabako augintojo, giminaičiai. 
Jie žada taip pat auginti tabaką. Tu
ri dukrelę Zeną, kuri studijuoja me
diciną Western universitete Londo
ne ir du sūnų — Antaną ir Vvta, 
kurie mokosi West Lome gimnazijoj.

JAUNIMAS turėjo savo susirinki
mą vasario 20 d., dalyvavo dainos 
ir šokių mokytojai D. E. Bliskiai. Bu
vo nutarta surinkti nario mokestį ir 
suruošti po Velykų savo pobūvį-šo- 
kius.

KIEK BUS LEIDŽIAMA auginti 
tabako, dar neaišku. Galima spėti, 
kad bus kertama 30-40% nuo turi
mų teisių (M. B. R.). Pr. sezoną už
auginta virš normos ir gana geros 
kokybės. Tai sudarė perteklių.

L. ŪKININKŲ KLUBAS jau užsa
kė ir išdalino pavasarines trąšas savo 
klientams. Reikia manyti, kad lietu
viai taip pat gausiai užsisakys per 
klubą ir tabakui trąšas. Tas stipri
na ir palaiko lietuvišką darbą vietoj, 
nes gautu pelnu už trąšas dengiamos 
lietuvių veiklos išlaidos. Kr.

ŠYPSENOS
Be...

Kartais net nepagalvojame, koks 
reikšmingas šis žodelytis mūsų gy. 
venime! Jei anksčiau pakakdavo pa
sakyti, jog gyvename be karalių ir 
be ponų, tai šiomis dienomis to aiš
kiai nepakanka. Mes jau apsieiname 
be daug ko ... -

Šiuolaikinis miestietis jprato va
žiuoti be bilieto autobuse, be kon
duktoriaus, užeiti j parduotuvę be 
pardavėjo, kur gali nevaržomai įsi
gyti šepetį be koto. Užsukęs į val- 
kyklą, minėtas pilietis gardžiai švei
čia šnicelį be mėsos, užsrėbdamas jį 
barščiais be riebalų... Tiesa, kartais 
tenka valgyti ir be peilio...

O periferija? Ji teisėtai gali di
džiuotis, jog įprato gyventi be tvo
rų! Tai savo ruožtu netrukdo ožkoms 
ir avims palikti savo šeimininkus be 
kopūstų ir be gėlių... Kultūros na
muose be vadovo šokio sūkuryje šau
niai sukasi merginos, kurių kojinės 
be siūlių ir (.t„ ir pan.

Įsismaginę vos nepradedame gy
venti be alkoholio, bet mustsulaiko

Pajieškojimai
Jieškomi Žalis Juozas ir žaliutė- 

Tuinylienė Ona; tėvo vardas — Ma
tas; abu kilę iš Barčių km., Metelių 
valsč. Jieško giminės iš Lietuvos. Ra
šyti: Adelė Augustaitis, 6742 So. Cla
remont, Chicago, Ill. 60636, USA.

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi j
TAISOM IR PARDUODAM T.V. h HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. '
532-7733 1

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis '

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

IDU^FERIN RADIO and TV
■ SALES AND SERVICE
■ Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos
■ lempos ir batarėjos. Prityręs specialistas su ilga praktika 
|1000 College St., • LE. 1-3074 • s„. p

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams.

Bloor Autorite Garage ?rKc«teVgee>
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E- ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas' 

Telefonas LE. 24108

NOTARAS
A. LIŪDŽiUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir Įriti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalles Avė. r
Toronto - Dominion Bank pastate

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: i5^05 namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wiktoria BUK0WSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(į rytus nuo Dufferin St.) OKULISTAS

S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną* 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont.

OKULISTAS

LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vx—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefoną

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

baimė pasilikti be draugų ir be pa
žinčių. O tada negausi be eilės buto, 

■nesuorganizuosi konjako be antkai
nio ar kavos be nuosėdų... žodžiu, 
skursi be deficito! Todėl, blaiviai pa
galvoję, mes vėl griebiamės butelio 
ir maukiame be saiko!

Meno srityje tų “be” irgi tiršta. 
Pilna romanų be siužeto, be hero
jaus, be stiliaus, o taip pat be pra
džios ir be galo! Išmokome eiliuoti 
be ritmo ir be rimo, be taškų, be 
kablelių, netgi be jausmo...

O dabar jūs tikriausiai paklausite: 
kam rašau tokius nejuokingus daly
kus?

Matote, man kilo novatoriška min
tis — parašyti jumoreską be jumo
ro... EUGENIJUS VALOTKA.

“Lit. ir Menas” 1970 m. 8 nr.
Išleis pensininkę

Jaunas Amerikos lietuviukas, 
baigdamas savo studijas Mask
voje, įsimylėjo ten susipažintą 
lietuvaitę ir ją veda. Pasibaigus 
mokslo metams, nueina į užsie
nių reikalų ministeriją gauti lei
dimo savo žmonai išvažiuoti į 
Ameriką.

— Šiuo metu neįmanoma... 
— atsako tarnautojas.

— O kada ji galės išvažiuoti?
— Greitai, greitai.. . kai tik 

sulauks pensininkės amžiaus!
Parinko Pr. AE.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661; 231-6226
3828 Bloor St. West, Islington 
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

1

PHOtosy?1?
» -------- Vestuvinės nuotraukos

■— Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir fct



Kovo 15, sekmadienį, 4 v. p. p.,
Prisikėlimo parapijos salėje 
įdomi tradicinė 

jaunimo popietė
• Bus ir loterija.
• Įdomi programa.

Visa Toronto visuomenė kviečiama dalyvauti.

Ateitininkų tėvų komitetas
f

į Jaunimo muzikos, dainos ir kūrybos

KOVO 15, Š| SEKMADIENI, 4 v. p. p., 
SV. JONO KR. PARAPIJOS SAUJE

PROGRAMOJE: smuikas, pianinas, akordeonas, dainos, 
poezija MENINĖ PRIEŽIŪRA — MUZIKO ST. GAILEVIČIAUS
Po programos visi dalyviai bus pavaišinti. Įėjimas—$1.50, moksleiviams—$0.75. 
Visus maloniai kviečia—

K. L. K. Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. parapijos skyrius
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II TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį — speciali rink

liava Toronto Sv. Augustino kun. se
minarijai ir Kanados vyskupų fon
dui neturtingiems kraštams paremti.

— Sį sekmadienį prasideda Gavė
nios rekolekcijos. Vedėjas — mons. 
Vyt. Balčiūnas, buvęs šv. Kazimiero 
kolegijos dv. vadas Romoje. Konfe
rencijos bus vakarais ir rytais. Va
karinės pamaldos jungiamos su Mi- 
šiomis.

— Lankomi parapijiečiai High 
Parko rajone.

— Trečiadienį, kovo 18, po reko
lekcijų pamokslo, įvyks trumpas 
pasitarimas tėvų, kurių vaikai šį pa
vasarį eis pirmosios Komunijos. Da
lyvaus ir seselė, ruošianti vaikus 
pirm. Komunijai.

— Mišios: šeštadienį 10 v.r. — 
p. Valančių padėkos intencija; sek
madienį 11 v. — už a.a. Adelę Kar- 
bačienę metinės sukakties proga, 12 
v. — už a.a. Antaną Mitalą.

Pramogų, vakarų, koncertų 
rengėjai, verslininkai ir kiti ma
loniai prašomi nesivėlinti su 
skelbimais “T. žiburiuos”. Ruo
šiamam numeriui skelbimai pri
imami iki penktadienio 3 v. p.p. 
Spaustuvė negali paruošti skel
bimų, kurie atsiunčiami pirma
dienį. Skelbimų tekstai ir infor
macijos priimamos tiktai raštu.

“Toronto Daily Star” kovo 2 
d. laidoje atspausdino vedamąjį 
“They risk exile by asking 
rights”. Jame rašoma apie oku
puotos Lietuvos kunigų raštą 
Sov. Sąjungos premjerui. Tai 
esąs protestas prieš persekioji
mą religijos, kuriai laisvę lai
duoja konstitucija. “Protestas 
tai nėra vien piliečių grupės, 
smerkiančios suktų politikų 
veiksmus, jaunuoliai, pasinešę 
narkotikų keliu arba tipai, pro
vokuoja tvojančią policiją. Tai 
taipgi 40 kunigų grupė, rizikuo
janti mirtimi tremtyje už para
šymą ramiai įrodinėjančio laiš
ko sovietinei valdžiai. Vieninte
lis dalykas, kurio jie prašo, tai 
religinės laisvės, tariamai garan
tuotos Sov. Sąjungos konstituci
jos”. Toliau dienraštis atpasako
ja Vilniaus vyskupijos kunigo 
rašto pagrindines mintis, šis To
ronto dienraštis savo tiražu yra 
didžiausias Toronte — turi anie 
400.000 skaitytojų. Tai gražus 
pasitarnavimas persekiojamiem 
tikintiesiem Lietuvoje.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovėžimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus, 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Metro Lie, PH. 136. TeL LE 2 5191

Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmadienį prasidės metinės 

rekolekcijos. Vedėjas — kun. Vyt. 
Zakaras. Jos bus bendros vyrams ir 

. moterims ir truks iki Velykų. Mišios 
ir pamokslai šiokiadieniais — 10 v. 
ryto ir 7.30 v. vak.; sekmadieniais 
Mišios ir pamokslai — įprasta tvar
ka; Didž. Savaitę rekolekcijų tvarka 
taikysis prie liturginių apeigų. Visi 
prašomi rekolekcijose uoliai daly
vauti.

— Šį sekmadienį — speciali vys
kupijos rinkliava kunigų seminarijai 
ir varganiems kraštams padėti. Vie
toj milžiniško darbo organizuoti ko
mitetus, rinkėjus ir aplankyti para
pijiečių namus, kaip tai daroma te
ritorinėse parapijose, mūsų parapi
jiečiai maloniai prašomi savanoriš
kai duosnesne auka prisidėti prie 
šios rinkliavos bažnyčioje. Voke
liai pridėti prie praėjusio sekmadie
nio biuletenio.

— Mišios: ketvirtad., 8 v., koncel., 
vienos iš jų — už a.a. J. Švėgždą, 
užpr. p. švėgždienės ir dukros Lai
mos; penktad., 8 v., koncel., vienos 
iš jų — už a.a. Ū. Skilandžiūnienę, 
užpr. A. štuikio; 8.20 v. — už a.a. J. 
Razmienę, užpr. P. Razmos; šeštad., 
9 v., koncel už a.a. dviejų Kazimie
rų, Uršulės ir Onos vėles, užpr. p. 
Dačkienės ir už a.a. O. Blažaitienę, 
užpr. J. M. Gudelių; ateinantį sek- 
mad,. 10 v. — už a.a. A. Šapoką, už
pr. p. Šapokienės; 11.15 v. — katal. 
moterų dr-jos intencija; 12.15 v. — 
už a.a. Valerijos ir Adolfo vėles, už
prašytos p. šenferų.

— Pirmosios Komunijos, kateche
tinės ir religijos pamokos gimnazis
tams bei lituan. seminaras — įprasta 
tvarka.

— Chorų repeticijos: studentų — 
trečiad., 7 v.v.; suaugusių — ketvir
tad., 7,30 y.v.; vaikų — penktad., 6.30 
v.v.

— Rekolekcijų metu lankomos šei
mos tik asmeniškai ar telefonu susi
tarus.

— Per rekolekcijas kviečiame prie 
bažnyčios paaukoti Liet. Vaikų Na
mams.

— Sį savaitgalį T. Placidas vyks 
Čikagon atstovauti Kanados Liet. Ka
talikų Centrui posėdžiuose. Grįš sek
madienį po pietų.

— T. Benediktas kovo 11 d. iš
vyksta į Putnam, Conn., pavaduoti 
rekol. vedėjo kun. V. Zakaro. Grįš 
po Velykų.

— Sį savaitgalį Torontan atvyks
ta T. Paulius. Kurie norėtų su juo 
susisiekti, prašom skambinti į par. 
raštinę.

— T. Ambrozijus pasinaudojo ordi
no duota privilegija grįžti prie savo 
krikšto vardo ir nuo dabar vadinsis 
kun. Antanas Prakapas, OFM.

— Pakrikštyta Rudolfo ir Danutės 
Czipps dukrelė Ilona Danutė. Svei
kinimai.

Kanados dailininkų — grafi
kų ir tapytojų paroda atidaryta 
Toronto** rotušės bibliotekoje 
nuo kovo 6 ir bus atidaryta iki 
kovo 26. Lankymo valandos: 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio 8.30 — 6.00. Iš lietuvių da
lyvauja — J. Račkus ir T? Va
lius. Juodu yra ir vertintojų ko
misijoj. Parodos proga išleistas 
katalogas, kuriame sužymėti 88 
dailininkai, išstatę po vieną kū
rinį. Katalogo viršelis pieštas 
dail. T. Valiaus. Pastarasis taip
gi yra vienos minėtų dailininkų 
sąjungos valdybos narys. Kata
logą spausdino lietuvių spaustu
vė “Time Press Litho Ltd.”

Vaikų Karnavalas, ruošiamas 
seselių rėmėjų, įvyks balandžio 
5, Atvelykio sekmadienį, Prisi
kėlimo par. salėje, nuo 12 iki 2 
vai. Visi tėvai rezervuokit tą lai
ką pralinksminti savo vaikučius. 
Bus žaidimai, Velykų bobutė, lė
lių teatras, šokiai, rateliai. Vai
kus pralinksmins burtininkė, 
juokdariai, kiškučiai. Kas turi 
tinkamų fantų vaikų karnavalui 
(atlikusių žaislų ar mažų 
dovanėlių), prašome'juos įteik
ti Vaikų Namuose, 57 Sylvan 
Ave. bet kuriuo laiku. Rengėjai

BARONESSA BEAUTY SALON
į Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių į 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, | 
nerūkai ir f f. Prieinamas kainas 5

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba šį šeštadienį ir 
sekmadienį, kovo 14 ir 15 die
nomis, posėdžiaus Toronte drau
ge su Kanados Lietuvių Bend
ruomenės valdyba Prisikėlimo 
par. patalpose, šeštadienį PLB 
pareigūnai turės pasitarimą su 
jaunimo organizacijų bei viene
tų vadovais būsimo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso reikalu. 
Sekmadienį numatytas susitiki
mas su lietuvių laikraščių atsto
vais.

Ar yra praraja tarp mūsų vi
suomenės ir studentų? Ši tema 
bus svarstoma šį šeštadienį, ko
vo 14 d., 7 v.v., Prisikėlimo par. 
parodų salėje specialiai sureng
tame simpoziume. Simpoziumo 
dalyviai: kun. J. Staškevičius, 
sesuo Igne, stud. Laima Gustai- 
nytė ir stud. Algis Čepas; pir
mininkas — K. Manglicas. Ren
gia Toronto ateitininkų sendrau
gių skyrius, kuriam pirminin
kauja B. Sakalas. Rengėjai kvie
čia visus suinteresuotus asmenis 
dalyvauti, ypač studentus, aka
demikus, veikėjus. Diskusijose 
galės dalyvauti ir svečiai bei 
viešnios.

Prisikėlimo par. katalikių mo
terų skyriaus susirinkimas — 
kovo 15 d., po Sumos, parodų 
salėje. Dr. A. Užupienės-Lukie^ 
nės paskaita: “Moters pasikeiti
mo laikotarpis”. Bus renkamos 
atstovės į Draugijos suvažiavi
mą. Kviečiamos dalyvauti narės 
ir viešnios. Valdyba

Jaunimo muzikos, dainos ir 
kūrybos popietę rengia KLK 
Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. 
pat. skyrius šį sekmadienį, kovo 
15 d., 4 v. p.p., Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Tai jau antra šio 
skyriaus rengiama tos rūšies 
popietė. Džiugu, kad šį kartą 
scenoje pasirodys stipresnės pa
jėgos: A. Paškauskas, J. Govė- 
das, E. Krikščiūnas, A. Kamins
kas, E. Zabiela, V. Senkevičius, 
A. Šileika ir visa eilė kitų. Me
ninę dalį tvarko muz. St. Gaile- 
vičius. Kviečiame visuomenę 
gausiai dalyvauti bei įvertinti 
jaunųjų menininkų pastangas. 
Visus dalyvius pavaišinsime.

Rengėjos
Jaunimo popietę rengia atei

tininkų tėvų komitetas Prisikė
limo par. salėje kovo 15 d., 4 
v.p.p. Programoje dalyvaus: Re
gina Kryžanauskaitė — baletas, 
Laima švėgždaitė — poezija, J. 
Vaškevičius — solo, sės. Cecili
ja Vaičekauskaitė — sava kūry
ba, V. Vaičiūnas — gitara, solo 
ir 1.1. Loterijos pirmoji premi
ja — $100, antroji — E. Stanku
vienės paveikslas. Visi kviečia
mi dalyvauti. Rengėjai

Dail. Leonas Urbonas, pagar
sėjęs Australijoj, kur ilgesnį lai
ką gyveno, atvyko į Torontą, 
kur netrukus bus atidaryta nau
jausių jo darbų paroda. Rašant 
šią žinią, paveikslai dar nebuvo 
pasiekę Toronto, bet jau yra Ka
nados teritorijoj. Paroda įvyks 
Picture Loan Gallery, kuriai va
dovauja dail. J. Račkus. Atida
rymas numatomas kovo 21 d.

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą kovo 21, šeštadienį, 8 
v.v., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Kalbės dr. Z. Reka
šius tema “Žvilgsnis į tautybių 
problemą šiandieninėje Lietu
voje”. Dr. Z. Rekašius dėsto 
matematiką Northwestern uni
versitete Evanston, Illinois, 
elektrotechnikos skyriuje. Daly
vauja lietuviškoje veikloje, yra 
vienas iš mėnraščio “Akiračiai” 
redaktorių.

“Church Motors” firma nuo 
1969 m. rudens atidarė naują 
moderniai įrengtą automobilių 
prekyvietę *2160 Bloor St. W. 
Firmos pirmininku yra lietuvis 
Ronald Dubor - Dobrovolskis. 
Ten dirba kaip tarnautojas ir Ri
mantas Jaseliūnas. Firmos skel
bimą žiūr. šio “TŽ” nr. 6 psl.

Patikslindami bei papildyda
mi Kredito Kooperatyvo “Para
ma” metinio susirinkimo apra
šymą, pranešame, kad “Para
ma” 1969 m. turėjo pelno $72,- 
249.00 ir paskirstė: garantijos 
fondui $14.449.00, specialiam 
fondui $5,782.00, organizaci
joms ir švietimo įstaigoms $2,- 
000.00, 6% dividendo nariams 
už šėru sąskaitoje laikomus Di- 
nigus $50.018.00. 1969 m. “Pa
ramos” aktyvai sudarė $3,615,- 
818.00 ir nariu aktyvaus daly- ’ 
vavimo dėka “Parama” per tuos 
metus paaugo $409.000.00.

Vedėjas

Hamiltono mėgėjų teatro “Au
kuro” jaunųjų grupė kovo 8 d. 
Prisikėlimo par. salėje torontie- 
čiams pateikė dviejų dalių pro
gramą — literatūrinę ir vaidy
binę. Pirmoje dalyje, kuriai va
dovavo L. Virbickaitė, girdėjo
me A. Mickevičiaus “Atsisveiki
nimą”, satyrą “Ylos maiše ne
paslėpsi” ir V. Mačernio “Penk
tąją viziją”, kuri buvo sujungta 
su jaunųjų aktorių išraiškinėmis 
pozomis, ilgoką ištrauką iš A. 
Škėmos “Živilės” tikrai gražiai 
perdavė L. Virbickaitė. Ji savo 
deklamavimu, pranešimais ir 
vaidyba paliko įspūdį talentin
gos aktorės, turinčios gražią lie
tuvišką tareną, malonią laikyse
ną, vaidybinę nuovoką. Jauna
jam atžalynui, išskyrus kaiku- 
rias mergaites, geriausiai sekėsi 
pantomima, kur reikalinga tik
tai mostų kalba. Sunkiausia 
kliūtis jauniesiems tebėra dar 
nepakankamas lietuvių kalbos 
mokėjimas. Ypač tai ryšku ber
niukuose. Vaidindami K. Inčiū- 
ros “Jonines”, visi stengėsi tą 
kliūtį įveikti, bet nevisiems vie
nodai sękėsi. Labai- pagirtinos 
režisorės E. Dauguvietytės - Ku
dabienės pastangos ruošti jauni
mą lietuviškai scenai. Už tai ji 
susilaukė gausaus plojimo bei 
įvertinimo. Reikia tikėtis, kad 
nevienas iš josios atžalyno pasi-, 
ruoš brandesniam scenos darbui 
ateityje. Vakarą surengė “Auš
ros” sporto klubas, kurio vardu 
viešą padėką išreiškė E. Šlekys.

Evangelikų Išganytojo para
pijos klebonas kun. A. Žilins
kas praneša, kad lietuviškos pa
maldos nuo Velykų pirmosios 
dienos bus laikomos 9.45-v. ryto 
kiekvieną sekmadienį. Iki Vely
kų pirmosios dienos pamaldos 
bus laikomos sena tvarka — 
1.30 v.p.p.

“Birbynės” ansamblis ruošia- 
šiasi koncertams: balandžio 4 d. 
Montrealyje ir balandžio 26 d. 
Toronte. Ruošiama daug naujų 
dainų, šiuo metu į ansamblį yra 
įsijungę 85 nariai. Prie jaunimo 
pastangų reikalingas ir vyres
niųjų pritarimas bei parama. Be 
jau anksčiau aukojusių, ansamb
lį dar pinigine auka parėmė A. 
R. Siručiai $10, M. S. Petruliai 
$5. Nuoširdus ačiū. V. D.

“Varpo” koncertas įvyks š.m. 
gegužės 9, šeštadienį, į kurį vi
sus kviečiame jau dabar. Sveiki
name į chorą naujai įstojusius: 
Audronę Dunderaitę, L. Dargie
nę, T. Kobelskienę, A. Pajau
jienę, L. Baltrušaitienę, K. čin- 
čiką, V. Gvaldą, L. Krikščiūną, 
Z. Rėvą. Taipgi sveikiname vėl 
įsijungusius: V. Staskevičiūtę, J. 
Dambrauską, A. Pūką, J. Šarū
ną, B. Vrublevičių ir laukiame 
kitu. Kor.*

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.

IŠNUOMOJAMAS mažas butas iš 
trijų kambarių III augšte; tinka vie
nam arba dviem; arti Bloor — Dun
das požeminio traukinio. Yra gara
žas. Skambinti tel. 534-9127.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGES 
vedybiniu tikslu. Esu našlys, 56 metų 
amžiaus. Moteris gali būti mano am
žiaus ar vyresnė. Rašyti “Tėviškės 
žiburių” administracijai 941 Dundas 
St. W., Torinto 3, Ont, Canada. Ant 
voko pažymėti “NAŠLIUI”.

JIESKAU VEDYBŲ TIKSLU sąži
ningo gyvenimo draugo. Esu lietu
vaitė, 49 metų amžiaus. Atsiliepian
čius prašau pažymėti savo amžių. Ra
šyti: “Tėviškės Žiburių” administra
cijai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont Ant voko pažymėti Olga.

PARDUODAMI JAUČIAI rinkos 
kainomis. TeL 537-6615.

ATLIEKU GRINDŲ

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponį*

KLB Toronto apylinkės tary
bos metinis posėdis įvyko kovo 
8 d. Lietuvių Namuose. Atidarė 
apyl. valdybos pirm. L. švėgž- 
daitė. Pirmininkauti pakvietė J. 
Andrulį, sekretoriauti — I. šer- 
naitę - Meiklejohn. Pranešimus 
padarė valdybos pirm. L. švėgž- 
daitė, ižd. V. Paškovičius ir re
vizijos komisijos pirm. M. Abro
maitis. Iš pirmininkės praneši
mo paaiškėjo, kad valdyba turė
jo 11 posėdžių, surengė kartu 
su Maironio šeštad. mokykla 
Motinos dienos minėjimą, Čiur
lionio ansamblio koncertą, atžy
mėjo kartu su estais ir latviais 
Birželio išvežimus, dalyvavo tau
tinių grupių karavane, surengė 
dail.* A. Rakštelės meno paro
dą, priėmė ir lėšomis parėmė 
KLB tarybos suvažiavimą, su
rengė akademikų ir studentų po
būvį, sol. L. šukytės koncertą, 
kariuomenės šventės minėjimą, 
a.a. prezidento A. Stulginskio 
pagerbimą. Ypač gerai pavyko 
Vasario 16 minėjimas. Buvusio 
Kanados min. pirmininko J. G. 
Diefenbakerio kalba susilaukė 
atgarsio didžiojoj spaudoj. Tuo 
būdu buvo pajudinta ir Lietu
vos laisvės byla.

šiais metais vėl rengiamas 
tautinių grupių karavanas nuo 
birželio 23 iki liepos 1 d. Jame 
lietuviai įsipareigojo dalyvauti.

Pajamų turėta 1969 m. $1,- 
367.13, išlaidų $1,321.30, liku
tis — $45.83. Valdyba buvo įsi
pareigojusi sutelkti $10,000 
Laisvės paminklo statybai. Iki 
šiol surinkta apie $6,000. Soli
darumo įnašų surinkta $972. At
skaičius išlaidas, pusė perduota 
KLB krašto valdybai. “Varpo” 
chorui duota $300. Turėta daug 
išlaidų rengiant Vasario 16 mi
nėjimą. Valdyba negalėjo pa
remti šeštad. mokyklos. Revizi
jos komisija pareiškė, kad kny
gos vedamos tvarkingai ir at
skaitomybė pateisinta.

Nežiūrint valdybos eilės 
kruopščiai atliktų darbų, disku
sijose dėl pranešimų prikiš
ta stoka veiklos planavimo, ne
tinkamo atstovavimo viename 
priėmime. Pasisakius tuo klausi
mu pirmininkei, išryškėjo, kad 
planas buvo sudarytas ir įvyk
dytas, kad stengtasi lietuviams 
tinkamai atstovauti.

Mandatų komisija, kurią su
darė B. Saplys ir P. Jonikas, 
pranešė, kad susirinkime daly
vavo 39 tarybos nariai ir 6 sve
čiai. Nominacijos komisija, susi
dedanti iš K. Batūros, T. Seko- 
nienės ir V. Aušroto, pasiūlė 
šiuos kandidatus į naują valdy
bą: L. švėgždaitę, V. Paškovi- 
čių, P. Butėną, S. Masionį (bu
vę* valdybos nariai), V. Štaba- 
činską ir V. Skrinską. Susirin
kimas dar pasiūlė kun. P. Ažu
balį, kun. J. Staškevičių, p. Stir- 
bį ir L. Gvildienę. Kun*. P. Ažu
baliui atsisakius, susirinkimas 
priėmė visą sąrašą vienbalsiai. 
Revizijos komisija liko ta pati.

Dr. S. Čepas, KLB pirm., pa
dėkojo buvusiai valdybai už gra
žų bendradarbiavimą bei atlik
tus darbus, linkėjo naujai val
dybai geros sėkmės ir džiaugėsi 
jaunosios kartos buvimu valdy
boje.

Einamuosiuose reikaluose kel
ta gausiai įvairių sugestijų. Su- 
minėtinos kelios. Susirinkimas 
siūlė apylinkės valdybai ir Tau
tos Fondo atstovybei prieš Va
sario 16 minėjimą išsiaiškinti fi
nansinius reikalus taip, kad visi 
nuostoliai būtų padengti iš šven
tės minėjime surinktų aukų. Siū
lyta apylinkę suskirstyti į seniū
nijas, kur seniūnas pasistengtų 
išrinkti solidarumo į n a š u s, 
įtraukti daugiau tarybos narių į 
įvairius Bendruomenės darbus, 
sutelkti daugia lėšų. Pageidauta 
tarptautiniam karavanui, jei są
lygos leis, panaudoti Prisikėli
mo paraoiios patalpas, kurios 
geriausiai tiktų reprezentacijai. 
Nežiūrint vienos kitos užuomi
nos, dauguma pasisakiusiųjų 
ypač gyrė š.m. Vasario 16 pro
gramą. Pažymėtina, kad pirmą , 
kartą įstengta sujungti musu 
meno jėgas. Didelė padėka ir 
pagarba priklauso tiems, kurie 
prisidėjo nrie §io darbo reali
zavimo. Dalyvis

Iš okunuotos Lietuvos pas sa
vo vyrą atvykusiai Adelei Kate- 
lienei ir dukrai Birutei šimoniš
kių iniciatyva V. Abramavičiaus 
bute ivyko jaukios sutiktuvės. 
Beveik penkiasdešimt asmenų, 
kurių dauguma sudarė šimoniš
kiai, pasveikino po 25 metų su
sijungusią Šeima.

“N. Lietuva” š. m. 8 nr. at
spausdino vedamąjį, atsiliepian
tį į kronikinę “TŽ” informaciją 
apie pasikeitimus “NL” redak
cijoj. Straipsnyje išreiškiamas 
nepasitenkinimas tos žinios pa
skelbimu, nes ji esanti “plepa- 
linė”, atseit, imta iš neoficia
laus šaltinio. Rašoma, kad da
bartinis vyr. “NL” redaktorius 
apsiėmęs redaguoti savaitraštį 
tik laikinai (esąs mokytojas ir 
norįs juo pasilikti), kol bus su
rastas pastovus redaktorius. To
ji sąlyga buvusi žinoma “vi
siems montrealiečiams lietu
viams”. Pastovus redaktorius 
jau esąs surastas, belikę sutvar
kyti “keletą mažų smulkmenų”.
— Taigi, iš esmės “TŽ” paskelb
toji žinutė yra teisinga, nors ne
visai preciziška ir nepilna. Atsi
sakymas iš pastovaus ar laikinio 
darbo tebėra atsisakymas, pasi
traukimas, eitųjų pareigų užbai
gimas ar kaip kitaip pavadin- 
sim. Faktas lieka faktu, kad su
rastas naujas redaktorius ir ruo
šiasi persikelti Montrealin. Kad 
dabartinis vyr. redaktorius bu
vo sutikęs redaguoti “NL” tik 
laikinai, nebuvo žinoma toliau 
stovintiem žmonėm. Matyt, ir 
montrealiečiai nevisi žinojo. Ži
nia apie pasikeitimus “NL” pa
siekė Torontą net iš kelių mont- 
realiečių, bet nė vienas nežino
jo apie minėtą laikinumą. Nei 
“NL” leidėjai, nei pats vyr. re
daktorius, perimdamas redakci
nę atsakomybę, anie laikinuma 
niekur neužsiminė (žiūr. “NL” 
1968 m. 47 ir 48 nr.). Vadinimas 
“TŽ” kronikinės žinutės “plepa- 
line” yra nepagrįstas. Informa
cijos ateina iš oficialių ir neofi
cialių šaltinių. Tai visame lais
vajame pasaulvįe priimta nor
ma. Kad “TŽ” informacija gauta 
iš neoficialaus šaltinio, pažymė
ta pačiame tekste. Svarbiausia
— žinios teisingumas. O jeigu ji 
ir būna ne 100% tiksli, visuo
met galima atitaisyti, patikslin
ti be iokio rūsčio. Juk redakci
jai neįmanoma viską patikrinti.

“NL” minėtas vedamasis daro 
užuominą apie laidotuvines pa
stangas ir sako, kad “NL” laik
raštis “liks gyvas, nežiūrint vi
sų pastangų jį palaidoti!” Velio- 
nies J. Kardelio laikais tokių 
kalbų bei įtarinėjimų neteko 
girdėti. Neturėtų jų būti ir da
bar. Nors ir barami. “TŽ” lai
ko “NL” to paties lietuviško

spaudos fronto kariu, kurio iš
silaikymas užimtame bare yra 
reikšmingas visai lietuvių vi
suomenei.

Aušros Vartų par. žinios
— Prasidėjo rekolekcijos. Pamoks

lai ir Mišios kasdien — 7.30 v. vak-, 
rytais — 9 v. Jaunimui pokalbis — 
trečiadienį, kovo 11 d., 8.30 v. v., N. 
P. Marijos seserų patalpose. Reko
lekcijų užbaiga — sekmadienį 11 vai. 
Mišiose. Po jų — parapijos salėje 
pusryčiai-agapė. Rekolekcijas veda 
kun. prof. Stasys Yla. Išpažinčių bus 
klausoma prieš ir po vakarinės kon
ferencijos, o taip pat ir kitu metu, 
susitarus su rekolekcijų vedėju ar su 
betkuriuo parapijos kunigu.

— Kovo 8 d. įvyko Katalikių Mo
terų Draugijos susirinkimas N. P. 
Marijos seselių patalpose. M. Jony- 
nienė skaitė paskaitą.

— Jei dar neįregistravote vaikučių 
pirmajai Komunijai, tai padarykite 
pas N. P. Marijos seseris, 1450 de 
Seve; tel. 766-9397.

— Kun. Stasys Kulbis, SJ, yra iš
vykęs ilgesniam laikui.

— Aušros Vartų parapijos vyrų 
choro oktetas žada vykti koncertuoti 
į Bostoną lėktuvu balandžio 11 d., 
1.30 v.p.p. Kelionė į abi puses kai
nuotų $48 kiekvienam, jei susidary-, 
tų atitinkamas asmenų skaičius. Dar 
trūksta devynių asmenų. Norintieji 
prisidėti prie keliaujančiųjų skam
binkite H. Celtoriui 768-5175 arba į 
kleboniją.

N. Pr. M. seserų veiklai remti 
būrelis kovo 7 d. surengė čika- 
gietės solistės Janinos šalnie- 
nės koncertą AV par. salėje. 
Publika labai šiltai priėmė pir
mąjį jos pasirodymą Montrealy- 
je. Akompanavo ponia Roch. Po 
koncerto dalyviai vaišinosi ren- 
gėįų paruoštais skanumynais ir 
loterijoje laimėtais gėrimais. 
Pirmojo loterijos fanto laimėto
jui dvi ponios pristatė žuvį “mil
žiną”. Pagalbos ir paguodos jieš- 
kodamas, laimėtojas nusigabeno 
žuvį salėn. žuvis buvo pagauta 
tik porą valandų prieš koncertą 
sėkmingoj'o žuvautojo Stp. Kęs- 
gailos. Tai buvo linksmoji vaka
ro dalis. Koncerte dalyvavo ir 
tolimesnių svečių, jų tarpe — 
kun. prof. St. Yla iš Putnamo. D.

Metinis “Lito” susirinkimas 
— kovo 14. šeštadienį. 4 v.p.p. 
Šv. Kazimiero par. salėje. Po 
susirinkimo — vakarienė. Kvie
čiami dalyvauti nariai ir svečiai, 
kurie domisi “Lito” veikla.
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