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Pelė ir kalnas
Kalbant apie didelius užsimojimus, prisimenama pelės ir 

kalno proporcija. Kai iš didelių, iškilmingų užsimojimų išeina 
“šnipšt”, t. y. menki rezultatai, sakoma — “kalnas pagimdė pelę”. 
Panašių situacijų galėtume rasti ir lietuviškame gyvenime, ypač 
visuomeninėje veikloje, kur neretai iš didelio debesio nukrinta 
vos keli lašai. Galėtume prisiminti nevieną iškilmingą deklaraciją, 
kurios žygis baigėsi stalčiuose. Bet šiuo atveju mums rūpi atvirkš
tinė situacija, kur pelė gimdo kalną. Tokių atvejų reta, bet yra. 
Ryškiausias jų — “Lietuvių Enciklopedijos” išleidimas. Per 16 
metų išėjo 36 tomai. Tai neabejotinai didis išeivijos ir visos mūsų 
tautos laimėjimas. Juo didžiuojamės visi, bet prie jo pasisekimo 
prisidėjo tiktai 4 ar 5 tūkstančiai prenumeratorių savo lėšomis. 
Nei tie tūkstančiai, nei tos lėšos nebūtų galėjusios atlikti to darbo, 
jeigu visų priešakyje nebūtų atsistojęs kuklus žmogus, kupinas vi
zijos, atkaklumo, organizacinio talento ir verslinio patyrimo. Tas 
žmogus buvo Juozas Kapočius — tikras darbo pelė. Nei jis aukš
tojo mokslo baigęs, nei didelių išteklių sukrovęs, nei laipsnių 

-Įsigijęs, o tik išėjęs praktinę gyvenimo mokyklą. Berods, gyve
nimas taip susiklostė, kad nebaigė nė gimnazijos. Išvyko 1927 m. 
Argentinon, Įsigijo spaustuvininko specialybę, 1933 m. grižo Lie
tuvon, dirbo savo srityje, o 1944 m. vėl išvyko užsienin, kur, bū
damas darbo pele, atliko darbą kalno augštumo.

★ ★ ★
Žinoma, tą darbą atliko ne jis vienas — sutelkė visą būrį 

rašto žmonių, bet irgi tokių pat darbo pelių. Visų jų pavardės 
liks Įrašytos Lietuvos kultūros istorijoj, kuri pro “Lietuvių Encik
lopediją” negalės praeiti užmerktomis akimis. Juk tai darbas, ku
rio nesuskubo atlikti nepriklausoma Lietuva ir kurio nepajėgia 
(dėl okupanto varžymų) padaryti dabartinės Lietuvos šviesuoliai. 
Berods, buvo tenai užsimota išleisti daugiatomę enciklopedija, bet 
teko pasitenkinti tritome “Tarybine Enciklopedija”. Visa tai pri
mena labai aiškią, bet dažnai užmirštamą tiesa, kad pagrindinis 
mūšų gyvenimo variklis yra ne didžiulis kolektyvas, o individas. 
Kolektyvas paprastai yra didelis ratas, kuris pats savaime nerieda. 
Kai atsiranda pajėgus asmuo, tai sukasi ir kolektyvas — ratas, o 
jei ne — stovi visa sistema, puikiai suplanuota, bet negyva. Taip 
yra su visomis organizacijomis bei jų atliktais darbais. Kai klau
saisi jų apyskaitų, atrodo nemaža kolektyvinė paiėga. bet kai pasi
žiūri arčiau, randi, kad visi išvardinti darbai atlikti vos vieno kito 
asmens. Taigi, nuopelnai tenka organizacijai, o vargas ir darbas 
paskiriem asmenim, kurie ryžtasi nuo jo nebėgti. Juo labiau tai 
matyti kultūrinėje srityje, kur ypač reikia individualios iniciaty
vos, pastovaus polėkio, atkaklaus darbo. Tarybos, valdvbos. komi
sijos, komitetai, sekcijos, skyriai... daug laiko sugaišta svarsty
mams, planams, ginčams ir mažai energijos belieka darbams.

★ ★ ★
“Lietuvių Enciklopedijos” leidėjas, kad ir ne vienintelis, pa

liks individualios iniciatyvos bene ryškiausią pavyzdi dar ir tuo, 
kad jis pradėjo leisti antrą enciklopediją anglų kalba “Encyclope
dia Lituanica”. Pirmasis tomas — jau prenumeratorių rankose. 
Tai 608 puslapių leidinys, dailiai apipavidalintas grafiko T. Va
liaus, redaguotas istoriko S. Sužiedėlio. Pradžia labai viltinga. Ne
tenka abejoti, kad leidėjas, ištesėjęs 36 tomus, ištesės ir dar 6. 
Iki šiol vis skusdavomės, kad nėra rimtos lituanistinės medžiagos 
svetimom kalbom. “Encyclopedia Lituanica” ir bus tas šaltinis, 
ypač kitataučiams ir kitoms enciklopedijoms. Juk kitataučiai, ra
šydami anie Lietuva bei lietuvius, dažniausiai naudoiasi nelietu
viškais šaltiniais ir dėlto prirašo visokių nesąmonių. Dabar labai 
svarbu, kad ši enciklopediia anglų kalba patektu i visas mokslines 
ir viešąsias bibliotekas. Tik tuomet galime tikėtis, kad tuo šalti
niu pradės naudotis kultūriniai ir politiniai sluoksniai. Pvz. lei
dinys “Lithuanians in Canada” pateko Į daugeli bibliotekų, ištai
gų ir yra cituojamas Įvairiomis progomis. Jei rūpinomės lietuviško
sios enciklonediios patekimu i bibliotekas, juo labiau turime rū
pintis angliškosios keliais i tas isfs>><*■?<:. o ka<i u ractn tpivis, 
turime pirmiausia paremti jos išleidimą. Kol kas leidėjas nesi
džiaugia prenumeratorių gausumu. Sukrusti reikia iau dabar, nes 
šiuo atvein leidėiui netalkina jokie fondai. Dirbantieji dideli dar
bą verti visuotinės paramos. Pr. G.

KANADOS /VYKIA/

SUVARŽYS PIRKIMĄ SKOLON

Pasaulio įvykiai
KAMBODIJOS STUDENTŲ MASINES DEMONSTRACIJOS PRIES S. 

Vietnamą ir komunistų partizanus P. Vietname baigėsi oficialiu 
vyriausybės ultimatumu, reikalaujančiu tuojau pat atitraukti iš 
Kamboaijos teritorijos partizanus ir Hanojaus kariuomenės dali
nius. Ultimatumas buvo Įteiktas š. Vietnamo ambasadoriui ir ko
munistų partizanų sudarytos vyriausybės atstovybei Kambodijos 
sostinėje Phnom Penh. Studentų minia, įsiveržusi į abi ambasadas, 
sudegino vėliavas ir sunaikino visus rastus dokumentus. Spėjama, 
jog demonstrantus sukurstė Kambodijos kariuomenės vadovybė, 
pasinaudodama kraštą valdančio princo N. Sihanouk viešnage Pa

Finansų ministeris E. Benso- 
nas paskelbė federaciniame par
lamente naująjį 1970-71 m. Ka
nados biudžetą, kurio pajamos 
numatomos $13,15 bilijono, iš
laidos — $12,9 bilijono. Biudže
tinius metus tikimasi užbaigti 
su $250 milijonų pertekliumi. 
Pirmą kartą nuo *1913 m. nau
jajame biudžete nėra jokio pa
jamų mokesčio pakeitimo ar 
šiaip kokių nors finansinių pa
pildų. Iš esmės šis biudžetas nie
kuo nesiskiria nuo pernykščio, 
išskyrus 7.5% pajamų ir išlai
dų padidėjimą. Kovai prieš in
fliaciją federacinė vyriausybė 
sekančių kelių savaičių laikotar
pyje Įves kredito suvaržymus 
krautuvėse perkamoms pre
kėms. Pirkėjas tada turės Įmo
kėti 20% pirkinio kainos, o li
kusią sumą galės apmokėti per 
24 mėnesius. Išimtis daroma tik 
automobiliams. Už juos bus lei
džiama atsiskaityti su finansinė
mis bendrovėmis per 36 mėne
sius. Siu priemonių privertė im
tis neitikėtinai didelis kanadie
čių Įsiskolinimas finansinėms 
bendrovėms. Už kasdieninio 
vartojimo gaminius kanadiečiai 
1969 m. pabaigoje ioms buvo 
skolingi net $8.7 bilijono. Kre
dito varžtai gali padidinti be
darbiu skaičių, jeigu sumažės 
gaminių paklausa, bet kito ke
lio vyriausvbei nenalieka krašte 
siautėianti infliacija — nuolati
nis kainu ir algų kilimas. Di
džiausio smūmo susilaukė pen
sininkai. kuriu ribotu doleriu 
verte vra sumažinusi infliacija. 
Senatorius D. Groll iie^s nra- 
našavo minimalios pensijos pa
didinimą iki *1 .500 bet io Pra
našystė neišsipildė. Kenčia ir tie 

asmenys, kurie gauna provinci
jų nustatytą minimalų valandi
ni atlyginimą. Ontario jis pvz. 
yra $1.30. Tokiu atveju keturių 
asmenų šeima, kai dirba tik jos 
galva, geriau gyventų iš sociali
niams reikalams skiriamos už jo 
uždarbi didesnės pašalpos. Ne
dirbantiems geriau gyvenant už 
dirbančiuosius, minimalaus at
lyginimo darbas pasidaro be
prasmis. Toks kaikurių įmonių 
glostymas yra nepateisinamas. 
Jeigu Įmonė negali mokėti žmo
niško atlyginimo, nebus didelio 
nuostolio ir jai užsidarius. Blo
giausia, kad yra tokių Įmonių, 
kurios neatsižvelgia i* savo fi
nansini pajėgumą ir stengiasi 
sąmoningai jieškoti pigiausios 
darbo jėgos bedarbių eilėse, 
nors be ypatingų pastangų galė
tų mokėti augštesni atlyginimą.

Didesnių pasikeitimų netu
rintį federacini biudžetą nustel
bė suktas Kvebeko premjero J. 
Bertrando ėjimas politiniu šach
matu lentoje. Užuot paskelbęs 
žadėtaii Kvebeko biudžetą, iis 
pasirinko naujus provincinio 
parlamento rinkimus balandžio 
29 d. Opozinės partijos rinkimu 
tikėjosi birželio mėnesi, nes J. 
Bertrando tautinės vienybės — 
Union Nationale partija buvo 
numačiusi suvažiavima ooliti
niais klausimais balandžio pa
baigoje. Liberalu partija nese
niai išsirinko nauja vada, o kre- 
ditistai ir NDP socialistai dar 
neturi vadu. Taigi, provincinio 
narlamento rinkimai balandžio 
29 d. šias partiias. galima saky
ti. užklupo lovoie.

Siaurės vakaru teriforiins 
šimtmečiui skirtas pirmąsias 
arktikos žiemos žaidynes Yel-

Dailininkas Juozas Bakis Viena iš Kryžiaus kelio stočių

Antrasis jaunimo kongresas
Kovo 14 d. Toronte, Prisikė

limo par. muzikos studijoje, įvy
ko PLB valdybos susitikimas 
bei pasitarimas su Kanados jau
nimo atstovais antrojo jaunimo 
kongreso reikalu. Pasitarimo 
vadovais buvo PLB valdybos na
riai — dr. A. Butkus, M. Len- 
kąuskięnė, A. Rinkūnas, JAV L. 
B. jaunimo sekcijos pirm. A. 
Kubiliūtė ir Kanados LB jauni
mo sekcijos vadovas G. Breich- 
manas. Posėdžių kambarys buvo 
pasigėrėtinai pilnas jaunimo — 
apie 30: tų, kurie dalyvavo pir
majame jaunimo kongrese, ir 
tų, kurie nedalyvavo. Po KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Če
po atidaromojo sveikinimo pa
sitarimui pirmininkavo dr. A. 
Butkus, PLB valdybos vykd. vi
cepirmininkas. Jis pateikė svars
tyti pagrindinius klausimus: a. 
kongreso tikslas, b. darbotvar
kė, c. vieta.

Suburti veiklai
Kongreso tikslų svarstymas 

pradėtas M. Lenkauskienės, P. 
L. B. .vicepirm. jaunimo reika
lams, pranešimu apie praėjusio 
kongreso tikslus, kurių pagrin
dinis buvo suburti pasaulio lie
tuvių jaunimą stipresnei lietu
viškai veiklai. Savo žodžius jį 
pagrindė ne tik teorine medžia
ga, bet ir įspūdžiais iš Europos 
ir Australijos, kur ji lankėsi 
tuoj po kongreso. Išvada — 
anas kongresas davė daug veikė
jų bendruomeninei ir apskirtai 
lietuviškai veiklai. Diskusijose 
tikslų reikalu pradžioje susida
rė lyg ir dvi nuomonės: vieni 
(Ceponkutė, Karasiejus. Poškus) 
pagrindiniu kongreso tikslu siū
lė laikyti visų kraštų lietuviu 
jaunimo susipažinimą ir išsikal
bėjimą, kiti — (Kubiliūtė) dau
giau akademinę programą. Pri
eita prie tų pasiūlymų suderi
nimo.

Programa
Svarstant kongreso progra

mą, iškilo trys pasiūlymai: a. 
lowknife mieste atidarė prem
jeras P. E. Trudeau. Pirmose 
tokio pobūdžio varžybose daly
vauja apie 800 atletų iš šiaurės 
vakarų teritorijos, Jukono ir 
Aliaskos. Prieš tai premjeras P. 
E. Trudeau aplankė keletą .es
kimų kaimelių Kanados šiaurė
je. Viename jų jis viešėjo pas 
eskimą P. Ekalun, lydimas fe
deracinio parlamento nario B. 
Oranže ir teritorijos komisaro 
S. Hodgson. Eskimų šeima, pa
vaišinusi karšta arbata, matyt, 
nieko nebuvo girdėjusi anie kaž
kokį P. E. Trudeau iš tolimo pa
sviečio, nes dovanas įteikė tik 
jo palydovams — komisarui S. 
Hodgson ir parlamento nariui 
B. Orange.

Montrealyje pasibaigė 10 Tri
nidado negru studentu byla. Jie 
buvo kaltinami elektroniniu 
skaitytuvu skvriaus sunaikini
mu George Williams universi
tete 1969 m. vasario 10 d. Pri
siekusiųjų tarvba du kaltina- 

(Nukelta J 7-tą psl.) 

rengti stovyklą, tautinių šokių 
šventę, akademinę dalį, užbai
giamą festivalį; b. pradėti tau
tinių šokių švente, po to vykdy
ti visa kita; c. atsisakyti nuo 
akademinės dalies viešbutyje ir 
perkelti ją Į stovyklą; d. išskirs
tyti akademinę ir meninę pro
gramą ilgesniu laikytį , (pvz. 
dviejų savaičių laikotarpiui) at
skiromis Įvairiose vietovėse 
vykstančiomis dalimis, o pagrin
diniame savaitgalyje rengti tik 
tautinių šokių šventę, susipaži
nimo balių ir paradą ar de
monstraciją gatvėse.

Kur rengti?
Įvairių pasisakymų išgirsta ir 

dėl vietos. Pagrindiniam savait
galiui, kurio metu vyktų ir tau
tinių šokių šventė, daugiausia 
buvo siūloma Čikaga, nors kai- 
kas siūlė Torontą ir Niujorką. 
Eilė kalbėtojų (Breichmanas ir 
kiti) siūlė rengti kelias atskiras 
stovyklas: vadams, jauniesiems, 
vyresniesiems ir tiems, kurie 
per stovyklą pradės grįžti į lie
tuviškąją veiklą. Buvo siūlomos 
ir konkrečios vietovės, daugiau
sia Dainava ar kuri nors stovyk

Pagrindinė jungtis -- Bendruomenė
Kovo 15 d. Toronto Prisikėli

mo par. patalpose posėdžiavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, kurios pirmininkas 
Stasys Barzdukas painformavę 
spaudos atstovus apie posėdžio 
eigą. Posėdyje dalyvavo: St. 
Barzdukas, dr. A. Butkus, M. 
Lenkauskienė, dr. H. Brazaitis, 
A. Gailiušis, A. Rinkūnas, dr. 
V. Majauskas. Buvo aptariami 
švietimo reikalai, JAV LB ir 
ALTos pasitarimų duomenys, 
konstitucijos pakeitimai, Pietų 
Amerikos lietuvių kongresas, 
lietuvių mokslo draugijos stei
gimas, sjpaudos-radijo darbuoto
jų suvažiavimas, “Grandinėlės” 
išvyka į P. Ameriką ir kt. Savo 
pranešime spaudos atstovams 
PLB pirm. St. Barzdukas pabrė
žė, kad Bendruomenė yra "pa
grindinė išsisklaidžiusių lietu
vių jungtis. Visi esame vieningi 
Lietuvos okupanto atžvilgiu, bet 
kitais klausimais esama ir skir
tumu, netgi nesusipratimų. Pa
brėžtinas mūsų politikos atitrū
kimas nuo lietuviškosios kultū
ros bei nermažas ios vertinimas.

Spaudos konferencijos vado
vas dr. A. Butkus padėkojo 
spaudai, keliančiai jaunimo pro
blemas, ir painformavo apie ko
vo 14 d. Įvykusį PLB valdybos 
pasitarima jaunimo kongreso 
reikalu (žiūr. atskirą informaci
ją). Išklausyta jaunimo atstovų 
pageidavimų Toronte ir nusista
tyta, kad kongresą turėtų reng
ti nats Jaunimas. Tuo reikalu 
numatyti nasitarimai Čikagoje 
gemižės 1-2 d.. Klevelande — 
gegužės 15-16 d. čia bus suda
ryti jaunimo kongresui rengti 
pagrindiniai naganai. Manoma 
kongresą pradėti Čikagoje tauti
niu šokiu švente ir užbaigti To
ronte krepšinio varžybomis ir 

lavietė Kanadoje. Tas mintis to
liau derinant, siūlyta rengti pa
skiras stovyklas prieš pagrindi
nį savaitgalį, o po to — vieną 
bendrą stovyklą — festivali vi
siems kartu.

Kas yra jaunimas?
Buvo iškeltas jaunimo aptar

ties klausimas. Daugumos nuo
mone, jaunimu reikėtų laiky
ti asmenis tarp 16-30 metų. Ju- 
zukonis abejojo, ar reikėjo iš
leisti pirmajame kongrese tiek 
daug pinigų .atvežti jaunimui iš 
kitų kraštų, jei jie nebuvo tin
kamai atrinkti. Jis taip pat siū
lė sudaryti kongreso akademinę 
ir meninę programą tuoj pat, 
nes pasiruošimas yra taip pat 
kongreso vykdymo dalis (labai 
sveika mintis). Keltas reikalas 
būtinai įjungti i kongreso pro
gramą lietuvių sportininkų pasi
rodymus ar varžybas. Puteris 
siūlė iš anksto galvoti apie iš
leidimą gero kongresinio leidi
nio.

Apskritai, pasitarimas buvo 
nuoširdus ir jaunatviškas išsi
kalbėjimas, labai naudingas 
kongreso rengėjams. A. R.

kultūriniu pasirodymu. Esą jau
nimas pageidavo neperkrauti 
programos, kad būtų pakanka
mai laisvo laiko susipažinimui.

M. Lenkauskienė, PLB valdy
bos vicepirmininkė jaunimo rei
kalams, pasidžiaugė gausiu už
sienio jaunimo dalyvavimu pir
majame kongrese (net 124 at
stovai) ir pabrėžė, kad jiems tai 
paliko didelį įspūdi, kuris esąs 
gyvas ir dabar.

Į spaudos atstovų ir kitų daly
vių klausimus atsakinėjo pirm. 
St. Barzdukas, dr. A. Butkus, dr. 
H. Brazaitis, M. Lenkauskienė ir 
A. Gailiušis. Klausimai lietė 
daugiausia jaunimo kongresą ir 
PLB valdybos posėdyje svarsty
tus dalykus. Buvo matyti, kad 
valdyba uoliai dirba, planuoja, 
stengiasi lyginti atsirandančius 
nesklandumus. Spaudos konfe
rencijoj nebuvo paliesti švieti
mo reikalai. Apie juos spaudą 
painformavo PLB švietimo ta
rybos pirm. A. Rinkūnas atskiru 
plačiu raštu. Iš pareigūnų atsa
kymų paaiškėjo, kad “Pasaulio 
Lietuvio” spausdinama 2400 
egz. ir daugiausia jo išsiunčia
ma į P. Amerika ir kitur nemo
kamai. Ižde turėta $4266 (1970 
m. sausio 1 d.). Mažokai gauna
ma solidarumo Įnašų. Pvz. 1969 
m. Ikšiolinėje apyskaitoje pa
žymėta $672. Aukų gaunama žy
miai daugiau.

PLB posėdi globojo KLB val
dyba, pirmininkaujama dr. S. 
Čepo. Iš spaudos atstovu daly
vavo: “Draugo” — Pr. Alšėnas, 
“Dirvos” — Pr. Bastys, “Nepri
klausomos Lietuvos” — L. Ado
mavičius, “T. žiburiu” — kun. 
Pr. Gaida, radiio programos — 
J. R. Simanavičius. Be to. šalia 
PLB valdvbos narių, dalyvavo 
ir KLB valdyba.

ryžiuje. Neutralios Kambodijos 1 
nistinių pažiūrų žmogus, nekartą 
nių dalinių įsiveržimą i Kambo- 
dij'ą, bet nesiėmęs jokių priemo
nių komunistų infiltracijai su
stabdyti. Spėjama, jog Kambo
dijos pasienio teritorijoje turi 
savo bazes apie 60.000 P. Viet
name kovojančių komunistų 
partizanų ir Š. Vietnamo karių. 
Kambodijos kariuomenės vado
vybės pranešimu, nuo 1969 m. 
kambodiečiai kariai ir policinin
kai turėjo 164 ginkluotus susi
rėmimus su neprašytais svečiais 
komunistais. Studentų demonst
racijos prieš komunistų dali
nius Kambodijos pasienyje pri
vertė premjerą S. Matak atšauk
ti sutarti, kurios dėka Kambodi- 
ja aprūpindavo ryžiais savo te
ritorijoje esančius partizanus ir 
š. Vietnamo karius. Premjeras 
S. Matak taipgi paskelbė planus 
padidinti Kambodijos kariuome
nę iki 59.000 vyrų. Atrodo, iš 
Paryžiaus sugrįžęs princas N. 
Sihanouk bus priverstas patvir
tinti savo vyriausybės žygius. 
Naujas Kambodijos posūkis gali 
turėti nemažos įtakos Vietnamo 
karui, kuriame didelis vaidmuo 
teko amerikiečių karių nepasie
kiamoms komunistų bazėms 
Kambodijos teritorijoje.

OSAKOS “EXPO 70”
Japonijos imperatorius Hiro

hito atidarė pusę metų truksian
čią pasaulinę parodą “Expo 70”, 
kurios pagrindinė tema yra 
“žmonijos pažanga ir darnu
mas”. Pasaulines parodas pra
dėjo rengti Britanija 1851 m. 
“Expo 70” yra pirmoji pasauli
nė paroda Azijoje, liudijanti šio 
žemyno padarytą ekonominę ir 
politinę pažangą. Be Japonijos, 
parodoje dalyvauja šios Azijos 
valstybės: Indija, Pakistanas, 
Tailandija, Malezija, Singapū
ras, Filipinai, P. Vietnamas, P. 
Korėja, Burma, Indonezija, Cei- 
lonas, Nepalis, Laos, Afganista
nas, Formoza ir britų kolonija 
Hong Kongas. Trūksta tik ko
munistinės Kinijos, kuri lig šiol 
yra ignoravusi visas tarptauti
nes parodas. Kanadai, kaip pas
kutinės “Expo 67” parodos šei
mininkei, atidarymo iškilmėse 
teko pagrindinis vaidmuo. Visų 
“Expo 70” parodos dalyviu var
du sveikinimo žodį angliškai, 
prancūziškai ir japoniškai tarė 
Kanados komisaras P. Reid, vie
nintelis kalbėtojas šalia impera
toriaus Hirohito ir premjero Sa
to. Kanados klevo Jano vėliava 
buvo nešama dalyvių parado 
priešakyje, šeši kanadiečiai jau
nuoliai atliko rūpestingai pa
ruoštą japonišką liūto šoki. Dė
mesio centre buvo imperato
riaus Hirohito ir imperatorienės 
Nagako vienintelis vizitas užsie
nio paviljonui, kuriam jiedu pa
sirinko Kanados paviljoną. Ku- 
reha pradinės mokyklos moki
nukai svečiams sugiedojo “Ex
po 67” skambėjusią Kanados 
šimtmečio dainą “Ca-na-da”. 
Programą atliko Elmira gimna
zijos orkestras, Waterloo-Ox
ford Glee studentu klubas, dai
nininku grupė “The Travel
lers”, dailiojo čiuožimo atstovai 
ir kvebekiečiai šokėjai “Les 
Feux Follets”.

VOKIEČIŲ KONFERENCIJA
Pirmasis oficialus abiejų Vo

kietijų vyriausybės vadu susiti
kimas Įvyks kovo 19 d. Erfurte. 
Kanclerio W. Brandto ir prem
jero W. Stoph pokalbiai turėjo 
būti pradėti Rytu Berlyne, bet 
tokiu atveju W. Brandtas nebū
tų išvengės vizito Vakarų Ber
lynui. R. Vokietiios komunistai 
tokį W. Brandto žingsnį iš anks
to apšaukė politine provokacija. 
Pasitarimu nukėlimas i Erfurtą 
yra politinė W. Brandto nuolai
da komunistams. Opozicija Bon- 
nos parlamente jai pritaria, ta
čiau isnėja W. Brandt* kad to
limesnės nuolaidos gali baigtis 
vokiečiu tautos reikalui žalinmi 
R. Vokietiios diplomatiniu pri
pažinimu, kuris vra pagrindinis 
siekis R. Vokietiios premjero 
W. Stoph numatytoj konferenci- 

radas N. Sihanouk yra prokomu- 
pasisakęs prieš amerikiečių kari-

jos darbotvarkėj.Varšuvoj vyks
tančiuose pasitarimuose Lenki
ja atkakliai reikalauja pripažin
ti dabartinę Oderio ir Neissės 
sieną, kai tuo tarpu V. Vokieti
ja siūlo nepuolimo paktą, eko
nomines lengvatas, sienos klau
simą palikdama lig šiol nepasi
rašytai taikos sutarčiai ar pla
tesnio masto Europos saugumo 
konferencijai. Lenkijos preky
bos ministeris J. Burakiewicz at
virai Įspėjo Bonną nesitikėti jo
kių politinių nuolaidų už ekono
mines paslaugas Lenkijai.

DIPLOMATŲ MEDŽIOKLĖ
Tarptautine problema tampa 

pogrindžio organizacijų pernai 
Brazilijoje pradėti diplomatų 
pagrobimai. Pirmoji auka tada 
buvo JAV ambasadorius S. B. 
Elbrick, kurį pogrindininkai iš
keitė i savo suimtus draugus. 
Jų pavyzdžiu dabar pasekė JAV 
diplomatą pasigrobę gvatema- 
liečiai ir brazilai, savo antrąja 
auka pasirinkę Japonijos konsu
lą Sao Paulo mieste N. Okuchi. 
Visais šiais atvejais Brazilijos ir 
Gvatemalos vyriausybės turėjo 
patenkinti pogrindininkų reika
lavimą išleisti iš kalėjimo jų su
imtus draugus. Reikalavimų pa
tenkinimas, be abejonės, skatins 
naujus diplomatų, grobimus.

NESUTARIMAI KREMLIUJE?
Remiantis jugoslavų ir čeko- 

slovakų komunistų prasitari- 
mais, Austrijos sostinėje Vienoj 
paskelbtas pranešimas apie ne
sutarimus sovietų kompartijos 
centrinio komiteto 11 narių po- 
litbiure. Jame teigiama, jog Mi
chailas Suslovas, Aleksandras 
Šeleoinas ir Kirilas Mazurovas 
parašė laišką politbiuro na
riams, kritikuojanti L. Brežne
vą ir A. Kosyginą už nesėkmes 
žemės ūkyje ir pramonėje. Ma
tyt, šiuose spėliojimuose esama 
tiesos, nes buvo susilaukta 
Kremliaus oficialaus paneigimo. 
Į paprastus gandus Kremliaus 
vadai dažniausiai nereaguoja. 
Leningrado žydai įteikė užsie
niečiams korespondentams raš
tą, pasisakantį prieš komparti
jos suorganizuotą žymiųjų žvdu 
spaudos konferenciją Izraeliui 
pasmerkti. Jų teigimu, žymie
siems žydams nebuvo suteikta 
teisė kalbėti visų Sovietų Sąjun
gos žydu vardu.

ŽYDAI ĮSITVIRTINA
Apie 800 karių nuo Sueso ka

nalo sutiko atitraukti Libija, 
siekdama sumažinti dėl prancū
ziškų “Mirage” naikintuvų pir
kimo kilusį triukšmą. Artimie
siems Rytams nieko gero neža
da Izraelio ginkluotų kaimų 
steigimas okupuotose arabu že
mėse. Premjero pavaduotojo Y. 
Allono pranešimu Izraelio par
lamente, Sirijos Golano augštu- 
moje steigiama 14 žydų kaimų, 
Sinajaus pusiasalyje — 5, va
karinėje Jordano upės pakrantė
je — 11. čia taipgi galvojama 
įkurti ištisą žydų nriemiesti di
džiausiame arabų Hebrono mies
te. Partizaninius veiksmus Ga
zos juostoje sustiprino pasklidę 
gandai apie planuojamą 300.000 
arabu deportaciją Į vakarinę 
Jordano pakrantę.

PASALINO PaRTIETT
čekų kompartijos oficiozo 

“Rude Pravo” pranešimu, iš 
kompartijos buvo pašalintas vi
daus reikalu ministeris ir slap
tosios policijos vadas A. Dubče- 
ko reformų metu J. Pavel. Jam 
prikišama eilė “nusikaltimu”, 
kuriu didžiausias yra sovietu ka
riuomenės sekimas invazijos 
dienomis ir komunistiniu kraš
tų ambasadų izoliavimas Praho
je. Britų laikraštis “Sundav Tj. 
mos” paskelbė dokumentuotą 
rašinį apie čekoslovakų teismus 
stalininko A. Novotny siautėji
mo metais. Laikraščio duomeni
mis. mirties bausmės su*’la”Vė 
17R oolitiniai kalimai n kalėji
muose ir koncentracinėse sto- 
wkiose atsidūrė daugiau kaip 
10.000.



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaktorius — k. dr. Pr. Gaidamavičius; redakcijos narys — V. Kastytis 
Metinė prenumerata $6, pusmetinė — $3.50. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights Of Homeland — Lithuanian Weekly 
Publ. by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc. 
Subscription rates: $6 per year, $3.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 140, Ont:, Canada 
_____________ Teh 368 - 6813_______ _____________

NEUŽMIRŠTINI TAUTOS VEIKĖJAI
J, MATULIONIS

įžengimas i sostinę Vilnių

A. a. dr. Pranas Viktoras 
Raulinaitis

Teko pažinti du Raulinaičiu: 
Praną, o vėliau ir Praną-Vikto- 
rą. Susipažinom dar prieš I D. 
karą, kai jis išlaikė eksternu eg
zaminus į penktąją Marijampo
lės gimnazijos klasę. Ją užbai
gęs, persikėlė karo metu į Vil
nių, o iš ten su visa tautiečių 
tremtinių banga — į Voronežą, 
kur ir baigė M. Yčo vyrų gim
naziją. Baigęs ją mėgino studi
juoti Rusijos universitetuose, 
bet Rusijos gyvenimui pakrikus 
nebuvo įmanoma. Jieškodamas 
galimybių studijuoti išvyko į 
Rusijos pietus — į Jekaterino- 
darą, kur organizavo lietuvius 
tremtinius ir buvo jų pirminin
ku.

Gana anksti grįžo į Lietuvą. 
Čia neilgai pabuvęs, pasiskubi
no išvykti į Šveicariją, kur ir 
baigė universitetinius teisių 
mokslus. 1923 m. grįžo Lietu
von ir buvo išrinktas į seimą 
kaip Darbo Federacijos kandida
tas. Seime jis ėjo įvairias parei
gas, buvo ir jo prezidiume. Tuo 
metu visi baigę užsieniuose 
mokslus buvo proteguojami — 
jiems visur durys buvo atviros. 
Seime Pr..V. Raulinaitis uoliai 
dalyvavo įvairiose komisijose, 
kur darbas buvo ir reikalingas, 
ir produktyvus.

Pr. V. Raulinaitis buvo “po
niškas” darbininkų organizaci
joje narys. Baigęs mokslą užsie
niuose, jis laikėsi šveicariškų 
papročių: nešiojo gerai pasiūtą 
eilutę, valė kasdien batus, kas
dien skutosi, Anų laikų Lietuvo
je tai buvo retenybė, kai atėjo 
valdžion tautininkai ir uždraudė 
politines partijas, Pr. V. Rauli
naitis metėsi į mokslinius ir pe
dagoginius darbus. Jis lektoria- 
vo pradžioje Dotnuvos akademi
joj, vėliau — kitose mokyklose, 
pagaliau perėjo į advokatūrą. 
Bedėštydamas jis' parašė kny
gas: “Parlamentarizmas”, “Ad
ministracijos principai”, “Dar
bo organizacijos metmenys” ir 
kt.

Pr. V. Raulinaitis priklausė 
įvairioms, o gal ir visoms lietu
vių katalikų organizacijoms, bu
vo žmogus su iniciatyva, reiškė
si originaliai. II D. karo pabai
goje jis atsidūrė V. Vokietijoj, 
emigravo Australijon, o vėliau 
su šeima persikėlė i JAV ir ap
sigyveno Los Angeles mieste. 
Išaugino du sūnus, kurie ir da
bar reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Pr. V. Raulinaitis mirė 
1969 m. spalio 13 d., nuėjęs ga
na ilgą, įvairų, audringą kelią.

A. a. Petras Jočys mirė 1970 
m. sausio 30 d. Buvo gimęs 
1894 m. rugsėjo 14 d. Ukmer
gės apskr., Šešuolių valse.. Jū
siškių vienkiemy. Mokėsi Kau
no “Saulės” kursuose, vėliau Vo
roneže M. Yčo gimnazijoj, kur 
ir teko susitikti. Abu patekom į 
VI klasę; baigėm 1918 m. Gim
nazijoj velionis įstojo ateitinin
kų organizacijon, kurioje ir iš
buvo visą laiką. Voroneže jis jau 
drįso išeiti į viešumą. Kai vie
name mitinge bolševikai suėmė 
Rusijos Lietuviu Tarybą, jis iš
ėjo kalbėti už Taryba. Tą pati 
vakarą atvažiavę bolševikų ko
misarai ji ir dar keletą mokinių, 
kalbėjusių mitinge, išvežė i ka
lėjimą, kur jau sėdėjo suimtieji 
Tarybos nariai. Tai buvo bolše
vikų viešpatavimo pradžia, žmo
nės buvo kišami į kalėjimus, šau
domi. bet lietuviams neteko nu
kentėti. Pasėdėję apie porą sa
vaičių, suimtieji mokiniai buvo 
paleisti. Tai buvo jų “krikštas”.
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1919 m. sugrįžęs į Lietuvą, 
Petras Jočys metėsi į visuome
ninį veikimą. Buvo išrinktas į 
steigiamąjį seimą Darbo Fe
deracijos atstovu, šioje grupė
je jis veikė per visus demokra
tinius seimus, eidamas įvairias 
pareigas. Paleidus seimą ir su
spendavus politines partijas, 
Petras tęsė studijas teisių fakul
tete, jį baigė ir pradėjo teisinin
ko karjerą. Buvo paskirtas tei
sėju Alytun, vėliau — Utenon. 
Bolševikams okupavus Lietuvą, 
kartu su tūkstančiais kitų, pasi
traukė į Vokietiją ir apsistojo 
Schwaebish Gmuende lietuvių 
stovykloje. Ten ėjo stovyklos 
komiteto pirmininko pareigas.

Tai buvo mielas žmogus, ge
ras draugas ir visų nelaimingųjų 
užtarėjas. Jeigu kam tiko dar
bo federanto vardas, tai P. Jo
čiui labiausiai. Nepakentė ne
teisybės ir kovojo už tiesą, už 
skriaudžiamą žmogų. Pats daug 
kentėjęs, mokėjo užjausti ir ki
tą. Pvz. 1929 m. sėdėjo kone, 
stovykloj už straipsnius “Dar
bininke”, kurį redagavo. Emi
gravęs Amerikon, kaip ir dau
guma lietuvių, karjeros nepa
darė — pakliuvo į fabriką, kur 
sunkus darbas peranksti pakir
to sveikatą. Mirė vėžio ligos nu
kamuotas. Išaugino du sūnus, 
kurių vienas yra dantų gydyto
jas.

Prof. Pr. Dovydaičio 
monografija

Čikagoje sudarytas komitetas 
rūpintis monografijos išleidimu. 
Jo nariai: Jonas Žadeikis, Dalia 
Damijonaitytė ir Antanas Tau- 
ginas. Tai seni ateitininkai.

Kas yra Dovydaitis, nėra rei
kalo aiškinti. Kiekvienas ateiti
ninkas ir neateitininkas tai pui
kiai žino. Tai žmogus, kuris 
įsteigė ateitininkiją, kuris jos 
reikalais gyveno ir mirė Sibire 
ja besirūpindamas. Sibiro trem
tyje buvo įšventintas kunigu. 
Tai žmogus, kuris visą savo gy
venimą pašventė Lietuvai, jos 
žmonėms ir ateitininkų reika
lams. Jis buvo apaštalas pilna 
to žodžio prasme. Apie jį rašo
ma monografija. Čikagos komi
tetas nori užbaigti savo darbą ir 
kreipėsi į Kanados lietuvius pri
sidėti savo įnašais. Perduoda
mas komiteto prašymą, iš savo 
pusės noriu pasakyti, kad mes, 
kanadiečiai, permažai dėmesio 
atkreipėm Į taip reikšmingą rei
kalą ir nudelsėm su savo auko
mis' Komiteto adresas: Jonas 
Žadeikis, 4162 South Fairfield 
Avenue, Chicago, Illinois 60632, 
USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do rfepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toKi nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti

Stalino premijos laimėtojas so
vietinis rašytojas Uja Ehrenburgas 
yra šakota ir labai kontroversinė as
menybė. Išlikęs nekalintas per vi
sas Stalino valymų baisybes, jis bu
vo nuolatinis užsienio lankytojas, 
turėjo čia daugybę ryšių su drau
giškais sovietinio bloko intelektua
lais. Jis buvo A. Harrimano svečias, 
De Gaulle’o bendradarbis... Su juo 
sueiti bei pasikalbėti rado reikalo 
atsakingi kitų kraštų spaudos žmo
nės. Jis turėjo stiprius ryšius su 
žymiausiais stalininės epochos vei
kėjais. Karo metu L Ehrenburgas 
buvo “Raudonosios žvaigždės” ko
respondentas ir turėjo ryšių su 
augščiausiais karo vadais. Emigraci
nė rusų spauda atvirai vadina jį in
telektualų šnipu. Prieš pat savo mir
tį jis baigė kelių tomų autobiografi
ją, kuri buvo išversta į keletą kal
bų. Tai gyvai parašytas veikalas, ku
riam nestinga literatūrinių žymių— 
didelio pastabumo ir detalizuotų ap
rašymų, tačiau vienašališkas kiekvie
no reiškinio traktavimas daro jo at
siminimus labai šališkais ir mažai 
įtikimais. Savo atsiminimų penkta
me tome jis rašo apie -įžengimą į 
Vilnių kartu su pirmaisiais Raudo
nosios Armijos daliniais. Tuo jis iš 
dalies talkina lietuviams — parodo, 
kad Lietuvos teritorija buvo okupuo
ta Raudonosios Armijos.

Liepos 12 (1944 m. Red.) va
karop išvydau pirmuosius Vil
niaus stogus. Vienur kitur buvo 
girdėti šūviai ir majoras, kurio 
pavardės aš nežinojau, riktelė
jo man “gult”. Tą dieną mūsų 
tankistai jau buvo kur kas toliau 
pakeliui į Kauną, tačiau miš
kuose į rytus nuo Minsko vo
kiečių daliniai dar dundėjo net 
nenujausdami, kad atstumas 
tarp jų ir vokiečių pagrindinės 
kariuomenės buvo daug dides
nis nei tarp sovietinių tankistų 
ir fronto linijos.

Kažkur netoli Molodečno 
praleidau naktį maršalo Rot
mistro vo būstinėje. Jis man pa
sakė: praėjusią vasarą tankai at
liko kitokį uždavinį—šlavė prie
šą į šalis, o dabar mes apsupa
me ir naikiname jį. Mūsų laikais 
niekas negali žengti priekin be 
technikinio apsiginklavimo ir, 
žinoma, be naudojimo savo sme
genų. Mūsų žmonės yra suma
nūs, bet lėti išsijudinti; ne per
daug turime iniciatyvos. Tikėki
me, kad po karo imsime gyven
ti sumaniau.

Man patiko maršalas: jaunas 
ir sumanus, mokėjo vertinti ne 
tik karines operacijas, bet ir 
daugelį kitų dalykų, kaip mūsų 
sąjungininkų politika, literatū
ra ir netgi įvairios vyno rūšys.

Aš niekad nebuvau matęs Vil
niaus anksčiau. Vokiečiai nesu
spėjo sudeginti miesto, ir buvo 
taip kažkaip neįprasta matyti 
namus, barokines katalikų baž
nyčias, siauras senas gatves. 
Vienur kitur sena moteris išlys
davo iš rūsio ir nerdavo atgal. 
Nešė sužeistuosius. Karo belais-

LIETUVIS SAULĖTEKIO KRAŠTE
B. B. Čepkauskai P. Šopaga

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Mano draugai budistai
Lankydamas šias vietas, prisi

miniau savo budizmo mokyto
jus. Persikėlęs gyventi į JAV, 
atsitiktinai suradau vietelę tech
nikinio konsultavimo įstaigoje, 
kur mano tiesioginis viršinin
kas buvo škotų kilmės ameri
kietis. Jis buvo broliškai geras, 
kvietė į savo namus, kurie buvo 
rytietiškai Įrengti. Pasirodo, jis 
buvo vedęs Ceilono indietę. 
Mat, prieš pat karą jis dėstė 
Egipto universitete ir besilan
kydamas Londone užtiko ją be
studijuojančią. Povestuvinei ke
lionei jiedu leidosi dviračiais 
per Europą. Keliaujant per 
Lenkiją prasidėjo tikrieji sun
kumai. Jo žmona savo veidu ir 
skaromis atrodė kaip tikra či
gonė. Dėlto daug kur buvo su
tikti su nepasitikėjimu, kaikur 
išvaryti pravardžiuojant ją “ci- 
ganka”. Pagaliau kažkas pavo
gė jų dviračius, ir jie turėjo 
grįžti namo.

Jis pagal tėvus buvo baptis
tas, bet studijų metu tapo ag
nostiku. Dabar, žmonos Įtako
je, tapo budistu. Jis nuoširdžiai 
gyveno budistinėmis idėjomis ir 
jas skleidė. Vėliau, man persi
kėlus gyventi į kitus miestus, 
jis vis dar siuntinėjo budistinę 
spaudą. Tačiau kur tu “atversi” 
žemaitį ir dar — krikščioni de
mokratą ...

Vis su lietuviais
Šis geros sielos škotas kaž

kaip sukinėjosi tarp lietuvių: 
namą pirko iš lietuvio nekilno
jamo turto agento, lietuvis teisi
ninkas jam pagelbėjo ir vėliau 
gynė teismuose.

Savo vienintelį sūnų siuntė Į 
viešąią pradžios mokykla, bet 
įsitikino jos menkavertiškumu, 
nebeleido ir mokė namie. Pa
gal privalomo mokslo įstatymą 
huvo pašaukti teisman. Augš- 
čhusiasis teismas juos pasmer
kė už vaiko neleidimą mokyk
lon. Tuomet jis išsiuntė savo 
žmoną su sūnumi į Ceiloną, kol

ILJA EHRENBURG

vius lydėjo į Rasų kapines. Ke
liolika kareivių greta gojelio 
smarkiai dirbo tikrindami be
laisvius. Dar vakar vokiečiai lai
kėsi miesto centre okupavę se
ną Lukiškių tvirtovę. Ir dabar 
daug kur jie slapstėsi — pasi
girsdavo staigus kulkosvaidžių 
šaudymas.

Generolas Krylovas buvo pa
linkęs ties žemėlapiu. Jo akys 
raudonos dėl nemiegotų naktų. 
Pamatęs mane, linktelėjo galva.

— Jūs neturėtumėte vaikščio
ti — jie šaudo iš langų. Aš su
tinku, jūs jieškote įdomybių, 
bet...

Štabo būstinėje sutikau rašy
toją Pavlenko. Susipažinau su 
juo dar 1926 metais Istambule, 
kur jis vedė mane pamatyti Šv. 
Sofijos šventovės. Labai retai 
mums tekdavo susitikti ir da
bar mudu buvome nepaprastai 
patenkinti suėję. Jis buvo gabus 
pasakotojas, ir aš su malonumu 
klausiausi jo dėstymų.

Išėjome mudu lankyti miesto. 
Centrinėje aikštėje vokiečiai pa
liko šimtus autovežimių, prikrau
tų įvairiausių daiktų: foto apa
ratų, prancūziškų gėrimų, sek
lių romanų, tualetinio popie
riaus. Prie Aušros Vartų mote
rys klūpojo ir meldėsi į šven
čiausiąją Mergelę. Mudu nuėjo
me prie Šv. Onos bažnyčios. 
Pavlenko pasakojo, esą Napo
leonas gailėjosi negalįs nuga
benti tos bažnyčios Paryžiun. 
Taipgi nuėjome prie namo, kur 
kadaise gyveno Mickevičius. 
Kiekviename žingsnyje matėme 
vietos gyventojų lavonus. Tai 
buvo užmuštieji. Atsimenu seną 
vyrą su smaila sidabrine barz
da. Jis buvo panašus į praėju
sio šimtmečio mokslininką. Prie 
jo šono gulėjo lazdelė su balta 
rankena. Pavlenko stebėjo tą 
baltą lazdelės rankeną, statulas 
bažnyčioje ir vokišką radijo pri
imtuvą. Staiga jis tarė:

— Pradeda lyti. Einam. Aš 
turiu bonką prancūziškos deg
tinės.

Vėliau aš vaikštinėjau vienas. 
Puskarininkis priėjo prie ma
nęs ir pareikalavo mano doku
mentų; perskaitęs, ėmė juoktis.

— O, tai Jūs! Aš skaičiau Jū
sų straipsnius. Atrodo, nepra
leidau nė vieno. Norėčiau Jus 
paprašyti vieno dalyko: vis ra
šyti, kiek mylių iki Vokietijos. 
Niekas to gerai nežino. Vieni 
sako šimtas, kiti penkiasdešimt. 
Jeigu to negalite parašyti mask- 
vinėje spaudoje, paskelbkite tai 
kariuomenės leidiniuose. Aš ti
kiuosi, kad žygis bus baigtas 
apie lapkritį. Mano motina gyve
na Bijiske ir rašo, kad laukia 
pabaigos diena iš dienos. Ji ser
ga ir bijo, kad gali nesulaukti 
karo galo.

Radau žydų partizanų grupę. 
Ji padėjo išvalyti nuo fašistų

ST. MAZLAITIS 

pasieks amžių, kai tas įstatymas 
jam bus nepritaikomas.

Budizmas ir krikščionybė
Budizmas turi labai daug 

bendrų idėjų su krikščionybe. 
Pastaroji yra daug aiškesnė, 
konkretesnė, apreikšta ir pa
tvirtinta. Budizmas — yra. lyg 
tų pačių dalykų spėliojimas, 
nujautimu ir protavimu bandy
mas prie jų prieiti. Ten jaučia
mas didelis trūkumas ir alkis 
gausesnės dvasinės šviesos, yra 
nuolat girdėti skatinimas siek
ti dvasinio apšvietimo. Pats Bu
da yra laikomas tik apšviestuo
ju. Budizmas skatina ir labai 
vertina savęs tobulinimą, dori
nimą, dvasinį susikaupimą, at
siribojimą nuo kasdieninio šio 
pasaulio blogio ir neteisybių. 
Tik pasiekęs tą laimingąjį ap
švietimo bei tobulumo laipsnį 
galėsi amžiams nurimti laimės 
nirvanoje. Kitaip teks vis atsi- 
gimti ir vis eiti apsivalymo, to
bulėjimo ir atgailos keliu. Pa
gal budistus, Dievas yra visko 
pradžia, centras ir tikslas, bet 
nėra asmeninis.

Budizmas veikia ir savo misi
jomis, randa pasekėjų įvairiuo
se pasaulio kraštuose, dažniau

Svečiuose japonų šeimoje. Visi sėdime ant grindų. Viduryje — 
Šių įspūdžių autorius

pastoges ir rūsius. Užsimezgė 
pokalbis su dviem jaunom mer
ginom — Rachele Mendelson ir 
Emma Gorfinkel. Jos sakėsi bu
vusios gete. Beveik kasdieną 
vokiečiai siuntė būrius žmonių 
į Panerius ir žudė. Kurie liko 
gyvi, turėjo dirbti ir buvo vari
nėjami su sargyba. Gete buvo 
slapta pasipriešinimo organiza
cija, kurios nariai degindavo 
dirbtuves, dėdavo minas, 
žudydavo nacius. Buvo suorga
nizuotas masinis išsiveržimas iš 
geto. Organizacijos vadas buvo 
Vilniaus darbininkas komunis
tas Wittenbergas. Naciai sužino
jo apie jį ir pareikalavo jį pasi
duoti, grasindami sunaikinti vi
są getą. Wittenbergas tarė drau
gams: “Jūs galite veikti ir be 
manęs. Aš nenoriu, kad dėl ma
nęs čia visus nužudytų.” Jis bu
vo nukankintas. Penki šimtai ge
to kalinių sugebėjo išbėgti. Jie 
kovėsi grupėmis ir šaukė: “Per
galė! Kerštas! Mirtis fašistams!” 
Rachelė ir Emma prieš karą stu
dijavo literatūrą. Dabar jų ran
kose buvo ne knygos, o grana
tos. Jos linksmai juokavo. Aš 
nusifotografavau su ta partiza
nų grupe.

Kitą dieną buvo paskelbtas 
Vilniaus išlaisvinimo karinis 
įsakymas. Gojuose vokiečiai pra
dėjo pasiduoti. Vėl aš perėjau 
miesto gatvėmis ir kalbėjau su 
žmonėmis. Jie atrodė išsigandę, 
buvo penkias dienas ištūnoję rū
siuose, dažnai be vandens ir 
maisto. Bet visi šypsojosi, nes 
baisybės jau buvo praėjusios. 
Nebesimatė lavonų gatvėse. Ka
riai tuštino vokišką grobį iš au
tovežimių. Žmonėms skelbė, kad 
bus išduodama duona.

Aš pietavau su keliais kari
ninkais. Vėliau majoras nuvedė 
mane nakvoti į apleistą butą. 
Viskas rodė, kad čia gyventa vo
kiečių. Stiklinėje radau juodos 
duonos sausainius ir dėžėje su. 
antikiniu vaizdu, kur turbūt sa
vininkai laikė brangenybes, ma
čiau cigarų nuorūkas. Ant sie
nų buvo fotografijos: mergaičių 
moksleivių grupė, moteris su 
megztine palaidinuke ir-jaunas 
vyras lenkų karinėje uniformo
je. Atvirlaiškiai su Nicos vaiz
dais buvo pamesti po stalu. Len
tynose buvo lenkų ir prancūzų 
knygos. Majoras davė man di
delę žvakę, ir aš pasiryžau skai- ■ 
tyti prancūzišką romaną ...

Dabar skaitytojas gali pastebėti I. 
Ehrenburgo dėstymo stilių. Tai gy
vas, staigmenų ir probėginiu detalių 
kupinas dėstymas. Autorius niekad 
nesustoja ties reiškiniu ilgiau, kaip 
kad to reikalauja televizinio ekrano 
mirksnis. Tačiau ar tai atitinka te
mos tragiką? Kaikas dėl to jį vadina 
ciniku. Gal būt čia yra dalis tiesos. 
Visdėlto jo pateikti Vilniaus vaizdai 
mums lygiai svarbūs, kaip ir senuo
se dokumentuose vis atrandami Lie
tuvą lankiusių žmonių atsiminimai.

Parengė J. G.

siai agnostikų, nukrikščionėju- 
sių ar linkusių į intelektualines 
bendrybes, bet šiaip dar geros 
valios žmonių tarpe. Budizmas 
pakenčia ir kitokius religinius 
Įsitikinimus savo narių tarpe. 
Jis mano, kad pasiekę augštes- 
nio religinio apšvietimo, jie ap
sivalys nuo to visko ir taps bu
distais.

Įdomu, kad net "senieji kata
likai, gavę pradžią šv. Pran
ciškaus Ksavero misijų laikais, 
iš dalies dėl buvusių persekioji
mų per ilgą laiką suformavo 
katalikybės ir budizmo mišinį.

šventovės
Važiuojant iš miesto į miestą, 

viename nedideliame miestely
je teko matyti krikščionišką 
bažnyčią su gana augštu bokšte
liu ir kapais netoliese. Vaizdas 
kaip Europoje — gana retas Ja
ponijoje. Katalikų ir kitų krikš
čioniškų bažnyčių yra visuose 
didesniuose miestuose, tačiau 
krikščionių skaičius Japonijoje 
vis dar gana mažas.

Budistinės šventovės yra ne
didelės, žemos, medinės ir be 
ryškesnio meniško apipavidali
nimo. Mirusius paprastai degi
na. dėlto kapų kaip ir nematy
ti.
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PADĖKA
Mūsų brangiam broliui

KRISTUPUI JANKUI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią padėką didžiulei daugybei 
tautiečių, besidalinusių skausmo jausmais, kurių čia ne
įmanoma išvardinti: lankiusiems velionį laidotuvių kop
lyčioje, pagerbusiems gėlėmis, vainikais, duosniai prisidė- 
jusiems prie laidotuvių piniginėmis aukomis, palydė ju
slėms į amžino poilsio vietą — lietuvių kapines. Dėkojame: 
už maldas bažnyčioje ir prie kapo, ypač kun. A. Žilinskui, 
kun. P. Ažubaliui už tartus nuoširdžius žodžius budėjimo 
metu; visoms organizacijoms, draugijoms, paskiriems as
menims, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu; dr. M. 
Anysui, žurnalistams J. Pronskui, Pr. Alšėnui už nekrolo
gus spaudoje; pagaliau visiems, prisidėjusiems prie mūsų 
liūdesio palengvinimo skaudžiose valandose.

Elzė, Ėdė ir Urtė Jankutės

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai žmonai ir sesutei,

A. A. STASEI ŠUKAITIENEI-VAITKUTEI, 
nuoširdžiausią padėką reiškiame giminėms, draugams ir 
visiems pažįstamiems už taip gausų lankymą laidotuvių na
muose, už gausias aukas šv. Mišioms, už gėles, pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu, spaudoje ir visiems, palydėjusiems 
į amžiną poilsio vietą — kapines.

Ypatinga padėka prel. dr. J. Tadarauskui, kun. L. Vė- 
želiui, OFM, ir kun. J. Gaudzei už Rožinio maldas per du 
vakarus ir jautrius žodžius laidotuvių namuose, už šv. Mi
šias ir palydėjimą į kapines. Dėkojame: D. L. K. Algirdo 
šaulių kuopos pirmininkui P. Kanopai už laidotuvių tvar
kymą, broliams šauliams už garbės sargybą ir karsto neši
mą; Kanados šaulių rinktinės pirmininkui S. Jokūbaičiui ir 
Delhi D. L. K. Gedimino šaulių kuopos pirmininkui Stp. 
Jakubickui už pasakytus kapinėse atsisveikinimo žodžius.

Vyras A. Sukaitis, sesutė M. Rudokienė, 
broliai Jonas ir Povilas Vaitkai

PADĖKA

Mirus mūsų mylimam tėveliui ir seneliui
AtA PRANUI BALSEVIČIUI,

reiškiame nuoširdžią padėką Otavos lietuvių bendruomenei, 
d. gerb. klebonui kun. P. Ažubaliui ir visiems mūsų arti
miesiems bei pažįstamiems už paslaugas liūdesio valandose. 
Dėkojame už aukas šv. Mišioms, gėles ir užuojautas. Dėko
jame karsto nešėjam, visiem lankiusiem velionį koplyčioje 
bei ligoninėje, dalyyavusiem pamaldose ir laidotuvėse. Ypa
tingą padėką reiškiame poniai S. Valatkienei už suruoštus 
pietus po laidotuvių.

Ottawa, Ont.

ATA

mirus, jo žmonai NATALIJAI reiškiame nuoširdžių

užuojautą —

J. Žilinskienė

mielai MOTINĖLEI Lietuvoje mirus, jos sūnų valdybos

vicepirmininką A. FIRAVIČIŲ giliai užjaučiame —

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės valdyba

Budizmas ir šintd religijos 
japonams yra pasidariusios 
kaip ir tautinėm, siekiančiom jų 
giliausią praeitį, susipynusios su 
jų tautinėm tradicijom, jų bū
du ir papročiais. Sunku masėms 
nuo to atsiplėšti ir priimti 
krikščionybę, atneštą iš svetur, 
iš tolimų kraštų, kuriems jos ne
jaučia daug pagarbos nei pasi
tikėjimo. šinto religija, kuri 
kildina Japonijos karalius iš 
dievų ir jų tautai priskiria iš
skirtinę, ypatingą padėtį, yra jų 
tautinė religija, kurstanti jų 
patriotinius jausmus. Prieškari
niais metais ji buvo valdžios la
bai remiama ir plačiai panaudo
jama. Šiuo metu šinto religija 
daugelio yra laikoma viena iš 
gražių tautosakos legendų, ne- 
beitikinanti išmokslinto žmo
gaus.

Ugnikalnis — krašto 
simbolis
Po visų baladonių, pasitari

mų ir gražių išleistuvių, pagal 
ju nustatytą programą, turėjau 
dar važiuoti “poilsio” prie Fudži 
ugnikalnio. Tos kelios savaitės 
svetimame krašte vis tarp nau- 
i’i žmonių gerokai išvargino. 
Norėjosi tik ramaus poilsio 
viešbutvje.

Fudži ugnikalnis vra nelabai 
toli nuo Tokijo Jo balta kia”- 
ra keourė yra išlindusi iš augš- 
to kalnyno. Jis yra tapęs Japo
nuos simboliu — tiek daug jo 
nuotraukų, tiek dažnai girdimas 
io vardas^ Visas kalnynas ame 
šj ugnikalni yra paverstas vals
tybiniu parku. Pats ugnikalnis 
dar nėra visiškai užgesęs. Iš jo 
aplinkos ateina šilto vandens

Sūnus, marti ir anūkai

NAVICKUI

D. V. Petraičiai 

versmės. Ten pastatyta eilė pui
kių viešbučių, kurių skaičius vis 
didėja.

Nakvynė viešbutyje
Apsistojome viename iš se

nesniųjų viešbučių. Visose pu
sėse matosi nuostabiai gražūs 
kalnų vaizdai. Keliai į kalnų 
viešbučius labai geri, tačiau 
staigūs ir vingiuoti. Jais nuolat 
zuja automobiliai ir autobusai, 
pilni turistų, kurių daugelis, ap
lankę tas vietas, grįžta tą pačią 
dieną.

Viešbučio rūmai labai masy
vūs, brangios statybos ir meniš
kos architektūros. Juose buvo 
sustoję daug žymių pasaulio 
žmonių.

Tarp kitko, čia buvo centras 
pasaulinio gražių barzdų klubo, 
kuriam priklausė prieš pir
mąjį pasaulinį karą daugelis 
aristokratų iš įvairių kraštų. Jų 
gražios nuotraukos nevieną “hi
pį” sugėdintų.

Vakarienei buvo užsakyta bu
vusioji Japonijos imperatoriaus 
brolio vila, kuri stovi šalia to 
viešbučio ir šiuo metu priklau
so to viešbučio savininkui. Vila 
nedidelė, labai gražaus japoniš
ko stiliaus.su įanonišku sodeliu, 
bėgančiu ir visaip besiraitančiu 
upeliu bei žuvimis.

(Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ -
NUMERIŲ NEMOKAMAI

stiliaus.su


MILIJONAS DOLERIU-NEBE SVAJONĖ
Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuvių Fondo valdybos 

pirmininku dr. Antanu Razma
Lietuvių (kitų vadinamas milijo

niniu) Fondas yra dr. Antano Raz
mos ir šimtų Amerikos lietuvių kū
rinys. Fondo kapitalas jau peržen
gęs $600,000 dol. ribą ir artėja į mi
lijoną. Kanados lietuviai, turėdami 
savo fondą (kaip vėliau matysime, 
jis yra giminingas Amerikos LF), 
gal mažiau yra informuojami apie 
mūsiškį Lietuvių Fondą. Tad šiame 
pokalbyje su Lietuvių Fondo inicia
torium ir valdybos pirm. dr. Anta
nu Razma, skirtame ‘Tėviškės ži
buriams”. stengtasi atitinkamai for
muluoti klausimus.

—,Gerb. daktare, esate vienas 
pagrindinių LF iniciatorių, stei
gėjų ir vadovų, o šiuo metu val
dybos pirmininku. Kadangi LF 
yra JAV lietuvių kūrinys ir ka
pitalas jų sudėtas, tai Kanados 
lietuvių spauda apie jį mažiau 
ir rašo. Šia proga malonėkite pa
pasakoti, kada ir kodėl LF buvo 
įsteigtas, kaip jis augo, kokius 
laikotarpius pergyveno, kaip yra 
tvarkomas.

— 1960 m. gruodžio 8 d. 
“Drauge” paskelbiau straipsnį 
“Milijono dolerių fondas lietu
viškiems reikalams ir to fondo 
parlamentas”, kuris buvo mūsų 
visuomenės gyvai pastebėtas. Ta 
idėja tapo diskusijų objektu tiek 
privačiuose pasikalbėjimuose, 
tiek susirinkimuose bei suvažia
vimuose. Šis diskusinis periodas 
truko iki 1962 m. kovo 14 d., 
kai LF buvo oficialiai Įregist
ruotas Illinois valstijoje, šiame 
sunkiame periode LF iniciato
riai (nemažas jų skaičių yra da
bartinėje LF taryboje) kartu su 
tuometiniu JAV LB cv pirm. St. 
Barzduku parodė nepaprastą pa
sišventimą, tolregiškumą, ir Lie
tuvių Fondas, priimtinas LF 
iniciatoriams ir Lietuvių Bend
ruomenei, buvo realizuotas.

Kanados lietuviai LF idėją 
plėtė ir kaip atdarą KLF Įsteigė 
Vinco Ignaičio dėka, kuris ak
tyviai dalyvavo keliuose posė
džiuose su LF iniciatoriais Či
kagoje.

LF tikslas — suorganizuoti 
dideli pastovų kapitalą, kuris, 
gerai investuotas, kasmet duo
tų didėles pajamas lietuviš
kiems darbams remti. Iki šiol 
LF augo gerai; šiuo metu yra 
peržengęs §600,000. Lietuvių 
Fondą tvarko patys aukotojai, 
kasmet šaukdami LF nariu su
sirinkimą, kuris yra augščiau- 
sias organas. Kiekvienas paau
kotas šimtas dolerių suteikia 
vieną balsą suvažiavime, kur yra 
išrenkama LF taryba iš 18 LF 
narių. LF taryba vėliau sudaro 
LF valdybą vykdomiems dar
bams atlikti. LF yra tampriai 
surištas su JAV LB: LF pelno 
skirstymo komisija sudaroma iš 
trijų LB narių ir trijų LF tary
bos narių. Tamprus ryšis tarp 
tų dviejų organizacijų yra labai 
naudingas LF greitam augimui 
ir visiems lietuviškiems reika
lams. Visuomenė tuo džiaugiasi 
ir yra duosni.

— Amerikos lietuvių laikraš
čiai skelbia, kad 1974 m. LF 
jau pasieksiąs milijoną dolerių. 
Ar tikrai taip gali įvykti?

— Taip, tai realus siekimas. 
1972-74 m. privalome LF-dą ap

(Tęsinys iš pr. numerio)
Tačiau ne tik rinkimai, kaip 

viena iš esminių demokratijos 
apraiškų, negali turėti Bažny
čioje sprendžiamosios reikšmės. 
Ir kitas demokratijos principas 
yra Bažnyčioje negalimas, bū
tent, opozicija. Demokratija be 
opozicijos valstybėje yra nebe 
demokratija. Juk opozicija iš
reiškia valstybinės sampratos 
bei jos vykdymo daugiašališku- 
mą, be kurios demokratija iš vi
so būtų neįmanoma. Viena vals
tybinė samprata ir vienas jos 
vykdymo būdas gali būti tik to- 
talistinėse, ne demokratinėse 
valstybėse. Tai savaime aiškus 
dalykas. Todėl ir opozicija de
mokratijoje yra savaime supran
tama ir būtina. Nuostabu tačiau, 
kad tie, kurie šiandien taip aist
ringai bando demokratinti Baž
nyčią, nė nepagalvojo, jog šiam 
demokratinimui reikalingi ne 
tik rinkimai, bet ir opozicija. 
Betgi opozicija Bažnyčioje yra 
nesąmonė! Kodėl? Todėl, kad 
valdantieji Bažnyčioje skelbia 
bei vykdo ne kurią savą teori
ją ar nuomonę, kuriai galima 
priešintis ir kurios vietoje gali
ma skelbti bei vykdyti kitą, kaip 
tai yra pasaulinėje plotmėje, o 
dieviškąjį Apreiškimą. Be abe
jonės, žmogus yra laisvas; jis ga
li dieviškąjį Apreiškimą priimti 
arba atmesti. Tačiau jis negali 
jam priešintis ir visdėlto many
ti pasiliekąs Bažnyčioje, tik vyk
dąs demokratinę opozicijos 
funkcija. Tai nesąmonė!

Ši gūdi nesąmonė kain tik ir iš
ryškėjo mūsų dienomis po en
ciklikos “Humanae vitae”. Prieš 
ja prasidėjo opozicija, turinti 
tikslą itaigon popiežių (ši ar bu
simąjį). kad encikliką atšauktų. 
Opozicijos dalyviai, visų pirma 
(kaip šiandien jau įprasta) teo
logai. laiko šios enciklikos pa
grindinį dėsni “popiežiaus pa
žiūra”, todėl ją kritikuoja, prieš 

vainikuoti visu milijonu ar dau
giau.

— Kas atsitiktų su įšaldytu 
milijono dolerių kapitalu, jei 
Lietuva atgautų nepriklausomy
bę?

— LF statutas yra taip sure
daguotas, kad ateities LF narių 
suvažiavimas gali pakeisti jį 
taip, jog LF kapitalas būtų per
duotas laisvai Lietuvai.

— Nevienu atveju įvairūs 
fondai dingo be pėdsakų. Ar ne
gali panašiai atsitikti ir su LF?

— Negali taip atsitikti, nes 
LF yra JAV federacinių įstaty
mų rėmuose, kasmet tikrinamas 
“Internal Revenue” pareigūnų.

— Kokia suma pelno LF iki 
šiol jau paskirstyta ir kas dau
giausia tuo pelnu pasinaudojo?

— Iki 1969 m. pabaigos LF 
jau paskyrė lietuviškiems rei
kalams $100,000; švietimui (vis
kas per LB) apie §52,000, moks
lo veikalams arti $20,000, kultū
rai, menui, spaudai — apie $30,- 
000. Jaunimo organizacijos, sto
vyklos, stipendijos Įeina į švieti
mo reikalų kategoriją.

— Ar LF pelnu pasinaudoja 
ir Kanados lietuviai?

— Taip, ne tik Kanados lie
tuviai, bet ir kituose kraštuose 
gyvenantieji, kai LF pinigais 
yra išleidžiami mokyklų vadovė
liai, organizuojamos jaunimo 
stovyklos bei jaunimo kongre
sai.

— 1969 m. LF turėjo apie 
$34,000 pelno. Iš pelno paskirs
tymo matome, kad stambesnė
mis stipendijomis paremti keli 
lietuviai mokslininkai ruošia li
tuanistikos, istorijos ar filosofi
jos mokslinius veikalus. Kas pa
skatino atkreipti dėmesį į tai?

— Labai daug padėjo spauda, 
kuri rimtai svarsto būtinai rem
tinus lietuvių mokslinius, litua
nistinius, istorijos bei filosofi
jos veikalus. Taip pat kultūri
ninkai, organizatoriai bei įvai
rūs veikėjai, diskutuodami bū
tinus lietuviškus darbus susirin
kimuose. LF skirstymo komisija 
visa tai nuodugniai registruoja.

— Kuriuos laimėjimus laiko
te svarbiausiais Lietuvių Fon
dui ir ar milijoną užbaigę pa
grindinį fondo kapitalą išdary
site?

— Be finansinės paramos lie
tuviškiems reikalams, Lietuvių 
Fondas dar atlieka lietuvių so
lidarumo misiją. 'Daugelis lietu
kų gyvena toli provincijose ar
ba labai užsiėmę savo profesi
jose, kad negali dažnai tiesiogiai 
dalyvauti lietuviškame veikime. 
Įsijungdami į LF, jie tampa lie
tuviškų darbų rėmėjais ir jų bei 
visų kitų vardai pasiliks, kai iš
keliausime Į amžinybę. Taigi 
per LF statome gyvą ir nenyks
tantį paminklą, kuriuo pasinau
dos ateinančios lietuvių kartos 
ir būsima laisva Lietuva.

Sutelkęs pirmąjį milijoną, LF 
neužsidarys — bus organizuoja
mi kiti milijonai. Ypatingai 
daug pagelbės pomirtiniai pali
kimai, .kurių jau nemažai turi
me. Pažiūrėję į amerikiečių fon
dus matysime, kiek tų mažų fon- 
dukų iškilo į daugiamilijoninius 
fondus, remiančius didelius pro-

ANTANAS MACEINA

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
ją kovoja, jos vykdymo reikalin
gumą neigia, tikėdamiesi, esą at
eisiąs laikas, kai šis “antras Ga
lilėjaus įvykis” (Kueng) būsiąs 
pasmerktas, kaip ir pirmasis. 
Tai tik pavyzdys. Tačiau jis aiš
kiai rodo, koks didžiulis yra ne
susipratimas vykdyti Bažnyčio
je opoziciją. Juk enciklika “Hu
manae vitae” skelbia dorovės 
dėsnį, vadinasi, tai, kas Bažny
čiai pavesta paties jos Steigėjo. 
Ji skelbia jį autentiškai ir ofi
cialiai, vadinasi, ne kaip pažiū
rą, o kaip objektyvią tiesą. Ji 
skelbia jį įpareigojančiu būdu: 
jo nevykdymas yra nuodėmė. 
Kokia čia tad gali būti opozici
ja? Arba aš šį skelbimą priimu 
ir lieku Bažnyčioje, arba jį at
metu ir tuo pačiu pasitraukiu 
iš Bažnyčios. Trečios išeities — 
pereiti į opoziciją ir kovoti — 
čia nėra. Kas šios trečios išeities 
jieško, nesuvokia, ką ji reiškia.

Sutikime valandėlę, kad opo
zicija prieš “Humanae vitae” 
laimėtų ir kad busimasis popiet 
žius leistų antikoncepcines prie
mones kaip objektyviai gerą ar
ba bent neutralų dalyką. Tai 
reikštų, kad Bažnyčia savo po
piežių lūpomis (nes tai smerkė 
Bažnyčia visais laikais ir tai for
mulavo jau Pijus XI savo en
ciklikoje “Casti connubii” 1930 
m.) suklydo dorovės srityje, ge
ra arba bent neutralų veiksmą 
laikydama nuodėme. Suklydus 
betgi vieną sykį, nėra jokio lai
do, kad nesuklysi ir antrą sykį. 
Jei klysta Pijus XI ir Paulius 
VI, tai kodėl turėtų būti neklai
dingas jų įpėdinis, sakysime, 
koks Jokūbas? Dar toliau: jei 
Bažnyčia klysta, objektyviai mo

Filmų mėgėjo M. Rainio, Kanados lietuvio, rūpesčiu pagamintas filmas apie tragiškuosius Lietuvos 
įvykius. Jis buvo rodytas įvairiose vietovėse. Kovo 21 d. rodomas Montrealyje

Galingiausia jėga pasaulyje
Kas ji? Kapitalizmas, komunizmas, vandenilio bomba? Į tą klausimą atsako ukrainiečių 
kilmės senatorius P. Yuzyk savo kalboje Kanados parlamente, kurio narius supažindino su 

komunizmo slaptais užmojais bei užkulisiniais siekiais

Nevisų kraštų komunistų va
dai sutaria principiniais klausi
mais. Geriausias nesutarimo pa
vyzdys — Čekoslovakijos įvy
kiai, kur viena partija bandė iš
silaisvinti iš kitos partijos įtaj 
kos, o kartu išlaisvinti ir savo 
kraštą. Panašiais principais savo 
ideologiją grindžia ir Rumuni
jos komunistai, nors savo pa
stangų rezultatais tuo tarpu 
džiaugtis gali tik Jugoslavijos 
komunistų partija.

Gilių nesutarimo spragų yra 
buvę ir pačioje komunizmo isto
rijos pradžioje. Kaip pavyzdį P. 
Yuzyk nurodė Rosą Luxemburg, 
vieną Lenkijos revoliucionierių 
ir vokiečių komunistų partijos 
steigėjų, kuri stipriai pasisakė 
prieš lenininės laisvės sampra
tą. Ji sakė, kad Lenino bolševiki
nė laisvė nesanti jokia laisvė, 
nes ja gali naudotis tik valdžios 
rėmėjai ar vienos partijos na
riai. Pastovi ir tikra laisvė esan
ti tik ta, kuri nekliudo žmogui 
mąstyti ir kalbėti. Dėl savo de
mokratinės komunizmo sampra
tos ši" moteris netrukus buvo 
“likviduota”.

Apgaulingas nutarimas
Teko pastebėti spaudoje ko- 

jektus Amerikoje ir visame pa
saulyje. Mano svajonė, kad LF 
kartu su Kanados LF pasidary
tų ateityje daugiamilijoniniais, 
stipriai remiančiais lietuviškus 
reikalus išeivijoje. Vėliau jie 
bus dideliais ramsčiais atsiku
riančiai laisvai Lietuvai, — bai
gė pokalbį dr. A. Razma, siųsda
mas geriausius linkėjimus “Tė
viškės Žiburių” skaitytojams.

Vladas Ramojus

raliniu atžvilgiu vertindama an
tikoncepcines priemones, kodėl 
ji turėtų būti teisi vertindama 
morališkai kitus žmogiškuosius 
veiksmus? Opozicija Bažnyčioje 
paverčia visą dorovę grynai for
maline: ką Bažnyčia leidžia, tai 
gera, ką draudžia, tai nuodėmė. 
Nejučiomis atsiduriame didžio
jo inkvizitoriaus karalystėje ir 
prisiimame Dostojevskio pada
rytą Kat. Bažnyčiai priekaištą. 
Nejučiomis pamirštame, kad 
yra kaip tik visiškai priešingai: 
Bažnyčia tą ar kitą draudžia 
kaip tik todėl, kad tai objekty
viai yra bloga. Kas objektyviai 
yra nuodėmė, lieka nuodėmė 
tiek per dešimtąjį, tiek dvide
šimtąjį šimtmetį. Tai “Humanae 
vitae” kaip tik ir norėjo pasaky
ti. Opozicija prieš ją yra opozici
ja prieš objektyviai blogų veiks
mų buvimą apskritai.

Mažutis šuolis į šalį. — Kovai su 
“Humanae vitae” yra dažnai naudo
jamas procentų pavyzdys. Kaip žino
me, Bažnyčia ilgus amžius draudė 
imti palūkanas už paskolintus pini
gus. Dabar gi pačios Bažnyčios sko
linamosios kasos (Darlehenskassen; 
jų Vokietijoje turi dažna vyskupija) 
palūkanas ima. Išvada: tai, kas buvo 
laikoma nuodėme, yra virtę geru ar
ba bent neutraliu dalyku. Kodėl ne
galėtų šitaip būti ir su antikoncep- 
cinėmis priemonėmis? — Tačiau šio 
pavyzdžio naudotojai pamiršta vieną 
dalyką: palūkanų ėmimas ir šian
dien yra nuodėmė, jei paskolintas 
pinigas neneša naudos skolininkui, o 
tik padengia jo nepriteklių. Jei, aš 
savo artimui paskolinu 1000 dolerių, 
kad jis atidarytų krautuvę, visiškai 
teisingai galiu reikalauti, kad jis 
man grąžintų 1060 dolerių. Bet jėi 

munistihėš Kinijos vadų teigi
mą, kad Sovietų Sąjunga bijan
ti išeiti į viešą karą. Ir iš tikrų
jų atviros kovos baimė yra vie
nu motyvų, dėl kurio rusų ko
munistų vadai griebėsi melo ir 
klastos filosofijos, kaip vienos 
iš lengvų savo laimėjimų prie
monių; Sen. Yuzyk priminė vie2 
ną principinių nutarimų, pada
rytų 1917 m. apie caristinės Ru
sijos persekiotas tautas: 1. visos 
Rusijos tautos yra lygiateisės ir 
nepriklausomos; 2. Rusijos ribo
se esančios tautos tūri apsi
sprendimo teisę atsiskirti nuo 
Rusijos ir steigti savo valstybę; 
3. visos religinės-tautinės privi
legijos ir suvaržymai bus panai
kinti; 4. visoms tautinėms ma
žumoms bei etninėms grupėms 
Rusijos teritorijoje bus suteikta 
galimybė laisvai veikti.

Dauguma Rusijos valdžioje 
esančių tautų jau ruošėsi atsta
tyti savo nepriklausomas valsty
bes. žinia apie šį komunistų nu
tarimą jas jpadrąsino, ir kelias 
dienas pries jo pagarsinimą pa
siskelbė nepriklausoma pirmoji 
valstybė, būtent, Totorija, pasi
vadinusi Idel Ural. Po kelių sa
vaičių sekė Suomija, o paskui 
eilės tvarka — Ukraina. Kuba- 
nės Kazokija, Lietuva, Estija, 
Gudija, Dono Kazokija, Siauri
nis Kaukazas, Gruzija, Azerbai
džanas, Armėnija, Lenkija. Lat
vija, Tolimųjų Rytų Demokrati
nė Respublika (Siberija) ir vė
liausiai Turkestanas. Deja, šių 
valstybių laisvės dienos truko 
neilgai — laisvės principų skel
bėja komunistinė Rusija nušla
vė jas nuo žemės paviršiaus —•' 
vienas anksčiau, kitas — vė

Interview vietoje

savo artimui paskolinu 50 dolerių, 
kad jis nupirktų savai šeimai duo
nos, aš būsiu niekšas, reikalaudamas 
iš jo man-grąžinti 53 dolerius. Pa
skola nelygu paskolai, šią antros rū
šies paskolą turėjo ir tebeturi Baž
nyčia galvoje (palūkanų draudimas 
ir šiandien yra neatšauktas, plg. 
CIC, can. 1543), nes šios rūšies 
paskola su palūkanomis yra nusikal
timas artimo meilei. Taigi, kas buvo 
nuodėmė viduramžiais, yra nuodėmė 
ir mūsa jame amžiuje.

“Humanae vitae” sutikta opo
zicija yra pavyzdys, kuris išryš
kina betkokios opozicijos nesą
monę Bažnyčioje. Kadangi Baž
nyčią valdantieji skelbia bei 
vykdo ne savas nuomones bei 
pažiūras, o dieviškąją tiesą, tai 
opozicija prieš jų skelbimą bei 
vykdymą yra opozicija prieš šitą 
tiesą. Tai- visai kas kitą, negu 
opozicija demokratinėje valsty
bėje. Nesant betgi opozicijos, 
negalima kalbėti nė apie demo
kratiją. Įvedus gi opoziciją Baž
nyčion, visa jos pasiuntinybė 
virsta tos ar kitos grupės, to ar 
kito asmens pažiūrų vykdymu, 
prieš kurį galima kovoti, jo vie
toje siūlant kitą pažiūrą bei ki
tą vykdymą. Dieviškasis Apreiš
kimas kaip Bažnyčios pasiunti
nybės turinys virsta pasauline 
teorija bei praktika.

'Tragiškiausia tačiau yra tai, 
kad Bažnyčios demokratinimas 
savaime iššaukia vieną su kita 
kovojančias grupes. Šiandien to
kių grupių jau esama nemažai. 
Jau minėjome pažangininkus ir 
tradicininkus. Tačiau tai dau
giau dvasinės linkinės. Bet ša
lia šių linkmių esama dabar jau 
gerai organizuotų grupių, visu 

liau. Tik viena Suomiją nelygioj 
kovoj apgynė savo laisvę.

Taikos plokštelė
Toliau sen. P. Yuzyk atkreipė- 

parlammento narių dėmesį į ko
munistų pastangas sunaikinti 
buržuazines valstybių sistemas 
ir nurodė priemones, kuriomis 
to siekia.

Daugelis komunistų partijų 
vadų demokratiniuose kraštuose 
yra išėję tam tikrą kursą spe
cialiose mokyklose. Viena jų yra 
Maskvoje, pavadinta Lenino Po
litinės Kovos Mokykla. Šioje 
mokykloje yra mokęsi ir Kana
dos komunistų. Mokyklos pobū
dis gali paaiškėti kad ir iš to
kio pareiškimo, padaryto Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų minis- 
terio D. Manuilsky 1931 m.!

Karas tarp komunizmo ir kapitaliz
mo yra neišvengiamas, šiandien, ži
noma, mes dar nesame pajėgūs pul
ti. Mūsų laikas ateis po 20-30 metų. 
Karui laimėti mes panaudosime la
bai rafinuotą būdą, būtent, buržua
ziją užmigdysime. O tai’padarysime 
grodami pačią įspūdingiausią taikos 
plokštelę. Tai bus elektrizuojanti 
uvertiūra apie negirdėtas mūsų nuo
laidas. Tuomet kapitalistiniai kraš
tai džiaugsmingai pritars mūsų per
šamai minčiai ir ims siekti mūsų 
draugystės savo pačių sunaikinimui. 
O paskui, kai jie tik nuims savo sar
gybas, mes jiems smogsime savo kie
tų kumščiu.

Iš šio pareiškimo paaiškėja 
Sov. Sąjungos pasalūniška tak
tika,. kuri ėmė reikštis tuojau 
po II D. karo. “Taikingos koeg
zistencijos” idėja buvo pati pir
moji D. Manuilskio uvertiūros 

(Nukelta į 7 psl.)

pirma tarp kat. studentų ir ypač 
jaunesnių kunigų, kurių tikslas, 
kaip jų pačių atstovai pasisako, 
yra “radikali bažnytinio gyveni
mo reforma”: dabartinė Bažny
čios būklė laikoma “negando 
būkle (Notstand)”, reikalaujan
čia “visuomeninės savigalbos” 
(plg; K. Schaefer, Zum Thema 
Priestergruppen, “Stimmen der 
Zeit” 1970, nr.’l, p. 35). Iš šitos 
visuomeninės savigalbos kaip 
tik ir kyla anos vad. “apatinės 
grupės (Basisgruppen)”, veikian
čios prieš “viršutines grupes”: 
vyskupų konferencijas, vyskupų 
sinodą, Romos kuriją ir kitas 
tradicines institucijas, šios “apa
tinės grupės” kuria savų projek
tų, kaip turinti būti pertvarkyta 
Bažnyčia (jos liturgija, jos sie
lovadą, jos tarnybos, jos įstaty
mai, jos nariai ir t.t.), ir siūlo 
juos vykdyti. Tai nebūtų kažkas 
ypatingai naujo, nes visais am
žiais yra buvę ratelių, siekusių 
tobulesnio Bažnyčios gyvenimo 
toje ar kitoje srityje. Iš šitų ra
telių yra kilę šventųjų ir vienuo
lynų ar kongregacijų steigėjų. 
Skirtumas mūsų laiko “apatinių 
grupių” nuo senesniųjų ratelių 
yra tas, kad šios grupės yra pa
sisavinusios marksistini princi
pą: geriausia teorija yra niekai, 
jei ji nevirsta praktika. Tai irgi 
dar nebūtų bloga, jei šios gru
pės praktiką suprastų kaip pa
tobulinto bažnytinio gyvenimo 
vykdymą savame gyvenime. Ta
čiau šios 'grupės praktiką su
pranta kaip spaudimą į “viršu
tines grupes”; spaudimą, išei
nanti aikštėn demonstraciiomis, 
pareiškimais snaudai ir televizi
jai. garsiai skelbiamais ir putliai 
vvkdomais suvažiavimais. Išdi
džia ir net akiplėšiška elgsena 
bažnytinių autoritetų atžvilgiu ir 
kitais pasaulinės opozicijos bū
dais bei priemonėmis.

(Bus daugiau)
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"ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIŲ" BELAUKIANT
PRANYS ALSĖNAS .

1966 m. balandžio 18 d. mi
rė kunigas, žurnalistas ir rašy
tojas Alfa Sušinskas. Jis nesu
teikė į knygas savosios rašyti
nės medžiagos — išleista tik vie
na dviem laidom jo knyga “Jau
nystės maršas”. “Gyvenimas 
mirtyje” rankraštis liko paverg
toj Lietuvoj. Tačiau jis labai 
daug kūrybingos ir gilios min-

Esate 
naujas . 
Kanadoje?
Štai ką turite žinoti 
apie pajamų mokesčius

Kanadoje pajamų mokesčiais ap- 
dedami visi šio krašto gyventojai, 
ne tik piliečiai, čia gyvenantys turi 
pranešti visas pajamas, net ir gau
namąsias iš užsienio. Jei savo paja
mas gaunate algos forma, jūsų darb
davys jau bus atskaitęs pajamų mo
kestį. Jis turi jums išduoti T4 raš
telį iki vasario mėnesio pabaigos, 
kuriame surašyta kiek uždirbote ir 
kiek pajamų mokesčio atskaityta. 
Viena kopija T4 raštelio turi būti 
pridedama prie užpildytų pajamų 
mokesčių pareiškimų ir kartu pa
siunčiama. Jei dirbote pas kelis 
darbdavius vienų metų laikotarpyje, 
gausite kelis T4 raštelius, kuriuos 
reikia prijungti. Dauguma mokesčių 
mokėtojų gauna paštu pajamų mo
kesčių pareiškimus. Jie yra spaus
dinti, su mokesčių mokėtojų pavar
dėmis, adresais ir socialinės drau
dęs (Social Insurance) numeriu. 
Naujai atvykęs į šį kraštą turi pasi
rūpinti pirmą kartą pajamų mokes
čių pareiškimo forma — pasiimti ją 
iš pašto įstaigos. Kai mes ją gausi
me ir jūsų pavardę įrašysime, se
kančiais metais ir jums bus prisiųs
ta paštu. Informacijų brošiūra yra 
pridėta prie kiekvienos pajamų mo
kesčio pareiškimo formos. Joje yra 
atsakymai į kiekvieną jūsų klausi
mą. Bet jei dar turėtumėt abejonių, 
galite nemokamai gauti patarimų ir 
informacijų iš kiekvienos apylinkės 
pajamų mokesčių įstaigos. Ten gali
te užeiti, paskambinti ar parašyti. 
Daug mūsų tarnautojų kalba įvairio
mis kalbomis. Jei norite, galite atsi
vesti draugą, kuris jums išverstų pa
aiškinimus.

reikia pagalbos? 
naudokitės mūsų 
vadovu
(arba mūsų tarnautojais)

/a\ Department of National
VO/ Revenue 
The Hon. Jėan-Pierre Cotė,
Minister ___ ___ _____

| Nepraleiskite nepakartojamos progos9

DALYVAUTI LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS 

DEDIKACIJOS ŠVENTĖJE ROMOJE!

Vykstantieji užsisakykite

kelionių įstaigoje (109 North Dearborn St., 

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, it transportacija, ir kitais rei
kalais Romoje bei kitur.
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ties rašinių yra išbarstęs laik
raščiuose ir žurnaluose. Jeigu a. 
a. Alfa Sušinskas nebūtų dau
giau nieko parašęs, jo vardas 
išliktų mūsų raštijoje vien tik 
už “Jaunystės maršą”. Toji tu
rininga ir gili asmenybė mokėjo 
įžvelgti į jaunuolio-ės gyvenimą 
ir jų sielas. Gražiai apdorotais 
sakiniais, dailiai išreikštomis 
mintimis jis mokėjo prabilti į 
jaunų žmonių širdis, kad net 
senstelėjęs pagalvoji: “Ak, kad 
sugrįžtų tie laikai, kurie seniai 
praėjo... ”

Amerikoj prieš keletą metų 
pasirodžiusioj i A. Sušinsko kny
ga “Jaunystės maršas” buvo ant
ras pataisytas ir papildytas trem
ties leidimas tokios pat knygos, 
išleistos 1937 m. nepriklauso
moj Lietuvoj ir tada pavadintos 
“Maršas jaunystei”. Tai puiki 
pedagoginė knyga. Ji suskirsty
ta į du didelius skyrius: “Po 
moksleiviška pastogė” ir “Sie
lai žydint”. Tiedu skyriai pa
siirstyti į visą eilę smulkesnių 
poskyrių. Juose yra daugybė 
gražiai išreikštų patarimų jau
nam žmogui, ypač moksleiviui. 
Tai tikras lietuviškojo jaunimo 
“credo”.

Koks gi tiktų paminklas au
toriui? Aišku, rašytojui — rašy
tinis paminklas, šitaip ir pada
ryta. Jau suredaguota apie Alfą 
Sušinską knyga ir atiduota kny
gos leidimo komiteto pirminin
kui A. Paškoniui. Tikimasi, kny
ga pasirodys dar. šiais metais. 
Jos redaktorius -— kunigas dr. 
T. Narbutas. Knyga Suskirstyta 
į keturis skyrius. Pirmame sky
riuje—ilgėlesnė apybraiža apie 
kun. A. Sušinsko gyvenimą. 
Apybraižoje naudotasi įvairių 
autorių prisiųstais atsiminimais. 
Antrasis skyrius — paties A. 
Sušinsko pradėta redaguoti kny
ga “šviesos ir šešėliai”. Ją re
daktoriui teko baigti, paruošti ir 
redaguoti. Trečiame skyriuje— 
A. Sušinsko straipsniai švenčių 
progomis — Kalėdų, Velykų, 
Sekminių, tautinių švenčių. Ket
virtame skyriuje — A. Susinsko 
straipsniai organizuotam ir ne
organizuotam jaunimui įvairio
mis temomis. Organizuotam jau
nimui yra straipsnių ateitinin
kams ir Lietuvos vyčiams. Tai
gi, knyga gali būti Įdomi ne tik 
A. Sušinską pažinusiems, bet ir 
daugeliui kitų, ne tik jaunimui, 
bet ir visiems. Didžiausią kny
gos dalį sudaro įspūdingi, taik
lūs A. Sušinsko straipsniai, tik
ri kūrybos perlai. Knyga pava
dinta: “Alfos Sušinsko šviesos ir 
šešėliai”. Tai tinka jo pagrindi
nei knygos daliai, tinka ir jo bio
grafijai, nes ir jo gyvenimas — 
buvo šviesos ir šešėliai. Jo as
menybė pasireiškė ne tik švie
sose, bet ii; šešėliuose. Knyga 
bus 350—400 psl. amimties.

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS KETURM Ė NEŠINI 
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINĖ PRENU

MERATA $5. ADRESAS:
P. O. BOX 9318, CHICAGO, 
ILL. 60690, USA.
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LIETUVIAI KARALIAUČIUJE
Žurnalo “Sovietskij Voin” 3 nr. 

kpt. D. Koroliovas paskelbė rašinį 
apie Karaliaučiuje dirbančią išmi
nuotojų grupe. Jos vadovas yra vir
šila A. Trinkūnas, dirbąs su seržan
tais J. Keraišiu, E. Pajeda, eiliniais 
— Juozu Joniu, iš Lietuvos kilusiu 
Juozu Sologubovu, moldavu F. Mari
janu ir rusu L. Arakčejevu. Prieš po
rą metų jie turėjo susprogdinti bu
vusios pilies rajone rastų apie 60 
sviedinių, 290 Hitlerio “panzerfaus- 
tų”. Dabar prie “Bangos” parduotu
vės Karaliaučiuje vėl buvo rastas 
sviedinių ir sprogiklių požeminis san
dėlis, kuris buvo ištuštintas ir pada
rytas nepavojingu per parą laiko. 
Lig šiol viršila A. Trinkūnas su savo 
vyrais jau yra sunaikinęs nevieną 
dešimtį tūkstančių vokiškų sprogi- 
nių.

KOMJAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Vasario 26-27 d.d. Vilniuje įvyko 

komjaunimo suvažiavimas, kurio 690 
dalyvių atstovavo 273 tūkstančiam 
komjaunuolių sovietų okup. Lietu
voje. Darbotvarkę sudarė centrinio 
komiteto ir revizijos komisijos ata
skaitiniai pranešimai, centrinio ko
miteto, revizijos komisijos ir atsto
vų rinkimai į Sovietų Sąjungos kom
jaunimo XVI suvažiavimą Maskvoje. 
Iš 125 centrinio komitetan išrinktų 
narių net 25 turi tokias rusiškas pa
vardes, kaip pvz. Z. Anančenkova, G. 
Denisovas, L. Fiodorovą, T. Malyše- 
va, L Medvedevas, P. Ogurcovas, T. 
Rybakovas, L. Žuravliova. Taigi, 
penktadalis centrinio komiteto narių 
yra rusai ir rusės. Si proporcija išlai
kyta ir atstovų rinkimuose į komjau
nimo visasąjunginį suvažiavimą Mask
voje: iš bendro 55 išrinktųjų skai
čiaus apie 10 tenka laikyti rusais dėl 
juos išduodančių pavardžių. Kadan
gi suvažiavime buvo atstovaujama 
273.000 komjaunuolių, pagal minėtą 
penktadalio proporciją rusų komjau
nuolių Lietuvoje turėtų būti nepil
ni 55.000. Naujojo centrinio komi
teto posėdyje į vadovaujantį polit- 
biurą išrinkti: Valerijonas Baltrūnas, 
Vilhelmas Chadzevičius, Grigorijus 
Denisovas; Romualdas Judeika, Pet
ras Karvelis, Vanda Klikūnienė, Vla
dimiras Malovas, Vaclovas Morkū
nas, Apolinaras Sinkevičius, Petras 
Tamoševičius ir Narimantas Vaitke
vičius. Šioje vienuolikėje taip pat 
yra du rusai. Centrinio komiteto I 
sekretoriaus pareigos teko ligšioli
niam komjaunimo vadui V. Morkū
nui, sekretorių — G. Denisovui, R. 
Judeikai ir V. KlikūnieneL

TARĖSI ESPERANTININKAI
Kultūrinių ryšių su užsienio šali

mis draugijoje Vilniuje įvyko espe
rantininkų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Kretingos, Pasvalio, Joniškėlio, Šal
čininkų ir kitų Lietuvos miestų es
peranto klubų pirmininkai bei atsto
vai. Esperanto sekcijos valdybos pir
mininku išrinktas V. Grigelis. Suva
žiavimo metu buvo pabrėžti esperan
tininkų ryšiai su užsienio kraštas, 
keitimasis medžiaga, propaguojančia 
“mūsų šalies kultūros ir ekonomi
kos laimėjimus, taikos idėjas”. Ar ta 
“mūsų šalis” yra Lietuva, ar galbūt 
Sovietų Sąjunga, belieka tik spėti. 
Esperantininkai užsienin yra pasiun
tę ryšininkų draugijos išleistas bro
šiūras “Lietuva — gintaro kraštas”

St. Catharines, Ont.
VIETINIS DIENRAŠTIS “The St. 

Catharines Standard” vasario 16 d. 
atspausdino didelę nuotrauką — dvi 
lietuvaites, apsirengusias tautiniais 
drabužiais ir padedančias vainiką 
prie paminklo. Po nuotrauka įrašas: 
“Lietuviai prisimena savo tėvynę”. 
Taipgi pažymėta, kad laisvojo pasau
lio lietuviai minėjo 52-ją Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukak
tį. šio dienraščio mostą lietuviams 
paminėjo ir lietuviškoji ELTA, lei
džiama VLIKo.

WELLAND, ONT.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS bus 

kovo 21 ir 22 d.; šeštadienį — 8 v. 
vakaro, sekmadienį — 11.30 v. r. Re
kolekcijų vedėjas — kun. Jonas Staš
kevičius iš Toronto.

JAU KELI MĖNESIAI ligoninėje 
serga Ivanauskienė ir Petravičienė.

NEMAŽAI JAUNIMO eina augš- 
tąjį mokslą universitetuose, kolegi
jose. Šiuo metu yra 7 studentai: V. 
čepukas, N. BoguŠevičiūtė, V. Ra
manauskas, A. Stankevičiūtė; M. 
Šidlauskaitė, R. Tamulėnas ir N. ži- 
naitytė. Koresp.

ir “25 metai Tarybų Lietuvai”. 
Sprendžiant iš šių brošiūrų pavadini
mų, pusė dėmesio skiriama Lietuvai, 
o kita pusė — komunizmo propagan
dai. šiuo metu ruošiamas spaudai 
esperanto kalbon išverstas Lietuvos 
rašytojų novelių rinkinys. Pagal es
peranto sekcijos parūpintas knygas, 
albumus, nuotraukas, skaidres ir 
plokšteles paruoštos paskaitos apie 
Lietuvą buvo skaitomos Olandijoje, 
Suomijoje, Japonijoje, Bulgarijoje, 
Britanijoje, Brazilijoje bei kituose 
pasaulio kraštuose.

PROFESORIAUS ATMINIMUI
Kompartijos įsakymu, Vilniaus 

universiteto prof. Zigmo žemaičio at
minimas įamžinamas jo vardo sutei
kimu Švenčionių I vidurinei mokyk
lai. Velionies vardu taipgi pavadina
ma Vilniaus universiteto mechanikos 
ir matematikos fakulteto didžioji au
ditorija. Vilniaus miesto vykdomasis 
komitetas įpareigojamas pastatyti 
antkapį ant prof. Z. žemaičio kapo 
Rasų kapinėse ir prikalti velionies 
atminimui skirtą lentą prie Čiurlio
nio gatvės namo, kuriame jam teko 
gyventi ir dirbti. Vilniaus universi
tetui ir valstybiniam spaudos komi
tetui įsakyta paruošti ir išleisti kny
gą apie prof. Z. žemaitį.

SUVIENODINO KAINAS
“Valstiečių Laikraščio” vasario 19 

d. laidoje paskelbtas pasikalbėjimas 
su mėsos ir pieno paruošų skyriaus 
viršininku B. Miškiniu atskleidžia lig 
šiol kolchozininkams darytą skriau
dą. Pasirodo, kolchozai ir sovchozai 
už pristatytus į supirkimo punktus 
gyvulius gaudavo specialią priemo
ką prie reguliarios kainos. Kolchozi
ninkams už jų nuosavus gyvulius 
priemokos nebuvo mokamos. Tik nuo 
š.m. vasario 1 d. buvo įvestas kainų 
suvienodinimas, siekiant paskatinti 
kolchozininkus išauginti ir parduo
ti daugiau gyvulių. Kaip tos priemo
kos skriaudė individualius gyvulių 
augintojus, B. Miškinis aiškina: ‘Ta- 
vyzdžiui, Eišiškių, Ignalinos, Kaišia
dorių, Molėtų, Varėnos ir kitų ket
virtai zonai priklausančių rajonų gy
ventojai už valstybei parduotų beko
nų kilogramą (gyvu svoriu) dabar 
gauna ne po 1,45 rb., kaip anksčiau, 
bet po 2,27 rb. Padidėja ir paukščių 
supirkimo kainos. Jei už parduotų 
ančių gyvo svorio kilogramą anks
čiau buvo mokama po 1,1 rb., tai da
bar — po T,6 rb. Už kalakutų gyvo 
svorio kilogramą mokama po 2,24 rb. 
Žymiai padidintos ir gyventojų pri
statomų vištų, broilerių, žąsų supir
kimo kainos...” Taigi, iki vasario 1 
d. bekoną išauginęs gyventojas už 
gyvo svorio kilogramą gaudavo net 
82 kapeikom mažiau, negu tokį pat 
bekoną pristatęs kolchozas. Galbūt 
dėl šios priežasties spaudoje teko 
skaityti nusiskundimų, kad kolchozai 
planams įgyvendinti gyvulius supir
kinėja iš gyventojų. Apsukrus kol
chozo pirmininkas, žinodamas, jog 
kolchozininkui už kilogramą bekono 
bus mokama tik 1,45 rb., jam galėjo 
pasiūlyti 2 rb. ir bekoną parduoti 
kolchozo vardu po 2,27 rb. už kilo
gramą. Uždirbdavo abi pusės — ir 
kolchozas, ir kolchozininkas, o, svar
biausia, būdavo įvykdomas kolchozui 
užkrautas mėsos pristatymo valsty
bei planus. Gyvulių auginimui ska
tinti dabar atidaromos specialios 
pašaro parduotuvės. V. Kst.

Winnipeg, Manitoba
TAU MANITOBA
Pirmieji ateiviai pramynė takus, 
Jie'statė, lipino dėl mūsų namus, 
Išvalė, išdirbo nedirbtus laukus, 
Arė, akėjo ir sėjo javus.
Jie ruošė ir statė kultūros namus, 
Augino, mokė savuosius vaikus, 
Kovojo ir gynė nuo priešų piktų 
Ir vargo, kentėjo dėl mūsų visų.. 
Statykim paipinklą ateiviam pirmiem, 
Gerbkim didvyrius, kur žuvo laukuos, 
^Dabokime jų mės pramintus takus, 
Dirbkim ir sekim plačiuosius laukus. 
Pirmųjų ateivių pramintais takais, 
Tevaikšto šiandieną doriausi vaikai, 
Tepuošia kraštą geriausiais darbais, 
širdis Manitobos priglaus amžinai. 
Albina Razma, Firdale, Man.

OTTAWA, ONT.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS įvyks 

kovo 22, sekmadienį, 12 v. (išpažin
tis — nuo 11 v. r.) arkiv. rūmų kop
lyčioje. Rekolekcinėms pamaldoms 
pakviestas kun. Pr. Gaida iš Toronto. 
Tikimasi, kad pamaldose dalyvaus ir 
Hamiltono ateitininkų moksleivių 
ekskursija, kuri tomis dienomis lan
kysis Kanados sostinėje. K.

Edmontono lietuviai vaidina “Subat vakari . Iš kaires; 1. uog 
šukonienė, V. Sapkienė, P. Zaleskienė, J. Karosas, A. Dudaravičius, B. Pi
lipavičienė “TŽ” 10 nr. po edmontdniečių kliše pakliuvo netikslus parašas. 
Turėjo būti šios pavardės: P. Zaleskienė, V. Sapkienė, J. Pašukonls, A. Pa- 
šukonienė, T. Uuogintas, E. Karosienė, A. Dudaravičius, B. Pilipavičiene, 
J. Popikaitis, J. Karosas

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Toronto Sv. Jono Kr. par. skyriaus moterys vė- 
I i avini n kės, dalyvavusios Draugijos dvidešimtmečio ir kartu savo skyriaus šventėje

S HAMILTON

e LIETUVIAI PASAULYJE

LONDON, ONT.
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠI

NIO PIRMENYBĖS prasidės kovo 
21, šeštadienį, 10 v. ryto, Adam 
Beck Secondary School, Dundas St. 
prie Highbury ir, greičiausia, baig
sis tą pačią dieną. Taures įteiks J. 
Metras ir lietuvių veikėjai. Dalyvaus 
Toronto “Aušra” ir “Vytis”, Hamil
tono “Kovas”, Londono “Tauras” ir 
gal Montrealio “Tauras” — iš viso 
apie 12 komandų. Rungtynės vyks 
ištisai dviejose salėse. Tegul jauni
mas nežaidžia tuščiom sienom — at
vykime pasižiūrėti. Čia atsimintina 
ir Londono, kaip apylinkės, savigar
ba! D. E.

Svečias J. Metras užriša juostą 
L. L. S. K. "Tauras" karalaitei 
L. Keraitei. Per krepšinio pirme
nybes jis įteiks taures laimėto
jams. Pirmenybės prasidės ko
vo 21 d., 10 v. r., A. Beck Se
condary School Dundas ir High
bury Londone, Ontario

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ radijo 
valanda, transliuojama iš Detroito; 
turėtų būti girdima Londone antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 
9 v. v. iš WMZK-FM stoties banga 
98 (pačiame viduryje FM radijo ro
dyklės). Londoniečiai prašomi pa
siklausyti ir pranešti, kaip girdima 
toji programa, laišku arba kortele: 
Lithuanian Melodies, WMZK-FM, 
Broderick Tower, Detroit, Michigan 
48226, USA.

VANCOUVER, B.C.
A. A. KAZIMIERAS SKRINSKAS, 

76 m., mirė vasario 10 d., aprūpintas 
ligonio sakramentais, Richmond Ge
neral ligoninėje. Buvo ilgametis 
apyl. v-bos narys, jos uolus išdinin- 
kas, vėliau revizorius ir Tautos Fon-, 
do įgaliotinis. Sielojosi lietuvybės iš
laikymu išeivijoje ir savo pavergtos 
tėvynės išlaisvinimu. Nors didelių 
mokslų ir nebuvo išėjęs, bjivo geru 
pavyzdžiu daugeliui lietuvių kaipo 
visuomenininkas ir lietuviškos spau
dos mylėtojas. Pastarupju laiku sun
kiai pragyveno iš savo .senatvės pen
sijos, tačiau prenumeravo 2 lietuviš
kus laikraščius ir 3 žurnalus. Buvo 
giliai religingas ir remdavo bažny
čią. Velionis buvo suvalkietis, gimęs 
Marijampolės apskr. 1894 m. kovo 
4 d. Dalyvavo I D. kare. Tol. Rytuo
se, daug pavojų ir’ vargų pakėlė 
rusų revoliucijos metu. J Kanadą 
atvyko 1930 m. pas seserį ir ilgus 
metus dirbo miškuose. 1948 m. atsi
kvietė Kanadon iš Vokietijos savo 
brolį vaistininką Feliksą ir paskuti
nius kelerius metus karto gyveno ta
me pačiame Marshall Hotel. Sušlu
bavus sveikatai, velionis daug vargo 
patyrė. Jo sunkios ligos metu niekas 
net užuojautos kortelės nepasiuntė. 
Antonina Gretinger parsigabeno jį 
pas save į namus Richmonde, slaugė. 
Velionis palaidotas iš Šv. Monikos 
katalikų bažnyčios Mountain View ka
pinėse vasario 13 d. Vankuverio lie
tuviai liūdi jo netekę, o taip pat' ir 
jo brolis Feliksas. A. a. Kazimieras 
atsiskyrė su Vankuverio lietuviais, 
bet jo nuveikti darbai ir gražus pa
vyzdys pasiliks ilgai atmintini jau
nesnei lietuvių kartai. Kor.

WINDSOR, ONT.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijoj įvyks 
kovo 20, 21 ir 22 d. Penktadienib'ir 
šeštadienio vakarais 7 v. Mišios, pa
mokslas ir išpažintys. Verbų sekma
dienį, kovo 22, per Sumą 11 vai. — 
rekolekcijų užbaiga. Rekolekcijas 
ves prel. Leonardas Gižinskas. Wind
sor© ir apylinkės lietuvius maloniai 
prašau rekolekcijose dalyvauti.

Kun. Dom. Lengvinas

“GYVATARAS” KVIEČIA. Balan
džio 4—5 d. švenčiame savo veiklos 
20 metų sukaktį ir norime ją atžy
mėti šokiais-baliumi Jaunimo Cent
re šeštadienį ir koncertu Scott Park 
Auditorijoje sekmadienį. Visi ge
rai prisimename pirmuosius žings
nius — silpnus ir vargingus mūsų 
tremties gyvenimo pradžioje. Pa
laipsniui “Gyvataras” augo ir stip
rėjo. 20 m. laikotarpyje buvo įvai
rių momentų: liūdnų ir linksmų, 
sėkmingų bei mažiau sėkmingų. Lai
kas užmarštin skandina nesėkmes, 
o gražieji momentai vis labiau išryš
kėja. Labai dažnai sėkmė lydėjo mus: 
daug puikių ir pakilių momentų iš
gyvenome, nekartą pajutome, jog 
verta ir garbingą būti lietuviu, savo 
liaudies meno turtais kitos žavėti ir 
patiems pasidžiaugti,.. Dabartines 
šokėjų eiles sudaro jau Hamiltone 
gimęs jaunimas ir jų skaičius žymiai 
prašoka pirmosios, prieš 20 metų 
pradėjusios veikti, grupės eiles. Ta
čiau, jei ne pirmieji žingsniai, ne 
pirmųjų šokėjų entuziazmas bei nu
galėtos kliūtys, vargu “Gyvataras” iš 
viso egzistuotų. Iš mažos ir silpnos 
šakelės išauga stiprus medis, jei 
šaknys giliai įleistos. Tikimės, jog ši 
šventė bus visų mūsų — senesniųjų 
ir jaunųjų — susiartinimas ir pa
bendravimas. Kviečiame visus: bu
vusius Hamiltono tautinių šokių gru
pės šokėjus, nežiūrint kiek laiko jie 
grupėje praleido ir kur dabar jie 
besirastų; Hamiltono visuomenę, ku
ri' visados rodė mūsų darbui pritari
mo; kaimyninių kolonijų tautinių šo
kių šokėjus bei jaunimą; visus apy
linkių lietuvius. Pasikvieskite ir 
draugus kanadiečius. Stengsimės 
Jūsų neapvilti. Iki pasimatvmo!

“Gyvataras”
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ su

sirinkimas įvyko vasario 22 d. Daly
vavo centro valdybos nariai — Lai
ma Gustainytė ir Algis Puteris. 
Trys moksleiviai — Marijus Gudins- 
kas, Laima Deksnyte ir J. Trumpic- 
kas, atstovaudami mūsų kuopai, juos 
klausinėjo, norėdami sužinoti dau
giau apie centro valdybos veikimą. 
Buvo taip pat ir diskusijos, kuriose 
visi dalyvavo. Susirinkimas neblogai 
pavyko. Gal sekančiame susirinkime 
dalyvaus visi moksleiviai, kurie pri
klauso mūsų kuopai, bet retai daly
vauja. Saulius Balsys

APYLINKĖS VALDYBA jauni
mo chorui paaukojo $100. Taipgi po 
$10: P. Masys ir F. Urbaitis. Vi
siems —• nuoširdi padėka.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI į 
Otavą išvyksta kovo 20, penktadie
nį, 9 v. vak., o grįš kovo 23, pirma
dienį, 12 v. nakties. Ąteitininkiška- 
sis jaunimas nuoširdžiai dėkoja KLB 
Hamiltono apylinkės valdybai už $50 
auką veiklos reikalams. Ateitininkų 
metinė šventė įvyks gegužės 2—3 
d. Jaunimas jau dabar kruopščiai 
ruošiasi-

JAUNIMO CHORO NARIŲ mo
tinų susirinkime nutarta pasiūdinti 
mergaitėm baltas sukneles, kurios 
bus panaudotos koncerto metu ge
gužės 2 d. Tam tikslui sudarytas

motinų komitetas: R. Bagdonienė, 
A. Deksnienė, G. Giedraitienė, O. 
Kareckienė, L. Kybartienė, J. Se- 
niūnienė ir A. žilvitienė. Jaunimo 
choro išlaikymui aukojo po $10: V. 
Beniušiai, P. Lukavičiai, O. J. Ka- 
reckai; po $5: J. M. Ribiai, L. Ulbi
nas, T. Murauskienė, O. Tribinevi- 
čienė. Nuoširdus ačiū. Choro repeti
cijos vyksta kas sekmadienį 4 v. p.p. 
par. salėje. Visos mergaitės nuo 14 
metų amžiaus kviečiamos įsijungti į 
choro eiles.

PR. BALTUONIO medžių šaknų 
skulptūrų paroda įvyks balandžio 11 
—12 čtd. laimimo Centre. Parodą 
rengia ateitininkų sendraugių sky» 
rius. J. P.

SKAUTAMS REMTI KOMITETAS 
kviečia ir prašo skautų-čių tėvus bei 
rėmėjus atvykti į metinį susirinki
mą kovo 22, sekmadienį, 5 v.p.p., 
parapijos salėje. Yra labai svarbių 
pranešimų. Valdyba

IŠLEISTUVIŲ PADĖKOJE “T?” 
10 nr. praleistos p. p. Bielevičių, Ri- 
bių ir VenckeviČių pavardės. Jiem 
dėkojame ir karto atsiprašome už 
šią klaidą. A. O. Jusiai ir G. O. Vin- 
dašiai.

GYVATARIECIAI uoliai ruošiasi 
savo, dvidešimtmečio sukakčiai, šeš
tadienį, balandžio 4, bus šokiai Jau
nimo Centre. Salė bus naujai deko
ruota. Bus galima gauti vyno, sūrio, 
naudotis bufetu, dalyvauti loteri
joje. D. B.

PADĖKA
šių meto kovo 6 dieną suėjo treji 

metai nuo to laiko, kai po 23 metų 
persiskyrimo su vyru atvykau pas 
jį iš Lietuvos. Šios sukakties proga 
būrelis Hamiltono ponių padarė 
man labai malonią staigmeną, neti
kėtai kovo 7 d. susirinkdamos pas 
mane su gėlėmis, dovanomis; val
giais ir gėrimais. Už šios staigmenos 
suorganizavimą labai nuoširdžiai dė
koju O. Celkuvienei ir V. Visockie- 
nei. Su giliu lietuviško dėkingumo 
jausmu tariu ačiū šios staigmenos 
dalyvėms — V. Burdinavičienei, p. 
Gutauskienei, E. Rakauskienei, O. 
Kačinskienei, E. Tiknienei, N. Tom- 
kevičienei ir J. Vizbarienei. Nuošir
džiai dėkoju O. Kačinskienei už gra
žius oficialiai išreikštos man linkė
jimus. Visų Tamstų parodytas šios 
mari brangios sukakties proga nuo
širdus lietuviškas artimumas išliks 
man malonia akimirka daugelį metų!

Su dėkingumu ir pagarbos jaus
mais — °- Bakšienė

A d v o k a t a s
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. Šo.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tek 522-8781 
Hamilton, Ontario

J-A. Valstybės
PROF. DR. KAZYS OŽELIS, Lie

tuvos kariuomenės pulkininkas, Vy
čio kryžiaus kavalierius, Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugijos garbės 
narys, kovo 3 d. mirė Čikagoje, su
laukęs 84 metų amžiaus. Velionis 
ilgus metus vadovavo Kauno karo 
ligoninei, buvo Kauno universiteto 
medicinos fakulteto teisminės ir so
cialinės medicinos katedros vedėju, 
vyr. teismo medicinos eksperto.

KLEVELANDE SUDARYTAS ko
mitetas (pirm. Pr. Razgaitis, sekr. 
S. Laniauskas ir narys K. Sušinskas) 
Paryžiaus ir JAV lietuvių iniciatyva 
renka aukas prieš trejus metus mi
rusio ministerio Eduardo Turausko 
antkapiui Paryžiaus kapinėse, čekius 
ar perlaidas prašoma rašyti ir siųsti 
šiuo adresu: Turauskas Memorial 
Fund, 1276 Eastwood Ave., Cleve
land, Ohio 44124, USA. Velionis bu
vo ilgametis diplomatas, ateitininkų 
ir krikščionių demokratų veikėjas, 
uolus Lietuvos reikalų gynėjas tarp
tautinėje plotmėje.

VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 
operos bosas-baritonas, jau atvyko į 
Čikagą. Į jo viešnagės planus yra 
įtraukta keletas koncertų JAV. Dai
nininkas yra jaunesniosios kartos lie
tuvis, tobulinęsis garsiajame Milano 
La Scala teatre. Kanados lietuviams 
jis yra žinomas iš Montrealyje ir To
ronte 1967 m. įvykusių koncertų, ki
tiems tautiečiams — iš lietuviškų 
radijo programų ir Montrealyje 
“Krivūlės" išleistos ilgo grojimo 
plokštelės. Vilniaus spaudoje V. 
Daunoras nekartą yra pasisakęs už 
Lietuvos operos.teatro augštesnį me
ninį lygį, klasikinį repertuarą, dides
nį dėmesį jauniesiems dainininkam*, 
saugantiems veteranų palikimą.

Argentina
SOVIETŲ SĄJUNGOS konsulu 

Argentinai Buenos Aires antrą kar
tą iš eilės paskirtas lietuvis. Ketve
rius metus čia konsulo pareigas ėjo 
Antanas Juršėnas, o jo žmona Leo
kadija buvo teisinio skyriaus vedė
ja. Dabar juos pakeitė Steponas ir 
Eleonora Pasaųsiai, anksčiau buvę 
Sovietu Sąjungos diplomatinėje tar
nyboje Brazilijoje. Kyla klausimas, 
kokiu tikslu Maskva net du kartus 
savo konsulu Argentinai paskyrė lie
tuvį? Galbūt bent dalinio atsaky
mo tenka jieškoti “Argentinos Lie
tuvių Balse” kovo 5 d. P. Saulio pa
skelbtame pranešime apie konsulų 
pasikeitimą: “Lietuviams yra didelis 
patogumas, kuomet reikia kreiptis 
dokumentu išgavimui ar palikimu 
perdavimui savo giminėms Lietuvo
je ..Susidaro įspūdis, jog Mask
vai rupi užsienio valiuta, gauta už 
keliones į Lietuvą ir lietuvių paliki
mus Argentinoje. Lietuviui konsului 
ir lietuvei konsulato teisinio skyriaus 
vadovei, žinoma, lengviau žvejoti lie
tuvių tarpe, stiprinti komunistinę 
veiklą, nors jie, kaip ir eiliniai rusai, 
atstovauja ne Lietuvai, bet Sovietų 
Sąjungai.

“LIETUVOS” VASARVIETĖS ka
ralaite 1970 metams išrinkta Laura 
Simanavičiūtė, I princese — Alicija 
Petraitytė, II — nė vieno lietuviško 
vardo neturinti Marta Haydee Or- 
bani. Naujajai karalaitei karūną per
davė jos pirmtakė Alicija Vaičiūnai
tė. Karalaitė ir princesės buvo pa
puoštos tautinėmis lietuviškomis 
juostomis su atitinkamais įrašais. 
Rinkimams vadovavo Argentinos Lie
tuvių Centro jaunimas. Jie jau yra 
tapę tradiciniu kiekvienos vasaros 
Įvykiu.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ Buenos Ai
res kovo 14 d. sukūrė mokytoja Ne- 
lida Hukaitė ir pramonininkas Ber
nardas Stelmokas. Jungtuvės įvyko 
Aušros Vartų bažnyčioje, puota — 
Dr. V. Kudirkos salėje. Abu jauna
vedžiai yra veiklūs Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje nariai.

Urugvajus
VASARIO 16 IŠKILMES Montevi

deo lietuviai pradėjo vasario 15 d. 
pamaldomis jėzuitų bažnyčioje ir iš 
Čikagos atvykusio lietuvių jėzuitų 
provincijolo kun. G. Kijausko pa

mokslu. Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas susilaukė nuoširdžių sveikinimo 
telegramų iš Urugvajaus prez. Jorge 
Pacheco Areco ir užsienio reikalų 
ministerio prof. Venancio Flores. 
Lietuvos pasiuntinybėje surengtame 
priėmime dalyvavo Vatikano nunci
jus, JAV, Vokietijos, Portugalijos, 
tautinės Kinijos ambasadoriai, Bel
gijos, Bolivijos, Libano, Domininlro. 
nų ir P. Afrikos respublikų atstovai. 
Dalyvių tarpe taipgi buvo eilė augš- 
tų Urugvajaus pareigūnų, kaip pvz. 
kariuomenės vadas, vyriausiojo tri
bunolo pirmininkas,' buvęs užsienio 
reikalų ministeris, o taip pat ir lie
tuvių bičiulis prof. Sabat Pebet, poe
tas-ir žurnalistas. Vasario 16-tąją 
straipsniais, pranešimais ir nuotrau
komis atžymėjo Montevideo dienraš
čiai “EI Pals”, “EI Dia”, “La Mana- 
na”, “BP Color”, “Acdon”, Lietuvai 
skirtu pusvalandžiu — Garin radi
jas. šioje srityje daugiausia pasidar
bavo K. Čibiras — Verai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventę Urugvajuje šiemet ap
vainikavo Plaza Republica de Litua- 
nia vardo suteikimas vienai Montevi
deo aikščių centrinėje miesto daly, 
je. šioje iškilmėje vasario 21 d. da
lyvavo miesto burmistras dr. O. Fla
ch et t i, savivaldybės tarybos pirm, 
Guedes ir užsienio reikalų ministe- 

i rijos atstovas Barros. Pagrindinį žo
dį tarė Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas ir organizacinio komiteto pirm, 
kun. J. Giedrys. Miesto orkestras 
pagrojo Urugvajaus ir Lietuvos him
nus, keletą tarptautinių kompozicijų. 
Tą pačią dieną Vasario 16 minėjimo 
baigminę dalį surengė Urugvajaus 
Lietuviu Kultūros Draugija, Gau
siems dalyviams kalbėjo Lietuvos at
stovas A. Grišonas ir lietuvių jėzui
tų provincijolas kun. G. Kijauskas, 
SJ. Programą atliko vaikų choras, 
mažųjų ir jaunimo tautinių šokių 
grupės, tris lietuvių liaudies dainas 
padainavusi urugvajietė solistė A.

- Vega.

Prancūzija
VASARIO 16 PROGA Paryžiuje 

lankęsis vysk. A. Deksnys turėjo il
gą pasikalbėjimą apie Europos lie
tuvių išeivių gyvenimą ir jų sielova
dos reikalus sn arkivyskupu kardi
nolu Marty. Jis taipgi buvo priim
tas ir Prancūzijos svetimšaliu sielo
vados vadovo prelato P. Raimondot. 
kuris daug padeda Prancūzijos lie
tuviams. Vysk. A. Deksnys Šv. Myko
lo bažnyčioje atlaikė Mišias 19-kai 
seselių lietuvaičių, kurioms rekolek
cijas vedė kun. J. Petrošius. Reko
lekcijose dalyvavo tik Paryžiuje ar 
jo apylinkėse gyvenančios lietuvai
tės seselės, o visoje Prancūzijoje jų 
yra beveik šimtas.

B. ŠLEPETYTĖ - VENSKUVEENĖ 
Europos katalikių moterų suvažiavi
me Tiltenberge, Olandijoje, atstova
vo Lietuvių Katalikių Moterų Orga
nizacijų Pasaulinei Sąjungai. Suva
žiavime dalyvavo 25-kių kraštų kata
likių organizacijų atstovės.

PARYŽIAUS LIETUVIAMS pa
maldas už velionę Oną Šimaitę atlai
kė svečias iš-JAV — Ford h am o uni
versiteto profesorius kun. V. Jaške- 
vičius.

Italija
ŠV. POVILO BAZILIKOJE kovo 

14 d. kunigu buvo įšventinąs senųjų 
lietuvių išeivių Barboros ir Vlado 
Paulauskų sūnus Edmundas Paulaus
kas, gimęs ir augęs Lowell, Mass., 
JAV. Jis yra pirmasis kunigas iš 
1908 m. Įsteigtos šv. Juozapo para
pijos. Kun. E. Paulauskas yra buvęs 
gimnazijos amerikietiško futbolo ko
mandos kapitonu ir už tai gavęs sti
pendiją studijuoti Bostono universi
tete.

LIETUVIŲ SALEZIEČIU naujuo
sius Vytėnus-Frascati aplankė atosto
gų Romon grįžęs Vatikano nuncia
tūros sekretorius Santiago mieste, 
Čilėje, prel. Jonas Bulaitis.

MONS. Z. IGNATAVIČIUS, buvęs 
Šv. Kazimiero kolegijos vicerekto- 
rius ir talkinęs Vatikano radijo lie
tuvių skyriui, išvyko darbuotis į Bra
ziliją, kurioje anksčiau yra gyvenęs.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enntnger Limited 

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

Uršulė Astrienė su savo dukra Alberta Balzėko Lietuvių Kultūros 
Muzėjuje Čikagoje aiškino velykinių margučių dažymo bei orna- 
mentavimo techniką Nuotr. E. bulaičio

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS "TALKA” 
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Mokame už:Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais -
trečiadieniais 
ketvirtadieniais ----
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.

l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.______

9.30 — 5 
9 JO —5 
9.30 — 5
9.30 — 5

V. p.p. 
V. p.p. 
V. p.p. 
▼. p-p-

depozitus ,.i ...........  — 5%
Šerus ir sutaupąs---------6W%
už vienų metų terminuotus 
indėlius___ ---------------8%
Duodame:
asmenines paskolas iš _ .... 10%

I nekiln. turto paskolas iš .. 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

KIIIPUT RADIO & KNIbH I TELEVISION
SALES & SERV’CE

168 Locke St S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis
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O MJITME JE VEIKLOJE

Menas be rizikos yra amatas
Pokalbis su dailininku Leonu Urbonu, pradedančiu Šiaurės Amerikoje parodų eilę, kuriose 

atskleis naujausius savo kūrinius * Pirmoji paroda — Toronte
— Dabartinė Jūsų parodų ke

lionė po Šiaurės Ameriką' yra 
antroji, kurią pradedate nuo To
ronto. Pirmoji paroda Toronte 
buvo surengta po Čikagos, Niu
jorko ir Klevelando. Ar tai pri
puolamas surikiavimas?

— Pirmojoj parodų serijoj 
Kanada nebuvo numatyta. Tai 
padariau Toronte gyvenančių 
draugų paskatintas.

— Rodos, ana torontiškė pa
roda buvo labai sėkminga. Gal 
toji sėkmė Jus paskatino dau
giau dėmesio teikti Torontui? 
Be to, turbūt yra ir kitų moty
vu?

— Visko po truputi. Prieš 
trejus metus JAV surengiau 
penkias parodas. Spaudos atsi
liepimai, parodų lankymas ir 
paveikslų pardavimas visur bu
vo geresni, negu tikėjausi. To
rontas išsiskyrė tuo, kad paro
dos metu čia susitikau daugelį 
senų pažįstamų, draugų iš vai
kystės laikų. Juose radau dalį 
Dusetų, Zarasų, Utenos. Atnau
jinau čia ir tas pažintis, kurios 
buvo karo ir pokariniais metais 
užmegztos, čia į sapnus nu
grimzdusi praeitis vėl iškilo ir 
tapo realybe. Man teko daug ke
liauti ir senų pažįstamų visur 
sutikti, tačiau tiktai Toronte 
daugiausia gaivinančių valandų 
patyriau Sutinki staiga kur 
nors jaunystės bičiulį, kadaise 
viltimi žibėjusį — jis tiesia tau 
ranką, o delne — idealų pele
nai. Toronte — priešingai: čia 
draugo ranka tvirta — sveikina 
ir rodo ištvermės, pasisekimo, 
savim pasitikėjimo bruožus. Jis 

“Tapau 
Kanados 
piliečiu 
savo

pasirinkimu!”
"Kanados vėliava dabar yra mano vėliava, ir aš džiau
giuosi tikra galimybių ir pareigų lygybe kartu su visais, 
kuriems ji plevėsuoja."

"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."

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.

pasakoja tau buvusius, esamus, 
ir būsimus laimėjimus, papuo
šia juos, gal ir perdeda, tačiau 
sveika fantazija gaivina veržlu
mą. Apsaugok, Dieve, nuo defe- 
tisto tamsių pranašysčių! Toron
te jų mažiausia patyriau. Nesi
gailiu, kad prisiminimams po 
pasaulį gerokai išsibarsčius, To
rontas man tapo trečiąja tė
viške.

— Pirmoji Jūsų tėviškė, ro
dos, Zarasai, o kur antroji?

— Sydney. Tenai yra namu
kas, medžių apsuptas. Penkioli
ka metų jame išgyventa. Ilgiau
sias laikotarpis vienoj vietoj. 
Visi darbai ten sukurti.

— Australijoj lietuviai bene 
augščiausiai iškilo meno srityje. 
Kanadoje Jūs sutinkate drau
gus, kurie įsišaknijo moksle, 
statyboj, medicinoj, prekyboj ir 
pan. Ar gali, sakysim, prekybi
ninko iškilimas skatinti meni
ninką?

— Ir dar kaip! Nesvarbu ko
kioje srityje žmogus iškyla. Jo 
aplinka yra medžiaga. Ir kaip 
jis su ja susidoroja/ ką iš jos 
sukuria, pasilieka kitiems su
manumo, vizijos, ištvermės pa
vyzdžiu. Jis gali menininką ska
tinti siekti naujų vizijų, gilin
tis į gyvenimo esmės gelmes, 
brandinti sąmoningumą. Iškilu
sio prekybininko ryžtingumas 
gali būti pavyzdžiu dailininkui 
išdrįsti rizikuoti.

— Aiški visiems rizika pre
kyboj: investavimas, nesėkmė, 
bankrotas. Kokia gali būti rizika 
meno srityje?

— Menas be rizikos — tai 

amatas. Gera, užtikrinta techni
ka paveikslų gamyba mažai kuo 
skiriasi nuo batų siuvimo ar 
plaukų kirpimo. Menas glūdi 
tiktai nuolatiniame naujų vizijų 
j ieškojime. Reikia savotiškos 
drąsos išgilintą ar daugelio ki
tų sekamą vagą laiku palikti; 
atsisakyti ir naujos j ieškoti arba 
priešingai — visų paliekamoj, 
paneigtoj vagoj pasilikti, ypač 
kai jauti, kad jos galimybės dar * 
neišsemtos, gelmės neišmatuo
tos. Reikia drąsos būti ir likti 
savimi, nes pagaliau kito kelio 
ir nėra.

— Sakysim, Toronte turėjote 
sėkmingiausią parodą. Kas bū
tų, jei savo parodas pradėtumė
te pvz. nuo Montrealio. Nebūta, 
nežinoma vieta. Ar tai nebūtų 
didesnė rizika, stipresnis aksti
nas veikti?

— Nebūtinai. Nepamirškite, 
kad ši paroda nėra senosios pa
kartojimas. Šį kartą esu visai 
kitaip pasiruošęs. Prieš trejus 
metus aš drįsau ir išgalėjau tik
tai mažesnius akvarelės klasės 
paveikslus atsivežti ir parodoms 
paruošti. Pasisekimas padrąsino 
mane šį kartą perkelti čia savo 
didesnius darbus, ypač tuos, ku
rie man padėjo Australijoj ga
lerijų ir kritikų dėmesį at
kreipti.

— Šios Jūsų kelionės, be abe
jonės, pareikalauja ne tik daug 
pasiruošimo, bet ir lėšų. Ar 
Australijos Lietuvių Bendruo
menė bei fondai kokia nors pa
rama prisidėjo?

— Taip. Kiekvieną syki man 
laimingos kelionės ir sėkmės

Dail. Leonas Urbonas prie savo paveikslo iš ciklo S. Jo naujausių 
darbų paroda rengiama Toronte kovo 20 — balandžio 4 d. Picture 
Loan Gallery, 3 Charles St. W. Atidarymas — kovo 20, penkta
dienį, 8—10 v. v.

palinkėjo.
— Savo parodas Jūs stengia

tės rengti privačiose galerijose. 
Yra žinoma, kad jos gerokai iš 
dailininko nuplėšia. Ar nebūtų 
finansiškai lengviau rodant sa
vo darbus lietuvių salėse?

— Finansiškai palengvėtų, ta
čiau pajamos nėra parodos pa
grindinis tikslas. Tai tik bilietas 
kūrybai laiko nusipirkti. Para
pijų salės kartais būna geres
nės už pripažintas meno galeri
jas. Parapijų salėm trūksta bet
gi svarbaus dalyko — stiprios, 
objektyvios kritikos ir griežto 
meno darbų atrinkimo. Galeri
jos direkcijos menkaverčių dar
bų neįsileidžia. Dailininkas, ži
nodamas, kad į parodą galės už
eiti didžiosios spaudos meno 
kritikas, stengiasi tinkamai pa
siruošti. Tuo būdu tarp meni
ninko, galerijos ir žiūrovo susi
daro pasitikėjimo atmosfera. 
Tenai įsigytas darbas, šalia jo 
meninės vertės, įgyja prestižą, 
tarsi nupirktas akcijos lakštas 
legaliai registruotos bendrovės. 
Be to, Toronto mieste ir apla
mai Kanadoj yra nemažas skai
čius mano paveikslų, kuriuos 
kanadiečiai įsigijo per galerijas 
(Toronto ir Sydney).

— Australijos lietuviai kas 
antri metai rengia Meno Die
nas. kuriose, šalia dainų, šokių, 
sporto, surengiama ir meno pa
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roda. Ar tai daroma lietuvių sa
lėse?

— Meno Dienas iš eilės ren
gia Melburno, Sidnėjaus ir Ade
laidės lietuviai. Dalis šios veik
los vyksta lietuvių salėse arba 
tam reikalui išnuomotose pa
talpose. Skulptūros, tapybos ir 
grafikos parodos iki šiol visada 
buvo rengiamos iš anksto rezer
vuotose miesto privačiose gale
rijose. Didžioji spauda jų ne
aplenkia — paskelbia kritiškų 
komentaru.

— Vyksta išradimai, kelionės 
mėnuliu, nuvertinimai ir per
vertinimai tradicijų bei mora
linių vertybių. Pagaliau narko
tikai. Kaip visa tai veikia me
nininką? Ar Įmanoma šiandien 
dvasinė pusiausvyra? Ar neima 
pagunda narkotikais praplėsti 
dvasinį horizontą?

— Kas gi ta dvasinė pusiau
svyra? Tobulai išlygintos būty
bės žmoguje aš nematau. Yra 
lengvai ir sunkiai randą pusiau
svyrą individai. Susidaro amži
nas ratas: žmogus kuria aplinką, 
o aplinka — jį. Siaurais galimy
bių takais iš amžių gelmių atke
liavo žmogus. Savo take jis nuo
lat įieško naujų nišų. Meninin
kas yra to jieškojimo centre. Aš 
netikiu, kad narkotikų pagalba 
atradimams gali būti pelninga. 
Priešingai — daug žalos gali 
atnešti. Narkotikai neįdės mūsų 
vidun to, ko ten dar nėra; gali 
tik perstatyti. Toks staigus per
statymas gali sužaloti trapų or
ganizmą, išmesti iš pusiausvy
ros. Saugesnis, sveikesnis ir tik
resnis kelias — išmokti medita
cijos metu minčių ir pojūčių 
subtiliomis gijomis į savo vidi
ni pasauli nusileisti ir iš miste
riškų labirintų išgvildentas pa
slaptis i sąmonės šviesą išsineš
ti. Tikėkit manim, tai ir be nar
kotiku įmanoma. Siekiant to. 
gyvenimo bijoti ar nuo jo bėgti 
nereikia.

Atsiųsta paminėti
Bernardas Brazdžionis, POEZIJOS 

PILNATIS. Išleido Brazdžionio Poe
zijos Rinktinei Leisti Komitetas me
cenatų lėšomis, “Lietuvių Dienų” lei
dyklai bendradarbiaujant. Los Ange
les, 1970 m., 592 psl. Aplankai ir 
iliustracijos — dail. Alfonso Dociaus. 
Kaina $10. Adresas: “Lietuvių Die
nos”, 4364 Sunset Boulevard, Holly
wood, California 90029, USA.

LITUANISTIKOS DARBAI II. Re 
dagavo Jonas Balys. 700 egz., 186 
p., 1969 m. išleido Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje. Minkštuose virše
liuose. Kaina — $2.50. Leidėjų ad
resas: 9307 Chanute Dr., Bethesda, 
Maryland 20014, USA.

Mitteilungen aus baltischem Le- 
ben. Nr. 4, Dezember 1969. Baltie- 
čių žurnalas vokiečių kalba. Leidėjas 
— Baltische Gesellschaft in Deutsch
land. Gaunamas pas sekretorių: 
Adam Gruenbaum. 8 Muenchen 15. 
Lessingstr. 5, W. Germany.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 1, sausis. Adresas: E. 
Petrauskas, 7742 So. Troy St., Chica
go. Ill. 60652, USA.

žuvėdra nr. 1(15), 1970 m. vasa
rio 16 d. Ošavos medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Ešerys” neperiodi
nis laikraštėlis, leidžiamas Oshawa 
miestelyje, prie Toronto. Smulkes
nis adresas nepažymėtas.

Lietuviai Argentinoje. Rosario Lie
tuvių Bendruomenės leidinys 1968 
m. Paruošė Jurgis Brizgys ir Jonas 
Papečkys. Leidinys gausiai iliustruo
tas, 215 psL, didelio formato. Kai
na 3 JAV doleriai. Adresas: J. Pa
pečkys, Maipu 3673, Rosario — Ar
gentina, Prov. Santa Fe.

Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyvas ‘Talka” 1969. Finansinė 1969 
m. apyskaita ir 1970 m. sąmata.

BERNARDO BRAZDŽIONIO kū
rybos rinktinė “Poezijos pilnatis” 
jau išvydo viešumą. Tai nepaprastai 
gražiai išleista knyga, turinti 592 
psl. ir apimanti visą atrinktą auto
riaus poeziją, išbarstytą dvylikoj 
knygų. Progą tokiam leidiniui su
darė autoriaus 60 metų amžiaus su
kaktis. Tai tikras paminklas, suor
ganizuotas specialaus komiteto Los 
Angeles mieste. Liuksusinis leidinys 
apipavidalintas torontiečio dail. A. 
Dociaus. Techniškojo darbo didžią
ją dalį atliko “Lietuvių Dienų” lei
dykla, kurioje dirba ir pats auto
rius. Finansinį pagrindą sudarė 
gausūs rėmėjai — apie 300. Vieni 
aukojo po $100, kiti — po $25. Jie 
gavo specialius egzempliorius su au
toriaus įrašu. Leidinio kaina — $10.

JURGIS GLIAUDĄ įtrauktas į 
amerikiečių rašytojų vardyną “Con
temporary Authors”, pasirodžiusį 
1969 m. gale. Atpasakota biografija, 
veikalų pavadinimai ir duotas jų 
įvertinimas. Šiame leidinyje, kuris 
išeina periodiškai, žymimi gyvenan
čių autorių vardai, adresai, pomėgiai 
ir veikalų aprašymai. Tarp 2000 ang
liškai rašančiųjų rašytojų yra kelio
lika kitataučių. J. Gliaudą yra šioje 
literatūrinėje enciklopedijoje vie
nintelis ir pirmas baltietis ir lietu
vis. Duomenys apie jį paimti iš ang
liškos spaudos.

LB KULTŪROS KLUBAS Ročes 
teryje, N. Y., kovo 14 d. surengė 
lietuvių visuomenės susitikimą su 
rašytoju ir literatūros kritiku An
tanu Vaičiulaičiu. Svečias iš Vašing
tono skaitė savo kūrinių ištraukas ir 
pasakojo atsiminimus apie lietuvius 
rašytojus.

KOMPOZ. BRUNO MARKAIČIO, 
S J, Čikagos Lojolos universiteto 
šimtmečiui skirtos oratorijos “Šim
tas saulių” premjera — kovo 22 d. 
Su naujojo kūrinio ištraukomis B. 
Markaitis, SJ, jau yra supažindinęs 
Čikagos ir Baltimorės televizijos žiū
rovus. Oratorijos premjeroje daly
vauja lietuviai dainininkai — Stasys 
Baras, Algirdas Brazis, Roma Mas- 
tienė, Dana Stankaitytė, muz. Alice 
Stephens-Steponavičienėj. Drabužius 
baleto šokėjams sukūrė dail. Bronė 
Jameikienė, scenovaizdžius — dail. 
Adolfo Valeškos meno studija, ap
švietimu rūpinasi Česlovas Rukuiža. 
“Šimto saulių” meniškai išleistoje 
programoje žiūrovai supažindinami 
su lietuviais solistais bei jų dalyva
vimu Čikagos lietuvių operoje.

KONCERTINĘ PROGRAMĄ JAV 
Lietuvių Fondo Detroito vajaus ko
miteto pobūvyje atliko viešnia iš Či
kagos Roma Mastienė, mezzo-sopra
nas. Lietuviams kompozitoriams ats
tovavo A. Kačanausko “Gedumas”, 
J. Gruodžio “Rugiagėlės”, VI. Jaku- 
bėno “Gėlės iš šieno”, J. Tallat-Kelp- 
šos “Mano sieloj šiandien šventė”, 
A. Dirvinskaitės “Sapnas”, P. V. 
Sarpaliaus “Dukružėlė”, tarptautinei 
klasikai — E. Griego “Tėvynės il
gesys”, F. Schuberto “žuvelė”, P. 
Mascagni “Būrimas”, Ch. Gounod 
“Fausto”, A. Thomas “Mignon”, G. 
Rossini “Sevilijos kirpėjo” ir G. Bi
zet “Carmen” operų arijos. Solistei 
akompanavo Alvydas Vasaitis.

MUZ. PETRO ARMONO vadovau
jamas “Dainavos” ansamblis Čikago
je 25 metų veiklos atžymėjimą pra
dėjo kovo 15 d. Šv. Kryžiaus bažny
čioje surengtu koncertu, kuriame da
lyvavo solistai Prudencija Bičkienė, 
Roma Mastienė, Jonas Vaznelis,- 
smuikininkas Povilas Matiukas ir 
vargonininkė Marytė Mondeikaitė- 
Kutz. šiame koncerte skambėjo VI. 
Jakubėno kantata “De profundis”, Č. 
Sasnausko “Requiem”, J. Strolios 
“Marija”, J. Žilevičiaus “Maldavi
mas”, Br. Budriūno “Dievo Motina”. 
J. Kačinsko “Didis galingas”, J. 
Strolios “Tremtinio giesmė” bei ki
tų kompozitorių kūriniai. Antroji 
prieš 25 metus Hanau stovykloje, V. 
Vokietijoje, įsteigto “Dainavos” an
samblio minėjimo dalis nukeliama į 
sekančiuosius metus. Jai skiriama 
operetės premjera. Libretą yra pa
rašęs Anatolijus Kairys, o muziką 
kuria kompoz. Bronius Budriūnas. 
Repeticijas tikimasi pradėti šį rude
nį. Operetės siužetas imtas iš dabar
tinio gyvenimo. Jos pastatyme daly
vaus solistai, choras ir baleto šokė
jai.

LB BOSTONO KULTŪROS KLU
BE prof. dr. Antanas Klimas skaitė 
paskaitą apie baltų ir slavų kalbų 
santykius. Pagrindinį dėmesį jis sky
rė klausimui — ar baltų ir slavų kal
bos yra kilusios iš bendros šių tau
tų prokalbės, ar išsivysčiusios atski
rai iš indoeuropiečių prokalbės? Sis 
klausimas šiandien yra plačiai disku
tuojamas Lietuvos ir užsienio kalbi
ninkų. Prof. dr. A. Klimas pasisakė 
už antrąją klausimo dalį, t. y. už 
baltų kalbų atskirą išsivystymą iš 
indoeuropiečių prokalbės. Jos turi 
didesnį ryšį su germanų nei slavų 
kalbomis. Teigiamai įvertinęs dabar
tinių Lietuvos kalbininkų A. Saba
liausko ir S. Karaliūno rinitus kalbo-
tyros darbus, prof. dr. A. Klimas pa
smerkė diletantinius save istoriku va
dinančio propagandisto J. Žiugždos 
svaičiojimus, darančius gėdą ne tik 
kalbotyros mokslui, bet ir lietuvio 
vardui, šiandien net patys rusų kal
bininkai jau yra atsisakę bendro sla
vų ir baltų kalbų lopšio, jieškodami 
mokslinės tiesos.

NIUJORKO OPERETĖS CHORO 
koncerte balandžio 11 d. dalyvaus 
kompozitorius D. Lapinskas ir akto
rius L Barauskas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KONSERVATORIJOS 

džiazo klubas surengė antrąjį kon
certą. Pirmoji dalis buvo skirta džia
zo populiarintojo Lietuvoje V/ Ga
nelino kūriniams “Trijų dalių pre
liudija”, “Kompozicija %”, “Senos 
bobutės naujos pasakos”, “Neklauža
da vaikas”. Koncerte taipgi dalyva
vo Rygos konservatorijos III kurso 
klarneto klasės studento J. Viadros 
instrumentinis kvartetas, atlikęs 
porą savo vadovo kūrinių — “Sutapi
mas” ir “Ekspresija”.

ONA SEDELSKYTĘ, 42 metų am
žiaus, mirė Vilniuje. Būdama anykš- 
tfetė, velionė visą savo trumpą gy
venimą skyrė žymiesiems Anykščių 
krašto rašytojams. Trejus metus ji 
vadovavo ką tik įsteigtam A. Vienuo
lio muzėjui, rinko medžiagą apie 
vysk. A. Baranauską, J. Biliūną, Di
džiulių šeimą. A. Vienuolio vaikystę 
ir jaunystės dienas atskleidžia jos 
“Užuožerių Antanukas”, meilę Anykš
čiams — knygoje “čia užaugau 
paskelbtas rašinys “Vienuolio vaikš
čiotais takais”. Grįžusi Vilniun 1961 
m., O. Sedelskytė iki mirties dirbo 
respublikinėje bibliotekoje. Čia ji 
“Kultūros Barų” 1969 m. 3 nr. pa
skelbė dėmesio vertą atsiminimų 
rinkinį apie vysk. A. Baranauską — 
“Po daugelio dešimtmečių”. Velio
nės didelį nuoširdumą liudija rinki
nio dedikacija: . tegu šios nuo
trupėlės iš tolimos praeities būna ta 
maža plytele, paryškinančia poeto as
menybės paveikslą.”

POETO SALIO ŠEMERIO, “Ketu 
rių vėjų” atstovo, kūrybai skirtas 
vakaras įvyko Klaipėdos viešosios 
bibliotekos skaitykloje. Žodį apie S. 
šemerio kūrybą ir gyvenimą tarė pe
dagogas V. Nausėdas. Programą at
liko Klaipėdos dramos teatro akto
riai: Š. šemerio atsiminimus apie 
Salomėją Nėrį skaitė V. Kancleris, 
jo eilėraščius — J. Jankauskaitė, G. 
Vaitiekaitytė, V. Alsys.

DAINUOJAMŲ PASAKŲ VAKA
RĄ Vilniaus respublikinės bibliote
kos konferencijų salėje surengė kon
servatorijos teatrinio fakulteto diplo
mantai — V. Bagdonas, Br. Bušma, 
S. Navickas, R. Štaras, J. Naujokas, 
E. Paulauskas, V. žebrauskaitė ir J. 
Kavaliauskaitė.

JUOZAS PETRULIS, rašytojas ir 
pedagogas, vasario 25 d. Kražiuose 
atžymėjo 75 metų amžiaus sukaktį. 
Ilgus metus jis yra buvęs lietuvių 
kalbos ir literatūros dėstytoju Kau
no jėzuitų gimnazijoje. Šiandien ne
vienas jo mokinys, pasirinkęs literatū
ros ar spaudos dirvonus, jam yra dė
kingas už ypatingai griežtus stiliaus 
reikalavimus. Dažnai nei gramatikos, 
nei sintaksės klaidų neturinčio raši
nio pažymį sumažindavo J. Petrulio 
raudonas prierašas — stilius! ši pa
staba į literatūrą linkusius mokinius 
privertė susidomėti žodžio vieta sa
kinyje ir paties sakinio konstrukci
ja. J. Petrulis yra parašęs dvi pje
ses — “Prieš srovę” ir “Čičinskas”, 
komediją “Pirmasis prizas”, kurios 
veikėjai kalba skirtingomis tarmė
mis. Rampos šviesos Kauno dramos 
teatre susilaukė jo pirmoji pjesė, 
skirta poeto kun. A. Strazdo gyve
nimui. Jis taipgi yra paruošęs, kaip 
pagalbinę priemonę gimnazijoms, 
“Aušros” poezijos tekstus su atitin
kamu įvadu, mokslo populiarinimo 
leidinį “Didžiųjų žmogaus laimėjimų 
paslaptis ir pradžia”, su K. Korsa
ku — “Pasaulines ir dvasines gies
mes”, poeto kun. A. Strazdo raštus. 
Sukaktuvininkas, dabar jau pensinin
kas, pokario metais mokytojavo Kra
žių vidurinėje mokykloje. Į kūrybi
nius savo planus yra įtraukęs me
džiagos rinkimą Balio Sruogos jau
nystei nušviesti. Lankydamasis vi
durinėse mokyklose, J. Petrulis 
moksleiviams pasakoja atsiminimus 
apie žymesniuosius lietuvių rašyto
jus.

JAUNIMO TEATRAS VILNIUJE 
savo repertuarą papildė V. Rozovo 
pjesės “Nuo šeštadienio iki sekma
dienio” premjera. Naujasis spek
taklis nagrinėja trijų kartų šeimos „ 
problemas, profesijos pasirinkimo 
temą. Jį režisavo Toronte mirusio 
Lietuvos karo aviacijos lakūno J. 
Žilio sūnus G. Žilys, studijas gilinąs 
Maskvos dramos teatre. Scenovaiz
džius sukūrė dail. E. Guzas, pagrin
dinius vaidmenis — aktoriai J. Ja
ruševičius, A. Šurna, V. Vaičekaus
kas, B. Didžgalvytė, M. Dičpetrytė, 
S. Sipaitis. “Nuo šeštadienio iki sek
madienio” yra trečias G. žilio reži
sūros darbas. Jaunimo teatre jis jau 
yra pastatęs Tennessee Williams 
“Stiklinį žvėryną” ir V. Palčinskai
tės “Ri-ku Taku”.

PROF. DR. JONAS KAZLAUS
KAS, Vilniaus universiteto filolo
gijos fakulteto dekanas, rašo “Bal
tų filologijos įvadą”, kuris turėtų 
būti užbaigtas šiais metais. Laukia
ma pasirodant ir V. Mažiulio kny
gos apie baltų kalbų linksniavimo 
ryšius su kitų indoeuropiečių kalbų

F vą i ;1 [NIŲ TECHNIKINIŲ ENER
GETIKOS problemų instituto prieš 
keletą metų pradėtą monografijų se
riją “Šiluminė fizika” papildė antra
sis leidinys “Šilumos atidavimas la
minariniame skysčio sraute”. Jo au
toriai — akademikas A. Žukauskas
ir technikos mokslų kandidatas J. 
Žiugžda. Šios monografijos užsakymų 
yra gauta iš JAV, Britanijos, Jugo
slavijos ir V. Vokietijos moksli
ninkų.

V. KsL



MANN MART
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2320 Bloor St. W.
BLOOR—CLENDEN AN, $3900 
įmokėti, 6 kambarių 2-jų augštų, 
mūrinis namas, garažas ir platus 
Įvažiavimas, moderni virtuvė, 
įrengtas rūsys, kilimai. Arti po
žeminio traukinio ir parko. 
SWANSEA, $4.900 įmokėti, 6 
kambarių 2-jų augštų gero mūro 
namas, 2 garažai, moderni ir di
delė virtuvė. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Tuojau galima užimti. 
OLD MILL — BLOOR, $7.900 
įmokėti, atskiras, mūrinis 2-jų 
augštų, vienos šeimos namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 6 
erdvūs kambariai ir šildomas 
priestatas. Arti požeminio trau
kinio. ___
ARTI LIETUVIŠKOS MOKYK
LOS, $6.500 įmokėti, 8 kamba
rių, 2-jų augštų, atskiras mūri- 
nis namas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas, 2 modernios virtu
vės. dideli kambariai. Tuojau 
galima užimti.
ROYAL YORK — RICHVIEW,

Tel RO 2-8255 
t

$12.000 įmokėti, 5 metų senumo 
vienaaugštis (bungalow) su dvi
gubu garažu. 7 erdvūs kamba
riai, moderni didelė virtuvė, 3 
prausyklos, 6% % skola. Arti su
sisiekimo ir krautuvių.
JANE —. ARMADALE, $10.000 
įmokėti, mūrinis 2-jų augštų 9 
kambarių pajamų namas, gara
žas ir įvažiavimas, 2 modernios 
virtuvės, 2 prausyklos, viena at
vira skola.
HIGH PARK, $15.000 įmokėti, 
12 kambarių dvibutis (duplex), 
2-jų augštų, mūrinis namas su 
dideliu sklypu, privačiu įvažiavi
mu ir dviem garažais. Viena at- 
viva ckola
COOKSVILLE, 19 butų gero 
mūro pastatas su balkonais ir 
garažais. Tik 9 metų senumo. 
Prašo įmokėti $60.000. Mažu % 
skola, metinės pajamos — $35.- 
000. Viskas labai moderniai 
įrengta.

Reikalingi namai pardavimui

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

MOKA:

už term, indėlius 3 metams---------- 8%
už term, indėlius 2 metams_____ 7% %
už term, indėlius 1 metams--------- 6% %
už depozitus-čekių s-tas-------------------5% %
už šėrus numatoma 6%

už asmenines paskolas — 
už nekilti, turto paskolas.

.9%

.8%%

KASOS VALANDOS:

Pirm. 10-3

Antr. uždaryta

Treč. uždaryta
Ketv. 10-3ir4.30-7

Penkt. 10-3ir 4.30-8 

šešt. 9-12

Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda 
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių 
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS. _________________________

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
NEW TORONTO — 27th ST. $26.500 prašoma kaina už atskirą viena- 
augšti (bungalow). 6 kambariai — 3 miegamieji, naujai atremontuo- 
tasT 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, 
atskiras namas, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuves ir 
prausyklos, atskiras įėjimas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokė
ti apie $15.000, atvira skola iš 8M>%.
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.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.Tel. 534-9286 — namų: 537-2869
JIEŠKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ— 

ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ? 
visa tai rasite tik 

tip-topMEATS
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

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 D0VERC0URT 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 nam pirkiniai. Sknbiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

^SPORTAS
SPORTAS UETUVOIF
Daugelis sporto šakų Lietuvoje 

stovi labai augštoje vietoie, tačiau 
tinklinis dar vis negali susilyginti su 
kitų respublikų pajėgumu. Gal ge
riausiai yra pasirodžiusios Vilniaus 
Elektrono tinklininkės, kurios Sov. 
Sąjungos trečios grupės pirmenybė
se oateko į baigminę grupę.

Stalo teniso rungtynėms į Bulga
riją išvyko Lietuvos moterų stalo 
teniso rinktinė. Rinktinę sudaro — 
A. Giedraitytė, A. Skarulienė ir I. 
Bražiūnaitė.

Pabaltijo ir Gudijos plaukimo pir
menybės įvyko Šiauliuose. Laimėjo 
Lietuvos plaukikai su 10 pirmųjų 
vietų, juos sekė latviai su 7 laimėji
mais.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse Kauno Žalgirio krepšininkai 
pralaimėjo pirmaujančiai CASK ko
mandai 98;59. Žalgiriečiai tebėra II 
vietoje.

Leningrade įvykusiose Sov. Sąjun
gos jaunių lengv. atletikos pirmeny
bėse A. Vitkevičius rutulio stūmime 
laimėjo I vietą pasekme 16.92 m.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A CYO lygos pirmenybių 

rungtynėse pralaimėjo Aušrai 57:51. 
žaidė: Duliūnas 10, Vitkus 4, Bume
lis 13, V. Kaknevičius 12, Nacevi- 
čius 12.

Sporto Sąjungos suvažiavime Det
roite Vyčio klubui atstovavo J. Gus
tainis, S. Krašauskas ir J. Balsys.

Kanados krepšinio pirmenybėse 
vytiečiai dalyvaus vyrų, jaunių A ir
mergaičių A varžybose. Pirmenybes 
rengia Londono lietuvių sporto klu
bas Tauras.

Hamiltono Kovo jauniai A atvyks 
į Torontą ir šį trečiadienį, 8 v.v.,

Prisikėlimo salėje žais draugiškas 
krepšinio rungtynes su Vyčio krep
šininkais.

Jaunių A komanda žaidė draugiš
kas krepšinio rungtynes su O. L. of 
Assumption komanda. Laimėjo vy
tiečiai 105:83. Vitkus įmetė 30 krep
šių.

Vyčio krepšinio stovykla Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje prasidės 
liepos 25 d. ir truks iki rugpjūčio 
29 d. Vadovaus mūsų rinktinės žai
dėjas P. čekauskas. Susidomėjimas 
stovykla yra didelis ir jau gauta 
daug prašymų. Stovyklos adresas: 
LSK Vytis, 162 Rusholme Rd., To
ronto 173, Ont

Mūsų rėmėjams — Prisikėlimo 
par. bankeliui, “Paramos” bankeliui, 
J. Gustainiui ir V. Pulkiui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

KOVO ŽINIOS
Mergaitės paskutines rungtynes 

prieš Bonnetto komandą pralaimė
jo 25:8. Žaidė: L. Zubaitė 5, Žilvi
ty tė 2, R. Keršytė 1, D. Gra j suskai
tė, Deksnytė, Lukošiūtė.

Jauniai A CYO baigminėse žaidy
nėse susitiko su St. Margaret para
pijos komanda ir laimėjo 51:11 (24: 
4). Žaidė: J. Elvikis 17, K. Kalvaitis 
17, K. Šeštokas 10, J. Todorovič 5, 
šnuolis 2, A. Gedrimas, R. Kalvai
tis, R. šeštokas, M. Gudinskas, Gu- 
reckas.

Jauniai B pasikvietė Christ the 
King komandą revanšinėm rungty
nėm. Mūsiškai, drąsiai jausdamie
si Jaunimo Centro salėj, svečius vėl 
sumušė 15:14. Žaidė: A. Grajauskas 
11, Trumpickas 2, Banevičius 2, Na
vickas, Čerškus, B. Zubas, E. Zu- 
bas, P. Gutauskas, Budininkas, Ge
drimas. Z. R.

AM CONSTRUCTION
COMPANY 
LIMITED

Atlieka visus statybos darbus.
Stato naujus namus, Įmones, garažus pagal sutartis.
Remontuoja senus namus.

VIRTUVES,
PRAUSYKLAS, 
ŠEIMOS IR ŽAIDIMŲ 
KAMBARIUS, 
ŽIDINIUS IR T. T.

Skambinti:
ANDRIUS TAMOŠAITIS, 

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Geriausias Lenkijos spalvotas filmas 
pagal "QUO VADIS" autorių Henryk Sienkiewicz 

SPECIALIAI ŠVENTĖMS
nuo KOVO 19 iki BALANDŽIO 7 imtinai 

BRIGHTON kino teatre tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė. Kasdien nuo 7.30 v. v.

Taip pat SEKMADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ
Tai 3’/2 valandų programa. Nepraleiskite progos!

Priedo: “PRELIUDAS” ir
+ “TŪKSTANTMEČIO PARADAS”

IXiFli7\/7 A Angliški įrašai. Proporcingai regu
la I MX. ¥ ZjAL# T liari kaina.

U I TEUTONIC KNIGHTS Ta Pati programa Hamiltone DEL- 
I U TA teatre KOVO 27, 29, 30 — nuo
’ « 4 v. p. p.

M ar gis Dr u g St ore
JOHN V. MARGIS, P hm .B

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite Į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRA20IX “C” TERMO- 

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944

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 Į LIETUVĄ 

c Amerikos doleriais ar norint ir rubliais)
Su DOVANŲ 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. 19010, USA—TeL 982-1530
SVARBU!

Mes priimame automoMlių užsakymus

Ateitininkų žinios
Susirinkimai: jaunučių berniukų ir 

mergaičių — sekmadienį, kovo 22 d., 
2 v. Berniukų susirinkimai — Prisi
kėlimo par. pataluose, mergaičių — 
L. V. Namuose. Užtruks 2 valandas; 
vyr. moksleivių, abiejų būrelių, su
sirinkimas — sekmadienį 5 v. ateiti
ninkų kambaryje; vyr. moksleivių 
įžodžio egzaminai prasidės kovo 21, 
šeštadienį, 10 v. r. ateitininkų kam
baryje. Visi, kurie ruošiasi įžodžiui, 
prašomi punktualiai susirinkti.

Pusryčiai tėvams, kuriuos ruošia 
vyr. moksleiviai, įvyks kovo 22, sek
madienį, Prisikėlimo par. parodų sa
lėje. Mišios jaunimui ir tėvams bus 
taip pat parodų salėje 10 v., o po Mi
šių — pusryčiai.

Ateitininkų šventės metu, kuri 
įvyks balandžio 11-12 d., kalbėtoju 
pakviestas A. Sabalis iš Niujorko.

Kun. G. Kijauskas, SJ, MAS dva
sios vadas, lankėsi Toronte ir turėjo 
keletą posėdžių su MAS centro val
dyba vasaros stovyklų reikalais.

Pov. Žumbakis, kuris yra prieškon- 
gresinės stovyklos rengimo komisi
jos koordinatorius, taip pat lankėsi 
Toronte ir kartu su MAS centro val
dyba ir SAS centro valdybos atsto
vais, atvykusiais iš Klevelando, tu
rėjo posėdį prieškongresinės stovyk
los reikalais. Pastaroji įvyks Daina
voje rugpjūčio 23-28 d. Stovykloje 
dalyvaus studentai, moksleivių ir 
sendraugių atstovai. Studentų sąjun
gai posėdyje atstovavo Vyt. Kliorys, 
L. Balčiūnaitė ir S. Girnius iš Kleve
lando.

Tėvų komitetas dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie jaunimo popietės 
pasisekimo.

Skautų veikla
• Kovo 21, šeštadienį, 4 v.p.p., 

Prisikėlimo muzikos studijoje šau
kiama “Rambyno” tunto vilkiukų I 
ir II draugovių bendra sueiga, ku
rios metu kandidatai duos įžodį. I 
šią šventę kviečiami tėvai, visi va- 
dovai-vės, skautų bičiuliai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų komiteto parengimas Prisikėli
mo salėse bus balandžio 4 d. ir baza- 
ras-šokiai — lapkričio 7 d. Tėvų ko
mitetas prašo visus Toronto lietuvius 
tuos šeštadienio vakarus rezervuoti 
skautų veiklai.

• “Rambyno” tunto vadijos posėdis
— kovo 19 d., 7.30 v.v., skautų būkle.

• Kovo 3 d. įvyko antroji sėkmin
ga vyr. skaučių kandidačių ir sk. 
vyčių kandidatų bendra sueiga, ku
riai vadovavo seselė Igne. Yra iš
reikštas kandidatų-čių pageidavimas 
tokias sueigas padažninti.

• “Šatrijos” tunto kanklininkės 
dalyvavo St. Catharines “Žalgirio” 
vietininkijos surengtos iškilmingos 
Šv. Kazimiero sueigos programoje, 
kuri buvo , atlikta Tėvų pranciškonų 
vienuolyno salėje. Tą dieną įvyko 
Kaziuko mugė, kurioje dalyvavo ir 
apylinkių skautai bei jų rėmėjai.

č. S.

TORONTO, ONT.
Lietuvių Verslininkų Sąjunga 

“Verslas” vasario 22 d. Liet. Na
muose turėjo susirinkimą. Iš
klausyta pranešimų ir ilgėliau 
apsistota ties kultūrinio-apžval- 
ginio filmo gaminimu. Pavesta 
šiuo reikalu toliau rūpintis val
dybai ir p. Janušauskui. Naujai 
išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: J. Karpis — pirmi
ninkas, dr. J. Kaškelis — vice- 
pirm., A. Liūdžius — sekr., S. 
Pranckūnas — ižd., B. Jackus
— narys.

Ats. pik. inž. A. Katche, savo 
žento dail. J. Bakio ūkyje prie 
Boltono, giminių ir bičiuliu tar
pe kovo 14 d. atšventė 75 m. 
amžiaus sukaktį.

Pasų skyrius atidarytas To
ronte Royal Trust Tower, 10 
augšte. Telefonas 369-3251. ši 
įstaiga išduoda pasus tik skubos 
atvejais ir padeda, reikalui 
esant, užpildyti pareiškimų 
blankus. Normaliais atvejais pa
sų reikalais ir toliau reikia 
kreiptis: Passport Office, Otta
wa. Ont.

Liberalų partija Toronto Roy
al York viešbutyje kovo 4 d. 
suruošė vakarienę, kuri daly
viam atsiėjo po $50. Premjeras 
P. E. Trudeau savo kalboje už
siminė, kad ir mažos tautinės 
grupės turi savo reikšmę Kana
doje. Dalyvių tarpe buvo Rimas 
Geležiūnas, vienos elektros reik
menų Įmonės vyr. direktorius, ir 
Petras Regina — pramoninin
kas ir skautų veikėjas. Pastara
sis turėjo progos susitikti su 
min. pirmininku ir jam padė
koti už sveikinimą lietuviams 
Vasario 16 proga. Min. pirmi
ninkas pareiškė, kad laisvė yra 
svarbi ne tik žmogui, bet ir tau
tai.

Valė ir Jonas Lėveriai iš Syd
ney miesto, Australijoj, kur iš
gyveno apie 20 metų, kovo 22 
d. atskrenda į Torontą, čia gy
vena duktė mokytoja Gražina, 
kuri atvyko, kaip ir daugelis ki
tų Australijos mokytojų, jieško- 
ti geresnių sąlygų. V. ir J. Lėve
riai buvo uolūs “Dainos” choro 
nariai. Jų išleistuvėse kovo 8 d. 
dalyvavo visas choras Lidcnm- 
be Liet. Namuose. Simbolinę 
dovana — Australijos Lietuvių 
Metrašti Įteikė dirig. Br. Kive
ris, atsisveikinimo žodi tarė 
choro valdybos pirm. Pr. Nagys. 
Paraniios vardu atsisveikino 
kun. Pr. Butkus. “Dainos” cho
ras tikisi, kad Toronto lietuviai 
nuoširdžiai sutiks naujas dainos 
pajėgas.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

BERESFORD AVE, $18.500 pilna kaina,, įmokėti apie $5000 ir vie
na atvira skola, 5 kambariai per du augštus, didelis sklypas, namas 
reikalingas remonto, sklypas tinkamas naujam namui statyti.
HUMBERCREST BLVD., $35.900 pilna kaina, gražus 8 kambarių 
vienaaugštis, vandeniu šildomas, 2 prausyklos, puikus didžiulis kie
mas su vaismedžiais, garažas su privačiu įvažiavimu, 7% % mortgi- 
čius, arti Bloor ir požeminio.
MIMICO, $31.900 prašoma kaina, 5 kambarių vienaaugštis, užbaigtas 
rūsys, vandens apšildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, 8% atvi
ra skola, greitas užėmimas, nedidelis įmokėjimas.
KENNEDY — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, 8 dideli kambariai per 
du augštus, balkonas, vandens apšildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti Bloor gatvės, vienas iš gražesnių namų tame rajone. 
BLOOR — RUNNYMEDE — KRAUTUVĖ, moderniai įrengta, dvie
jų augštų pastatas, gauna $500 pajamų į mėnesį, labai geroje — 
judrioje vietoje; prašoma kaina $54.900.
DURIE — BLOOR, $27.500 pilna kaina, atskiras 6 kambarių na
mas platus privatus įvažiavimas, modemus iš lauko ir vidaus, ne- 
augštas įmokėjimas, puikus pirkinys.
BABY POINT, $47.900 prašoma kaina, 8 kambariai per du augštus, 
centrinis planas, privatus įvažiavimas su dvigubu garažu, didelis 
kiemas, namas išmokėtas, geroje vietoje.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

z
Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A ii A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK A/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------- ----------------- ------  

MOKA

5J/i% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. 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.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

ST. CLAIR — DUFFERIN, plytinis, atskiras 11 kambarių namas, 3 
virtuvės, 2 prausyklos, šildomas šiltu vandeniu, platus įvažiavimas, 
garažas, 10 metų skola; prašoma įmokėti $10.000; tas pats savininkas 
per 17 metų.
50 AKRŲ ŪKIS prie Yonge gatvės arti Barrie, geras 6 kamb. namas, 
nauja krosnis, maža daržinė, arti Lake Simcoe, $10.000 įmokėti. 
COLLEGE — HAVELOCK, plytų 9 šviesių kambarių namas, 3 virtu
vės, 2 prausyklos, šildomas alyva, platus įvažiavimas, garažas; pra
šoma kaina — $32.900.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) North Islington Ave., plytinis, 6 švie
sūs kambariai, užbaigtas poilsio kambarys su baru ir žaidimų kamba
riu, 2 prausyklos, po pastatu garažas; prašauna kaina — $32.900. 
$2.000 ĮMOKĖTI, atskiras 7 kambarių namas, 2 augštai, 2 virtuvės, 
šildomas šiltu vandeniu,, įvažiavimas, 7% % skola; prašoma kaina — 
$22.500.

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelią 
Įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) 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. (J pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS (STAIGA

& SKAITYTOJAI PASISAKO

Tel. 251-4864 Namų tel. 27^-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — Įvairių d raudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS
1 LFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Avė.,
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai. 

Keti ir penkti 9—9 vaL

SURENKAMA IR IŠLEIDŽIAMA
Visai teisingai “KLF rėmėjas” 

“TŽ” 9 nr. pastebėjo, kad dažnai 
maišome fondus, ypač Tautos Fon
dą ir Lietuvių Fondą. Tikrai jau ne
leistina, kad šiuos du fondus dar 
maišo ir laikraščių redakcijos. Bet
gi negaliu sutikti su “KLF rėmėjo” 
pasakymu, kad Tautos Fondas pini
gus surenka ir tuojau išleidžia, o 
jau Lietuvių Fondo surenkami pini
gai bus svarbiausiu ramsčiu ateities 
Lietuvai. Aišku, abu fondai yra rei
kalingi ir labai svarbūs, tačiau Tau
tos Fondo rėmimas kiekvienam su
sipratusiam lietuviui turi būti pir
moje vietoje. Jei neturėtume Tautos 
Fondo, vargu ar iš viso būtų tikslu 
ką nors beremti. Juk Tautos Fondas 
yra sukurtas finansuoti mūsų visų 
pagrindiniam tikslui
laisvinimo darbui. Įvairiuose kraš
tuose radijo programos, daugelyje 
kalbų Eltos biuleteniai, politinė, pro
pagandinė ir istorinė medžiaga yra 
tik dalis išlaidų, kurios turi būti iš
leidžiamos kasdien. Štai dėlko Tau
tos Fondo pinigai surenkami ir iš-

Lietuvos

leidžiami. Gaila tik, kad tų pinigų 
surenkama permažai. Jų surinkę dau
giau, paspartintume laisvinimo ko
vą ir pagreitintume Lietuvių Fondui 
savo kapitalą perkelti nepriklauso- 
mon Lietuvon. KLF narys

SPAUDA IR SKAITYTOJAI
Mūsų laikraščių leidėjai, redakto

riai dažnai yra susenę, nepagauna 
laiko dvasios, nebesugeba patraukti 
jaunų lietuvių. Iki šiol nėra tinka
mo laikraščio ar žurnalo, kuris kal
bėtų tik jaunimui, patrauktų juos 
ir kurį akademinis jaunimas prira
šytų. šia linkme dar nieko nėra pa
daryta. Jei kurie lietuviškai gerai 
nebepaskaito, tai tegul angliškai lie
tuvybės stiprinimo temomis skaito, 
rašo. Kas nors turi šį klausimą pa
judinti, pradėti. Dar nevėlu.

Senų, menkos vertės laikraščių gal 
net perdaug. Žinoma, jei jie išsilaiko, 
tegul eina, nes jų grupės žmonės 
juos remia.

Ir mums, senesnio amžiaus žmo
nėms, dažnai nusibosta skaityti laik
raščiuose apie asmenų skraidymą,

kurortų lankymą, namų-rezidencijų 
pirkimą, pobūvius, Mišių užprašy- 
mą ir pan. Vieton to daugiau pus
lapių turėtų būti skiriama jaunimui. 
Radijo ir televizijos amžiuje nėra ko 
tikėtis, kad laikraščių skaitytojai 
gausėtų. Su šia problema susiduria 
visas pasaulis. J. Karka
INFORMACIJA APIE TEATRALUS

Ryšium su informacija “TŽ” 1969 
m. 38 nr. apie J. Kaributo lankymąsi 
Vilniuje ir jo duotą pasikalbėjimą 
“Gimtajam Kraštui” buvo gautas J. 
K. paaiškinimas ir atspausdintas “T. 
Ž.” 1969 m. 42 nr. Papildomai J. Ka
ributas atsiuntė “TŽ” redakcijai pa
žymėjimą, išduotą LTSR Valstybinio 
Operos ir Baleto Teatro 1941 m. 
birželio 13 d. Jame rašoma: “šiuo 
pažymima, kad Juozas Kaributas tik
rai yra Valst. Teatro Dramos studi
jos mokinys.” Fotostatinėje “Marija 
Stiuart” veikalo programos kopijoj, 
tarp kitų aktorių, pabaigoje yra J. 
Kaributo, L. Kupstaitės, P. Likšos ir 
kitų pavardės. Veikalo pastatymas — 
B. Dauguviečio. Tuo būdu J. K. įrodo 
savo buvimą B. Dauguviečio dramos 
studijoje. Kad nesusidarytų klaidin
gas įspūdis, ankstyvesnė “TŽ” infor
macija šiuo papildoma. Red.

KANADOS ĮVYKIAI

Futbolo gerbėjas
Urugvajaus futbolo koman

dos vartininkas Mazurkevičius 
turėjo atsigulti ligoninėn apen
dicito operacijai. Chirurgas po 
operacijos pasigedo pašalintojo 
apendicito. Pasirodo, jį pavogė 
atsiminimui po operacijos stalu 
pasilėpęs futbolininkų gerbėjas.

Atleiskite...
Vienose Prancūzijos kapinėse 

buvo aptiktas toks nepaprastą 
mandagumą rodąs įrašas antka-

pyje:
— Atleiskite, kad neatsistoju 

pasveikinti jūsų, kai ateinate 
prie mano poilsio vietos.

Užburtas ratas
— Sako, tu greit vesi, Svenso- 

nai?
— Aš ir pats nežinau. Mano 

sužadėtinė nenori tekėti už ma
nęs, kol neišmokėsiu skolų. O 
tų skolų tiek daug, kad negalė
siu jų išmokėti tol, kol negausiu 
jos kraičio. Parinko Pr. Alš.

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKARAŠTIS 

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ — VELYKŲ ANTRĄJĄ DIENĄ

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS j
___________ > __________ ,____________ ___________________________________ ' ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, Prekių ir maisto
šaldytuvai ir tit. 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, telefonuoti 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

Taip pat persiunčiame pinigus, 
n* knHnns gavėjas gali nusi-

dolerinėje krautuvėje.

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

Savininkai A. ir S. KA L U Z A

EDVARDAS

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS PRO
GRAMA, kuri lietuviškai vadinama 
“Lietuviai televizijoje”, o angliškai
— “Lithuanian TV”, greitai įžengs Į 
penktuosius gyvavimo metus, šios 
programos 4 metų sukakčiai paminė
ti gegužės 3 d. rengiamas banketas- 
vakarienė. Šiai programai remti 
draugija vasario 22 d. turėjo narių 
susirinkimą. Buvo praneštas ir pini
ginis programos stovis. Metų laiko
tarpyje ji turėjo apie $35.000 išlai
dų ir apie S33.000 pajamų. Jau bai
giamos išmokėti skolos, kurių buvo 
susidarę daugiau kaip $4.000. Pro
gramos Įsteigėjas ir vadovas Tolius 
Siutas suminėjo sunkumus, kuriuos 
reikia nugalėti lietuvių programą 
paruošiant. Nusiskundė, kad Čikago
je nėra daug tinkamų talentų, ku
rie galėtų programose pasirodyti, o 
tie, kurie galėtų, nelabai nori pro
gramose dalyvauti. Buvo priimti 
“Lietuviai televizijoje” draugijos 
Įstatai. Pagal juos, šios draugijos na
riais laikomi asmenys metų laiko
tarpyje paaukoję nemažiau kaip $12, 
nariais rėmėjais — $50, mecenatais
— S100. Garbės narius rinks visuoti
nis narių susirinkimas.

ŠULAHTS
blogybių yra ta, kad Čikagoje 
daug visokių parengimų, todėl 
nai gražūs sumanymai paskęsta dide
liame tautiečių išsisklaidyme.

per
dai-

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Rcs. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. jstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas 
namų 741-9065 tel? 767-9088

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

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9408
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir Lt Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikririimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 
1—8) atidaryta visą parą — 24 valandas.

X A A ▲

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA
RIJOS SESERŲ (populiariai vadina
mų — Putnamo seselėmis) vienuoli
jos rėmėjų sąjūdis Čikagoje yra la
bai gyvas. Vasario 22 d. Įvyko vaka
rienė, kuri sutelkė apie 300 žmonių 
ir nemažai aukų. Tokias metines va
karienes yra numatoma turėti kas 
metai. Taip pat ateityje yra planuo
jama surengti neseniai mirusio dail. 
Adomo Galdiko kūrinių parodą Čika
goje. Putnamo seselės dabar uoliai 
rūpinasi Matulaičio poilsio namų sta
tybos užbaigimu, šios senelių prie
glaudos jau yra Įrengti 3 sparnai, 
kuriuose gyvena apie 90 senelių. No
rima Įruošti ir ketvirtąjį sparną, nes 
yra daug norinčių patekti Į šiuos 
namus. Taip pat tų namų aptarnavi
mui trūksta lietuviško personalo, tad 
seselės kreipiasi Į tautiečius, galin
čius šioje srityje padėti. Seserų rė
mėjų Čikagos apygardos pirmininkė 
yra M. Remienė.

LB ČIKAGOS APYGARDOS VAL
DYBA vasario 20 d. pradėjo paskai
tų seriją lietuvių švietimo ir šeimos 
klausimais. Paskaitos rengiamos kiek
vieno penktadienio vakarą 5 savai
tes. Pirmuoju paskaitininku buvo 
kun. K. Baras (buv. “Draugo” dien
raščio redaktorius), kuris kalbėjo te
ma “Lietuviškos spaudos Įnašas Į 
tautinės gyvybės išlaikymą”. Vasario 
27 d. prof. A. Liaugminas skaitė pa
skaitą “šių dienų šeimų problemos”. 
Kitose paskaitose yra numatyti: kun. 
A. Saulaitis, SJ, dr. K. Bobelis ir 
Jonas Jasaitis. Gana aktuali tema 
yra skirta dr. K. Bobeliui, kuris kal
bės apie lietuviškų parapijų reikš
mę. Gaila, kad šios paskaitos nėra 
gausiai lankomos. Pirmosios dvi pa
skaitos sutraukė tik apie 10 klausy
tojų, nežiūrint, kad paskaitininkai 
bei rengėjai yra gerai žinomi. Viena

NAUJAME “TECHNIKOS ŽO 1 
DŽIO” NUMERYJE (1969 m. 5-6 
nr.) yra platus straipsnis apie lietu
vius išradėjus, kurie Amerikoje yra ' 
gavę patentus. Apie juos čia rašo 
žurnalo vyr. redaktorius G. J. La
zauskas, pateikdamas mūsų tautiečių " 
— patentų savininkų sąrašą. Iš pas- , 
kutiniu metu peržiūrėtų 52.000 pa
tentų 63 priklauso lietuviams. Pa
žymėtina, jog 1969 m. Amerikoje 
užpatentuotas vienas išradimas lie
tuvio iš okup. Lietuvos. Jo autorius ( 
yra Vytautas Tolutis, sūnus Balio, 
gyvenantis Vilniuje; patentą gavęs 
1969 m. birželio 17 d. elektrotechni
kos srityje, žurnale rašoma, kad pa
tentai iš Rusijos (ar jos užimtų vals
tybių) Amerikoje reti. Jie yra paten
tuojami ne bendrovių ar įstaigų var
du, bet privačių asmenų — išradėjų 
vardu, nurodant jų adresą Rusijoje. 
Taip ir šio lietuvio patentą išduo
dant Lietuvos vardas nepaminėtas, ( 
tik — “Vilnyus, USSR”.

Iš JAV gyvenančių lietuvių, pas
kutiniu metu gavusių patentus, mi
nėtini: Alfons Rundzaitis, Richard 
Pauliukonis, Edward Misiulis, John 
Tiskus, Charles Jozepaitis, Rimvydas < 
Jakas, Charles Sabonis, Henry Ka- < 
chergis, Algerd Masiulis, Felix Krau- 
jalis, Eugene Jakaitis, Charles Ba
ranauskas, Albert Mažeika, Vincent 
Balunas, Algirdas Nasvytis, Algis 
Augūnas, Kęstutis Keblys, Zigmant 
Jakimčius, Bennie Diržius, Adolfas 
Damušis, Kazys Semakas ir kt. Tame 
pačiame “Technikos žodžio” nr. pla
čiai aprašomas architektas Jonas Ko- 
va-Kovalskis, Įdėta nemaža jo supro
jektuotų pastatų nuotraukų. Dr. St. 
Juzėnas rašo apie kritulių pasiskirs
tymą Lietuvoje, iš okup. Lietuvoje 
leidžiamo žurnalo “Liaudies Ūkis” 
perspausdinamas ilgas straipsniš 
“Pramonės vystymo kryptis”.

TRUMPAI I§ ČIKAGOS. Lietuvos 
operos solistas Vaclovas Daunoras 
jau yra atvykęs i Čikagą ir čia jau 
spėjo dalyvauti keliuose viešuose lie
tuvių pobūviuose. Rengiamas koncer
tas gegužės 2 d. Orchestra Hali, kur 
yra 2000 vietų. Rengėjai yra tie pa
tys, kurie rengė solistų V. Noreikos 
ir E. Kaniavos koncertus. V. Dauno
ras koncertuos ir kituose miestuose. 
— Kompoz. Juozo Strolios mirties 
metinių paminėjimo koncertas Čika
gos Jaunimo Centre kovo 8 d. su
traukė gana didelĮ būrį talentingų 
atlikėjų ir beveik pilną salę publi
kos. Programos dalyvių tarpe buvo 
visi trys mirusiojo sūnūs: Fausfcw^ 
Vytautas ir Herkulis.
lietuvių futbolo klubas “Lituanika” 
savo dvidešimties metų gyvavimo su
kaktį paminės rugsėjo 12 d. iškilmin
ga vakariene Jaunimo Centre ir 
sportine programa sekančią dieną. 
Minėjimo proga bus išleistas platus 
šio klubo veiklą atžymintis leidinys.

Čikagos

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-S036.

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

to europe kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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 ti t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Visų rūšių 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.
TH. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Atkelta iš 1-mo psL 
muosius išteisino, o kitų nusi
kaltimą gerokai sušvelnino, 
nors universitetui buvo padary
ta pusantro milijono dolerių 
nuostolio. Teisėjas jiems pasky
rė $33.500 piniginę baudą, ku
rią sutiko padengti Trinidado ir 
Tobago vyriausybė. Nuteistieji 
bus ištremti iš Kanados. Švel
niam sprendimui, atrodo, turė
jo įtakos Trinidado Port of 
Spain ir San Juan miestuose 
“juodosios jėgos” pradėtos de
monstracijos prieš rasizmą Ka
nadoje, bandymai padegti Kana
dos bankus. Nė vienas nuteistų
jų neturėjo Kanados vyriausy
bes stipendijos. Jų studijas fi
nansavo Trinidadas ir Tobago. 
Eilės kaltinamųjų suole už 
elektroninių skaitytuvų sunaiki
nimą dabarTaukia kiti universi
tete suimti 77 negrai ir jų bend
rininkai iš Karibų jūros salų. 
Incidento priežastimi buvo neg
rų studentų prof. P. Andersonui. 
mestas rasizmo kaltinimas. Pen
kių asmenų universiteto taryba 
prof. P. Andersoną pripažino 
nekaltu. Negrų demonstracijos 
baigėsi elektroninių skaitytuvų 
centro sunaikinimu universi
tete.

Galingiausia jėga...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

dalis. Toliau prisidėjo kitos jos 
dalys, pasireiškusios “taikos my
lėtoji?’ draugijų organizavimu, 
įvairiomis riaušėmis, demonst
racijomis, kurstymu vienos vi
suomenės dalies prieš kitą ir ap
lamai visokio nerimo kėlimu de
mokratiniuose kraštuose.

ši Sov. Sąjungos užsienio rei
kalų ministerijos “priešo užmig
dymo” politika yra ne tik D. 
Manuilskio išmonė. Ją daug vė
liau patvirtino ir Chruščiovas, 
1955 m. kalbėdamas vokiečių ko
munistų vadams:

žmonės sako, jog mūsų šypsniai yra 
klastingi. Jie klysta. Mūsų šypsais 
yra realus, ne dirbtinis. Jeigu kas 
mano, kad mes savo šypsniu atsisa
kome Markso-Engelso-Lenino teori
jos, tai labai klysta ... Niekas nega
li sustabdyti istorijos riedėjimo.

Taigi, rusų komunistų užmo
jai nesiskiria nuo carų Rusijos, 
išskyrus tik tai, kad komunistų 
bacilos yra daug veiksminges
nės. Jų pokarinė “taikingoji ko
egzistencija”, savo misiją atliku
si Korėjoje, dabar ją vykdo Viet
name.

(Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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JIB VARTODAMAS NEBOSI NH PLIKAS NR ŽILAS

vienus metus

i
r

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12, Ont., Canada

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 Dewson St, Toronto, Ont
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ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išdnoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

* parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms

Abi minėtos dienos yra nedarbo dienos miesto tar

nautojams.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ: atmatos nebus išvežamos.

Normolus jų išvežimas — sekantį antradienį.

VELYKŲ ANTRĄJĄ DIENĄ: atmatos išvežamos tose 

vietose, kur normaliai išvežamos pirmadieniais.
H. F. ATYEO, P. Eng.

gatvių priežiūros viršininkas

231-2661;231-6226

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiR 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St W.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

3828 Bloor St. West, Islington
POINTS PLAZA>

Sav. R. Stasiai is

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

• • ■-------------Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs 'specialistas su figa praktika
1000 College Si., • LE. 1-3074 • Sav. P. Urbai

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

Bloor Auto rite Garage „‘L'a 2 ?tKc.Veee>
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

D R. E- ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantį} 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.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Šutai- 
sau iširusius galus ir pradegintu 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.*

NOTARAS
A. LIŪDŽ1US, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: t®*'™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.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R O 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 RoncesvaDes Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabinete telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus

OKULISTAS
LUNSKY, 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 v.r.-—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

769-4612
2231 Bloor Street W
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Gavėnios rekolekcijas šią sa

vaitę veda mons. dr. Vyt Balčiūnas 
iš JAV. Kiekvieną rytą 9 v. Mišios 
ir konferencija, o kiekvieną va
karą 7.30 v. konferencija ir Mišios. 
Išpažinčių klausoma nuo 7 v. va
karo ir po pamaldų.

— Tėvų, kurių vaikai šį pavasarį 
eina pirmosios Komunijos, susirin
kimas įvyksta šį trečiadienį tuojau 
po pamaldų muzikos studijoje.

— Kiekvieną vakarą rekolekcijų 
metų bažnyčios prieangy lietuvaitės 
seselės priima geradarių aukas L. 
Vaikų Namų reikalams.

— Rekolekcijų metu dalyviai su
pažindinami su naujom Mišių apei
gom.

— Prašom pranešti klebonijai li
gonius, kad kunigai prieš šventes 
galėtų juos aplankyti.

— Kunigai yra pasiruošę prieš Ve
lykų šventes aplankyti Toronto apy
linkėse gyvenančius lietuvius ir at
laikyti pamaldas, reikalui esant net 
privačiuose namuose susirinkusių 
lietuvių grupėms. Tuo reikalu pra
šoma kreiptis į kleboniją. Verbų sek
madienį 4 v.p.p. yra susitarta su Wa- 
saga-Stayner anylinkėse gyvenančias 
lietuviais dėl pamaldų Staynerio ka
talikų bažnyčioje.

— Prisikėlimo pamaldos Velykų 
rytą par. bažnyčioje bus 7 v. ryto.

— Mišios: šį šeštadienį 9 v.r. už 
a.a. Praną Kupčiūną; sekmadienį: 10 
v. už a.a. Oną Kalpokienę, E. Če
pienės motiną; 11 v. — už Teklę ir 
Emeriką Gailevičius; 12 v. — už a.a. 
Marijoną Salinienę.

Kun. Jonas Staškevičius, ry
šium su KLB Toronto apylin
kės tarybos posėdžio aprašymu 
“Tž” 11 nr., praneša, kad nie
kam nebuvo davęs sutikimo siū
lyti jį kandidatu į apylinkės val
dybą ar būti renkamu. Dėlto jis 
nesąs apylinkės valdybos narys 
ir negalįs būti tokiu skelbiamas.

PADĖKA
Už suruoštą puikų pobūvį mūsų 25 

metų vedybinių sukaktuvių proga 
nuoširdžiausiai dėkojame: klebonui 
Tėvui Placidui, OFM, krikšto .vai
kams — Linui, Ramonai ir Antanui 
Siminkevičiams, visiems mieliems 
draugams: S. Kuzmickui, A. J. Kra
sauskams, B. Kišoniui, J. A. Rinkū- 
nams. P. B. Sapliams, P. J. Simin
kevičiams, V. V. Siminkevičiams, A. 
A. Smailiams, R. V. Stabačinskams, 
L. A. Stadžiams, J. V. Vingeliams,
A. L. Ziemaniams, O. C. Mateliams, 
V. A. Dailydėms, J. L. Korsakams, 
E. V. Baleišoms, G. K. Budreckams, 
L. P. Butėnams, J. E. Butkams, S. J. 
Bubuliams, M. R. Cherry, L. Dargie
nei, V. P. Dunderiams, - B. B. Dir
sėms, V. R. Dirsėms, J. Empakerie- 
nei, V. Timošenko, J. A. Gačioniams, 
N. Greer, S. B. Jakūbynams, B. V. 
Končiams.

Danius ir Aldona Siminkevičiai
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiu už 
lankymą ligoninėje ir už įteiktą pi
niginę paramą: p.p. J. T. šimkams. 
Visockiams, E. V. Astrauskams, R.
B. Karaliams, L. J. Jaroš, M. Seni- 
kams. V. J. Pusvaškiams, J. Gedvi
lai, S. Bartuškai, L. Jonikui, Gavė- 
naičiui, p. Lingei, B. Petrauskui, K. 
B. Rukšoms, J. Sniečkui, M. Mikštui, 
L. Aleknai, šimučiui. Visuomet jums 
dėkinga —

Paulina Proškienė
VIENINTELĖ KANADOS VAL

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

Prisikėlimo par. žinios
— Pradėtos metinės rekolekcijos 

truks iki Velykų. Vedėjas kun. Vyt. 
Zakaras. Rekolekcijų Mišios ir pa
mokslai šiokiadieniais — 10 v. ryto 
ir 7.30 v. vak. Sekmadienį — įprasta 
tvarka.

— Kunigų seminarijai išlaikyti ir 
atsilikusiems kraštams padėti suau
kota $1,000.

— Nuoširdžiai užjaučiame A. Fi- 
ravičių, Lietuvoje mirus jo mamytei.

— Mišios: trečiad., 10 v. — už a.a. 
D. Karosienę, užpr. p. Miniotų; ket- 
virtad., 8.30 v. — už a.a. J. Vilką, 
užpr. buvusių bendradarbių 5 m. 
mirties sukakties proga; 7.30 v.v. — 
už a.a. M. Valadką, užpr. p. Valad- 
kienės; sekmad., 10 v. — už a.a. A. 
Laurinavičių, užpr. p. Putrimų.

— Rekolekcijų ir švenčių metu 
lankomos šeimos, su kuriomis iš 
anksto susitarta.

— Chorų repeticijos: ketvirtadie
nį po rekolekcijų (apie 8.30 v.) — 
suaugusių; penktad., 6.30 v.v. —vai
kų; studentų choro repeticijos iki 
Velykų nebus.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v.v.

— Nuoširdi padėka p. S. Valat
kienei už bažnyčiai padovanotą gra
žų sieninį laikrodį.

— Kurie žinotų asmenų, reikalin
gų pagalbos (drabužiais, maistu, pi
nigais ir kt.), prašom pranešti par. 
raštinei.

— Pakrikštytas Antano ir Birutės 
Dūdų sūnus Mykolas Antanas, Ri
manto ir Ritos Grigų sūnus Lee 
Christian.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo skyrius paskyrė “T. Ži
buriams” $25 auką. Nuoširdus 
ačiū.

RETAS PIRKINYS 
8 kambarių namas su dvigubu gara
žu, daržinė padargams ir 25 akrai 
žemės. Nuosavybė yra Į vakarus nuo 
Boltono miestelio arti Airport Rd. 
Gyvenamas namas apsodintas me
džiais sudaro labai patrauklios ūki
ninko sodybos vaizdą. Tinka nuolati
niam gyvenimui ir sykiu investavi
mui, nes tik 17 mylių nuo Toronto 
ribų. Daugelis vietos kaimynų dirba 
Toronte. Reikalingas geras įmokėji- 
mas, bet lengvos mortgičių sąlygos 
iš 7%%. Prašoma kaina $65.000. Pa
lyginus namų kainas mieste, tai re
tas pirkinys. Kiti finansiniai Įsipa
reigojimai verčia savinnką šią gerą 
nuosavybę parduoti. Tinka dviem 
šeimom. Pamatę šią nuosavybę, pa
tirsite kaip sveikai ir ilgą amžių ga
lima gyventi užmiestyje.

Dėl apžiūrėjimo skambinti St. Dar- 
giui, 231-6226 arba 231-2661, Frank 
Barauskas Real Estate Broker.

JIEŠKOMA MOTERIS vaikui pri
žiūrėti. Tel. RO 9-7043.

PARDUODAMAS SPRINGHURS- 
TE vienas žemės sklypas rezidenci
niame rajone ir du sklypai verslo 
rajone. Teirautis Toronte telefonu 
741-6264.

KETURIŲ SUAUGUSIŲ asmenų 
šeima jieško 4 kambarių ir virtuvės 
buto. Tel. 535-8318.

PARDUODAMAS 211 AKRŲ ŽE- 
MĖS ŪKIS — 90 akrų dirbamos, 75 
akrai gero miško; geri pastatai, mo
demus blokų namas; ūkio mašinos 
su gyvuliais, jei pageidaujama. 22 
mylios nuo Pembroke, Ont., prie 60 
kelio. Kreiptis: E. Raeder, R. R. 1, 
Golden Lake, Ont.

NEBRANGUS ORKESTRAS, ma
žesnės ar didesnės sudėties, įvai
riems parengimams. Tel. 767-7084, 
A. Zaremba.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio 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

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

kambarius. TeL 535-4724.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
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”.

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

JIEŠKAU VEDYBŲ TIKSLU sąH- 
ningo gyvenimo draugo. Esu lietu
vaitė, 49 metą amžiaus. Atsiliepian
čius prašau pažymėti savo amžių. Ra
šyti: “Tėviškės žiburių” administra
cijai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont. Ant voko pažymėti O 1 g a.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS

i Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

| BARONESSA BEAUTY SALON
I Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,

i perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Kanados Lietuvių Fondas 
kasmet skiria kapitalo nuošim
čius lietuviškiems kultūros ir 
šalpos reikalams. Greitu laiku 
bus skirstomas 1969 m. pelnas. 
Suinteresuotieji prašomi nedel
siant siusti prašymus šiuo adre
su: V. Balsys, 11. Morningside 
Ave, Toronto 3, Ont.

V. Balsys,
K. L. Fondo tarybos pirm.

Komunistinė spauda skelbia, 
kad Kanados — Sov. Sąjungos 
Draugija rengia Lenino šim- 
tojo gimtadienio paminėjimą 
North Toronto Memorial Gar
dens, 168 Eglinton Ave W. Gar
bės svečiais pakviesti, tarp ki
tų, Sov. Sąjungos ambasadorius 
B. P. Mirosničenko ir Čekoslo
vakijos — Bretislav Matonoha. 
Minėjimas prasidės 6.45 v.v. To
ji žinia sukėlė dideli nepasiten
kinimą Toronto gyventojuose, 
nes rengiamasi pagerbti asmenį, 
įvedusi vergiją Rusijoj ir kituo
se kraštuose. Iniciatorių grupė 
organizuoja ta proga protesto 
demonstraciją ir kviečia joie 
dalyvauti ir lietuvius. Dalyviai 
prašomi susirinkti balandžio 3, 
penktadienį, apie 6 v.v., prie 
North Toronto Memorial Gar
dens, 168 Eglinton Ave W. (prie 
Yonge gt.). Kiekvienas prašo
mas atsinešti savo plakatą su šū
kiu, reikalaujančiu laisvės savo 
kraštui ir pan.

Baltiečių radijo programa 
“Songs of the Amber Coast” 
transliuojama kiekvieną šešta
dienį nuo 2.30 iki 4 v. p. p. iš 
Oakvillės radijo stoties banga 
1250 AM. Lietuviškasis radijo 
pusvalandis perduodamas iš tos 
pačios stoties nuo 4 iki 4.30 v. 
p.p. Kasdieninė radijo progra
ma lietuviams ir kitiems baltie- 
čiams transliuojama iš CHIN 
stoties banga 101 FM nuo 4 iki 
5 v.p.p. Visų šių programų vedė
jas — J. R. Simanavičius.

Jaunimo popietės, rengtos 
ateitininkų moksleivių tėvų ko
miteto ir šv. Jono Kr. parapijos 
katalikių moterų, davė progos 
pasirodyti scenoje gausiam bū
riui jaunųjų talentų. Plačiau 
apie juos — vėliau.

Vaikų karnavalui dar trūksta 
mažų dovanėlių bei žaislų. Ren
gėjai prašo juos įteikti L. Vai
kų Namuose, 57 Sylvan Ave.

Šv. Kazimiero šventės proga 
lenkų laikraštis “Glos Polski” 
1970 m. 10 nr. vaikų skyrių — 
apie puse puslapio paskyrė šv. 
Kazimierui ir Vilniui, šv. Ka
zimieras vadinamas Lenkijos ir 
Lietuvos globėju.

Dr. J. Songaila ir kun. P. Ba
rius, OFM, Kanados Katalikų 
Centro pirmininkas ir vicepir
mininkas, kovo 14-15 d. buvo iš
vykę Čikagon dalyvauti pasaulio 
lietuvių katalikų organizacinio 
komiteto posėdyje. Jiedu atsto
vavo Kanados lietuviams katali
kams.

Pastorius Richard Wurm- 
brand, 14 metų sovietų kalintas 
Rumunijoj ir už $10.000 išpirk
tas Norvegijos protestantų prieš 
keletą metų, lankosi Kanadoje 
ir Įvairiuos miestuos kalba apie 
tikinčiųjų būklę už geležinės už
dangos. Toronte jis lankėsi ko
vo 3 d. ir kalbėjo Second Re
formed Church bažnyčioje, kur 
dalyvavo apie 1000 asmenų. 
Svečio misijų darbams surink
ta $1300. R. Wurmbrando kal
bos klausėsi ir vienas kitas lie
tuvis. Po konferencijos jam bu
vo įteikta Sibiro maldaknygės 
angliškasis vertimas ir vysk. V. 
Brizgio knyga apie tikinčiųjų 
būklę okupuotoje Lietuvoje. R. 
Wurmbrando organizacija “Je
sus to the Communist World” 
leidžia savo biuleteni, kuriame 
rašoma ir anie Lietuvą. Nauiau- 
siame nr. įdėta nuotrauka Sibi
ro maldaknygės, parašytos lie
tuvaičių Sibiro tremtyje.

Ligoniai. Western ligoninėje 
paguldytas Ant. Kairys, praėju
sią savaitę sužeistas Massev Fer
guson darbovietėje, šv. Mvkolo 
ligoninėje po oneracijos sveiks
ta Jonas Birgiolas. Mount Sinai 
ligoninėje operuotas kūreias-sa- 
vanoris ats. mat S. Asevičius. 
Šv. Juozauo ligoninėje gydosi A. 
Statulevičius ir Elena Barcevi- 
čiūtė. Namie serga J. Siminke- 
vičius, L. Kocius, V. Martinai
tienė, B. Šimkus.
NAUJOS KNYGOS 
šv. Jono Kr. paraniios knvąyne: 

1. VI. Ramojus, KRITUSIEJI Už 
LAISVŲ, n t.. S4. 2. J. Švaistas, 
ŠAUNUS PENKETUKAS, milžinu 
nuotykiai, S3. 3. L. Andriekus. PO 
DIEVO ANTSPAUDAIS, poezija. $3.
4. R. Soalis, GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI, apysaka jaunimui. $5.
5. V. Bagdanavičius, KULTŪRINĖS
GELMĖS PASAKOSE, II t. $5. 6. A. 
Baranauskas, PASAGA Iš VYŠNIOS, 
poezija, $2. 7. R. Spalis, REZISTEN
CIJA, romanas, $6. 8. Br. VrubJęvi- 
čius, LIETUVIAI LEGIJONIERIAI 
VIETNAME, $2. 9. VYSKUPAS
PRANAS BRAZYS; mintys, biogra
fija, $2. 10. Pranas Lembertas, TAU, 
SESUTE, poezija, S5. 11. Prof. J. 
Stukas, AWAKENING LITHUANIA, 
$4. Galima užsisakyti ir paštu: V. 
Aušrotas, 485 Windermere Ave., To
ronto 9, Ont.

Dail. Leono Urbono, atvyku
sio iš Australijos, naujausių dar
bų paroda atidaroma Toronte 
kovo 20, penktadienį, 8-10 v. va
karo, Picture Loan Gallery, 3 
Charles St. W. Tel. 922-0739. 
Paroda taipgi bus atidaryta ko
vo 21, šeštadienį, nuo 12 iki 9 
v.v. Ji truks iki balandžio 4 d. 
Lankymo valandos: nuo antra
dienio iki šeštadienio kasdien 
12-6 v.v., ketvirtadieniais 12-9 
v.v. Bus išstatyti ir didelio for
mato paveikslai, kurie atkreipė 
Australijos meno galerijų dė
mesį. Iš viso torontiečiai galės 
pamatyti apie 30 paveikslų ir 
dalį jų įsigyti. Galerijos vedėjas 
yra dail. J. Račkus. Plačiau apie 
dail. L. Urboną žiūr. 5 psl.

Akademikų Draugijos paskai
ta — kovo 21, šeštadienį, 8 v. 
v., Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoj. Paskaitininkas — dr. Z. 
Rekašius, tema — “žvilgsnis į 
tautybių problemą šiandieninė
je Lietuvoje.”

Operos skyrius, veikiąs Cent
ral Technical School, 725 Ba
thurst Street, stato G. Puccini 
operą “Madame Butterfly” ita
lų kalba kovo mėnesio 21, šeš
tadienį, 8.15 vai. vak. Bilietai — 
po $2, vaikams žemiau 14 m. — 
$1. Pastatyme dalyvauja įvai
rių tautybių mokiniai.

šiauliečių sambūrio Toronte 
metinis susirinkimas — kovo 
22, sekmadieni, 4 v. p.p., Lie
tuvių Namų patalpose. Nariai ir 
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti. Numatomas svarbus pra
nešimas ir valdybos rinkimas.

Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas — kovo 24, antradie
nį, 8 v.v., Latvių Namų didžio
joj salėj, 491 College St. W. 
Kalbės prancūziškos spaudos 
žurnalistas Jacques Marcuse te
ma: “Mao režimas Kinijoj”. Pa
skaitininkas yra gyvenęs lais
voje ir raudonųjų valdomoj Ki
nijoj. Bus galima įsigyti naujau
sios prieškomunistinės literatū
ros. Visi kviečiami dalyvauti.

“Gyvenimas komunistinėj Ki
nijoj šiandieną” — šia tema kal
bės lietuvių bičiulis, vienas 
“The Globe a. Mail” dienraščio 
redaktorių, Colin D. McCul
lough. Jis, kaip žurnalistas, gy
veno Pekinge 18 mėnesiu ir ne
seniai grižo į Torontą. Paskaitą 
rengia Kanados Baltiečių Fede
racija ir Baltiečių Moterų Ta
ryba Prisikėlimo par. salėje ba
landžio 5, sekmadieni. 7 v.v. Pa
skaita bus iliustruojama skaid
rėmis. Po paskaitos — paklau
simai ir kavutė. Dalyvauti kvie
čiami ne tik lietuviai, bet ir es
tai su latviais.

Katalikių Moterų Draugijos 
skyrių atstoviu suvažiavimas 
įvyks š.m. balandžio 18-19 die
nomis Toronte. Prisikėlimo par. 
pataluose. Skyriai prašomi iš
rinkti atstoves ir jų pavardes at
siusti centro valdybos sekreto
rei G. Čižikienei, 672 Lansdow
ne Ave., Toronto 4. Ont. Skyrių 
atstovės, skyrių valdybų pirmi
ninkės ir draugios sarbės narės 
suvažiavime dalyvauja su balsa
vimo teise. Kaip viešnios, suva
žiavime kviečiamos dalyvauti vi
sos narės ir prijaučiančios.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas — 
balandžio 19, sekmadienį, 4 v. 
p.p., salėje virš “TŽ” redakc.

Sporto veikėjai kovo 14-15 d. 
buvo suvažiavę į Detroitą, kur 
išrinko naują centro valdybą iš 
torontiečių.
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Kovo 21, šeštadienį, Montrealio 

Aušros Vartų parapijos salėje 
bus rodomas M. Rainio iniciatyva paruoštas 

GARSINIS FIL MA S 

“LIETUVOS TRAGEDIJA”
SU LIETUVIŠKA MUZIKA IR ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS. 
MATYSITE: nepriklausomą Lietuvą ir jos gamtos grožį, 
Maskvos-Berlyno sutartį, II D. karo pradžią, Lietuvos 
kariuomenės žygį į Vilnių, pirmąją bolševikų okupaciją, 
vokiečiųrsovietų karą ir jo pasekmes Lietuvoje, antrą 
sovietų okupaciją ir t.t.

Seansų pradžia: 6 v. vakaro ir 8 v. vakaro

Joti galima gauti Velykų šventėms:

šviežių kalakutų, ančių,
IWWWl viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.

Mielai kviečiame atsilankyti i krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimą įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET
Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue, Toronto. Tel. LE 5-1258

Sv. Kazimiero par. žinios
Didžiosios savaitės pamaldų tvarka: 

D. Ketvirtadienį: 8 v. vak. Paskuti
nės Vakarienės prisiminimas — Mi
šios; D. Penktadienį: 12 v. Kryžiaus 
keliai, 5 v.p.p. Kristaus kančios pa
maldos; D. šeštadienį: 6.30 v. vak., 
ugnies, vandens šventinimas ir Ve
lykų vigilijos Mišios; Sekmadienį — 
Velykos: 6.30 v. ryto Prisikėlimas, 
kitos Mišios — 10 ir 11 v.

— Kazimierinių vakarienė buvo 
labai sėkminga. Gaila, kad nevisi 
galėjo tilpti. Buvo turtinga loteri
ja su 84 laimikiais. Iš jos gauta $549. 
Visi daug darbavosi, bet ypač ponios: 
Paznokaitienė, Girdauskienė, Milie- 
nė, Lietuvininkienė, Jasiūnienė, Kaz
lauskienė, Gudžiūnienė, Markauskie
nė, Rašytinienė, Prišmantienė, Amb- 
rasienė. Vakarienė davė $1485 pelno. 
Be to, vakarienės metu aukoio no 
$100: p. Lazauskienė, Šv. Elzbietos 
dr-ja; $50: Ch. Ambrasas, po $10: 
p. čečkauskienė, St. Norkus. Klebo
nas ir par. komitetas visiems taria 
nuširdų ačiū.

— Pirmos jaunimo Mišios buvo 
atnašaujamos kovo 8 d. 10 v.r. Visas 
pagalbines apeigas atliko pats jauni
mas. šventovė buvo pilna žmonių. 
Vargonais grojo muz. studentė Egidi- 
ja Petrauskaitė, gitara — R. Skučas, 
ir McCouley, akordeonu — J. Gir- 
dauskas. Pagrindinis šių pamaldų or
ganizatorius — mūsų klebonas.

— Kazimierinių vakarienės meni
ne programą atliko studentai: E. 
Petrauskaitė, R. Skučas, J. Girdaus- 
kas ir McCouley.

— Margučių vakarienė įvyks ba
landžio 11 d., 7.30 v.v. parapijos sve
tainėje. Trys gražiausi margučiai bus 
premijuojami, šokiams gros 5 asme
nų orkestras nuo 8 v.v. iki 1 v. r..
~ Vytautas Vasiliauskas Kazimie

rinių proga padovanojo savo išdro
žinėtą gražų Vytį. Dabar scenoje ma
tyti du gražūs V. Vasiliausko darbai 
— Kryžius ir Vytis.

— Dviejų savaičių laikotarpyje mi
rė: Stasys Genys, Bronius Gaižius ir 
Vilimas Akuckas.

— Gražios talkos susilaukta Ka
zimierinių vakarienės proga iš visos 
eilės vyrų. Ypač minėtini: A. Šmitas, 
K. Mikėnas, J. Kvietinskas.

— Šią savaitę vyksta Gavėnios re
kolekcijos, kurias veda kun. prof. 
St. Yla, daugelio knygų autorius.

— Užpraėiusio sekmadienio rink
liava — $160.98. K. A.
Aušros Vartų par. žinios
— Gavėnios rekolekcijos baigtos 

sekmadienį, 11 v. Mišiomis ir bend
rais pusryčiais salėje. Kun. prof. St. 
Ylos gilios ir jautrios mintys pasie
kė visų širdis.

— Pamaldos D. Savaitę: D. Ket
virtadienį — 7.30 v. vakaro Mišios 
bei Paskutinės Vakarienės prisimi
nimas; D. Penktadienį — 3 v.p.p. 
Kristaus kančios pamaldos ir Komu
nija; D. šeštadienį — 7.30 v. vakaro 
ugnies, žvakės, vandens šventinimas 
ir Mišios; Velykų dieną — sekmadie
nį 6 v. ryto Prisikėlimo pamaldos.

— Rengiasi tuoktis Julius Visoc
kis su Michelle Costonguay St. Jean 
de Matha par. bažnyčioje.

— Bažnyčios fondui aukojo po

$20: P. Kvietkauskas, N. N. ir X. Y.; 
$15: J. Gorys; $10: P. Styra; po $4: 
K. ir J. Gelčiai, W. Mileris.

— Užbaigta dažyti mūsų bažnyčia, 
paliekant tas pačias spalvas. Taip pat 
atnaujintos Kryžiaus kelio statulos. 
Dažymo darbus atliko O. Ramanaus
kas, talkinamas J. Vilko. Savo darbą 
ir medžiagą lubų remontui aukojo 
Jonas Budr'evičius ir Jonas Šveikaus
kas.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $251.68.

Glorija Anužytė yra bene vie
nintelė lietuvių kilmės mergai
tė. patekusi dirbti į Kanados pa
viljoną pasaulinėje parodoje Ja
ponijoj. Kandidačių buvo apie 
1000, o reikėjo tik 50 tarnautojų.

Sol. J. Dainienės koncertas, 
rengtas seselių rėmėjų, tebėra 
gyvai komentuojamas. * Koncer
to programoje buvo: “Dobilėli” 
— A. Vanagaičio, “Tulpės” — 
K. V. Banaičio, “Varpų daina” 
iš L. Delibes operos “Lakme”, 
“Ramunės daina” iš J. Karna- 
vičiaus operos “Gražina”, Eglės 
arija iš V. Klovos operos “Pi
lėnai”, Gildos arija iš G. Ver
di operos “Rigoletto”, “Vyturė
lio daina” — H. Bishop. Reper
tuaras buvo platus ir sunkus. 
Sol. J. šalnienės koloratūrinis 
sopranas gražiai išlavintas. Jos 
dainavimui nestigo įsijautimo. 
Sunkias operų arijas ji atliko su 
visišku lengvumu ir pasitikėji
mu, lengvai valdydama balsą. 
Po koncerto buvo vaišės, kuriu 
fone ramiai skambėjo klasikinė 
muzika. Visi atsilankiusieji yra 
dėkingi seselėms ir jų rėmė
jams, kurie duoda mūšų kolo
nijai kultūringų parengimų, 
nors ir nepelningų. Dalyvis

Stovyklavietės “Baltijos” pen- 
kerių metų sukakties minėjimas 
ir fundatorių bei rėmėjų pager
bimas ivyks balandžio 11, šešta
dienį.

“Litas” per vasario mėnesį 
padidėjo $85,000; ypač padidėjo 
einamosios sąskaitos — net 
$60,000. Bankelio nariai prade
da įsitikinti, kad geresnių sąly
gų čekiams rašyti jie niekur na
ras.

Stovyklavietei aukojo (skliaus
teliuose — parama, gauta per 
paskutinius 5 metus): I. Gražy
tė $100, ($100), Iz. Mališka $50, 
($75), I. Petraškevičius $25, 
($25), K. Rimkevičius $10, ($45) 
ir J. Dalmantas $5, ($25). Iš vi
so lig šiol gauta $665. Užpla
nuota $7,000, trūksta $6,335. Vi
siems vajų parėmusiems labai 
dėkojame. Pr. R.

Katalikių moterų draugiios 
susirinkime kovo 8 d. N. Pr. 
Marijos seserų namuose M. Jo- 
nynienė skaitė paskaitą apie 
okupuotos Lietuvos humoriste 
V. Žilinskaitę, paįvairindama bū
dingomis ištraukomis. Dalyvavo 
gana gausus moterų būrys. Ka
talikių moterų parengimas 
įvyks balandžio 25 d. Meninę 
programą atliks aktorius L. Ba
rauskas.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758 /'

Velykų stalui pas mus galima gauti; tortų - Napoleonų

šviežių kalakutų, antienos ir kitos paukštienos
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau paruošti valgyti, įvairios 
rūkytos mėsos, dešros. Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kilkos, kaviaras, 
šviežiai rūkyta lašiša ir kiti skanėstai. Importuoti ir gerai žinomi lietuviški sū
riai. Augštos kokybės šviežių mėsų pasirinkimas.

LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor W. (KAMPAS PRINCE EDWARD DR.) Tel. 233-9783




