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PROF. DR ANTANAS RAMŪNAS
Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio viltį didingai skelbia, 
Apsiaubė širdį varpų gaudimas 
Visus nykybės aidus nustelbęs.

PUTINAS
Velykų varpų gausmas, skelbiąs pasauliui Prisikėlimą, nevie

nam poetų-kūrėjų buvo temų bei įkvėpimo šaltiniu. Nenuostabu 
tad, kad Goethe, savo “Fauste” ėmęsis uždavinio pavaizduoti žmo
nijos klajones ir kelią į atsinaujinimą, veikalo pradžioj širdį pa
gaunančiais posmais byloja mums apie Prisikėlimo varpus. Faus
tas, senukas, gyvenimu nusivylęs, nukamuotas, fiziškai ir dvasiš
kai išsisėmęs, ryžtasi mirti ir jau kelia nuodų taurę prie lūpų, kai, 
štai, jo ausis pasiekia velykinių varpų aidai, skelbią pasauliui Pri
sikėlimo viltį. Tai Prisikėlimo "varpai, kurie išgelbsti Faustą nuo 

' savižudybės, grąžina jį į gyvenimą.
Bet kas yra Faustas, kurio tragediją Goethe rašė beveik visą 

savo gyvenimą? Ir ką norėjo genialus rašytojas bei mąstytojas 
šiuo veikalu pasauliui pasakyti? Faustas — tai žmonijos, jieškan
čios kelių į Dievą,-į absoliutinės, pilnutinės gyvatos versmes, įas
meninimas, įsimbolinimas. Goethe siekė pavaizduoti naujųjų "lai 
kų žmonijos tragedijos kelius, būtent, perėjimą iš viduramžių į 
renesansą, iš renesanso į švietimo laikus, iš švietimo laikotarpio į 
romantinį. Atsinaujinęs," atgimęs Faustas iš pradžių metėsi į kos
minio, gamtinio, juslinio gyvenimo sūkurius. Bet aistrų tenkinime, 
jusliniame šėlsme Faustas nesurado siekiamos absoliutinės laimės, 
todėl metėsi į antrą kraštutinumą — proto ir formos kultą. Faus
tas dabar — racionalistas, neohumanistas, formos garbintojas, jieš- 
kąs laimės jau ne naktiniame Auerbącho rūsyje, bet atbaigtų kla
sikinių formų bei pavidalų antikinėj Heladoj. Tai šviečiamojo bei 
neohumanistinio amžiaus įsimbolinimas. Bet ir šiuo keliu eidamas, 

' Faustas nesurado pilnutinės laimės ir todėl metėsi vėl į naują kraš
tutinumą — pertemptą aktyvizmą, užsimodamas sausinti pelkes 
ir įvykdyti milžiniškus planus. Pagaliau, radęs kraštutiniame akty- 
vizme akimirką tikros laimės, miršta ir paimamas į dangų.

Tai romantinių laikų bei praeito amžiaus Įsimbolinimas, ta
čiau Faustas, būdamas žmonijos, jieškančios kelių Į gyvenimo 
pilnatį įasmeninimas,.nėra miręs! Jo asmeninė tragedija ir šiandien 
nėra pasibaigus, tik savo tragedijoj jis yra pažengęs vienu ar ke
liais žingsniai priekin. Mes patys esame šiandien Fausto tragedi
jos betarpiški liudininkai. Dar daugiau — tos tragedijos dalinin
kai. Taip pat nūn prasidedančio atominio amžiaus karta yra liudi
ninkė, kad dabarties Faustas savo aktyvizmu, pramonės bei tech
nikos grandioziniais laimėjimais iki šiol neatnešė laimės nei sau, 
nei kitiems. Faustas nėra miręs ir nebuvo paimtas Į dangų: jis "" 
jieško kelio į absoliutinės, pirmapradės gyvatos versmes, Į Prisi
kėlimą. Mes juk gerai žinome Fausto dvasios raidą nuo to laiko, 
kai jis, praeitame amžiuje tapęs aktyvistu, ėmėsi vykdyti pramonės 
bei technikos planus, pralobo, tapo kapitalistu, savo pralobimu. 
turtų ir žemių grobstymu suardė ūkinės, socialinės, kultūrinės, 
politinės santvarkos pusiausvyrą, pamažu paruošė dirvą pasauli
niam proletariatui, 1848 m. ir 1917 m. revoliucijoms, sukėlė du 
pasaulinius karus, daug kur iš tariamo antžmogio augštybių nusi
leisdamas į pažmogio laipsnį... Į atominę bombą rodydamas, jis 
gąsdina ne tik visas žemės tautas, bet ir save pati! Tad suprantama, 
kodėl Faustas nūdien pamažu meta ir kraštutinio aktyvizmo ke
lią: iš empiristo, racionalisto ir aktyvisto jis šiandien tampa anar- 
chistu, nihilistu, egzistencialistu.

Ir taip šiandien Faustas vėl stovi savižudybės, mirties pavo
jaus akivaizdoje: toks pat pasenęs, nusikamavęs, kaip ir anuo mo
mentu, kai kėlė nuodų taurę prie savo lūpų... Tepažadina ir šį 
kartą Faustą Prisikėlimo varpų ir aleliujų aidai!

DAILININKĖ VANDA PAZUKAITĖ PRO SUTEMAS Į PRISIKĖLIMĄ
Krikščionybė — tai visatos, žmogaus ir žmonijos veido atnau

jinimas, tai mūsų gyvatos ir kūrybos jėgų išlaisvinimas, išskleidi
mas. Kristaus gi "Prisikėlimas yra pirmkartinė pergalė gyvenimo 
prieš mirtį, pergalė išlyginanti atsivėrusią prarają tarp žmogybės ir 

- dievybės, tarp kūrinijos ir Kūrėjo, tarp žemės ir dangaus. Tai cent
rinis įvykis žmonijos ir viso pasaulio istorijoj: Kristaus Prisikėli
mu padėtas pagrindas ne tik mūsų tikėjimui, bet ir naujai visatai, 
naujam žmogui, naujai žmonijai, tai universalinei Bendrijai, kuri 
gimė Sekminių rytą.

Prisikėlimo rytmetis yra visuotinė kūrinijos šventė. Prisikė
limo įvykis įprasmina dieviškojo įsikūnijimo paslaptį, Golgotos Au
ką, istorinės evoliucijos pakopas. Pasaulio istorijos laikotarpis nuo 
Kristaus pirmojo atėjimo iki Kristaus antrojo atėjimo, visuotinio 
Prisikėlimo, visuotinio galutinio kūrinijos veido atnaujinimo bei 
istorijos atomazgos atrodo kaip Prisikėlimo įvykio bei jo veikmės 
nenutrūkstama tąsa, palaipsniškas išsiskleidimas į visatos perife
rijas.

Kristaus Prisikėlimas neįvyko be kryžiaus, šiandien kaikurie 
kraštai Vakaruose turi Kristų, bet neneša kryžiaus, šiandien kai
kurie kraštai Rytuose neša kryžių, bet neturi Kristaus. Faustas, sie
kiąs gyvenimo pilnaties per atsinaujinimą, prisikėlimą, teneišsi- 
žada nei Kristaus, nei kryžiaus!

Lietuvių jėzuitų koplyčioje Či
kagoje yra Vilniaus Aušros Var
tų Marijos paveikslas, atkurtas 
Sibiro tremtyje vieno vilniečio. 
Šio paveikslo autorius turėjo gy
venti Vilniuje tuo metu, kai Lie
tuvą ir jos sostine užplūdo rau
donasis maras. Tai buvo 1940-41 
metais. Tada ir man teko kartu 
būti su Lietuvos kariais, stovė
jusiais savo tėvvnės sargyboie. 
1941 metų Velvkų rytas mūsų 
kariams buvo skausmingas. So
vietinės valdžios įsakyti, jie. 
užuot ėję i namaldas, turėjo žy
giuoti Vilniaus gatvėmis kaip 
vergai. Griže iš tos žygiuotos, 
turėjo pasilikti kareiviniu raio- 
ne, nes taip buvo isakvta. P°t 
vos sutemo, mūsų wrai tyliai iš
slinko A”šros Vartų link. Ten 
jie. susikaune drauge su kitais 
tikinčiaisiais, išlinin savo tė”v- 
nės skausmą ir meldė ištvermės 
bei nalai^ns. Aušros Vartai Vii. 
niuje ir Šla^di^nn tebėra vieta, 
kur tikintieji randa namiodos ir 
meldžia laisvės bei nris’kėlimo 
Lietuvai. Jie nepaiso nei paino
kos. nei nersekioiimo — nesigė
di išreikšti savo tikėjimo, viešai 

melsti ištvermės.
Brangi anuomet buvo lietu

viams ir Šv. Jono šventovė Vil
niuje, kur drąsiai aidėjo švento 
kunigo Alfonso Lipniūno pa
mokslai. Kažin ar buvo šventa
dienių be giesmės “Marija, Ma
rija” ir Tautos himno? Tai bu
vo okupanto uždrausta, bet žmo
nės, pagauti ryžtingos nuotai
kos, to nepaisė. Už tai tekdavo 
atsakyti kun. A. Lipniūnui. Jis 
kviesdavo tikinčiuosius savo 
maldomis padėti jam atlaikvti 
visokius persekiojimus. Šis kil
nus kunigas, nebijojęs kentėti 
dėl savo ganomųjų, mirė Vokie
tijoj kankinio mirtimi, iškamuo
tas Qtutthofo koncentracijos sto
vykloje. Daugelis ji nažinusiu 
nuėjo velionies pramintais ta
kais. O ir dabar, ji prisiminda
mi. turėtume gyventi ta načia 
Tėvvnės nrisikėlimo ir jos kan
kiniu dvasia.

Turėtume nuolat prisiminti 
kenčiančius brolius ir nenaPsta- 
mai dirbti, kad jiems greičiau 
prašvistu laisvės rytojus ir kad 
pergalė vainikuotų visas kovas.

St. Juras

Astronautas
Lyg kažkoks dvelktelėjimas 

paliesdavo mano motiną: jai Ve
lykos būdavo tikras visų metų 
centras. Ji tuo metu prisiminda
vo savo drauges. Vienai jų rašė: 
“Man rodos, kad prisikėlusiojo 
Kristaus dvelkimas sujungė 
mus”.

Daug kartų mąsčiau vis su di
desniu įsigilinimu apie plačiuo
sius horizontus, apie šiuos per
daug greitai ištariamus žodžius: 
“Tikiu į kūno prisikėlimą”. Am
žinasis gyvenimas man atrodė 
aiškus, netgi akivaizdus. Mažiau 
— prisikėlimas. Bet palengva 
suvokiau, kad reikia atsikratyti 
vaizdo apie grįžimą į mirtingą
jį gyvenimą, kad prisikėlimas 
yra visos mano buities perkėli
mas į naują dieviškosios egzis
tencijos būdą, kuris nėra įsivaiz
duojamas. “Vita mutatur, non 
tollitur” (gyvenimas pakeičia
mas, bet nesunaikinamas).

Kai stebiu astronautus įeinant 
plieno erdvėlaivin kaip būtybes, 
tapusias daigais bei sėklomis, 
paskui iššaunant erdvėn, kur jie 
gyvena kaip asketai, tie didieji 
tyrų atsiskyrėliai, kartais nlū- 
duriuodami tuštumoje, kai imu 
Įsivaizduoti, koks bus šių erd
vės žmonių gyvenimas pasiekus 
sudvasinimo tarpsni. — kvla 
mintis, kad mūsų mirtingieji kū
nai gali būti transformuoti. Esu 
tikras, kad žmonių domėjimasis 
tokiais žygiais nėra grynai moks
linis. Astronautas yra nauio 
žmoeaus simbolis, žmogaus, ne
tekusio svorio, nairplto Iv? ir 
i savotišką dangų, būsima gar
be. Tokia viltis bei laukimas glū
di kiekvieno žmogaus samonėie.

Jei?u ši nianeta atšaltu, saulė 
nustotu šildžiusi, žmonija būtu 
nri verst a nersikelti kitur kad 
išliktu. Bet ir nauioii gvve^vU. 
tė nebus saugi... Tain kad ti° 
kurie tiki žmogiškąjį bei mark, 
sistini nemarumą, negali io 
laukti nei iš ateinančiu kartu.

- naujo žmogaus simbolis
JEAN GUITTON 

Prancūzų Akademijos narys

nei iš begalinės pažangos. Mes 
savo sielos gelmėse slepiame ki
tokį laukimą. Visi viliamės ana
pusinio gyvenimo, antžmogišku- 
mo, “Dievo karalystės”, “šven
tųjų karalystės”, naujos dvasi
nes kūrinijos, kurioje visa tai, 
kas yra mirtinga, medžiagiška, 
būtų išaugštinta, perkeista (bet 
nesunaikinta), sugyvybinta, kaip 
sako taikliai šv. Paulius. Mes ti
kimės: dar gyventi, bet kilnes
niu, grynesnių būdu; būti tuo, 
kuo esame, bet Dievuje, kuris 
bus visa visuose! Freudo šali
ninkų iškreiptas žodis sublima
cija ("perkeitimas, sutaurinimas) 
kaip tik ir išreiškia tą troškimą. 
Taip! Velykos yra žmonių tauri
nimo, išaugštinimo šventė, jų 
pakylėjimas švieson, jų rojinis 
perkeitimas. Metamorfozę, kuri 
pasireiškė tiktai dviejuose as
menyse — Jėzuje ir jo Motino
je, mes skelbiame Velykų die
ną, prasidėjusio pavasario spin
dėjime ir laukiame iš ateities, 
kad kiekvienas gyvenimas būtų 
perkeistas, o ne sunaikintas^ 
“Vita mutatur, non tollitur”. 
Man rodos, kad astronautų skry
džiai kaip tik tai ir simbolizuo- 
ia. Būdinga, kad jų skrydžio sun
kioji dalis yra ne iššovimas erd- 
vėn ir skriejimas aplink žemę, 

KRISTAUS PRISIKĖLIMO švenčių proga svei

kiname visus skaitytojus bei tautiečius, paskli

dusius visame pasaulyje ir laukiančius savo tau

tos prisįkėlimo naujai iškovotoje ir iškentėtoje 

laisvėje —

bet nusileidimas ir netvirtas 
žingsniavimas jos paviršiumi.* * *

Dabar kyla klausimas, ką at
eitis slepia žmonijai? Galbūt 
žmogus dar nepasiekė savo 
brandos, ir šis dviejų tūkstan
čių metų momentas nuo Kris
taus gimimo tėra tiktai žmogaus 
kūdikystės laikotarpis. O gal pa
tirtis buvo jau pakankamai ilga 
ir artėja į savo pilnybę? Bet, 
kaip aš nekartą esu sakęs, lai
kas neturi reikšmės. Mes esame 
liudininkai savotiško tautų per- 
sigrupavimo, bandymo pasukti 
vienijimosi linkme. Tiktai klau
simas pagal kokį principą, pa
gal kokį centrą ir kuriuo šalti
niu remiantis? Ar mūsų laikais 
iš tikrųjų yra BŪTIS, IDĖJA, 
EGZISTENCIJA, kuri pajėgtų 
žmones sujungti, įgalintų juos 
daryti pažangą visose srityse, 
galėtų vienu mostu atstatyti jų 
nuostolius? Man rodos, kad Jė
zaus istorija, apšviesta prieš tai 
buvusios šimtmečių istorijos ir 
po jos sekusios dviejų tūkstan
čių patirties, įgalina mane atsa
kyti į tą klausimą. Mes atlikome 
jau beveik visus bandymus, iš- 
sėmėm visus neigimus, bet ne
radome kito vardo, išskyrus 
Kristaus, kuris galėtu būti ta
riamas dvidešimtojo šimtmečio 
žmogaus su viltimi ir džiaugs
mu.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Tesidžiaugia žemė
Sekančios eilutės yra parašytos 

garsiosios amerikietės HELEN 
KELLER. Tapusi akla ir kurčia sa
vo vaikystėje, ji nepalūžo, baigė 
aklųjų mokyklą ir prasiveržė į vie
šąjį gyvenimą kaip veikėja, rašy
toja ir nusiminusiųjų guodėja. Jos 
raštai pilni nuoširdaus religinio ti
kėjimo, dvasinės giedros ir nepalau
žiamo ryžto. Čia pateikiame jos raš- tyn į saulę,’ jausti jos Šilimąrir 
tų ištrauką, kurioje ryškiai atsi- -----“ , ., . . ...............
spindi velykinė gyvenimo viltis ir 
gilus optimizmas.

Gyvasis Dieve, pamokyk mus 
ir vėl. Pamokyk mus atsinau
jinti, o Viešpatie, kuris verkei 
graudžiom ašarom Getsemanė- 
je-

Padėk mums pamiršti ilgą 
kančios bei kovos kelią, kuriuo 
visi ėjome, vilkdami kiekvienas 
savo kryžių giliai širdyje. Padėk 
mums pamiršti grasios tamsos 
valandas, kai buvome paklydę. 
Padėk mums užmiršti savo ne- 
kantą, baimę ir karčias mintis, 
kurios skaldo mus.

Padėk mums atsiminti kylan
tį ryžtą — mūsų kojų atramą. 
Skatink mumyse kiekvieną, kad 
ir mažiausią, pastangą pagelbėti 
vienas kitam. Teiki mums dau
giau meilės, daugiau atjautos, 
daugiau nuoširdumo vienas ki
tam.

Padėk mums Įvertinti dabar
ties momentą, įžvelgti jo gerą
sias puses, kad galėtume džiaug
tis šiandiena, palikdami rytojų 
Tavo rankoje.

Stiprink mus, kad būtume pa
jėgūs atlikti pilną krūvi darbo. 
Įgalink mus atsikelti kiekvieną 
rytą su atnaujintais jausmais.

Nuo Kristaus iki Judo
PRANYS ALŠĖNAS

Tarp Leonardo da Vinci di
dingų kūrinių žymią vietą užima 
paveikslas “Paskutinė vakarie
nė”. Apie tai, kaip buvo nutapy
tas šis paveikslas (freska), iki šių 
dienų yra užsilikusi legenda.

Kartą Milano miesto dominin- 
konės vienuolės kreipėsi į Leo
nardą da Vinci, prašydamos nu
tapyti paveikslą jų vienuolyno 
valgomajame kambaryje. Temos 
pasirinkimas buvo paliktas pa
čiam autoriui. Leonardas da 
Vinci ryžosi nutapyti didelį pa
veikslą, vaizduojantį Kristaus 
paskutinę vakarienę su savo mo
kini ais-apaštalais.

Dailininkas ilgai jieškojo mo
delio. Pagaliau pamatė spindin
čio veido jaunuolį ir užkalbino:

— Esu tapytojas Leonardas 
da Vinci. Pradėjau savo gyve
nime didžiausią tapybinį darbą
— paskutinę Kristaus vakarie
nę. Mano paveikslas turės at
vaizduoti tą momentą, kai Kris
tus, bevakarieniaudamas su sa
vo mokiniais, pareiškė, jog ar
tėja išdavimo metas. Aš ilgai 
jieškojau Kristui modelio. Ma
no manymu, tamsta pilnai tinki 
tam tikslui. Ar sutiktume! po
zuoti?

— Tai būtų man garbė. Aš 
esu daug girdėjęs apie tamstą,
— atsakė jaunuolis. — Tarp 
kita ko, mano pavardė — Pietro 
Vandenelli.

Leonardas da Vinci parsive
dė jaunąjį žmogų į savo studiją 
ir pradėjo darbą. Kai Kristaus 
figūra buvo užbaigta, su dideliu 
pasitenkinimu menininkas žiūrė
jo į ją, džiaugdamasis, kad pa- 

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

PAVASARIO VARPAI
Į ryto varpinę įskrido juodas varnas. 
Ir ėmė bust ir keltis kryžiai ir kapai, 
Giesmių giedot pakilo priemiesčių tavernos 
Ir gaust pavasario varpai —
Pavasario varpai. ..

Aušros ranka nutrauks mėnulio baltą drobę, 
Per žemę nereis saulės gandas įkypai, 
Šalton peklon nuneš naktų prakeiktą lobį 
Šventi pavasario varpai — 
Pavasario varpai.

Maža žolelė pro velėną kietą kalas,
Ir tu, žmogau, kaip mirusi žolė tapai. 
Ir jus kada, pražuvę moters iš Magdalos.
Pakvies pavasario varpai —
Pavasario varpai.

Parpuolė vakaras, parpuls naktis, parpuls diena ant kelių, 
h Kristaus rytui melsis mirtas ir kapai.
Ir gyvavai stebuklas tain keliaus pro mus pro šalį. 
Jr aaus va vasario varpai — 
Pavasario varpai.

atgaivintomis mintimis, kupino
mis džiaugsmo ir vienybės.

Jaučiame, kad ypač šiais me
tais, reikia mums aplankyti tą 
daržą, kur Tu, prisikėlęs Vieš
patie, paliestumei mūsų širdis 
savo gydančia ranka.

Paskatink tuos, kurie yra nu
siminę ir apleisti, žvelgti augš- 

džiaugtis skaidriais spinduliais. 
Leisk jiems matyti vaivorykštes 
sudrumstuose klanuose, padėk 
jiems jaustis, kad nėra vieniši, 
kad Tu esi kartu su jais.

Būkime dėkingi už Prisikėli
mo šventes, atgaivinančias mū
sų tikėjimą, ir už tai, kad šis ri
botas pasaulis, kuriame gyve
name, su jo dalinėmis vizijomis 
ir nuoširdžiausiomis svajonėmis, 
su jo varginančiom kovom bei 
nusivylimais, — nėra pilnutinis 
gyvenimas. Yra tiek daug daly
kų, kuriem verta gyventi. Yra 
ir "pilnas drąsos, naudingas, ne- 
savanaudis gyvenimas.

Yra daug ko siekti — kad mū
sų miestai būtų švarūs, kad vai
kai būtų sveiki, kad mokėtų 
įžvelgti garbę darbo, kuris yra 
vertas geriausių vyrų ir mote
rų, kad išnyktų iš visų mūsų gy
venimo šaltinių visa, kas yra 
sugedę. Kai šie gyvenimo įsa
kymai bus vykdomi, pabus pri
sikėlimas mūsų širdyse, mūsų 
tautoje, ir skausmo dienos ne
bus veltui praėjusios.

Tesidžiaugia žemė, tepakelia 
savo galvą ir tesuka savo veidą 
į saulę! Į saulę! Į tą saulę, kuri 
apšviečia dangų ir viską atnau
jina!

vyko atvaizduoti nuostabiai gra
žų dvasinį spindėjimą ir kitus 
Kristaus bruožus.

Slinko dienos, savaitės, mė
nesiai ir metai. Leonardas labai 
atsidėjusiai piešė paveikslą. Vi
sų apaštalų veidai buvo pagaliau 
nutapyti, išskyrus Judo Iskari- 
joto.

Kaip ir kur rasti išdavikui mo
delį? — suko sau galvą Leonar
das da Vinci. Nuėjo dailininkas 
j ieškoti modelio į blogiausius 
Milano rajonus. Išvaikščiojo vi
sas priemiesčio landynes, bet to
kio žmogaus, kuris tiktų Judo 
modeliui, nerado. Tuomet me
nininkas pradėjo jieškoti kalė
jimuose, tačiau ir tenai nerado.

Vieną dieną Leonardas da 
Vinci sutiko nuošalioj gatvėj 
baisiai apdriskusį, sunykusį el
getą, kurį pamatęs vos nesuri
ko:

— Tai mano Judas! — Priėjęs 
išaiškino reikalą, pažadėjo nedi
delį honorarą ir pasiūlė pozuoti 
Judo atvaizdui.

— Bet... ar Jūs nepažįstate 
manęs? — paklausė elgeta.

Leonardas da Vinci atidžiai 
stebėjo apiplyšusį valkatą: jo 
veido bruožai priminė kažką 
matyto.

— Jūs neprisimenate? — tę
sė elgeta?-— Juk aš esu Pietro 
Vandmelli, tas pats, kuris jums 
pozavau piešiant Kristų!

— Ak šitaip? — jis atsiduso. 
— Štai, ką padarė palaidas gy
venimas iš mielo ir puikaus Piet
ro Vandinelli — iš Kristaus mo
delio Judo Iskarijoto veidą...
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PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS A. lembergas

Jaunuolis, grįžęs iš sovietinio kalėjimo

Kacetas lenkiškoj globoj
Apie tai rašo "Aušra" ♦ Lietuvių kalinių pėdsakai * Kun. A. Lipniūno kapas • Kažkas 

padeda gėlių ♦ Gyvieji kaliniai plačiajame pasaulyje

Sovietai nuolat giriasi, kad jų 
sistema esanti pati humaniškiau
sia pasaulyje, nesą išnaudojimo, 
žmogus žmogui — draugas, bi
čiulis, brolis... “Žmogus — tai 
skamba išdidžiai!” — mėgstama 
paprastai tokiais atvejais paci
tuoti Gorkio žodžius. Deja, sa
vo kalinių sovietai aiškiai nelai
ko žmonėmis, nes su jais vis dar 
elgiasi žiauriai ir nežmoniškai.

Beveik dveji metai
Jau ankstesniame pranešime 

teko nurodyti, kokia liūdna po
litinių kalinių būklė Sov. Sąjun
goje. Nauji faktai rodo, kad ir 
kitų kalinių gyvenimas nesude
rinamas su elementaraus žmo
niškumo taisyklėmis.

Kas iš tikrųjų slepiasi už 
skambių sovietinio “humaniz
mo” frazių, gali pasakyti tik tie, 
kurie patys išgyveno sovietinio 
kalėjimo tikrovę. Prie tokių pri
klauso 23 metų švedų jaunuolis 
Stig Wickstroem, kuris ką tik su
grįžo iš Sov. Sąjungos, iškalėjęs 
ten vienerius metus ir devynis 
mėnesius.

Minėtas jaunuolis nebuvo Įsi
vėlęs į jokią politiką. Jis buvo 
suimtas grįžtant iš Pakistano už 
neva mėginimą nelegaliai gaben
ti narkotikus. Jis savęs nelaiko 
antikomunistu, todėl jo negali
ma itarti, kad jam rūpi “ap
šmeižti” sovietus. Juo labiau 
tad nusipelno dėmesio jo liudi
jimas apie sovietinių kalinių gy
venimo sąlygas.

Jis buvo suimtas drauge su 
kitu švedų jaunuoliu 1968 m. 
pavasari ir nuteistas treiiem me
tam. Už pavyzdingą' elgesį kalė
jime jam bausmė buvo sumažin
ta ir leista grįžti Švedijon. nors 
io draugas ir dar vienas švedas 
Ūko toliau kalėti. Tš tikruiu na- 
leidimo užkulisiai buvo sudėtin
gesni — pareiškė Wickstroem. 
bet iis negalįs ir nenorįs at
skleisti smulkmenų.

Penkios užtvaros
Kalinių stovykla, kurioje jam 

teko būti, yra keliasdešimt my
lių už Maskvos, atskirta nuo pa
saulio penkiomis spygliuotų vie
lų užtvaromis su keturiais gink
luotų sargybiniu bokštais. Joie 
laikoma 250 kalinių įvairiausių 
tautvbių, nuo 15 iki 90 metų 
amžiaus, po 30 asmenų vienoje 
kameroje. Kaikurie jų iškalėję 
20—25 metus. Daugelis jų atro
dė reikalingi psichinio gydymo. 
Kiti Švedijoje tikriausiai jau 
būtų patalpinti senelių namuo
se, o jauniausieji pavesti jauni
mo pataisos įstaigų globai.

Oficiailiai kaliniai turi dirbti

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

36*. KLB Rodney apyl. valdyba S100
368. Paršeliūnas, Jonas _______ 100
369. Petraitis, Viktoras 100
3*0. Montrealio SLA 123 kp. 100
371. Stepaičiai, H. ir A-----  . 100

Papildė Įnašus:
48. Kredito kooperatyvas

“Parama” iki . 8600
98. Prisikėlimo par. kr. koop. 300

Agronomas J. Paršeliūnas gyvena 
Brampton, Ont., p. p. Petraitis ir 
Stepaičiai — Toronte.

Lietuvių bankeliai kasmet prašomi 
papildyti savo įnašus, šiemet kol 
kas papildė tik “Paramos” ir Prisi
kėlimo par. bankeliai. Rodney apy
linkė maža, bet surado šimtinę Fon
dui. Wellando, Oakvillės, Kalgario 
ir Edmontono apylinkių valdybos 
dar nieko Fondui nėra davusios, 
šiame krašte mūsų tautinės veiklos 
atramos yra: parapijos, Bendruome
nė, organizacijos, kred. kooperaty

I MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
{VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

j VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS

Nemokamas į namas pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

Vakaruose —137 RONCESVALLES Avė. — Tei. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9*4444 i
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. 1

8 valandas per - dieną, tačiau 
kiekvienu metu jie gali būti pri
versti dirbti antrą pamainą, kad 
būtų išpildytos “normos”. Atsi
sakantieji dirbti uždaromi į vie
nutes. Nustatytoji darbo norma 
yra tokia augšta, kad ją labai 
sunku išpildyti. Be to, pats dar
bas fabrike reikalauja tikro spe- 
.cialisto sugebėjimų. Žiemą pa
talpos nešildomos,' net darbe 
tenka kęsti šaltį.

Maistas kalėjime labai blogas 
ir nepakankamas. Lygiai nepa
tenkinamos higieninės sąlygos. 
Kaliniai ne tik negauna tualeti
nio popieriaus, bet ir iš viso bet- 
kokio popieriaus, net laikrašti
nio, labai trūksta.

Stovykloje veikia primityvi 
ambulatorija, kurią veda menko 
išsilavinimo sanitaras, padeda
mas kalinio. Tik labai sunkiai 
susirgę kaliniai būdavo išgabe
nami traukiniu į ligoninę. Dau
gelis kalinių, praleidę ilgesnį 
laiką kalėjime, patenka į sun
kią depresiją arba tampa neu- 
rotikais, kurie sudaro pavojų 
kitiems kaliniams. Iš to dažnai 
kyla naujos tragedijos.

Kelionės Maskvon
Tame pačiame kalėjime ne

visi kaliniai vienodai griežtai lai
komi. Su švedais buvo elgiamasi 
žymiai švelniau. Kaip užsienio 
piliečiai, jie turėjo teisę kas ant
ras mėnuo nuvažiuoti į Maskvą 
ir aplankyti savo ambasadą. Tos 
kelionės — pasakoja paleistasis 
švedas — buvo vienintelis švie
sus taškas buityje, palaikęs jų 
moralę. Susitikimai su Švedijos 
ambasados pareigūnais padėjo 
išlaikyti viltį.

Tai buvo laimingos išimtys. 
Bet su kuo gali susitikti lietuvis 
kalinys Rusijos kalėjime? Ir kas 
palaiko jo viltį atgauti žmogaus 
vertą gyvenimą? Kur gi tas 
skambantis draugas, bičiulis, 
brolis.. ?

P. S. Sovietinio “teisėtumo” 
mašina veikia be kliuvinių, iš
leisdama naujus serijinės ga
mybos “nusikaltėlius”.

Švedijos latvių gautomis ži
niomis, gruodžio 24 — sausio 12 
vvkusioje augščiausiojo respub
likos teismo sesijoje Volmare. 
okuo. Latvijoje, buvo teisiami 
Karlis Kruminš ir Arturas Luks, 
buvę latvių šauliai (aizsargai). 
Abu kaltinami dalyvavę 1941. 
VII. 7 sukilime prieš sovietus. 
Karlis Kruminš nuteistas 15 me
tu. iš kurių jam atskaityti treji 
jau iškalėti metai. Luks gavo 12 
metu, iš kuriu 7 metus jau iška
lėjo/

vai, Tautos Fondas, Lietuvių Fondas. 
Jie apima visas lietuviško gyvenimo 
sritis. Lietuvių Fondas atsirado vė
liau ir dar nepasiekė pilno pajėgu
mo. Dėlto kviečiame lietuvius stoti 
Į Fondo narius, kad kuo greičiau su
stiprintume jo pajėgumą.

šiuo metu Fonde yra S60.000 įna
šų ir 83450 palūkanų. Palūkanų su
ma numatoma paskirstyti gegužės 
mėnesį. Balandžio mėn. numatytas 
Fondo tarybos posėdis, kuris papil
dys pelno skirstymo komisiją. Fon
do tarybos pageidavimu, norintieji 
gauti pašalpas (t. y. organizacijos) 
turi paduoti prašymus Fondui iki š. 
m. gegužės 1 d., nurodant organiza
cijos vardą, prašytojo pavarde ir ad
resą. Bendruomenė gali siūlyti sky
rimą pašalpos didesniems ir svarbes
niems dalykams. Prašymus ir siūly
mus siųsti Fondo tarybos pirminin
kui inž. V. Balsiui, 11 Morningside 
Dr., Toronto 3, Ont.

P. LELIS, ižd. ir reik. ved.

Lenkijos lietuvių vienintelia
me spaudos organe “Aušra” 
1969 m. spalio mėn. nr. at
spausdintas Antano Suraučiaus 
straipsnis “Stutthofo pėdsa
kais”. Jame paberta visa eilė 
įdomių minčių apie tą vokiečių 
koncentracinę stovyklą, kurio
je kentėjo ir eilė lietuvių patrio
tų. Mus daugiau domintų tos 
vietos, kurios tiesiogiai paliečia 
ir tuos asmenis, kurie visai tau
tai yra brangūs, jų vardai neuž
mirštami ir kurių netekimas dar 
ir šiandien jaučiamas. 1967 m. 
buvusioje Stutthofo stovykloje 
lankęsis minėto straipsnio auto
rius primena, kad dabar įreng
tas muzėjus, kurin atvyksta bū
riai lankytojų. Didelis plotas, iš
likusi eilė barakų, dujų kamera, 
krematorijaus krosnys ir milži
niškas paminklo maketas byloja 
apie prometėjišką žmonių kovą 
su žmonėmis — žvėrimis legen
diniame “dievų miške”. Tarp 
eksponatų yra ženklai, žymėju
sieji lietuvių tautybės kalinius, 
lietuvių laiškai — sveikinimai 
Kalėdų, Velykų bei kitomis pro
gomis/lenkiškai rašyti draugiš
kumo, vienybės, vilties žodžiai. 
Leidinių tarpe apie Stutthofą 
yra Balio Sruogos “Dievų miš
kas”. Gaila, bet autorius nedrį
so minėti, o gal nežino apie kuri, 
prof. St. Ylos panašaus vardo 
vertingus atsiminimus, seniai iš
parduotus ir niekur nebegauna- 
mus.

Rodomi sandėliai, kuriuose 
buvo kraunami atimti iš kalinių 
drabužiai. Tai čia buvo sumes
tos ir lietuviškojo naminio milo 
eilutės ir lietuvio darbininko ap
ranga ir lietuviškos karinės mi
linės. Tai čia buvo numesta ir 
Balio Sruogos — literatūros di
džiūno, augaloto vyro angliškos 
medžiagos eilutė, elegantiški

LIETUVIS SAULĖTEKIO KRAŠTE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Skujakio” vakarienė
Pasidžiaugę jo augmenija ir 

žuvimis, ėjome į vilos labai ra
mų ir jaukų valgomąjį, su pla
čiu vaizdu f sodelį. Tuojau pri
sistatė dvi gražios japoniukės ir 
pradėjo organizuoti ant stalo, 
prieš mūsų akis, “skujakio” ke
pimą.

Šis valgis ten laikomas pa
čiu geriausiu ir brangiausiu. 
Esą jis buvo “išrastas” vieno 
misijonieriaus senesniais lai
kais. Tai ne kas kita, kaip “stei- 
kas”, pats geriausias skanumy
nas amerikiečiams, tačiau ten jis 
yra paruošiamas su daugeliu 
įvairių daržovėlių, grybų ir prie
skonių, čirškinamų kartu su ge
riausios mėsos gabalėliais, ku
rie tą amerikietišką pliką “stei- 
ką” padaro tikru gardumynu, o 
ir dietiniu atžvilgiu daug ver
tingesnių.

Paruošimas tiesiai ant stalo 
prieš akis yra mandagi privile
gija, nes valgantysis mato to pa
tiekalo sudėtį, švarą ir paruoši
mo būdą.

Tos vilos koridoriuje kabo ge
nerolų MacArthuro, Eisenhowe- 
rio ir kitų įžymybių paveikslai, 
jų ten viešėjimo proga padaryti.

Šiltas mineralinis šaltinių van
duo atvestas į privačių kamba
rių vonias, kurios yra labai di
delės, ir į plaukymo baseiną, 
kuriame vanduo visą laiką srove
na.

Kai naktį pakilęs ir atskleidęs 
plačias užuolaidas norėjau pa
sidžiaugti tais užburiančiais kal
nų vaizdais, prieš akis, rodos 
ranka pasiekiamas, už siauros 
kalnu prarajos, kitu kalno pa
kraščiu važiavo kalnų traukinė
lis. Jis buvo visas stipriai ap
šviestas ir toje tylioje nakties 
kalnų aplinkoje atrodė kaip pa
saka ar sapnas.

Gausu amerikiečių
Kitą dieną važinėjome po šį 

kalnų parką, džiaugdamiesi 
nuostabiai gražiais kalnų vaiz
dais, lankydami ten esantį kal
nų ežerą ir kitus viešbučius.

Tos vietos yra gausiai lanko
mos amerikiečių. Osakoje ir ki
tose vietose jų nesimatė, bet čia 
ir Tokijo mieste jų gausu. Vie
nas kitas dar nuvyksta iki Kijo- 
to.

įeinant į mūsų viešbučio labai

Joponų pramonininkų suvažiavimo pietūs viename Osakos dango
raižio restorane

AL. GIMANTAS
pusbačiai ir apsiaustas su lietu
višku pasu kišenėje. Buvo ir 
dingo... ir žmones, ir Grabu
žiai, ir kiti asmeniniai reikme
nys. Tos laikraščio eilutės yra 
priekaištas lenkiškajai valdžiai, 
kuri nepajėgė ar nepanorėjo 
tinkamai apsaugoti tokių svarbių 
relikvijų; gal dėlto, kad jų lie
tuviškų būta...

Neaplenkė anas autorius ir 
tos liūdnos vietovės, kurioje il
sisi lietuvių buvusių Stutthofe 
žemiškieji palaikai. Ten, arčiau 
jūros kranto, netoli Gdansko 
įlankos, tolumoje matomos mels
vos Helio juostos, primenančios 
praeitį. 1945 m. sausio 24 d. 
stovykla buvo skubiai evakuoja
ma, kalinių kolonos varomos 
Vakarų link. Kolona, kurioje bu
vo daug lietuvių, pasiekė Puc- 
ką. Iš pusantro tūkstančio kali
nių nė pusės neliko. Čia pat vy
ko fronto kovos. Esesininkai, 
pajutę sau pavojų, paliko kali
nius savo likimui ir išbėgiojo. 
Badas, netvarka ir šiltinė apni
ko nelaiminguosius kalinius. 
Lietuviai, buvę Stutthofo kali
niai, vietos gyventojų kašubų pa
dedami, daugiausiai prisidėjo 
prie tvarkos ir pagalbos organi
zavimo. Buvo suorganizuotos li
goninės, aprūpinimas ir palie
gusių slaugymas. Du lietuviai, 
buvę kaliniai ir dirbę pavojin
giausią bei sunkiausią slaugymo 
darbą, užsikrėtė patys šiltine — 
kunigas ir inžinierius. Pirmasis 
mirė kovo gale, antrasis — ba
landžio pradžioje. Palaidoti Puc- 
ke. Kuklūs antkapiai, nedidelės 
(jau suskaldytos) cementinės len- 
lentelės su užrašais lietuviu kal
ba. Gaila, bet rašinio autorius ir 
čia negali paminėti kun. Alf. 
Lipniūno pavartės ... Kiek to
liau bendras visų kacetininkų

ST. MAZLAITIS

puošnią valgyklą, matyti japonų 
ir anglų kalbomis aiškūs užra
šai, prašantys svečius čia būti 
tvarkingai apsirengusiais, su 
švarkais ir t. t. Kaip paprastai, 
amerikiečiai elgiasi visiškai lais
vai ir nieko nepaiso: už stalų 
matėsi demokratinė pralobusių 
žmonių minia, “sportiškai” ap
sirengę, atsisagstę, su margais 
marškiniais, kurių trumpos ran
kovės nedengė gausiai gauruo
tų rankų. Vėliau juos teko ma
tyti Tokijo viešbutyje. Jie labai 
mėgsta sėdėti laukiamose salė
se. Ten visos vietos jų buvo už
imtos. Atrodo, lyg jie vieni čia 
būtų.

Vienos vakarienės metu ma
no palydovo draugas, taip pat 
studijavęs Amerikoje ir šiuo me
tu dirbantis Japonijos 'laivų 
bendrovėje, humoristiškai aiški
no, esą amerikiečiai mėgsta sė
dėti laukiančiųjų salėse, nes yra 
“lobbyistai”.

Tikrumoje jie yra pripratę 
sėdėti “porčiuose”, stebėti pra
eivius gatvėje. Dauguma jų bu
vo senyvi žmonės, kūningi ir ap
smukę. Jie labai kontrastiškai 
atrodo japonų tarpe, kurie buvo 
daug smulkesni, tvarkingai apsi
rengę ir grakštūs.

Tie amerikiečiai turistai buvo 
paprasti žmoneliai, turintieji 
šiek tiek santaupų ir užtikrintą 
senatvę bei skubą dar pasinau
doti ir “susivalgyti” prieš atei
nantį saulėlydį.

Tokijo didieji viešbučiai tu
ri tikrai puošnias, jaukias ir 
labai tvarkingas valgyklas. Eilės 
jaunų padavėjų žalio šilko “ki
mono” drabužiais atrodė gražios 
kaip lėlės. Jų “kapitonai”, dai
lios išvaizdos vyrai, gražiom uni
formom, vadovavo visam aptar
navimui labai tvarkingai ir man
dagiai. Grojo nedidelis stygų, gi
tarų ir pianino orkestras labai 
malonias havajų melodijas, šo
kiu muzika janonu ausims yra 
nergrubi. Ypač moderniųjų šo
kių muzikos jie nemėgsta.

Darbšti tauta
Gyvendamas ir keliaudamas 

Japonijoj, turėjau progos iš ar
ti pažinti jos tautą ir kraštą. Ja
ponai yra labai darbšti, tvarkin
ga ir švari tauta. Jų demokrati
nė tvarka yra pagrįsta labai tei

kapas — apie 400 asmenų. Tai 
kapas daugiausia jaunų Vengri
jos žydžių, mirusių šiltine. Čia 
paminklas, gėlės, vainikai. Sa
lia lietuvių kapų yra paminklas 
lenkų kariams, žuvusiems Puc- 
ke dar 1939 m.

Autorius primena, kad pava
sarį, vasarą, Vėlinių dieną kaž
kieno ranka tvarko lietuvių 
stutthofiečių kapus, kažkas pa
deda gėlių, kartais ir vainiką. 
Kuklus atminimas, bet tikriau
siai labai nuoširdžiai reiškiąs gi
lią pagarbą ir dėkingumą. Gal 
artimiausiu metu lietuvių kapai 
Pucke susilauks naujų antkapių 
ir bendro paminklo. Esą tėvynė 
Lietuva toli, gyvenimas ir lai
kas bėga, bet ano meto kovoto
jų atminimas neužges lietuvių 
širdyse.

Dar yra nemažas skaičius iš
likusių stutthofiečių. Daug jų 
mirė pokario metais^ Daugiausia 
buvusių kacetininkų gyvena Lie
tuvoje, būrelis — Vakaruose. 
Yra jų ir Lenkijoje. Jų iniciaty
va prisimenami ir Stutthofo kan
kiniai. Štai, Slupske vietinės 
lietuvių draugijos iniciatyve vie
nas susirinkimas kaip tik ir bu
vo paskirtas prisiminti ir pa
gerbti lietuviams kacetininkams. 
Susirinkime dalyvavo dabar 
Lenkijoje gyveną buvę stuttho- 
fiečiai — Jonas Katinauskas iš 
Gdynės ir Vladas Butkus iš 
Slupsko.

Gražu ir prasminga, kad ir 
Vakaruose prisiglaudę buvę 
Stutthofo kacetininkai bent ret
karčiais yra prisimenami plates
nių mūsų visuomenės sluogsnių. 
Savo metu buvo spaudoje žinu
čių, kviečiančių savąja auka 
prisidėti prie a. a. kun. A. Lip
niūno kapo sutvarkymo. Tai tik
rai vertinga ir dėmesio verta 
iniciatyva!

singais pagrindais ir moraliniu 
teisingumu. Jie savo vertę jau
čia, savimi pasitiki ir laukia ki
tų pagarbos. Jie yra labai jaut
rūs ir greitai užsigauna, jei pa
stebi jų buities kritiką ar ne
vertinimą. šiaip, paviršiuje jie 
yra labai taktiški ir mandagūs, 
tačiau viduje dažnai turi visiš
kai kitokius jausmus. Jiems yra 
bendras tas Azijos žmogaus at
sargumas ir kartais kiek suktas 
gudruoliškumas.

Grįžti nesinori
Turistiniu atžvilgiu kraštas 

mums atrodo labai egzotiškas, 
tačiau labai svetimas, kuriuo 
gana greitai galima atsidžiaug
ti. Palikus jį, nedaug lieka noro 
vėl čia sugrįžti, kaip kad Euro
pos kraštų atveju. Čia nerasi nei 
tokių meno turtų, nei operų, 
nei kitų ryškių kultūros apraiš
kų, kurios vėl tave trauktų. O ir 
tas kelias į šį tolimą pasaulio 
užkampį yra labai ilgas net ir 
lėktuvais skrendant. Gal kiek ir 
pavojingas.

Auštant dar miegančiomis 
Tokijo gatvėmis skubėjome at
gal į lėktuvą. Skrendant prieš 
saulę, ta diena ir naktis pasida
ro taip trumpa, kad tik kitą ry
tą pasiekėme San Francisco 
miestą.

Neramus vandenynas
Ramusis vandenynas pasidarė 

šį kartą neramus. Havajuose pa
darius paskutinį “pilną pripyli- 
mą” ir keleiviam pasipuošus ria- 
vajiškais gėlių vainikais, lėktu
vas pakilo į audringą naktį. Lie
tus čaižė, vėjai daužė visą laiką. 
Kas blogiausia — labai vėluo
jamos! Mano lėktuvas San Fran
cisco mieste bus jau išskridęs į 
Čikagą.

Pasakiau savo rūpesti lėktuvo 
tarnautojui. Jis japonišku tvar
kingumu šokosi man padėti. Nu
sileidus mano lagaminas buvo 
jau jo rankose ir specialiu veži
mėliu - lėkėme galvotrūkčiais 
prie mano ' lėktuvo. Dar tebe
stovi. Ir jis truputį pavėlavęs, 
nors visi keleiviai jau susodinti. 
Guliverui ir šį kartą pasisekė...

Patarimas nelaimės atveju
Besiruošdamas šiai kelionei ir 

susirašinėdamas su savo palydo
vu, kurį jau pažinau asmeniškai, 
kai jis kiek anksčiau su savo 
viršininku lankėsi nas mane, 
klausiau ii patarimo lėktuvo ne
laimės atvepi. Jis iuokdamasis 
rašė, esą, jei nukrisime arčiau 
Amerikos krantų, tai geriau ryk
liu truputi pasisaugoti. Rvkba’ 
arčiau Japonijos krantu 
draugiškesni. Girdi, iei s” ja’« 
pasiseks kiek susidraugauti, tai 
ryklys išneš jus įsikabinusi iki 
kranto.

NORITE SUSIPAŽINTI SU
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI
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LIETUVIŲ IR LENKŲ SANTYKIAI
Lenkų žurnalo "Kultūra" pastabos apie santykius ir būklę 

okupuotoj Lietuvoj bei rusų užmačias
Greičiausiai iš Vilniaus krašto ki

lęs E. Žagiell vėl davė ■ Paryžiuje 
leidžiamame lenkų žurnale “Kultū
ra” 1970 m. 1—2 nr. gana platų 
straipsnį apie lietuvių - lenkų san
tykius. Iš dalies tai yra atsakymas 
į prof. St. Žymanto straipsnius “Dir
voje”. Įdomesnes atsakymoi vietas 
pateikiame “Tž” skaitytojams.

St. Žymantas ilguose savo 
straipsniuose “Dirvoj” prikišęs 
E. Žagielliui, kad šis, rašydamas 
apie šiandieninę Lietuvą, nesu
minėjo Lietuvos Mokslų Akade
mijos. Į tai autorius atsako, kad 
priekaištas labai teisingas, ta
čiau jis, naudodamasis išeivijos 
ir pavergtos Lietuvos šaltiniais, 
negalėjo tos temos plačiau pa
liesti, nes pvz. vilniškėj enci
klopedijoj randama, kad Lietu
voje veikia net šimtas tyrimų 
institutų su 3.000 tarnautojų. 
Tokios žinios esančios nelabai 
įtikinančios.

Dvejopi lenkai
Kalbėdamas apie pačius san

tykius, E. žagiell sako, kad yra 
tam tikros analogijos tarp lie
tuvių — lenkų ir vokiečių — 
lenkų santykių. Varšuvoje vo
kiečiai esą skirstomi į “gerus” 
— rytinius ir “blogus” — vaka
rinius, nepripažįstančius Ode
rio — Neisės sienos. Vilniuje 
laikotarpis iki 1939 m. vadina
mas lenkiška okupacija. Visdėl- 
to Lenkijos liaudies respublikos 
25-čio gyvavimo proga, nežiū
rint, kad tai buvo į mėnulį nusi
leidimo diena, vilniškė “Tiesa” 
labai gražiai atsiliepusi apie 
Lenkiją, paskirdama net pusę 
savo numerio.

Ir emigracijoj lietuviai esą 
skirsto lenkus į “blogus”—reiš
kiančius pretenzijas į Vilnių ir 
“gerus”. Pirmieji reiškia preten
zijas į Vilnių, tad su jais ne tik 
negalima kalbėtis, bet ir nėra 
jokio reikalo jieškoti bendros 
kalbos. Antrieji — geri esą jau 
susitaikę su Vilniaus netekimu. 
Pats gyvenimas diktuoja su jais 
rasti bendrą kalbą, nes esama 
daug bendrų, jungiančiu reika
lų. Patvirtinti savo teigimams 
E. Žagiell ima “Dirvos”, “Mū
sų Pastogės” ištraukas ir, ne
nurodydamas lietuviško išeivijos 
laikraščio, pateikia sekanti jo 
komentarą: “Reikia stebėtis, 
kad išeivijos lenkai nepažįsta ar
ba užmiršo Lenkijos geografiją, 
laikydami ukrainietišką Lvivą ir 
Lietuvos sostine Vilnių rytinės 
Lenkijos dalimi.” Autorius sako, 
esą užtenka mažos kibirkštėlės 
senos nesantaikos įsiliepsnoji- 
mui.

Sovietu tikslai
Įdomiausia yra straipsnio pa

baiga, kur autorius kalba apie 
lietuvių ir lenkų vis dažnesnį 
kontaktą su savais kraštais. 
Normali turistinė viza leidžia 
penkias dienas praleisti Vilniu
je. Kartais esą leidžiama išvyk
ti į Kauną, labai retai — į pro
vinciją. Gyventojai nenoriai kal
ba politiniais klausimais. Atsi
sveikindami primena, kad apie 
bendrą krašto situaciją jie ne
kalbėjo todėl, nes esą svečias jos 
nesuprastų. Teisingai. Kaip ga
lima suprasti, kai aplink kalba
ma apie technikos pažangą, o 
Kauno — Vilniaus vieškelyje 
sutinkama tik keletas įvairaus 
tipo autovežimių.

Lietuviai patriotai esą stoja į 
partiją, nes tai vienintelis foru
mas, iš kurio galima turėti tam 
tikrą įtaką į reikalų tvarkymą. 
Jų tezė, berods, yra tokia: neteis
kite mus pagal tai. ką sakome, 
bet pagal tai, ką darome.

Kiek perdėtos esą išeiviu kal
bose sovietinės krašto rusifika
cijos pastangos. Šis tas paliko iš 
komunistinės formulės — ko
munistinis turinys, tautinė for- 
m a.

Atsižvelgdama į vidinę įtam
pą, Sov. Sąjungos vyriausybė 
stengiasi savo piliečius įtikinti, 
kad viskas tvarkoj, gyvenimas 

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, j 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”.

Turiu banke keletą tūkstančių dolerių. Dėl tam tikrų priežasčių 
norėčiau juos išimti ir laikyti namie. Ar nedraudžiama taip daryti?

' Hamiltonietis
Nėra jokio draudimo atsiimti pinigus iš banko ir laikyti namie. 

Tiktai septynias dienas prieš atsiėmimą didesnės sumos pinigų reikia 
pranešti bankui. Vis dėlto perspėjame, kad laikymas tiek pinigų na
mie yra labai neišmintingas ir net pavojingas.

1969 metais man suėjo 70 m. amžiaus ir aš gavau senatvės pen
sijos $936. Be to. uždirbau $3.000. Ar man reikia mokėti pajamų mo
kesčius už pensiją ir uždirbtus pinigas? G. I.

Pasiteiravus mokesčių įstaigoje, gautas atsakymas — taip, reikia 
mokėti. Tai pažymėta ir mokesčių brošiūroje. Jūsų atveju prie gau
to uždarbio reikia pridėti ir gautos pensijos sumą.

normalus, stabilizuotas. Paleng
vinimas kelionių iš užsienio sie
kia ne tik svetimos valiutas, bet 
ir įtikinti savuosius piliečius, 
kad ir užsienio svečių akyse 
būklė yra normali. Sov. Sąjun
gos spaudoj plačiai skelbiamos 
žinios apie lankymąsi Kremliuj 
nykštukinių valstybių vyriausy
bės galvų įrodo, kaip svarbu yra 
Sov. Sąjungai įskiepyti savo pi
liečiams, kad ji yra priimta į 
“bendrą draugija”, kad status 
quo visame pasaulyje yra laiko
mas normaliu bei nusistovėju
siu.

Viename sovietinės gamybos 
lietuviškame filme yra scena, 
kurioje komunistas sako 1945 
metų Lietuvos partizanui: “Sov. 
Sąjungą sutriųskino visą hitle
rinę galybę, o jūs prieš mus iš-, 
einate.”

Sunaikinimas lietuvių laimėjL 
mo vilties esąs paremtas sena 
rusiška doktrina, susijusia su 
Lietuva. Muravjovas Korikas sa
vo atsiminimuose rašė: “Pirmas 
ir pagrindinis uždavinys sukili
mo malšinime, yra sunaikinti 
sukilėlių tikėjimą į pergalę.”

Paruošė K. Baronas

Esate 
naujas 
Kanadoje?
Štai ką turite žinoti 
apie pajamų mokesčius

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

reikia pagalbos? 
naudokitės mūsų 
vadovu
(arba mūsų tarnautojais)

/S\ Department of National 
\S^ Revenue
The Hon. Jean-Pierre Cdte, 
Minister



Augau kaip gėlė ant uolos,,.
Stalino duktės Svetlanos kelias nuo Kremliaus iki Velykų ryto Šveicarijoj

Visiems naujiesiems draugams, ku
riems esu skolinga už savo gyveni
mą ir laisvę.

Svetlana (knygos dedikacijoje)

Keistų ir neįtikėtinų dalykų 
pasitaiko už geležinės uždangos. 
Viena tokių staigmenų yra Sta
lino dukters Svetlanos Aliliuje- 
vos pasitraukimas į laisvuosius 
vakarus 1967 m. ir drąsus kal
bėjimas bei rašymas, atsklei
džiąs raudonosios imperijos bei 
jos vadų gyvenimą, kurį ji, kaip 
diktatoriaus duktė, gerai pažino
jo. Per, palyginti, trumpą lai
ką, išėjo iš spaudos jau dvi jos 
knygos. Po pirmosios mažesnės 
apimties knygos, pavadintos 
“Dvidešimt laiškų draugui” ir 
rašytos autorei tebegyvenant 
Maskvoje, štai turime jau ir 
antrąją — “Tik vieneri metai” 
(Only One Year), rašytą jau iš
eivijoje. Tai platus 446 psl. vei
kalas, kuriame autorė giliai in
teligentišku ir jautriu žvilgsniu 
biografiniuose rėmuose atiden
gia vaizdą tos sistemos, kurią 
ji tikėjo, kuriai aukojosi ir ku
ria galutinai nusivylė, nutrauk
dama visus ryšius, nežiūrint to, 
kad ten liko jos tėvynė ir... 
vaikai. Pravartu ties tokia reta 
knyga sustoti.

Dokumentinė biografija
Dokumentinę biografiją auto

rė pateikia kopijoje rašto, kuri 
jį pati rašė aną atmintiną 1967 
m. kovo 6 dienos vakarą, ką tik 
peržengusi J. A. Valstybių 
ambasados slenksti Delhi mies
te, Indijoje (200-204 psl.). Iš čia 
sužinome, kad ji gimusi 1926 m. 
Buvo antrosios Stalino žmonos 
Nadeždos Aliliujevos duktė. Iš 
tos pačios motinos ji dar turėjo 
brolį, vėliau buvusi raudonosios 
armijos aviacijos generolą Vasi
lijų Staliną. Kitą broli turėjo iš 
pirmosios Stalino žmonos, anks
ti mirusios.

Švelnios ir jautrios motinos, 
kurią Svetlana labai mylėjo, ne
teko būdama šešeriu metu am-

Velykų ryto procesija Kuliuose, okupuotoj Lietuvoj, 1969 metais

(Tęsinys iš pr. numerio)
Savaime suprantama, kad ši

tokios grupės pažadina ir kitus 
Bažnyčios narius telktis taip pat 
i grupes ir pradėti kovą. Euro
poje šiandien tai dažnas daly
kas. Vienos kunigų grupės pa
reiškimas esti paneigiamas kitos 
kunigų grupės pareiškimo; vie
nos kunigų grupės spaudimas į 
vyskupą ėsti atsakomas kitos 
grupės pagarbos pareiškimu 
tam pačiam vyskupui Demokra
tinėje valstybėje visa tai norma
lu ir suprantama. Betgi Bažny
čioje tokios grupės bei tarpusa- 
vė jų kova yra tragiška pačio
je savo esmėje, nes ji sunaikina 
tai, ko siekiama. Anos “apati
nės grupės” mėgina kalbėti at
stumtųjų, prislėgtųjų, abejojan
čiųjų, atšalusiųjų vardu. Tačiau 
pavertosios savo siekius (savyje 
gerus bei kilnius!) opozicija, jos 
savaime palaidoja pasitikėjimą 
net ir tuose, į kuriuos jos krei
piasi, ir tuo griauna savo pačių 
darbą. Norėdamos praplėsti sie
lovadą ligi visumos, jos nejučio
mis virsta sektomis bei origina
lų ar net psichiškai nenormaliu 
būreliais. Mėgindamos suprasti 
Bažnyčią taip, kad joje tilptų ir 
ateistai (plg. minėtą Schaefer 
straipsnį, p. 37-38), šios grunės 
paverčia ją profanine savišal
pos draugija. Vykdydamos spau
dimą į “viršutines grupes”, jos 
susilaukia Bažnyčios ganytojų 
nusigrįžimo: šių grupių suvažia
vimo atstovu nepriėmė nei Eu
ropos vyskupų konferencija 
Chure (Šveicarijoje), nei popie
žius Romoje. Juk argi netragiš- 
ka, kad katalikų kunigų suva
žiavimui Romoje jokia kataliku 
įstaiga nedavė salės ir kad šiam 
suvažiavimui teko todėl posė
džiauti valdensų (eretiku!) teo
logijos fakulteto rūmuose! Ar
gi tai ne simbolis visai šių “apa
tinių grunto” veiklai? Kas mė
gina Bažnvčioie elgtis tain, kain 
elgtųsi demokratinėje pasaulio 
bendruomenėle. atsiduria akli- 
gatvvie. Dabartinis Bažnyčios 
demokrateii^o vvksmas ir vra 
tykomas didžiulio navoiaus ne
tekti i toVi akltoatvi. Nuostabu 
tik. kad i šitoki akligatvi vairuo
ja visų pirma kunigų grunės. va- 

žiaus. Dokumentinėje biografi
joje sakoma, kad motina nusi
žudė, tačiau kitose knygas vie
tose autorė prisimena Maskvoje 
buvusį gandą, kad ji gal buvusi 
paties Stalino netiesiogiai nu
žudyta. Vaikystėje ir jaunystė
je Svetlana gavo gana gerą hu
manistinį išsilavinimą, anksti iš
moko anglų kalbos. Studijavo 
Maskvos universitete, kurį 1940 
m. baigė, pasirinkusi modernią
ją istoriją kaip pagrindinį daly
ką. Be to, dar studijavo pasauli
nės literatūros institute Mask
voje.

Painios vedybos
Būdama studentė, ji ištekėjo 

už studento G. Morozovo, žydų 
kilmės. Stalinas tų vedybų ne^ 
palaimino ir niekad žento nema
tė. Nors iš tų vedybų gimė 
Svetlanos sūnus Juozas, šiuo 
metu tebegyvenąs Maskvoje, ta
čiau vedybinis gyvenimas ilgai 
netruko: jiedu išsiskyrė 1947 m. 
Po kelerių metų Svetlana ište
kėjo už tėvo parinkto Jury žda- 
novo, garsiojo komunisto ir Sta
lino draugo A. Ždanovo sūnaus. 
Apie šias vedybas Svetlana kal
ba kaip apie “labai nelaimin
gas”, privedusias prie skyrybų 
vos po poros metų ir palikusias 
Svetlanai dukterį Kotryną, šiuo 
metu tebesančią Maskvoje.

Dar prieš tėvo mirti Svetlana 
išsikėlė su vaikais iš Kremliaus 
ir apsigyveno kukliame bute 
Maskvoje. Gyveno iš pensijos 
(gal, sakytume, valdžios para
mos) bei iš pripuolamų darbe
lių kaip vienos leidyklos vertė
ja. Taip prabėgo keliolika metu, 
vaikai užaugo, o mama susipaži
no su pasigydyti atvykusiu Indi
jos komunistu Braješ Singh. 
Pilkoje ir bedvasėje aplinko
je jieškodama bent vieno tikro 
žmogaus tūkstantinėse masėse, 
ji susitiko lyg su neapčiuopiamu 
dvasiniu šaltiniu. Susitiko ir ne
išsiskyrė iki Braješo mirties po 
poros metų. Bet Braješ dvasia, 
kaip Svetlana sako, ją lydėjo ir

ANTANAS MACEINA

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
dinasi, grupės tų Bažnyčios ga
nytojų, kurie stovi arčiausiai 
prie tinkinčiųjų masės, neregė
damos, betgi kad šios masės jau 
pradeda nuo jų nusigrįžti.

Ar tai reiškia, kad Bažnyčia 
ir toliau turėtų pasilikti monar
chinė, kaip kad ji yra buvusi 
pastaraisiais š i m t m e č i a is? 
Anaiptol! Dabartinis Bažnyčios 
demokratėjimas yra įžvalga, kad 
monarchinio principo vykdymas 
Bažnyčioje yra atgyvenęs ne tik 
istoriškai, bet ir esmiškai. Nes 
monarchizmas Bažnyčioje per- 
mažai vertino tikinčiojo asmens 
absoliutinę vertę nė kiek nema
žiau kaip fariziejai Senajame 
Įstatyme, apie kuriuos pats Kris
tus sakė, esą jie “riša sunkias 
ir n e p a k e 1 i a m as naštas 
ir deda žmonėms ant pečių” 
(Mt. 23, 4). Kas bent kiek ar
čiau yra susipažinęs su bažny
tinėmis praktikomis dorinėje, 
teisinėje, administracinėje, li
turginėje, mokyklinėje srityje; 
kas žino, kaip popiežiaus kurijos 
valdininkai elgiasi su jiems ne
patikimais teologais bei apskri
tai katalikais; kas yra patyręs 
indekso įstaigos papročius 
smerkti autorių, nepasakant jam 
pagrindo ir neleidžiant jam pa
siaiškinti, — tas gali ir turi mo- 
narchizma Bažnyčioje atmesti 
kaip priešingą pačiai jos esmei 
būti meilės, tiesos ir teisingu
mo bendruomene, šia prasme 
demokratėjimo vyksmas yra 
sveika bei sveikintina atoveika 
monarchizmui. Nes Bažnyčią 
valdantieji yra ne jos valdovai 
pasauline prasme, bet tarnai: 
valdomoji funkcija Bažnyčioie 
yra esmingai tarnaujamoji funk
cija. Kain Bažnyčios Viešpats 
atėjo i žeme tarnauti, tain turi 
tarnauti ir jo nastatytieii virši
ninkai. pradedant poniežium. 
baigiant vikaru — tarnauti Die
vo tautai jos kelyje nėr nasau- 
li amžinostos buveinės Itokiri. 
šiuo atžvilgiu demokratėjimas 
Bažnyčioje yra ne kas kita, kaip 

toliau. Atvežusi Braješ pelenus į 
šventosios Gango upės Indijoje 
vandenis, ji į Sovietų Sąjungą 
nebegrįžo.

Vaikystė Kremliuje
Kremliuje prabėgo Svetlanos 

vaikystė, kur pradžioje ji buvo 
mylima ne tik motinos, bet ir 
tėvo.

Jis (Stalinas) mylėjo mane tol, 
kol buvau tik vaikas... Jis man ro
dydavo netgi tokį švelnumą, kokio 
niekad niekam nėra rodęs vėliau... 
Bet kai aš pradėjau rodyti savo “aš”, 
jis pradėjo nuo manęs tolti ir šalti. 
(368 p.)

Toliau autorė pasakoja, kaip 
vieno gimtadienio proga ji nu
siuntė tėvui savo fotografiją su 
parašu. Didžiausiam nustebi
mui, ji gavo fotografiją atgal. 
Skersai jos buvo tėvo ranka pa
rašyta: “Tavo veidas turi įžei
džiančią išraišką”. Svetlana tik 
vėliau suprato, kad tą įžeidimą 
tėvas įžiūrėjo jos tiesiame akių 
žvilgsnyje. Jis tikėjosi jos “kuk
laus” žvilgsnio i žemę.

Kai Svetlana buvo 12 metų, 
tėvas liepė jai skaityti komu
nistų partijos istoriją, tėvo ver
siją. “Aš niekad negalėjau prisi
versti tai padaryti — viskas bu
vo taip nuobodu. Kai tėvas tai 
sužinojo, labai supyko” (368 p.)

Gyvenimas Kremliuje augan
čiai merginai palengva prilygo 
kalėjimui.

Jokia tiesa neprasiveržė pro Krem
liaus tvoros mūrus, kurie skyrė šią 
pili nuo visos Rusijos. Už tų sienų aš 
augau kaip augalas ant uolos, siek
dama šviesos, gaudama dvasios mais
to iš oro... Aš siekiau to oro ir 
šviesos visomis jėgomis ... Tik uni
versitetas, mokyklos buvo tos skylės, 
pro kurias aš gaudavau gaivesnio 
oro ir šviesos. (150 p.)

Senstantis Stalinas pradėjo 
nepakęsti kitos nuomonės, iš
skyrus savo. Idealistiškai nusi
teikusiai Svetlanai to buvo per
daug.

Pasidarė nebejmanoma šnekėti su 
juo. Pradėjau vengti su juo net su
sitikti. Paskutiniaisiais keliais me
tais mes pasimatydavome tik kartą 
per kelis mėnesius. (155 p.)

Su tokia nuotaika Svetlana 
paliko Kremlių.

Negalėjo pabučiuoti
Viskam ateina galas. Atėjo jis 

ir diktatoriui Stalinui. Nors tė
vas buvo jai likęs svetimu žmo
gumi, tačiau savo, kaip dukters, 
pareigą ji atliko — budėjo prie 
mirštančio, dalyvavo laidotuvė
se, tik niekaip negalėjo prisi
versti, pagal rusų paprotį, atsi
sveikinant pabučiuoti velioni į 
kaktą.

Nevisi Rusijoje nekentė Stalino. 
Prie jo karsto buvo tokių, kurie 
džiaugėsi jo mirtimi, bet buvo ir to
kių, kurie nuoširdžiai verkė ... Ma
čiau maršalą Rokossovski — jo uni
forma buvo šlapia nuo ašarų, bet 
Togliatti (Italijos komunistų vadas)

tarnaujamosios funkcijos pabrė
žimas bei reikalavimas, kad ji 
būtų vykdoma tų, kurie pašvęs
ti valdyti, čia gludi teigiama de
mokratėjimo pusė bei jos vertė.

šita tačiau puse demokratėji
mas ir išsisemia. Jeigu jis eina 
toliau, jeigu jis mėgina tapti 
bažnytinio valdymo forma, pri
siimdamas pasaulinės demokra
tijos būdus (rinkimus, opozici
ją, kovą tarp grupių), jis lygiai 
iškreipia Bažnyčią, tą meilės, 
tiesos bei teisingumo bendruo
menę, kaip ir monarchizmas. 
Jis lygiai pavergia asmenį gru
pės valiai, kaip monarchizmas jį 
pavergia kurio nors viršininko 
(vyskupo, abato, klebono) valiai. 
O kad, sakysime, vyskupijos si
nodas turėtų daugiau išminties, 
negu jos vyskupas, tai grynai so
vietinis principas, kuri vienas 
sovietų rašytojas išreiškė žo
džiais: “Kareivių batalijonas 
daugiau žino, negu geriausias 
generolas”. Kai šis principas 
pradedamas vykdyti Bažnyčio
je. grėsmė asmeniui darosi vi
siškai reali. Reali ji tada yra ir 
Bažnyčiai kaip dieviškosios tie
sos saugotojai.

Išvada: kiekviena valdymo 
forma yra “iš pasaulio”; kiek
viena tad Bažnyčiai .netinka; 
pritaikinta ji virsta tragiška, 
nes sunaikina tai, ko ii siekia, 
būtent: ugdyti tikintįjį ligi Kris
taus amžiaus pilnybės. Tai rei
kia visados turėti prieš akis, kal
bant anie struktūrines pakaitas 
Bažnyčioje.
4. BAŽNYČIOS TAUTĖJIMO 

TRAGIKĄ
Trečiasis bruožas, būdingas 

Bažnyčios po II Vatikano susi
rinkimo. yra jos tautėiimas. Il
gus amžius Kat. Bažnvčia — 
priešingai Rytų Bažnyčiai — di
džiavosi savo anttautiškumu. Ji 
jautėsi esanti tasai paties Kris
taus minimas, iš menko garsty- 
čio grūdelio išanges medis, ku
rio šakose apsigyvenę įvairūs

Kristus yra mūsų tautos ir viso pasaulio dvasinė šviesa. “Aš — pa 
šaulio šviesa., Kas mane seka, nevaikščioja tamsybėse; jis turės gy
venimo šviesos“ (Jon. 8, 12).
sėdėjo visai ramus (378 p.) ... Ki
ti vėl žvelgė i karstą su baime, lyg 
ir norėdami Įsitikinti, ar tikrai jis 
yra miręs.

Bet tų, kurie liūdėjo dėl Sta
lino mirties, buvo mažuma. Dau
gumos nuotaikas autorė perduo
da taip: <

Žaibas pataikė i pačią kalno vir
šūnę, ir griaustinis nuriedėjo per 
visus slėnius, pranašaudamas šiltą 
lietutį ir mėlyną dangų. Kiekvienas 
buvo ilgai laukęs šio tyro dangaus, 
laisvo nuo nejudančių debesų, kurie 
taip ilgai kabojo virš galvų, žmonės 
pradėjo kvėpuoti, kalbėti, mąstyti, 
lengviau vaikščioti gatvėmis ... Aš 
buvau tarp jų. (146 p.)

Tas asmeninės laisvės pajau
timas privedė prie to, kad Svet
lana atsisakė nemėgstamos tėvo 
pavardės ir oficialiai pradėjo 
vadintis Aliliujeva (motinos 
mergautinė pavardė), o 1962 m. 
apsikrikštijo ortodoksų apeigo
mis.

Kelias j Dievą
Apie Svetlanos kelią į religi

ją galima būtų rašyti atskirai. 
Kaip ji pati pasisako, ištisos re
liginės bendruomenės šiuo me
tu prašo ją parašyti tuo reikalu 
atskirą knygą? To jausmo šak
nys glūdi motinos švelnume. 
Per daugeli metų religinės-filo- 
sofinėš mintys buvo jai gaivi at
svara prieš bjaurų visur vyravu
si materializmą. Tas mintis su
stiprino paskutiniojo jos vyro

Interview vietoje

paukščiai, šių šakų globiami ir 
tuo būdu jungiami į vieną šei
mą. Viena organizacija, vienas 
įstatymų kodeksas, viena litur
gija buvo ryšiai, kurie siejo tau
tas bei kultūras Kat. Bažnyčio
je. Tautinės bei kultūrinės skir
tybės nors-ir nebuvo visiškai už
gniaužtos, tačiau jos galėjo 
reikštis tik religinio gyvenimo 
pakraštyje arba tik kaip išimtys, 
nesudarydamos bendros plot
mės. ši gi bendra plotmė vi
som tautom ir visom kultūrom 
buvo ta pati. Tiesa, ji buvo ga
na stipriai persunkta lotynišką
ja dvasia. Kadangi ši dvasia ne
buvo kokios nors istoriškai gy
vos tautos, o jau mirusios kultū
ros dvasia, todėl Kat. Bažnyčios 
lotyniškumas nebuvo pergyve
namas kaip vienos tautos virše
nybė arba net priespauda. Grei
čiau tai buvo anttautinis ryšys, 
jungiąs tautas Į vieną visuotinę 
Bendruomenę. Todėl katalikas 
žmogus galėjo palikti savą šalį 
— laisvai ar prievarta — ir tapti 
svetimšaliu tautiniu atžvilgiu. 
Tačiau jis niekur nesijautė sve
timšalis religiniu atžvilgiu. 
Kiekvienos Mišios kiekvienoje 
viso pasaulio bažnyčioje jam bu
vo taip lygiai savos, kaip ir jo 
paties šalyje. Tain pat ir visi ki
ti sakramentai. Jei kalba kiek 
kaikur ir kliudė (nvz. išpažinties 
atveju), tai jos galima buvo šiek 
tiek pramokti. To ir pakako, nes 
tautinės kalbos Kat. Bažnyčioje 
nevaidino pagrindinio vaidmens. 
Tą patį reikia pasakyti ir apie 
bažnytine saranga (parapijos, 
vyskupijos, vienuolijos), ir apie 
įstatvmus. Kat. Bažnyčioje sve
timšaliu. peržengus taktines sie
nas. nebuvo ir nenrivalėjo būti. 
Visi buvo nridengti vieno ir to 
paties didžiulio, plačiai išsiša
kojusio medžio.

Bet ar tai reiškė, kad Bažny
čios anttautiškumas nriklanso 
nrie esmtoiti jos savybių? Atro
dė. kad taip, bet tik tol. kol Baž
nyčia plito Vakarų žemynuose

indiečio jieškojimas gyvenimo 
prasmės su rytietišku pietijnu. 
Metų metais Svetlana puoselėjo 
tas mintis giliai paslėptas savy
je, ir jos pagaliau plačiai išsi
veržė tik pasiekus Vakarus — 
pirmąjį laisvą Velykų rytą vie
noje katalikų katedroje Šveica
rijoje:

Aš taip pat meldžiausi. Paprasta 
malda liejosi tiesiai iš mano širdies: 
“Ačiū Tau, Dieve! Ačiū už visa, ką 
davei man savo duosnia ranka. Pa
dėk mano vaikams! Padėk jiems, iš- 
gelbė juos, patark jiems, sustiprink. 
Išgelbėk ir padėk... Klūpojau ant 
medinio suolo, suspaudusi rankas, 
užmerkusi akis..; Šalia manęs klū
pojo policininkas (Šveicarijos val
džios skirtas jos apsaugai), šešių vai
kų tėvas. Nebuvo skirtumo: ortodok
sų bažnyčia, indiečių šventykla ant 
Gongo upės krantų, katalikų katedra 
— visur žmonės meldėsi prašydami 
meilės, pagalbos, taikos (221 p.).

Bv. K.

Kas tiki i mane, tiki ne i 
mane, bet i tą, kuris yra ma- ? 
ne siuntęs. Ir kas mane mato, S 
mato tą, kuris mane siuntė. / 
Aš, šviesa, atėjau i pasauli, 
kail kiekvienas, kuris tiki i ’• 
mane, nepasiliktų tamsybėje, i' 
Kas girdi mano žodžius ir jų 
nesilaiko, aš jo neteisiu, nes 2 
aš atėjau ne teisti pasaulio, c 
bet jo gelbėti. )

(Jon. 12, 44-48)

— Europoje ir Amerikoje. Kai 
tik ji pamėgino kelti koją Azi- 
jon bei Afrikon ir kai šių žemy
nų tautos pasiekė augštesnės 
kultūrinės bei tautinės sąmonės, 
jos panorėjo dalyvauti Bažny
čioje irgi visu savo turiniu, kaip 
juo dalyvavo graikai bei romė
nai. Jei Bažnyčia galėjo būti su- 
lotyninta, kodėl ji negalėtų būti 
sukinietinta arba suindinta? Ko
dėl visi lizdai anų bažnytiniame 
medyje susilėkusių paukščių 
turi būti vienodo pavidalo? Ar
gi nekiekviena paukščių rūšis 
suka lizdą pagal savą prigimtį? 
Todėl Rytų Bažnyčios teologai 
ir prikaišiojo Kat. Bažnyčiai, esą 
ji “nepašvenčianti kalbos, tos 
nuostabiausios tautinės dvasios 
apraiškos” (V. V. Zenkovskij). 
Pratęsdami šį priekaištą, gali
me pridurti, kad ji nepašven
čianti nė tautinių papročių, 
tautinės muzikos, tautinių šo
kių, tautinių drabužių, nes visų 
šių dalykų ji neįsileidžianti į 
šventyklą. Tai priekaištas, kurį 
kėlė — dar gerokai prieš II Va
tikano susirinkimą (1944-45) — 
prancūzų teologas, dabar kardi
nolas Jėan Danielou, sakyda
mas, esą “reikia tik įsivaizduoti, 
ką reiškia negrui ar kiniečiui 
mokvtis lotyniškai; misininkas, 
verčiąs šiuos vargšus žmonelius 
klausyti lotyniškų Mišių, iš tik
ro yra žiauriai negailestingas”; 
negailestingas ne kaip atskiras 
dvasiškis, bet kain atstovas su- 
lotynintos Bažnyčios, nešančios 
savą lotyniškumą į tokias tau
tas, kurios su juo neturi nieko 
bendro. Sis priekaištas liečia li
turgiją. Tačiau jis gali būti pa
kartotas tiek organizacijos, tiek 
įstatymų atžvilgiu. Tai, kas Baž
nyčios istorijoje išaugo iš Vaka
ru socialinių santvkių. gali ne
tikti ir dažnai netinka Rytų san
tykiam, kurie tiek šeimos. tiek 
visuomenės sąrangoje turi visiš
kai kitokių bruožų bei vertybių. 
Visa tai paneigti ir jų vietoje 
diegti vakarietiškus santvkius. 
išeinančius aikštėn bažnytinėje 
sąrangoje ir ios įstatymuose, 
reiškia visuotinumą paversti 
uniforma.

(Bus daugiau)
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Man patiko pelenai tėviškėje.
Jie guli švelniai pilki, kaip 

katė ant ugniakuro, ir tokie pat 
šilti; išsilaiko gyvi nuo ugnies 
iki ugnies per kiaurą dieną; 
snaudžia ir kartais gali panašiai 
suleisti į ranką nagus, kaip ka
tė, kai užtinki žariją, kuri ne
matoma, giliai įsikasus lūku
riuoja, kol bus paliesta.

Taip, man patiko pelenai — 
juos galėjau žarstyti tarp pirštų 
tokius minkštus ir beregint pra
nykstančius, nors prisilenkda
vau arti. Ne, aš nepūsdavau į 
juos — žinojau, kad negalima, 
nes jie staiga pasidaro negeri ir 
prikrenta Į akis, kad nė išverkti 
neįstengi — taip kalbėjo mote
rys. Tik jos, bet ne vaikai, mokė
jo pūsti, ir tai užsimerkusios, ir 
tiktai, kai matosi viena kita ang
lis — išmėtytos, kaip raudonos 
uogos pilkose vilnose. Aš įta
riau, kad joms tai buvo žaidi
mas: argi jos tiki, kad šitaip 
greičiau išgaus ugnį, negu už- 
brėžiant degtuką?

Mielieji, šiltieji pelenai! Kaip 
gera buvo slapta, kol nepamato 
namiškiai, pasemti jų rieškutes 
su baime ir viltimi, kad nudil
gins žarija, pabraukti per veidą, 
užsipilti ant galvos, į patį kase
lių sklastymą ir paskui kratyti 
galvą kaip katė, išvaryta iš ug
niakuro vietos.

Pet kodėl Pelenėje, kai kuni
gas bažnyčioje barsto ant galvų 
pašventintus pelenus, jų taip 
nenori, nes atrodo tokie sunkūs, 
rodos, nulauš sprandą. Nors jie 
yra iš pašventintų kadugiu, ne
atrodo nei pilki, nei minkšti. 
Kodėl?

Ar kad giedojimas ir maldos 
atrodo niūrios, ir kunigo veidas 
labai rimtas, ir žmonės, kurie 
priima pelenus, liūdni bei susi
mąstę? Toji nuotaika išlieka, 
kai namų šeimininkė ar pats 
ūkininkas atsiveža šventuosius 
pelenus, supiltus Į balčiausią no
sinę, ir pabarsto galvas tų, kurie 
bažnyčioje negalėjo būti.

Kodėl vaikui, tiek nedaug te
turinčiam metų, kilo tas pats 
jausmas ir įstrigo baisieji žo
džiai: “Dulkė esi ir dulke pa
virsi?”

Ar jie priminė Užgavėnių pe
lenus, kurių kietai prisipylę ko
jines jaunieji vaikiai ir mergės 
stengėsi apdaužyti vienas kitam 
nugaras ir į akis paleisti pelenų 
miglą? Ar tai tebuvo baimė tos 
iš tolo stebimos pelenų kojinių 
kovos? Mat, kai Užgavėnių žy
dai ateidavo, keliaudami pakie
miais, būdavo grubūs savo prie
šams. Ne, tų dviejų dienų pele
nai negalėjo turėti'jokio ryšio, 
nors atrodė, kad yra.

Gal turėčiau suprasti gyven
dama svetur, kur mūsų ugnia
kurai yra be malksnų ir pelenų, 
kuriais paženklina tikinčiųjų 
kaktas. O šie vaikščioja, saugo
dami visą dieną tas atgailos dė
mes, tarp dangoraižių, aukso, 
turtų. Vaikščioja laisvi, bet ne
ramus. Gal dėlto, kad visame 
pasaulyje po Užgavėnių ateina 
Pelenų diena ir už betkokios 
tvirtovės, net ir bankų rūsiuose, 
aiškiai girdėti tas pats šnabžde
sys: “Dulkė esi... ”

Ir galvoju, kad kiekviena die
na yra trečiadienis, o trečiadie
nis yra vidurys, kuris kerta sa
vaite, kaip diena ir naktis yra 
dalijama, kaip jaunystė ir se
natvė, kad žmogus vidurdienyje 
pagalvotų.

Tačiau ir čia, pasaulio žmonių 
vandenyne, mes esame kitokie: 
ant mūsų galvų užkrinta dar vie
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ni pelenai, kokių nepažįsta kiti. 
Tai mums, atbėgusiems iš na
mų, išvarytiems, nukrinta pele
nai iš sudegintų tėviškės miškų, 
sugriautų altorių, uždarytų baž
nyčių. Tai mūsų liūdėjimo ir pa
laiminimo, išskyrimo ir laisvės 
ilgesio pelenai. Jų negalima nei 
iššukuoti, nei sūriausiais vande
nimis išplauti.

Ir vargas mums, jeigu to geis- 
tume.

Tačiau ne tiktai liūdni daly
kai dedasi Gavėnioje. Vos tiktai 
nudulka Pelenų naktis, saulė 
atidaro savo didžiąją daržinę, 
kur suvežti ratai, ir pradeda 
ruošti juos Velykoms.

O, dar daug bus saulei darbo. 
Dar reikia praskelti gluosnių 
katinėlius, suželdinti beržus, už
auginti avižų daigelius avinėliui. 
Viskas turi būti padaryta užda
roje vietoje, užglaudoje, kur ne
prieina vėjai.

žinau, jog saulės negalima 
papirkti nei apgauti — ji pri
klauso Šviesai ir nieko nebijo. 
Štai, pažvelk augštyn, atsargiai, 
prisidengęs akis, ir pamatysi, 
kaip atsidaro didžioji jos ratų 
daržinė, kaip ji sukiojasi, rink
dama vietas, kur bus sukabin
ti vainikai iš jaunų beržo šake
lių, kurios taip skuba sužaliuoti, 
ir iš smegenėlių, tų vienintelių 
tokių mažų ir drąsių gėlių, ku
rios nebijo speigo — žydi ir kve
pia.

Štai, ji nušluosto tekinio sti
pinus ir taip sutvyska, kad net 
akis užsidengiu. O, sakysit, kad 
tai spinduliai, paprastas daly
kas, tačiau, tikėkit man, saulė 
ratus mėgina Velykoms, nes nė
ra didesnių švenčių, kaip jos.

— Mes tiktai todėl gyvename, 
kad ateina Velykos., — sakyda
vo mama, — nes/kitaip būtų 
amžina žiema, speigas, nors su
kūrentum visų miškų medžius. 
Pelenai užslopintų žemę.

Užtatai išeinu * kasdien, net 
jeigu ir snigti mėgina, debesis 
ant debesies suverstas, jeigu 
net tamsu vidurdienį. Išbėgu į 
kiemą ir sodą ir stoviu savo lau
kimo kalvos viršūnėje — ar ne- 
prasivers danguje saulės darži
nės durys, ar tebėra jos šviesus 
vežimas, ar ji vis blizgina sti
pinus?

Spinduliais vadiname juos, ta
čiau kartais jie yra ne tiktai Ve
lykų ratų dalis! Kai žvelgi į juos 
spindinčius, matai, kad jie raso
ja, yra sulaužyti, aštrūs kaip 
dygliai ir tokie dideli, jog visų 
mūsų rožių krūmų spygliai ne
atstotų vieno. Jie aštrūs — iš 
tokio augštumo jie žeidžia 
mažą širdį, laukiančią tiktai 
džiaugsmingų Velykų.

Nes žinau iš savo motinos, iš 
brangiųjų namiškių, iš šventų
jų knygų,' iš begalinio liūdėjimo 
ir kentėjimo giesmių, kad Vely
kos tiktai žodis, jeigu šioje kan
čių keturdešimtėje nebūtu Die
vo. štai kodėl saulė pakaitomis 
rodo džiugesio ratų stipinus ir 
erškėčiu vainiką — kad žinotu
me, kaip ateina Prisikėlimas.

Aušra tekėjo ir užgeso, 
b Bet tėviškės dangus—dar ne, 3 
k Dar jam rytojus laisvę neša, R

Dar bėga bangos Nemune.

Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
k Dar koplytėlės pakeliuos . . * 
f Tad eik,šalie, kur pasiryžai— 
* Jieškot ir rast laisvu dalios!

Bernardas Brazdžionis h
?



® PAVERGTOJE TFV ME
LEIPCIGO MUGĖJE
Leipcige atidarytoje pavasario mu

gėje yra ir Lietuvos įmonių gaminių, 
išstatytų Sovietų Sąjungos paviljo
ne. Jo vadovo A. Kazancevo teigimu, 
sovietinių eksponatų tarpe lankyto
jai ras Vilniaus staklių gamyklos 
krumpliaračių frezavimo pusauto- 
matį, “Žalgirio” gamyklos horizon
taliąsias frezavimo stakles, Kauno 
gamyklos “Priekalas” galandinimo 
stakles. Vilniaus skaičiavimo maši
nų gamyklai atstovauja skaitantis 
įrenginys, perforatorius “Rūta”, iš 
perforacinės juostos į perforacinę 
kortelę perraša?:tis įrenginys BLP- 
2. Vilniaus elektros skaitiklių ga
mykla yra išstačius! elektroninę 
klavišinę skaičiavimo mašiną “Ra
sa”, Panevėžio tiksliosios mechanikos 
gamykla — grafinės informacijos 
įvedimo įrengimą “Siluetas”. Prie
taisų ir elektros gaminių skyriuose 
randami Šilutės hidraulinių pavarų 
gamybos siurbliai ir Kauno “Elekt
ros” gamyklos elektriniai varikliai.

APTARĖ MADAS
Vilniaus geležinkelininkų kultūros 

rūmuose kovo 10—12 d.d. įvyko tarp
respublikinis -1971 m. madų kūrėjų 
seminaras, kuriame dalyvavo Vil
niaus, Baku, Jerevano, Tbilisio, Ki- 
šiniovo modelių namų dailininkai, 
lengvosios pramonės ministerijų ats
tovai, siuvimo įmonių specialistai 
Iš vietinės gamybos audinių sukurtą 
naujausią madingų drabužių rinkini 
seminaro dalyviams pademonstravo 
Vilniaus modelių namai.

“EXPO 70” LANKYTOJAI
Motorlaiviu “Priamūrė” iš Vla

divostoko uosto į pasaulinę parodą 
Osakoje atplaukė pirmieji svečiai iš 
Lietuvos — Mokslų Akademijos 
vicepirm. Algirdas Žukauskas, tele
gramų aeentMros direktorius Donatas 
Rodą, gyvulininkystes mokslinio ty
rimo ins*;*”*A direktorius Leonas Ty- 
mukas, Šiaulių televizijos aparatų 
gamyklos direktorius Povilas Mor
kūnas ir Kauno radijo gamyklos 
vyr. inž. Vytautas Kalibatas.

SMERKIA IZRAELĮ

Murėją papildys Azerbaidžano bal
tieji garniai, didieji ir mažieji kor- 
moranai, sultonvištės.

ŽIEMOS PALYDOS
Tradicinę žiemos išlydėjimo šven

tę Vingyje surengė Vilniaus centri
nis kultūros ir poilsio parkas kovo 1 
d. Programą atliko 750 vilniečių ak
torių, saviveiklininkų ir sportinin
kų. Pagrindiniais karnavalinės šven
tės veikėjais buvo aktoriaus T. Vai
sietos sukurtas Senelis Šaltis, A. 
Gražio — Kanapinis ir E. Juškevi
čiaus — Lašininis. Ledo takais pra- 
čiuožusios * grupės atstovavo įvai
riems Lietuvos etnografiniams rajo
nams. Daugiausia veikėjų turėjo te
atralizuotas vaidinimas, perpintas 
liaudies papročiais ir papildytas B. 
Dauguviečio komedijos “Žaldokynė” 
ištraukomis, kurias atliko Vilniaus 
dramos teatro aktoriai O. Juodytė, 
N. Nakas, J. Čepaitis ir kt. Vakaro
nė baigta sportininkų paradu, įvairia
spalvių raketų sproginėjimu Vil
niaus padangėje. Nevisi šia švente 
buvo patenkinti. Pluoštą kritiškų 
minčių “Tiesoje” pažėrė Z. M.: “Gai
la, kad šiais metais žiemos palydėtu
vės vėl nenusisekė. Ir ne dėl ko nors 
kito, kaip tik dėl pačių rengėjų kal
tės. Visų pirma, kad įsigytum bilie
tą, reikėjo prastovėti eilę bemaž 
nuo Čiurlionio gatvės pradžios — tik 
dvi kasininkės pardavinėjo bilietus. 
Įėjai. O kur dėtis toliau? Tribūna 
pilna, o suoliukų nedaug ir tie be- 
lūžtą. Įbridę į sniego pusnis (aikštės 
niekas nenuvalė), daugiau kaip pu
sė šventės dalyvių, praradę viltį ką 
nors matyti, taikėsi bent išgirsti. 
Tačiau per garsiakalbius kiek ato
kiau stovintieji irgi nieko negalėjo 
išgirsti. Blogai buvo organizuotas ir 
šašlykų, dešrelių, karšto alaus par
davimas. Net sušilę čia grūmėsi ga
lingi vyrai. O jau estrados antrasis 
aukštas, kur įsikūrė reprezentacinių 
restoranų ir kavinių, kaip “Žirmū
nų”, “Bočių”, “Palangos” ir kitų, 
darbuotojai, tai stačiai siūbavo — 
čia buvo pardavinėjami svaigalai. 
Tuščia tara dužo čia pat, po ko
jom ...”

Mažosios Lietuvos veikėjo Erdmono Simonaičio antkapis atidarytas ir pašventintas š. m. vasario 
24 d. V. Vokietijoje kapinėse netoli Vasario 16 gimnazijos. Nuotraukoje: paminklo įrašas ir ati
dengimo apeigose dalyvavę mokiniai — Kristina Ramanauskaitė ir Gintaras Radionovas

Nuotr. K. J. Dėdino

Hamiltono tautinių šokių grupės “G Y VATA R O” 20 metų 
veiklos sukaktis - balandžio 4, šeštadienį, 7.30 v. vakaro, 

JAUNIMO CENTRE (58 DUNDURN STREET NORTH)

BALIlJS-ŠOKIAI
Gros padidintas Beni-Ferri orkestras. Skirtingai papuoštoje salėje ir jaukioje 
atmosferoje praleiskime vakarą. Bus Įvairus bufetas ir kitos staigmenos

Balandžio 5, sekmadienį, 4 v. p.p.,
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e LIETUVIAI PASAULYJE

Į Maskvoje surengtą žymiųjų So
vietų Sąjungos žydų spaudos konfe
renciją Izraeliui pasmerkti Vilniuje 
buvo reaguota propagandiniais susi
rinkimais universitete, pedagoginia
me institute, bandomojo pluošto dir
binių gamykloje, “Puntuko” įmonė
je ir staklių gamykloje. Pagrindiniais 
Izraelio smerkėjais buvo žydai, iš-, 
skyrus vieną kitą lietuvi. Vilniaus 
pedagoginio instituto dėstytojų ir 
studentų susirinkime žodį tarė ne
seniai iš Egipto grįžusios dvi dėsty
tojos — Sovietų Sąjungos istorijos 
katedros vedėja A. Gaigalaitė ir ge
ografijos katedros asistentė E. čiup- 
lyte. Studentams jos papasakojo apie 
užtemdytas Kairo gatves, barikadas 
miestų gatvėse, tūkstančius pabėgė
lių iš Izraelio okupuotų sričių. Izra
eli smerkiančius atsišaukimus pa
skelbė spaudoje Lietuvos žymesnie
ji žydai — Lietuvos tekstilės pramo
nės mokslinio tyrimo instituto di
rektorius, respublikinės premijos 
laureatas ir technikos mokslu kan
didatas Viktoras Kaplanas, Naujo
sios Vilnios psichoneurologinės li
goninės vyr. gydytojas Jochelis 
Liauberzonas, kompartijos personali
nė pensininkė Rachilė Dikaitė ir 
“nusipelnęs kultūros veikėjas” Jan
kelis Vinickis.

MIRĖ V. KURKAUSKAS
Lietuvoje mirė ekonomistas, ūki

nių organizacijų veikėjas Vladas 
Kurkauskas. Velionis buvo gimęs 
1895 m. Taškente, baigęs augštąją 
Petrapilio elektrotechnikos karinin
kų mokyklą. Nepriklausomoje Lie
tuvoje 1920 m. jam teko būti Vil
niaus komendantu, 1921-22 m. — 
dėstytoju augštuosiuose karininkų 
kursuose, vėliau — Žemės Ūkio Rū-, 
mų pirmininku, kainų tvarkytoju ir 
1936 m. — Klaipėdos krašto guber
natorium.

MUZĖJAUS SUKAKTIS z-
Kauno zoologijos muzėjus atžymė

jo 50 metų veiklos sukakti. Pirmuo
sius eksponatus iš Lietuvos, Viduri
nės Azijos, Viduržemio jūros ir At
lanto vandenyno pakraščių parūpino 
šio muzėjaus įkūrėjas prof. T. Iva
nauskas, kurio darbą dabar tęsia de
šimtys mokslininkų, šiuo metu ruo
šiama pernykštės vasaros ekspedicijų 
Azerbaidžane, Gruzijoje, Sibire ir net 
tolimosiose Komandorų salose su
rinkta medžiaga. Iš Komandorų mu
zėjaus gavo apie 300 eksponatų—jūrų 
paukščių, žuvų, koralų, pinčių, j ir į 
ežių, jūrų žvaigždžių, įvairių molius
kų, tris kotikus ir porą kalanų, kurių 
kailiai yra verti tūkstančius dolerių. 
Gruzijos rinkinyje — įvairūs driežai, 
gyvatės, jų tarpe ir nuodingosios 
giurzos, gamze vadinamas kalnų ožys.

ŠVIETIMO PROBLEMOS
Kaikurias švietimo problemas 

“Komjaunimo Tiesas” 43 nr. atsklei
džia švietimo ministerio pavaduoto
jas J. Kavaliauskas. Jo pranešimu, 
VIII klasę 1969 m. baigė beveik 85% 
mokytis prieš aštuonerius metus pra- 
dėjusiųjų. Apie 80% baigusiųjų sie
kia vidurinio mokslo, o iš viso jų to
liau mokosi 94%. Išvada: 80% aštun
tokų galvoja apie vidurinį ir galbūt 
augštąjį išsilavinimą, 14% pasirinko 
technikos mokyklas, 6% jau papildė 
darbo rinką, atsisakę vidurinio išsila
vinimo. J. Kavaliauskas rašo: “Daž
nai girdime balsų, kad mažėja suin
teresuotumas mokytis, siekti žinių, 
nes gyvenime ne visur ir ne visada 
jos ką nors apsprendžia, čia dažnai 
imamasi paprasčiausių palyginimų ir 
daromos išvados, štai, girdi, mūsų 
kolūkio melžėja ar traktorininkas ne 
kažin kokius mokslus baigė, o kiek 
uždirba! O inžinierius, agronomas ar
ba mokytojas, tiek metų mokęsis, 
kiek gauna? Tokie ir panašūs tėvų, 
mokinių palyginimai labai paplitę ir, 
reikia pasakyti, daro nemaža įtakos 
mokinių požiūriui į mokymąsi. Mūsų 
supratimu, tai reiškinys, į kurį ne
galima neatkreipti rimčiausio dėme
sio. Mes visi turime daugiau aiškinti 
jaunimui, kad ryšium su mokslo ir 
technikos pažanga bendrojo išsilavi
nimo lygis įgauna didesnę reikšmę. 
Juk dabar besimokąs jaunuolis gy
vens ir dirbs ne vieną dešimtį me
tų. Esant dabartiniams mokslo ir 
technikos, visuomenės vystymosi 
tempams visose gamybinio ir visuome
ninio darbo srityse, per artimiausius 
10-20 metų bus padaryti milžiniški 
šuoliai. Taigi bus reikalingi labiau iš
simokslinę žmonės. Be to, negalima 
pamiršti ir to, kad bendrojo išsilavi
nimo lygis lemia žmogaus asmenybę, 
jos kultūros laipsnį, pasaulėžiūrą ... 
J. Kavaliauskas siūlo daugiau propa
guoti mokytojo profesiją ir į pedago
ginius institutus nukreipti talentin
gąjį jaunimą, ypač iš kaimo mokyk
lų, kurių moksleivius, matyt, vilio
ja traktorininko ir melžėjos pelnin
gas darbas ant tvirtesnių pagrin
dų atsistojusiuose kolchozuose.

KUBOS CUKRUS
Panevėžio cukraus fabrikas cukri

nių runkelių perdirbimo sezoną už
baigė vasario pradžioje. Cukrumi 
šiemet buvo paversta 147.000 tonų 
cukrinių runkelių. Nuo vasario vidu
rio fabrikas pradėjo perdirbinėti 
Kubos cukrinių nendrių pusfabrika
tį — rudąjį cukrų. Puspenkto mėne
sio laikotarpyje panevėžiečiai baltu 
cukrumi pavers 375.000 tonų iš Ku
bos importuoto rudojo cukraus. Sis 
gamybos procesas šiemet padidintas 
22%. V. Kst.

Lai

KONCERTAS ™ ‘
PROGRAMOJE: solistė Violeta Bendžiūtė, solistas Vaclovas Verikaitis, 

100 "Gyvataro" šokėjų
Kviečiame visus mūsų parengimuose dalyvauti! “GYVATAI

g MAMUTO"
KLB HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Rinkiminė komisija skelbia Hamiltono ir apylinkės lietuvių vi

suomenės žiniai, kad rinkiniai į KLB Hamiltono apylinkės valdybą ir 
kontrolės komisiją 1970-71 metų kadencijai Įvyks 1970 m. balandžio 12 
d. Aušros Vartų parapijos salėje, 58 Dundum St. N., Hamilton, Ont, 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Kandidatų į apylinkės valdybą sąrašas:
1. BORISIENĖ, MARIJA ** ___ ____ šeimininkė
2. KAČINSKAS, STASYS . 39 _________ darbų vedėjas
3. KRIŠTOLAITIS, JUOZAS 49  ........ darbininkas
4. LESEVIČIUS, PRANAS 49 _____ . darbininkas
5. MARTINKUTĖ, SILVIJA 24 ____ studentė
6. MIKŠYS, KAZYS . 54 ___ ____ .__ ____ darbininkas
7. MILERIS, KAZYS _____ ___  49 mokyt., lab. technikas
8. STASIULIS, OTONAS . ‘......... .  47 _.„—___ _______ darbininkas
9. VERBICKAITĖ, LINA ____  ... 31 mokytoja

Kandidatų į kontrolės komisiją sąrašas:
1. BAJORAITIS, JUOZAS ____ . 49  ......  darbininkas
2. KĖŽINAITIS, VINCAS .... .......... 56 darbininkas
3. MORKŪNAS, VYTAUTAS ___  46 ........  montuotojas
4. SAMUS, STELLA ____ ___ __ _ 29 ____   tarnautoja

Balsuoti galima nedaugiau kaip už 7 asmenis apylinkės valdybon 
ir nedaugiau kaip už 3 asmenis kontrolės komisijon.

Nuoširdžiai kviečiame visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius at
likti savo tautinę pareigą ir gausiai dalyvauti šiuose rinkimuose.

Rinkiminė komisija

ra, paruošta p. Markovienės ir p. 
Kudabienės, ir skonėtis lietuviškais 
valgiais. Veikė dvi loterijos — ber
niukų tunte (dėkojam p. p. Inkra
tui, Pilypaičiui ir V. Kvedarui už 
premijas) ir mergaičių tunte. Lo
terijų laimėtojai bus paskelbti vė
liau. Laimėjusieji fantus mergaičių 
loterijoje gali atsiimti pas Reginą 
Bagdonaitę, 11 Talisman Court; 
tel. 385-0041. Skautai nuoširdžiai dė
koja prisidėjusiems prie Kaziuko 
mugės ir jos ruošos. — Kovo 15 d. 
pilnas autobusas Hamiltono skautų 
bei skaučių buvo nuvykęs į skautų 
Šv. Kazimiero minėjimą St. Cathari
nes mieste. Tenai paukštytės atliko 
trumpą programą — vaidinimėlį 
“Žiema”. Visi grįžo sekmadienio va
karą geroje nuotaikoje. A. L.

PENKTASIS ATLANTO RAJONO 
skautų ir skaučių suvažiavimas — 
skautų pavasario šventė Įvyks balan
džio 25 — 26 d. d. Kennebunkport. 
Maine. Suvažiavimo mokestis, kuris 
padengs maistą, nakvynę ir šokius
— $6. Suvažiavimo dalyviai atsive
ža miegmaišius ir tvarkingas unifor
mas. Skautai-ės (virš 13 metų am
žiaus), norintieji vykti į suvažiavi
mą, registruojasi pas ps. Aldoną Vo- 
lungytę; tel. 529-6734, antradieniais
— trečiadieniais po 6 v. v. arba pas 
sk. Adolfą Tumaiti, tel. 627-3308 ligi 
balandžio 5 d.

“Širvintos” ir “Nemuno” tuntai

Prisikėlimo procesija okupuotoje Lietuvoje 1969 metais

TAUTOS FONDO vajus pradėtas 
kovo 1 d. ir bus užbaigtas prieš va
saros atostogas. TF surinktos aukos 
eina tik mūsų laišvinimo reikalams 
—- radijo valandėlių išlaikymui Va
tikane, Romoj ir Madride, o taip 
pat ELTOS leidiniams įvairiom kal
bom.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupė “Gyva 
taras” savo gyvavimo dvidešimtme
tį atžymės balandžio 4—5 d. d. — 
pasilinksminimu Jaunimo Centre ir 
koncertu Scott Park gimnazijos salė
je, kur scenoj pasirodys virš 100 šo
kėjų. K. B.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
telkia lėšas jaunimo veiklai, nes ji 
reikalinga nuolatinės paramos. Tam 
tikslui jie suorganizavo didelę daik
tinę loteriją, kuriai fantus aukojo 
mūsų rėmėjai: Vytį, rankų darbo 
odos išdirbinį — J. Budninkas, radi
ją — A. J. Mikšiai, paveikslą — Pr. 
Dalienė, medžio drožinį — V. Ky
bartas ir V. Sakas, albumą, odos 
išdirbinį — V. Kybartas ir V. Sa
kas, virimo indus — B. Kronas, pa
veikslą — E. Steiblienė. kepinį — 
E. Lukavičienė. Loterijos traukimas 
įvyks š. m. gegužės 2 d. tradicinio 
kartūno baliaus metu. Ateitininkai 
sendraugiai kviečia visą lietuviškąją 
visuomenę įsigyti šios loterijos bi
lietus. J. P.

PETRAS IR MARIJA M1SEVI- 
ČIAI atšventė savo 50 metų vedybi
nio ^rvenimo, Misevičius — 80 me
tų ir jo žmona Marija 79 m. am
žiaus sukaktis. Pagerbimo vaišes su
rengė trys sukaktuvininkų dukros su 
žentas ir sūnus su marčia žento J. 
Adomausko namuose, šalia hamilto- 
niečių buvo matyti svečių iš To
ronto ir Delhi. Vaišių metu buvo 
pasakyta keletas kalbų. Sveikinimų

gauta raštu bei telegramomis iš 
Amerikos ir Lietuvos. Jaunoji sukak
tuvininkų karta gerai įsikūrusi, žen
tai — J. Adomauskas ir M. Chrola- 
vičius turi viešbučio — alaus vers
lus. Sukaktuvininkai turi devynis 
anūkus bei anūkes, gerus jaunus lie
tuviukus. Vieni jų lanko pradžios mo
kyklas, kiti — augštesniąsias. P. Mi
sevičius N. Lietuvoj dirbo pieninin
ko -profesijoje. Vaišių rengėjai ir 
dalyviai sukaktuvininkams įteikė do
vaną — televizijos aparatą. Tad dar 
ir šia proga maloniems tautiečiams 
ilgiausių metų! Zp.

KAZIUKO MUGĖ praėjo sėkmin
gai. Parapijiečiai turėjo progos įsi
gyti rankdarbių, pamatyti lėlių teat-

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614,

-Į tel. 522-5781 
Hamilton, Ontario

PO ILGOS PERTRAUKOS Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės vietinės 
apylinkės veikla pradeda atsigauti. 
Uoliai ruošiamasi naujos valdybos 
rinkimams balandžio 12 d. Kandida
tuoja patyrę visuomenės veikėjai. Vi
suomenė tikisi, kad Bendruomenės 
veikla naujose rankose vėl darniai 
riedės.

PADĖKA
š. m. vasario 21 d. mums buvo su

ruošta maloni staigmena-jkurtuvės. 
persikėlus gyventi naujon • vieton. 
Esame giliai dėkingi už vaišes, pa
rodytą nuoširdų draugiškumą ir do
vaną: p. p. Adomauskams, Agur- 
kiams, Bajoraičiams, Balsiams. Ba- 
nevičiams, Burdinavičiams, Chrola- 
vičiams, Choromanskiams, Gašlū
nams, Gimžauskams, Klevams, J. 
Kareckams, P. Kareckams, Karalė- 
nams, P. Latauskui, Šopiams, Pilipa
vičiams, Pauliukams, Repčiams, F. 
Rimkams, Repečkoms, A. Trumpic- 
kienei, Venslovatns, Zurliams, Že
maičiams ir St. Žvirbliui. Ypatinga 
padėka staigmenos iniciatoriams — 
p. p. A. Pilipavičienei ir J. Adomaus- 
kui. Ta proga esame nuoširdžiai dė
kingi ir Hamiltono SLA 72 kuopos 
valdybai bei jos nariams už anksčiau 
įteiktą mums dovaną. Jūsų —

Z. ir A. Pulianauskai

LA. Valstybės
JAUNIMO SIMPOZIUMĄ gegu- 

žės 2-3 <LcL Čikagoje rengia JAV LB 
centro valdyba. Jo programa rūpi
nasi jaunimo komisija: Audronė Ku- 
biliūtė, Laima Nainytė, Vitalija Rui- 
bytė, Povilas Žumbakis, Algis Augus- 
taitis ir Algis Antanavičius.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS (562(1 So. Claremont Ave., Chi
cago, HL 60636, USA) renka pasi
traukimo iš Lietuvos įspūdžius, nuo
traukas ir dokumentus, pasiryžęs už
fiksuoti šį mūsų tautai skaudų lai
kotarpį. įdomių atsiminimų pluoštas 
“Kelionė iš Lietuvos nuo Raseinių į 
Vokietiją iki Gross Hesepės” jau yra 
gautas iš Lietuvos kariuomenės bu
vusio pik. Itn. Motiejaus Karašos. 
Archyvas prašo atsiliepti ir kitus 
tremtį laisvuosiuose Vakaruose pasi
rinkusius lietuvius.

KLEVELANDO LIETUVIAI ruo
šiasi atžymėti lietuvių šiame mieste 
įsikūrimo šimtmetį. Iniciatyvos ėmė
si veikėjų ir organizacijų atstovų po
sėdį sušaukusi LB Ohio apygardos 
valdyba. Konkrečius pasiūlymus tu
ri paruošti specialiai sudaryta ko
misija: J. Stempužis, K. S. Karpius. 
V. Mariūnas, P. Balčiūnas, F. Eidim- 
tas ir dr. D. Degesys. Dauguma da
lyvių pasisakė už minėjimą ir šimt
mečiui skirtą leidinį. Pirmieji lietu
viai Klevelande įsikūrė 1871 m.

DR. MOTIEJUS NASVYTIS Put- 
name atžymėjo 80 metų amžiaus su
kaktį. Baigęs medicinos studijas 
Maskvoje, I D. karo metais jis dir
bo ligoninėse, buvo Smolensko 
lietuvių tarybos pirmininku, atstovu 
1917 m. Petrapilio lietuvių seime. 
Grįžęs Lietuvon, vertėsi privačia vi
daus ir vaikų ligų praktika Kaune, 
buvo Kauno higienos-bakteriologijos 
instituto direktorium, Kauno medici
nos draugijos pirmininku, “Medici
nos” žurnalo bei kitų laikraščių 
bendradarbiu. Šiuo metu sukaktuvi
ninkas priklauso Lietuvių Profesorių 
Draugijai, yra Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Draugijos garbės narys.

TARPTAUTINIAME LIAUDIES 
MENO festivalyje Klevelande kovo 
8 d. dalyvavo Jolitos Kavaliūnaitės 
ir Mindaugo Leknicko vadovaujama 
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupė “Šoktinis”. 
Kovo 22 d. tris tautinius šokius “šok- 
tinio” grupė atliko Klevelando tele
vizijos penkto kanalo spalvotoje 
programoje “Polka Varieties”. De
šimties šokių pynę “šoktinis” ruo
šia šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos koncertui balandžio 19 d.

Urugvajus
URUGVAJAUS IR SOVIETU SĄ- 

JUNGOS kultūros institutas Monte
video, Don Jose ir Paisandu mies
tuose surengė vadinamąsias Lietuvos 
kultūros dienas, kurių pagrindinis 
tikslas buvo dabartinio gyvenimo so
vietų okupuotoje Lietuvoje garbini
mas. Šiam reikalui buvo panaudotos 
nuotraukų, lietuvų grafikų darbų ir 
knygų parodos, tautinių drabužių pa
vyzdžiai. Parodas surengti padėjo 
Urugvajuje gyvenantys lietuviai ko
munistai. Eksponatus parūpino Vil
niaus kultūros ryšininkai ir draugys
tės su užsienio šalimis puoselėtojai, 
kurie per Maskvą dabar ruošiasi pa
siųsti Urugvajun daugiau propagan
dinės medžiagos, kino filmų, lietu
viškos muzikos įrašų ir meno kūri
nių reprodukcijų. Visa Lietuvos rek
lama bus ir toliau vykdoma per 
Kremliaus kontroliuojamą Urugva
jaus ir Sovietų Sąjungos kultūros ins
titutą.

Italija
J. K. VALIŪNAS, VLIKo pirmi- 

ninkas, viešėdamas Romoje aplankė 
lietuvių saleziečių naująjį centrą Vy- 
tėnuose-Frascati. Susipažinęs su sa
leziečių veiklos galimybėmis, svečias 
skatino juos siekti užsibrėžtų planų 
ir žadėjo JAV lietuvių paramą.

Britanija
VASARIO 16 MINĖJIME Londone 

žodi tarė Lietuvos atstovas V. Bailo

kas, paskaitą skaitė ekonomistas A. 
B. Pusarauskas, programą atliko sot 
Birutė Valterienė, Jonas Parulis su 
sūnum Petru, iš Edinburgh atvyku
si deklamatorė Emilija Jakutienė. 
Vasario 16 minėjimai taipgi buvo 
surengti ir kitose lietuvių kolonijo
se — Nottingham, Coventry, Derby, 
Bradford, Wolverhampton, Manches
ter.

RAY DARŽINSKAS, “The York- 
shire Post” laikraščio pranešimu, pa
skirtas Bondina pramonės bendrovės 
gamybos vadovu, ši bendrovė yra ne
toli Halifax miesto.

MIRUSIEJI. Bradforde, ištiktas 
širdies smūgio, mirė kūrėjas-savano- 
ris ir Vyčio kryžiaus kavalierius 
Aleksandras Barauskas, gimęs 1901 
m. Vilniuje. Londone vasario 12 d. 
mirtis pakirto eismo nelaimėje su
žeistą kūrėją-savanorį Vincą Grigai
tį, 68 metų amžiaus. Prieš Kalėdas 
siautęs gripas Prestone iš gyvųjų 
tarpo išrovė Juozą Kontrimą, 71 me
tų amžiaus. Sausio 31 d. Bourn-End 
kapinėse Buckinghamshire palaido
tas 1917 m. Kaune gimęs Alfonsas 
Mušinskas, o vasario 2 d. Bristolyje 
staiga darbo metu mirė Juozas Veng
ras. Kun. S. Matuliui atlikus religi
nes apeigas, Cranforde į krematoriu
mą buvo palydėtas 74 metų amžiaus 
sukukęs Pranas Ulba. Velionis pa
geidavo, kad jo pelenai būtų parvežti 
į Sedą, kur yra likusi žmona ir jau 
šeimas sukūrę vaikai.

Vokietija
VYSK. A. DEKSNIO KVIEČIA- 

MAS. į lietuvių sielovados centrą 
Bad-Woerishofene atvyko kun. dr. 
Celiešius, buvęs šv. Juozapo lietuvių 
parapijos St. Louis mieste, JAV, ad
ministratorius. Vokietijos episkopa
tas vysk. A. Deksniui sielovados cent
re yra pažadėjęs etatus dviem kuni
gam. Kun. dr. P. Celiešius rūpinsis 
apologetinės srities raštais. Jis yra 
gavęs filosofijos doktoratą Bonnos 
universitete, Amerikoj vikaravęs ry
tinėje Čikagoje, buvęs Dainavos sto
vyklavietės kapelionu ir administra
torium, vikaru Šv. Kazimiero parapi
joje Los Angeles. Be to, jis yra 
redagavęs religinį žurnalą “Lux 
Christi” ir parašęs visą eilę filosofi
nių bei religinių straipsnių periodi
nėje lietuvių spaudoje.

UŽSIENIEČIŲ SUSITIKIMO NA
MUOSE Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Miuncheno lietuviai atžymėjo 
vasario 14 d. tautodailės ir grafikų 
darbų parodomis, kurioms ekspona
tai buvo gauti iš Lietuvos, Vokieti
jos ir JAV. Minėjime sveikinimo žo
dį tarė socialinių reikalų ministeri
jos referentas dr J. Maurer ir Veng
rų Sąjungos pirm. dr. Dobay. Pa
skaitą lietuviškai ir vokiškai skaitė 
Valteris Banaitis. Koncertinę minė
jimo dalį atliko lyrinis sopranas Ma
rija Simaniūkštytė-Panse, pianinu 
palydima V. Banaičio. Programon ji 
buvo įtraukusi M. K. Čiurlionio sty
ginio kvarteto V. Banaičio aranžuo
tą “Maldą”, V. Klovos dainas “Rū
ta žalioji”, “Močiutės dvarely”, K. 
Kavecko “Na, tai kas”, M. Petraus
ko “Bernužėli, nesvoliok” ir liau
dies dainą “Skrido penkios gulbės”. 
Maironio eilėraštį “Mano gimtinė”, 
kanklėmis palydint Alfredui Herma
nui, deklamavo studentė Kristina 
Pauliukevičiūtė ir mokytoja Violeta 
Hermanaitė. Alinos Grinienės pa
ruošta tautinių šokių grupė išpildė 
jų pynę.

LIETUVIŲ SEMINARO DALY
VIAMS Miunchene 50 spalvotose 
skaidrėse užfiksuotų vaizdų parodė 
pernai sovietų okupuotoje Lietuvoje 
viešėjęs studentas A. Hermanas. 
Akylas stebėtojas Vilniaus vaizduose 
matė remonto stoką, nedidelį auto
mobilių skaičių. Įdomiausios buvo 
Dariaus ir Girėno paminklo Petra
šiūnų kapinėse ir Vilniaus universi
teto mokslo metų pradžios skaidrės, 
pristačiusios lietuviškąjį jaunimą bei 
jo studentiškas tradicijas, žiūrovai 
domėjosi ne tiktai Lietuvos vaiz
dais bet ir žmonių laikysena, mato
ma skaidrėse.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mcrin St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.39 — 5 v. p.o.

ad’enia’s 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
Ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

Mokame už; 
depozitus ...... _ 5%
Šerus ir sutaupąs 6%% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ _ 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nek^n. 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.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

I If&IIPUT RADIO &
lUtllin I TELEVISION

V/*Y SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
i Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS .

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis
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Velykos

Kristus prisikėlė, 
Skambina varpai, 
Neša aidą vėjas — 
Girdite vaikai?
Jis sušvis kaip saulė 
Pergale paguos, 
Bus džiugu pasauly 
Ir jauku namuos.

A. Abromaitienė

"Linksmo dieno mums prašvi
to" R. Ramonaitė

Džiugi naujiena
Strikt, pastrikt, linksmai šo

kinėdamas zuikutis per sniegą 
pastebėjo baltą gėlytę. Kraipė 
galvą, traukė pečiais ir net sa
vo akimis nenorėjo tikėti. Prisi
artinęs nedrąsiai paklausė:

— Labas rytas, gėlyte! Kas 
tu per viena? Ar tau čia nešal
ta? Juk tu neturi kailinėlių.

— Cha-cha-cha, — nusijuokė 
gėlytė; net aidas tą juoką nusi
nešė per visą mišką. — Aš va
dinuosi Snieguolė. Tik pažiūrėk: 
turiu tris baltus kaip sniegas 
žiedlapius ir sniego visai nebi
jau. Aš pirmoji išlendu iš suša
lusios žemės ir atnešu pasauliui 
džiugią naujieną.

— Kokią? Jeigu ne paslaptis, 
pasakyk ir man, — prašė zuiku
tis.

— Neužilgo ateis pavasaris.
— Pavasaris? — .stebėjosi

Zuikutis kalbasi su Snieguole Iliustracija R. Ramonaitės

Laiškai seniems ir jauniems
Rašo Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai
GERBIAMASIS TAUTIETI,
Ačiū labai už tokius įdomius 

ir gražius pašto ženklus. Taip 
pat ačiū už įdomų laikraštėlį, 
bet gavau tik vieną. Ar Jūs ga
vote mano kalendorių? Aš labai 
apsidžiaugiau, kad Jūs mane 
prisiminėte, nes mane matėte 
tik vieną kartą. Labai gaila, kad 
dar kartą negalėjome pasimaty
ti, bet aš manau, Jūs dar kartą 
mus aplankysite Kanadoje. Kai 
užaugsiu, tai aplankysiu Jus 
Lietuvoje.

Pas mus labai dideli šalčiai. 
Šiuo laiku daug žmonių serga 
gripu. Aš taip pat sirgau, bet 
jau pasveikau. Mokykloje man 
sekasi gerai ir angliškoj, ir lie
tuviškoj. Esu aštuntame skyriu
je. Rudenį eisiu j gimnaziją. Į šį 
laišką Jums įdedu Kanados paš
to ženklų. Jeigu reikia kokių 
nors kitokių pašto ženklų, tai 
prašau man parašyti ir aš Jums 
atsiųsiu. Dabar esu labai užsi
ėmęs. nes mes, skautai, ruošia
mės Kaziuko mugei. Dar kartą 
labai ačiū už pašto ženklus ir 
laikraštėlį. Linkėjimai nuo ma
no tėvelių. Jūsų —

Sigitas
(Sigtas Žulys, Vila sk.)

MIELOJI LAIMA,
Kaip Tau sekasi? Ar gerai pa

sisekė egzaminai? Ar visi sveiki 
ir koks pas Jus oras? Pas mus 
nekoks — buvo šalta kelias die
nas. vieną dieną buvo žemiau 
nulio. Mes galvojam, kad šalta,

Kuri gražesnė?
Šiapus lango
— žibuoklėlė, 
anoj pusėj
— snieguolėlė.
Viena šypsos 
žiedeliu, 
kita spindi 
sidabru...
Kas įspės
kuri gražesnė —
sidabrinė
ar melsvesnė? B. Vytienė

Margučiai
Man reikia tik teptuko 
Ir truputį dažų, 
Visiems aš nudažysiu 
Margučiu daug gražių.
Gal pilną pintinėlę 
Nudažysiu aš margai, 
Stebėsis mano lėlės, 
Stebėsis ir draugai.
Kai prie Velykų stalo 
Daužysim margučius, 
Skambės juokai be galo, 
Velykos linksmos bus.

Katinėlis
Miau miau miau pienelio 
Aš palakt norėčiau, 
Dubenėlis mano tuščias 
Kaip aš dirbt galėsiu?
Tinginėli, katinėli, 
Ko pelių negaudai? 
Gal pavargęs atsikėlei, 
Gal galvutę skauda?

A. Abromaitienė

zuikutis. — Aš jo visai nepažįs
tu. O kaip jis atrodo?

— Pavasaris yra žalias, links
mas, šiltas ir švelnus, — aiški
no Snieguolė. — Jis stebuklinga 
lazdele pabudina visą pasaulį 
gyvenimui. Tada nutirpsta snie
gas, sužaliuoja pievos, išsisklei
džia medžių pumpurai, sužydi 
gėlės. Saulutė auksiniais spin
dulėliais nutiesia kelią, paukš
teliai čiulba, upeliai čiurlena, o 
vaikučiai dainuoja. Zuikuti, o 
kaip tu pasveikinsi pavasarį?

Zuikutis susimąstė.
— žinai, geriau aš bėgsiu pas 

mamą pasitarti. Sudiev, Snie
guole, ačiū tau už džiugią nau
jieną. Man buvo malonu su tavi
mi susipažinti.

Vaikučiai, kokios gėlės pavasari 
žydi jūsų darželyje? O kokios žydi 
miške? A. Abr.

bet aš manau, kad Jums tai nie
kis.

Mes visi sveiki. Gerai jaučia
mės, tik aš neseniai buvau su
sirgus, turbūt persišaldžiau ir 
negalėjau eiti į mokyklą vieną 
savaitę. Šiais metais pas mus nė
ra egzaminų. Mokytojas spren
džia iš paklusnumo ir šiaip el
gesio (daugumas vaikų priešina
si dėl to pakeitimo, man tai ši
taip geriau patinka). Aš šiais 
metais labai daug darbo gaunu, 
bet manau, kad sekančiais bus 
dar daugiau.

Atsiprašau, kad tokį trumpą 
laišką rašau. Kitą sykį gal bus 
daugiau naujienų, tai parašysiu 
daugiau. Linkėjimų Tau ir Ta
vo tėveliams. Sudiev —

Ramutė
(Ramutė Kaminskaitė, Vila sk.)

MIELASIS ALI,
Aš Tau pažadėjau parašyti 

laišką, tai ir rašau. Pas mane 
nėra daug naujienų. Kiekvieną 
dieną einu į mokyklą, šiemet tu
riu daug pamokų. Kiekvieną 
penktadienį einu į muzikos pa
mokas. šeštadieni einu į lietu
višką mokyklą. Kaip Tau seka
si šiemet mokytis? Ar Tu dar 
žaidi ledo ritulį ir ar Tavo koja 
sugijo? Aš vėl gavau daug paš
to ženklų, daugiausia japoniškų. 
Siunčiu ir Tau keletą. Dabar 
lauksiu laiško iš Tavęs.

Tavo Ramūnas
(Ramūnas Abromoais, Vila sk.)

šeštadieninės mokyklos šokėjos, pasirodančios įvai iuose parengimuose Delhi, Ontario
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Ar priimsite i Kanados apygardą?
Sporto vadovai, žvelgdami ateitin, įieško glaudesnio bendradarbiavimo

ŠALFASS atstovų metinis su
važiavimas įvyko š.m. kovo 14- 
15 d. d. Detroite, Mich. Centro 
valdybos pateikta labai plati 
darbotvarkė ir šį kartą pareika
lavo geros valandos laiko, kol 
suvažiavimo dalyviai apsprendė 
kas diskutuotina, kokia eilės 
tvarka ir kuriuos punktus pa
keisti ar nubraukti. Atstovų at
vyko apie 30. Atstovų tarpe ma
tėsi jauno, gaivaus elemento: R. 
Korzonas — Čikaga, J. šenber- 
gas — Detroitas, A. Nausėdas
— Torontas ir kt. Tai pragied- 

, raliai, kurie teikia vilčių mūsų 
sportinio judėjimo išlaikymui^ 
Didesnę dalį suvažiavimo daly
vių sudarė Kanados sporto klu
bų — Aušra, Vytis, Londono 
Tauras atstovai. Vidurinių vaka
rų apygardai atstovavo Čikaga, 
Kievelandas, Detroitas, o- ry
tų sporto apygardos sulaukėme 
tik vieno atstovo.

Paterson, N.J., gyvenąs vete
ranas darbuotojas, žurnalo 
“Sportas” administratorius Ja
roslavas Kepenis atvyko į šį su
važiavimą su išsamiu pranešimu 
apie administracinius reikalus 
ir visa eile siūlymų mūsų žur
nalo išlaikymo ir leidimo klau
simais. Diskusijų .metu pareiškė 
savo asmeninę pažiūrą apie 
bendrąją sportinės veiklos pa
dėtį rytų sporto apygardoje. Ji 
nesanti gera, tačiau ne beviltiš
ka. Jaunimo, norinčio sportuoti, 
yra nemažai. Pamatę šią padėtį, 
kaikurie vyresnieji darbuotojai 
grįžta, be to, pradeda atsirasti 
naujų vadovų. J. Kepenis per
skaitė “Sporto” redaktoriaus 
Kęstučio čerkeliūno sveikini
mus ir linkėjimus suvažiavimui.

Rytų sporto apygardos sporti
nės veiklos sustiprinime, ypač 
jaunųjų suorganizavime, reikia 
viltis, daug širdies parodys kun. 
Paulius Baltakis, OFM. Pastara
sis buvo iš Toronto iškeltas į 
Brooklyną atsakingoms parei
goms Tėvų pranciškonų veda
moje spaustuvėje, bet netrukus 
buvo atšauktas ir paskirtas or
ganizuoti sportu besidomintį 
jaunimą. Taigi, tenka tik pasi
džiaugti Tėvų pranciškonų va
dovybės tokiu dėmesiu jauni
mui, o kun. Pauliui norisi lin
kėti sveikatos ir ištvermės. Ti
kimės, kad rytų sporto apygar
dos sportinis veikimas nesun
kiai atgis ir įsijungs į bendrą 
sporto sąjungos veiklą.

Vidurinių vakarų sporto apy
gardoje yra Čikagos, Cicero, 
Detroito, ir Klevelando sporti
ninkai. Apygardos vadovas dr. 
E. Ringus dėl ligos suvažiavime 
nedalyvavo. Zigmas Žiupsnys. 
buvęs apygardos vadovas ir il
gametis darbuotojas (nė vieno 
suvažiavimo nėra praleidęs), iš
samiai pranešė apie sportinę 
veiklą Čikagoje. Balandžio 18— 
19 d.d. Čikagoje įvyks SALFASS 
20-tosios metinės krepšinio ir 
tinklinio žaidynės, į kurias jau 
yra užsiregistravusios 26 krep
šinio ir 15 tinklinio komandų. 
Suvažiavimas Z. žiupsniui, šių 
žaidynių vykdytojui, davė pla
čius įgaliojimus tvarkos ir spor
tinės nuotaikos išlaikymui šven
tės metu. Detroito ir Klevelan
do atstovai pasisakė apie savo 
stiprėjančią veiklą.

Geriausiai organizuota spor
tinė veikla vra Kanadoje. Ne
vienas suvažiavimo dalyvis juo
kaudamas klausė: ar priimsite
— įsijungsime į Kanados apy
gardą. Aušros ir Vyčio klubu 
atstovai suvažiavimui pranešė 
apie šią vasarą numatomas or
ganizuoti sporto stovyklas Wa- 
sagoje. Jei susidarytu daugiau 
dalyvių, vytiečiai krepšinio mo
kykla. vadovaujamą F. čekaus- 
ko (rinktinės dalvvisk galėtų 
pratęsti iki 5 savaičių. Bus kvie
čiami visi S. Amerikoje gyve
ną lietuviai jaunuoliai.

Suvažiavimas priėmė nutari
mus, liečiančius santykius su 
Lietuviu Bendruomene, meti
niu žaidynių organizacinius rei
kalus, žurnalo “Sportas” reika
lus. anglu kalba leidžiamą lie
tuvių enciklopedija (jeigu bū
tu paliesti sportiniai reikalai) ir 
kt. Suvažiavimas tai pavedė vyk
dyti naujai centro valdybai.

SIGITAS KRASAUSKAS
Centro valdybos pirm. A. 

Bielskus pranešė suvažiavimui, 
kad šiais metais plaketė su įra
šu už nuopelnus Lietuvos spor
tui buvo nutarta skirti mūsų ne
nuilstančiam šachmatininkui, 
šachmatų komiteto vadovui ir 
Bostono lietuvių šachmatų klu
bo pirmininkui K. Merkiui.

Suvažiavimui baigiantis gar
bės teismo buvo pristatyta ko
respondentiniu būdu išrinkta

Montrealio mokiniai už garbės stalo
Vasario 16 minėjimas mokykloje 

buvo kitoks, negu kitais metais: da
lyvavo visa lituanistinė mokykla ir 
toje pačioje vietoje, antra' — suta
po su paskelbimu konkurso rezulta
tų. (Konkursas buvo paskelbtas K. 
L. B. švietimo komisijos švietimo ir 
Šeimos metams atžymėti). Buvo ra
ginami dalyvauti visi lituanistinių 
mokyklų mokiniai sekančiose srity
se: dailiojo lietuviško žodžio — dek
lamavimo ir dailiojo skaitymo, ra
šinėlio, iškarpų iš lietuviškų laikraš
čių, dalyvavimo lietuviškoje veiklo
je.

šventė buvo pradėta mokyklos ve
dėjos J. Blauzdžiūnienės, kuri pa
kvietė pagerbti įnešamą vėliavą ir 
sugiedoti “Marija, Marija”. Po to se
kė įprastiniai mūsų visuomenės ats
tovų trumpi žodžiai. Minėjime daly
vavo KLB Montrealio seimelio pre
zidiumo pirm. Pr. Rudinskas, Auš
ros Vartų par. klebonas kun. L. Za
remba, KLB švietimo įgaliotinis A. 
Kličius, tėvų komiteto atstovė švie
timo reikalams S. Piečaitienė, ver
tintojų komisijos narės — dr. II. 
Gražytė, Br. Lukoševičienė. Dienai 
pritaikytą žodį tarė mokytoja seselė 
J. M. Saulaitytė. KLB švietimo įga
liotinis A. Kličius perskaitė vertin
tojų komisijos aktą. Vertintojų ko
misiją, be jau minėtų dr. II. Gražy
tės ir Br. Lukoševičienės, dar pa
pildė švietimo įgaliotinis A. Kličius 
ir tėvų komiteto atstovė švietimo 
reikalams S. Piečaitienė. Konkurse 
dalyvavę mokiniai buvo suskirstyti 
į dvi grupes: pirmoji grupė — iki VI 
skyriaus imtinai, antroji grupė — 
nuo VII — IX. Vertintojų komisijos 
nutarimu, sudaryta laimėjimų len
telė.

1. Deklamavimo — I grupė — I 
vieta — Vida Morkūnaitė, 5 sk.; II 
v. — Julija Adamonytė, 6 sk.; III
— Irena Adamonytė, 3 sk.; II gruoė
— I vieta—Rasa Lukoševičiūtė. 8 sk.

2. Dailiojo skaitymo — I grupė —
I vieta — Kristina Kličiūtė, 4 sk.;
II v. — Antanas Gečius, 6 sk.; III 
v. — Vida Morkūnaitė, 5 sk.; II gru
pė — I vieta — Rasa Lukoševičiūtė, 
8 sk.; II v. — Dana Blauzdžiūnaitė. 
IX sk. ir Rūta Pocauskaitė, VIII sk.

3. Rašinėlių konkursas — I grupė
— I vieta — Antanas Gečius, VI sk., 
už rašinį “Kuo aš norėčiau būti, kai 
užaugsiu”; II v. — Paulius Gečius, 
IV sk., už rašinį “Mano mėgiamiau
sias gyvulėlis”; II grupė — I vieta
— Vilija Malciūtė, IX sk., už rašinį 
“Nusikaltimas ir bausmė”; II v. — 
Dana Blauzdžiūnaitė, IX sk., už rašinį 
“Erdvėje”.

4. Iškarpų iš lietuviškų laikraščių
— I grupė — I vieta — Paulius Ge
čius, IV sk.; II v. — Ina Lukoševi
čiūtė, IV sk.; II grupė — I vieta —

JAUNŲJŲ TALENTŲ POPIETĖ
Kovo 15, sekmadienį, 4 v. p.p., 

KLK Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. pa
rapijos skyrius Toronte surengė ant
rą jaunimo muzikos, dainos ir kū
rybos popietę. Pirmas toks jaunųjų 
talentų pasirodymas įvyko 1969 m. 
vasario 2 d. Popietę punktualiai ati
darė valdybos narė R. Sirutienė ir 
pakvietė šeštadieninės mokyklos mo
kytoją R. Vaišvilaitę vadovauti pro
gramai. Ji kvietė scenon ir pristatė 
gausiems dalyviams šiuos talentus: 
jaunutį smuikuotoją R. Keblį, daini
ninkę D. Vaškevičiūtę, talentingą 
akordeonistą A. Kaminską ir gausų 
būrį pianistų: V. Janulaitytę, D. Jo- 
kubaitytę, A. Varanką, R. Kamins
kaitę, L. žaliauskaitę, I. Paškauskai- 
tę, R. Rautinšaite, S. Freimanaitę, 
E. Krikščiūną, p. Paškevičiūtę, V. 
Senkevičių, A. Paškauską, E. Zabie
lą. Jie išpildė tik tarptautinių įžy
mybių muzikų-klasikų kūrinius. Ke
letas jaunųjų pianistų yra gana stip
riai pažengusių šioje srityje. Tik 
gaila, kad nė vienas nepaskambino 

naujoji centro valdyba: Sig. Kra- 
šauskas, A. Kuolas, A. Supro- 
nas, J. Gustainis, J. Danaitis, A. 
Nausėdas ir J. Uogintas. Taigi, 
Sąjungos vadovybė po dvejų 
metų pertraukos vėl buvo grą
žinta į Torontą sekančiai ka
dencijai. Reikia tikėtis, Sąjun
gos reikalai “riedės”. Suvažia
vimui gerai pirmininkavo Juo
zas Balsys iš Toronto, Algis Ru
gienius iš Detroito, sekretoria
vo A. Kuolas ir J. Gustainis — 
abu iš Toronto.

Rasa Lukoševičiūtė, VIII sk.
5. Dalyvavimo lietuviškoje veik

loje — I grupė — I vieta — Ina 
Lukoševičiūtė, IV sk.; II grupė — I 
vieta — Rasa Lukoševičiūtė, VIII sk.

Visus konkurso laimėtojus švieti
mo įgaliotinis pakvietė į garbės pre
zidiumą. Abiejų grupių pirmųjų vie
tų laimėtojus tėvų komitetas apdo
vanojo lietuviškų dainų plokštelė
mis ir knygomis. Malonu buvo ma
tyti mūsų mažuosius už garbės stalo. 
Bent kartą jie pasijuto tikrai labai 
svarbūs šios šventės dalyviai ir pro
gramos išpildytoj ai, nes beveik vi
siems teko paskaityti ar padeklamuo
ti konkursinių dalykų ištraukas. 
Kaikuriems iš jų normalaus dydžio 
kėdės pasirodė peraugštos ir gero
kas tarpas buvo matyti tarp jų ba
tukų ir grindų. Sveikiname visus lai
mėtojus!

Be to, programoje buvo lituanis
tinės mokyklos mokinių šokių grupės 
pasirodymas. Tautiniai šokiai sudaro 
mokomų dalykų programos dalį. Jų 
moko Hilda Lapinienė, šokiams gro
ja Algis Lapinas.

Nutilus paskutiniams Lietuvos 
himno žodžiams, gausus būrys tėvų 
ir svečių skirstėsi namo. Skirstėsi su 
mintim, kad Vasario 16 minėjimai 
gali būti ir kitokie, negu įprasta, kad 
skelbiamuose konkursuose turėtų ir 
galėtų dalyvauti visi mokiniai. Ap
gailėtinas vienas dalykas, būtent, kad 
nevisi tėvai pakankamai skyrė laiko 
ir pastangų padėti mokytojams. P. L.

L. Tamošauskas, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės švietimo 
komisijos pirmininkas, surengęs 
jau nevieną mokytojų suvažia
vimą Nuotr. S. Dabkaus

lietuvių kompozitorių kūrinių. Vie
nintelis A. Šileika savos poezijos 
skaitymu atstovavo lietuviškai pro
gramos daliai. P. šimkevičiūtė kiek
vienam jaunuoliui įteikė po gėlytę 
už atliktą dalykėlį.

Pasibaigus meninei daliai, sky
riaus pirm. V. Ottienė padėkojo jau
niesiems menininkams, jų tėveliams 
ir gausiems dalyviams, nepailstan
čiam akompaniatoriui J. Govėdui ir 
gražią scenos dekoraciją sukūrusiam 
kun. J. Staškevičiui. Už meninę prie
žiūrą muz. St Gailevičiui scenoje bu
vo įteiktos gėlės ir dovana. Po to p. 
Ottienė pakvietė visus vaišintis na
rių iškeptais pyragais ir kavute. Pro
gramos klausęs svečias mons. Vyt. 
Balčiūnas prasitarė, kad toks jau
nųjų talentų sutelkimas ir proga pa
sirodyti scenoje juos skatins dar 
daugiau tobulintis. Tai nuopelnas 
šios popietės organizatorių ir inicia
torių, būtent, K. L. K. Moterų Drau
gijos šv. Jono Kr. parapijos sky
riaus. K B.

Al. Gimantas rašė apie tautinių 
drabužių vartojimą š. m. “TŽ” 4 nr. 
Jį papildė G. Breichmanienė “TŽ” 
9 nr. Abu rašė apie parenkamus ne
autentiškus tautinius drabužius, pa
geidavo, kad mūsų šokių ir chorų 
vienetų nariai turėtų autentiškus 
tautinius drabužius, bet nenurodė 
šaltinių, kur ir kaip tokius autentiš
kus tautinius drabužius norintieji 
galėtų atpažinti, pasirinkti ir pasi
gaminti. Netenka aiškinti, kad daili
ninkai Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai, gyveną Kanadoje, yra ge
riausi lietuvių tautinių drabužių ži
novai. Dail. A. Tamošaitis paruošė, 
o L. Skautų Sąjunga 1968 m. išleido 
knygą “Tautiniai rūbai ir juostų raš
tai”. Joje galima rasti aiškiai apra
šytus lietuvių tautinius drabužius pa
gal atskiras vietoves. Ten yra kelios 
vaizdžios spalvotos fotografijos. Be 
to, šioje knygoje duodama nemažai 
lietuviškų juostų raštų pavyzdžių- 
brėžinių.

Dailininkai Tamošaičiai 1969 m. 
paruošė tautinių drabužių skaidres 
lietuviškoms mokykloms. Dabar yra 
35 skaidrės, o viena dar bus paga
minta šiais metais, šiose skaidrėse 
yra parodomi senovės ir dabartiniai 
lietuvių tautiniai drabužiai atskirų 
Lietuvos sričių: mažlietuvių, žemai
čių, augštaičių, vilniečių, zanavykų, 
kapsų ir dzūkų, šios skaidrės yra ro
domos mokyklose ir visuomenei. Vi
sos skaidrės yra spalvotos. Jas gali
ma užsisakyti šiuo adresu: KLB švie
timo skyriaus mokslo priemonių ko
misija, 29 Raymond Ave, Toronto 
325, Ont. Už skaidres reikia mokėti 
po 25 centus.

“Vaga” Vilniuje 1969 m. pabaigo
je išleido “Lietuvių liaudies menas 
— juostos’” 196 psl. spalvotą kny
gą (9x12 colių). Knygoje yra at
spaustos juoda-balta ir spalvotos 
juostų bei pynių fotografijos iš 
įvairių Lietuvoje esančių liaudies 
muzėjų. V. Mat.

TEGU ŠOKA VISI
Labai suprantu ir užjaučiu “Nusi

vylusios” skausmą dėl išaugto ir ne
panaudoto dukros tautinio apdaro. 
Kiekvienos lietuvės širdis trokšta 
pasireikšti vienu ar kitu būdu savo 
tautiniame mene — juk jis lietuvei 
įgimtas. Galime pasiteisinti, kad duk
ra negabi ar vienete nėra vietos, ta
čiau, jei tų nesugebančiųjų ar netin
kamų atsirastų pakankamas skaičius 
atskiram vienetui, vertėtų jį sudary
ti. Atsirastų pakankamai norinčių 
juos paruošti. Daugelyje kolonijų 
pastebėtas monopolis mūsų tauti
niam šokiui ar dainai. Tam tikrų 
grupių ar organizacijų jaunimas ne
pageidaujamas arba “vyriausia gal
va” nesutinka juos leisti šokti tam 
tikruose parengimuose. Juk neišse
miami mūsų tautos meno lobiai yra 
turtas kiekvieno lietuvio. Norima 
juos išsijoti ir netinkamą aprangą. 
Kasdieninius ūkio darbus atlikda- 
mos klumpėtos lietuvės ir trumpes
nį sijoną užsisegdavo, kad jis nesusi- 
terštų. Tai tik vienas namų darbų, o 
kur kiti? Vien su gėlelėmis nešoko, 
sutrypdavo ir klumpakojį. “Grandi
nėlės” vienetas tai mums įrodė. Ge
ram reprezentaciniam vienetui reik
tų estetiškai skoningo drabužio, bet 
mažesnėm grupėm, “neprofesinėm” 
atleiskime ir džiaukimės jų noru dar 
šokti ir dainuoti.

Motina
SPAUDOS KLAUSIMAIS

J. Karpis, “TŽ” 1970 m. 8 nr. pa
skelbė str. “Veikla ir srovinės įta
kos”. Kadangi redakcijos tas raši
nys buvo pavadintas “diskusinėmis 
mintimis”, norisi dėl jo pasisakyti. 
Minimo str. autorius nusiskundžia 
mūsų srovine spauda, kuri pilna 
ideologinės kovos, asmeninių ginčų. 
Esą ir šiandien.yra laikraščių redak
torių, kurie balsiai šaukia ir kitaip 
galvojančius “sudoroja” ar jiems 
“burną užčiaupia”. Aš manau, jog 
J. Karpis teisingai apibūdino dabar
tinę mūsų spaudos (su mažomis iš
imtimis) padėtį, žinoma, gal dauge
lis tų spaudos ligų nepastebi, nes 
šie simptomai daugiau atkreipia 
spaudos specialisto akį, arba tokio, 
kuris į dalyką žiūri iš šono ir spren
džia ne pagal jau nuo seno įsigalėju
sias lietuviškos spaudos normas, bet 
pagal tas, kurios vyrauja demokra
tiškoje Amerikoje. Amerikoje yra 
plačiai žinomas posakis: “Nors ir ne
sutinku su tavo mintimis, bet steng
siuosi, kad jas galėtumei pareikšti”. 
Tai, manyčiau, yra laisvos spaudos 
pagrindas. Jeigu lietuvių spaudoje 
kas nors apšmeižiamas, pasmerkia
mas, negauna vietos atremti kalti
nimus. Kaip lietuvių spaudos nega
lavimo gerą pavyzdį galima nurody
ti dėl J. Karpio rašinio “TŽ” 1969 
m. 30 ir 31 nr. “Bendradarbiavimas 
ar kolaboravimas” pasisakymą “Į 
laisvę” žurnale (1969 m. spalio m.). 
Kadangi J. Karpio straipsnis, nežiū
rint jo kontroversinio pobūdžio min
čių, buvo ramus bei kultūringo po
būdžio, buvo galima laukti, kad jo 
oponentas J. žiograkalnis irgi ves 
rimtas diskusijas, bet jis prikibo 
prie asmens bei jo pavardės: “Kar
piui, kaip tvenkinio žuviai, nepažįs
tančiai gilesnių politikos vandenų, 
ant komunistinio kabliuko užkibti 
buvo nesunku”. Vadinasi, J. žiog
rakalnis rankos mostelėjimu kitą 
tuoj paskelbė nieko neišmanančiu, 
iš jo pasijuokė ir toliau jau drąsiai 
dėsto savo mintis augštu tonu. Rei
kia sutikti su J. Karpiu, jog atėjo 
laikas spręsti klausimus rimtu, kul
tūringu, nuoširdžiu minčių pasida
linimu. Ed. Sulaitis

“TŽ” 8 ir 9 nr. Br. Milašius para
šė apie savo giminystę su žinomu 
poetu, filosofu ir diplomatu Oskaru 
Lubicz Milašium ir jo kelionę į Lie
tuvą 1913 m. O. Milašius buvęs tuo 
metu studentu Paryžiuje, žinojęs, 
kad kils pasaulinis karas ir t. t.

Iš tokio aprašymo matyti autoriaus 
fantazavimas. Argi jis nežinojo, kad 
tuo metu (1913 m.) Čekoslovakija, 
Vengrija ir Kroatija buvo Austrijos 
sudėtinės dalys ir visa valstybė va
dinosi Austro-Vengrija? Oskaras Mi
lašius gimė 1877 m., baigė licėjų 
Paryžiuje 1896 m. Kai jis buvo stu
dentu, tai tuo metu atsiminimų au
torius buvo dar negimęs. Aprašomu 
momentu O. Milašius buvo 37 m. 
amžiaus. Karo metu O. Milašius gy
veno Paryžiuje ir 1917 m. jau reiš
kėsi Lietuvos nepriklausomybės at
statyme. Jis buvo pjrmasis Lietuvos 
atstovas Prancūzijoje. Man teko su 
O. Milašium susipažinti ir kalbėtis 
per Naujų Metų sutikimą Lietuvos 
atstovybėje Paryžiuje 1928 m. Jis 
sakė, kad po karo Lietuvoje lan
kėsi vieną kartą, bet kad būtų buvęs 
ten prieš karą, jis neminėjo.

P. Lelis 
ATITAISOMA KLAIDA

Š. m. “TŽ” 7 hr. V. Liulevičiaus 
straipsnyje “Užsienio lietuvių jau
nimas ir Vasario 16”, kalbant apie 
parapines mokyklas JAV, buvo pasa
kyta, kad “pirmoji buvo įkurta 1891 
m. Pittstone šiame krašte mokslus 
išėjusios klebono J. Zlotožinskio”. Iš 
tikrųjų ši mokykla buvo antroji. 
Pirmąją įkūrė Mahanoy City Šv. Juo
zapo parapijos klebonas kun. P. Ab
romaitis. V. Liulevičius

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information

ONTARIO SOSTO
KALBA

Ontario parlamento sesijos ati
daromojo) kalboj 1970 m. vasa
rio 24 d. provincijos vyriausybė 
pažadėjo naujus planus, kurie 
skatintų individus tapti veikles
niais, naudingesniais visuome
nės nariais.
Pagrindinės tos kalbos mintys 
buvo šios:
— Vyriausybė pateiks naują įs
tatymo projektą, kuris padarys 
įstatymu rekomendacijas, pasiū
lytas Ontario civilinių teisių ko
misijos.
— Ontario vyriausybė numato 
konsoliduoti bei koordinuoti 
pertvarkytame pilietybės depar
tamente atliekamą veiklą, skirta 
įvairioms gyventojų grupėms, ši 
plačios apimties programa labai 
ryškiai parodys vyriausybės įsi
pareigojimą užtikrinti pilną ir 
lygią pilietybę visiems Ontario 
gyventojams. Bus pabrėžtas 
kiekvieno asmens vaidmuo, ne
žiūrint, ar jis yra seniau Įsikū
ręs gyventojas, ar naujas atei
vis. Numatoma imtis specifinių 
priemonių padėti žmogui tapti 
veikliu bei naudingu visuome
nės nariu. Šis departamentas 
skatins domėtis bendruomenės 
rūpesčiais, geriau suprasti da
barties reikalavimus, iškylan
čius mūsų gyvenime, ir bend
ruomenės tikslus, kuriuos turi
me pasiekti.
— Organizuoti naują, veiksmin
gą kovą prieš aplinkos teršimą. 
Vyriausybė planuoja pagalbos 
būdus, jų tarpe paramą įmo
nėms, įrengiančioms teršimo 
kontrolės įtaisus, ir didesnes 
bausmes teršėjams.
— Derinti kasyklų ir šiaurės 
reikalų departamento veiklą, lie
čiančia ypač šiaurinę Ontario 
sritį, šis departamentas įgalins 
šiaurinio Ontario gyventojus tu
rėti naują forumą ir visai nauią 
mechanizmą, per kurį bus gali
ma veiksmingiau perduoti savo 
rūpesčius, reikalavimus bei pa
geidavimus vyriausybei.

>— įvesti naujas priemones, pa
lengvinančias kolektyvines de
rybas, skatinančias darnius san
tykius tarp darbininkų ir darb
davių, siekiančias išlaikyti bei 
apsaugoti visų Ontario gyvento
ju teises ir interesus darbo kon
fliktų atvejais.
— Stengtis ir toliau-rasti spren
dimus miestų gyventojų pro
blemoms.
— Peržiūrėti visas vyriausybės 
išlaidas ir prisidėti prie dabarti
nės infliacijos palengvinimo.



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

komunizmo slaptais užmojais bei užkulisiniais siekiais
apsaugos komitetui dr. M. Ko- 
rovicz, komunistinės Lenkijos 
atstovas Jungtinėse Tautose, 
1953 m. paprašęs Jungtinių 
Valstybių politinės globos:

Mes buvome be paliovos indokt- 
rinuojami, jog pagal rusų pagrindinį 
planą mums būtinai reikia susirišti 
su įvairių kraštų Vakarų pasaulyje 
darbo klasėmis, šiam tikslui esą rei
kia panaudoti net jų vyriausybių gal
vas... Jungtinių Tautų organizacija 
yra laikoma viena svarbiausių so
vietų propagandos priemonių, per 
kurią jie gali kreiptis į viso pasau
lio žmoniją ir vykdyti savo subversy- 
vinę misiją...

Kalbos ir tikrovė
Blogiausia yra tai, kad nevisi 

Jungtinių Tautų nariai sovietų 
kėslus ir apskritai komunistinę 
tikrovę perpranta ir šiame foru
me prieš juos pasisako. Tiesa, 
reikia pagerbti buvusią Kanados 
vyriausybės galvą J. G. Diefen- 
bakerį už drąsą, kai jis Jungti
nių Tautų posėdyje į Chruščio
vo siūlomą “visišką ir galutinį 
kolonizmo panaikinimą” pasau
lyje savo garsia 1960 m. rugsė
jo 26 d. kalba nedviprasmiškai 
atrėžė:

Prancūzai nuo paskutinio karo iki 
šiol suteikė pilną laisvę 17 kraštų su 
daugiau kaip 40 milijonų gyventojų. 
Su JT žinia apie pusė bilijono gyven
tojų gavo laisvę iš Britanijos... O 
kiek žmonių išlaisvino Sovietų Rusi
ja...? Ar mes galime pamiršti suki
lusių vengrų tragediją 1956 m....? 
O kaip su Lietuva, Latvija ir Estija, 
kaip su laisvę mylinčiais ukrainie
čiais ir kitais Rytų Europos gyven
tojais ...?
Prieš rusų kolonizmą yra stip

riai pasisakęs ir buvęs JAV prez.
J. Kennedy. Įsidėmėtini jo žo
džiai:

Galingiausia jėga pasaulyje 
yra ne komunizmas, ne kapita
lizmas, ne vandenilio bomba, ne 
raketa, — o žmogaus amžinas 
troškimas būti laisvu ir nepri
klausomu. Iš Amerikos vadovau
jančių asmenų šio klausimo 
taipgf nenutylėjo A. Stevenso- 
nas ir Yates. Pastarasis 1963 m. 
18-toj visuotinėj JT sesijoj su
šuko:

Ar gali Sovietų Sąjunga nurodyti 
bent vieną teritoriją, iš kurios ji bū
tų pasitraukusi... ? Negali...

Šiuo klausimu buvo ir dau
giau pasisakiusių, bet jų visų 
pareiškimai pasiliko tik skam
būs žodžiai. Tiek Kanados vy
riausybė su J. Diefenbakeriu 
priešakyje, tiek ir kitos laisvo
jo pasaulio vyriausybė nutarė 
Sovietų Sąjungos neerzinti ir tuo 
būdu jai leisti ir toliau niekinti 
pagrindinius Jungtinių Tautų 
principus.

Šnipinėjimo centras
Be anksčiau nurodytų faktų, 

jog ši organizacija yra naudoja
ma subversyviniams tikslams, 
dar nebuvo paminėta, kad joje 
komunistai yra susisukę šnipi
nėjimo lizdą. Antai, Amerikos 
federacinio apklausinėjimų biu
ro direktorius J. E. Hoover 1960 
m. patyrė, jog 70-80% geležinės 
uždangos diplomatinio persona
lo yra skirti vienokios ar kito
kios rūšies šnipinėjimui. O kon
greso narys F. Busbey 1953 m. 
pareiškė, kad komunistinių kraš
tų tarnautojai JT sekretoriate 
gali nevaržomai dirbti šnipinėji
mo darbą. Jungtinėse Tautose 
esama pozicijų, kuriose lengvai 
galima surinkti labai svarbių ži
nių. Viena tokių pozicijų yra 
generalinio pasekretorio politi
niams ir saugumo reikalams. Jo 
galioje yra: 1. karinių ir polici
niu pajėgų funkcijos taikai pa
laikyti; 2. visų JT narių nusi
ginklavimo vykdymo kontrolė; 
3. priežiūra visos atominės ener
gijos taikingiems ir kitiems tiks
lams. Šioje svarbioje įstaigoje 
vyrauja augšto rango komunis
tai — 1 iš Jugoslavijos ir 7 iš 
Sovietų Sąjungos.

Iš šių kelių užuominų apie 
komunistų subversyvią veiklą 
Jungtinėse Tautose matyti ko
kios reformos šioje organizaci
joje turi būti padarytos. Dėlto 
senatorius P. Yuzyk, turėdamas 
galvoje tai ir ypač komunistinės 
Rusijos pastangas suvaryti visas 
laisvas tautas i sovietinį bloką, 
priminė Kanados parlamentui ir 
vyriausybei, kad “... laisvos tau
tos turi labai sutartinai sekti vi
są Jungtiniu Tautų sekretoriato 
veiklą ir ji taip pertvarkyti, 
kad būtų pajėgus vykdyti teisė
tus šios organizacijos princi
pus”. Siekiant apsaugoti pačias 
augščiausias demokratines ver
tybes, kultūrą, religiją ir tikrą
jį žmoniškumą nuo komunizmo 
naikinančių pastangų, reikia na- 
naudoti visu laisvu ir oaver^tu 
tautu materialinius ir dvasinius 
išteklius.

Kam neskauda, tas nedejuoja
Ryšium su šia kalba parla

mente nekilo jokių diskusiiu. 
Lyg ir atrodytu, kad komuniz
mo grėsmė šiam kraštui nepa
vojinga ir su ja neverta nė susi-
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Filosofo žodis
Kad rusiškasis komunizmas 

yra veidmainiškas, tai pripažįs
ta ir taurieji rusų tautiečiai. An
tai N. Berdiaevas, pasauliui ge
rai žinomas rusų filosofas, savo 
veikale apie komunizmą sako:

Sunku yra suvokti rusiškąjį komu
nizmą dėlei jo dviveidiškumo. Iš vie
nos pusės jis yra internacionalinis ir 
universalinis, iš kitos — rusiškas ir 
nacionalinis. Taigi, labai svarbu Va
karų pasauliui įžvelgti jo kilmės na
tūralinę šaknį, t.y., faktą, jog rusų 
istorija apsprendė jo ribas ir charak
terį. Marksizmo teorija yra nepakan
kama surasti jo raktą.

Kitoje vietoje tas pats auto
rius teigia, esą marksizmo rusiš
kumas ir rytietiškumas yra Įvy
kęs faktas. Taigi, Rusijai komu
nizmas yra nacionalinis reiški
nys, kitiems jis privalo būti in
ternacionalinis.

Po 50 metų
Jeigu kitų kraštų komunistų 

partijose pastebėjome kaikurių 
evoliucinių žymių, tai to jokiu 
būdu negalima pasakyti apie ru
sų komunistų partiją. Tai, kas 
kartais mums atrodo pasikeiti
mu principuose, faktinai yra pa
sikeitimas tik taktikoje, anuos 
principus vykdant. Pvz. kad ir 
1917 m. melas apie tautu apsi
sprendimo laisvę skelbiamas ir 
dabar, štai ką kalbėjo Kosygi
nas sovietų revoliucijos penkias
dešimtmečio proga (“Pravda”, 
20. VI. 67):

Penkiasdešimt metų laikotarpyje 
Sovietų Sąjunga respektavo visas 
tautas, dideles ir mažas. Kiekviena 
tauta turi teisę steigti tautinę ne
priklausomą valstybę. Tai yra pagrin
dinis sovietų politikos principas ...

Praslinkus metams laiko nuo 
šio pareiškimo paskelbimo, so
vietai savo “pagrindini politikos 
principą” pritaikė čekoslovakų 
valstybei, jos laisvės troškimą 
palaidodami po savo tankų vikš
rais. Taigi, ar nepasikartojo ta 
pati istorija, kuri įvyko prieš 50 
metų? Pasikeitė čekoslovakų ko
munistų principai, bet tik jokiu 
būdu ne rusu.fe

Kam Jungtinės Tautos?
Taigi, klaidinga manyti, kad 

komunizmas, ypač rusiškasis, 
keičiasi. Dar kaip pavyzdį gali
ma nurodyti 1920 m. Kominter- 
no tezes apie pasaulio pavergi
mą komunizmui. 1928 ir 1936 
m. to paties Kominterno kongre
suose šios tezės jau buvo įtrauk
tos į veiklos programą, o Sovie
tų Sąjungai įstojus į anuometi
nę Tautų Sąjungą, jos imtos per 
ją vykdyti. Dabar gi šios pro
gramos vykdymui naudojama 
Jungtinių Tautų organizacija.

Pasak P. Yužyko, kiekvienas 
kraštas turi savitą supratimą 
apie šios pasaulinės institucijos 
funkcijas ir kiekvienas jų sten
giasi ją panaudoti savo tikslams. 
Pažangieji Vakarų pasaulio kraš
tai per Jungt. Tautas siekia pa
laikyti pasaulyje taiką, nubaus
ti užpuoliką ir paruošti dirvą pa
saulinei valdžiai. Jiems mažiau 
rūpi bendroji gerovė ir kitokios 
techniško pobūdžio programos. 
JAV-ės bando per Jungtines 
Tautas užblokuoti komunizmo 
veržlą bei jo plitimą ir prilaiky
ti kairiojo sparno revoliucines 
tendencijas. Europiečiai į JT 
žiūri kaip į naudingą forumą 
įvairiems nesusipratimams dis
kutuoti, diplomatiniams kontak
tams užmegzti ir įvairiems ne
susipratimams lyginti. Sovietų 
Sąjunga į Jungtines Tautas žiū
ri kaip į reikalingą blogybę, ku
rią reikia panaudoti “imperia
listinių ”(!) planu griovimui. Bu
vusioms kolonijinėms valsty
bėms, dabar gavusioms nepri
klausomybę, ši organizacija yra 
ne kas kita, kaip priemonė iš
reikšti savo rūpesčius ir iš pasi
turinčių kraštu išsikovoti eko
nominę, technikinę ir kultūrine 
pagalba. JT nariai yra susirū
pinę išvengti trečio pasaulinio 
karo, kurio supermodernūs gink
lai gali sunaikinti žmoniją.

Sovietų užmojai
Sovietų Sąjunga per Jungti

nes Tautas siekia daugiau nei 
imperialistinių planų sutrukdv- 
mo. Jos siekiai yra aiškiai iš
reikšti brošiūroje apie Jungti
nes Tautas, išleistoje 1945 m. 
Bombėjuje. Ten sakoma: 1. ve
to teisė apsaugos Sov. Sąjungą 
nuo likusio pasaulio; 2. Jungti
nės Tautos paralyžuos daugu
mos kaoitalistiniu kraštų politi
ką; 3. JT taps reikšmingu įran
kiu atplėšti kolonijinėms vals
tybės nuo nekomunistinių kraš
tu; 4. JT sujungs visas tautas į 
vieną sovietinę sistemą.

Komunizmas, vadovaujamas 
Rusijos komunistu partijos, pa
sikinkė Jungtinių Tautu organi
zaciją į savo propagandos veži
mą. riedantį i raudonąjį glėbį. 
Si faktą patvirtina ne tik oficia
lūs komunistų nutarimai bei po
tvarkiai. bet ir politiniai pabė
gėliai; ištrūkę iš komunistinio 
rojaus. Štai ką liudijo Amerikos 

pažinti. Tiesa, keletą nereikš
mingų klausimų pateikė sen. P. 
Martin ir gana šiltai padėkojo 
sekantis kalbėtojas sen. W. Roe
buck. Tarp kita ko, pastarasis 
senatorius, kaip nelabai vykusį 
palyginimą, papasakojo ištrauką 
iš vienos neseniai skaitytos kny
gos: “Dar prieš civilinį karą vie
nas Pietų Amerikos ponas, ap
tardamas laisvės sąvoką bendrais 
bruožais, pasakė, kad, jo many
mu, laisvė esanti žmogaus teisė 
elgtis su savo negru taip, kaip 
jam patinka.” Jo įsitikinimu, 
šiuo samprotavimu vadovaujasi 
ir Maskva. A. K.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

“GRĄŽINKIT LAISVĘ MŪSŲ TE- 
VŲ ŽEMEI”, / prašviskit saulėmis 
veidai aptemę. / žvejai, jūreiviai, pa
kelkite bures! / Grąžinkit Nemuną 
ir Baltijos marias.” Taip dainavo 
Cicero lituanistinių mokyklų (augš- 
tesniosios ir pradinės) choras LB Či
kagos apygardos lit. mokyklų moks
leivių koncerte kovo 15 d. Jaunimo 
Centre, čia pasirodė 10 Čikagos ir 
apylinkių lit. mokyklų. Geriausiai 
pasirodė marąuetparkiečiai ir cice- 
riečiai. šį kartą pirmieji atvyko su 
gana skoningai paruošta ir Įvairia 
programa: tautiniais šokiais, daino
mis, deklamacija ir skudutininkų 
palyda, šokių paruošėjai — S. Bace
vičienė ir I. Smieliauskienė bei cho
ro vadovas V. Gutauskas Čia gerokai 
padirbėjo. Cicero stiprybė, kaip ir 
anksčiau, buvo mokinių choras, va
dovaujamas J. Kreivėno (jis paruo
šė ir Brighton Parko lit. mokyklos 
chorą). Be augščiau cituotos Br. 
Budriūno dainos, ciceriečiai išpil
dė kitą to paties kompozitoriaus kū
rinį “Tėviškėlė”, J. Bertulio, St. Šim
kaus ir J. Švedo gana sudėtingas 
dainas.

Koncertą surengė LB Čikagos 
apyg. valdyba, kurios pirm. A. Juš
kevičius tarė atidaromąjį žodį. Prog
rama buvo surengta šeimos ir Švie
timo Metams baigti, todėl ilgesnę 
kalbą pasakė JAV LB c. v. pirm. 
Bronius Nainys, kuris gana pesimis
tiškai žvelgė į lietuviškojo švietimo 
bei lietuvybės padėtį Amerikoje. Jis 
nusiskundė, jog salėje šalia vaikų ir 
senimo nėra studentų ar neseniai 
mokslus baigusiųjų. Kalbėtojas pa
žymėjo, kad lietuviškuose parengi
muose matomi tie patys veidai, kaip 
ir prieš 20 metų, tik jie gerokai su
senę. Kvietė visus į vieningą veiklą, 
nes “nėra dviejų Lietuvų, bet tik 
viena už savo laisvę ir egzistenciją 
kovojanti lietuvių tauta”.

DAIL. VANDA KANYTĖ - BALU- 
KIENĖ jau antrą kartą prisistato su 
savo individualia darbų paroda Čika
gos lietuviams. Kovo 14 d. Čiurlionio 
Galerijoje atidaryta jos tapybos pa
roda atskleidė šios dailininkės su
brendimą ir tvirtą žingsni Į prieki. 
49 kūriniai, dauguma jų didelio for
mato, sukurti per paskutinius trejus 
metus, yra ir dailininkės darbštumo 
pavyzdys. Meno studijas pradėjusi 
Lietuvoje, ji jas tęsė Freiburge ir 
Čikagoje (neseniai baigė Čikagos 
“Academy of Fine Arts”). Atidary
mo metu kalbėjo jos pirmasis tapy
bos prof. dail. A. Valeška, kun. J. 
Borevičius, SJ, o atidarymo progra
mai vadovavo Čiurlionio Galerijos 
dir. dail. Petras Aleksa. Dailininkė 
savo kūryboje yra pamėgusi figūras 
ir ryškias spalvas, kurios traukia 
publikos aki. Jos kūriniai nėra bran
gūs — pigiausias $75, brangiausias 
— $400, nors vidurkis siekia apie 
$200. Lankytojų tarpe jos darbai su
silaukė gana didelio susidomėjimo ir 
per pirmąsias dvi dienas buvo par- 
duota 10 kūrinių. Dailininkė pasisa
kė turinti kvietimą atvykti su pa
roda Į Torontą, tačiau vargu ar tai 
galės Įvykdyti, nes didelio formato 
paveikslus pervežti nėra lengva, o, 
be to, ir su muitine gali būti keb
lumų.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS ko 
vo 15 d. buvo surengęs dail. žibun- 
to Mikšio, gyv. Paryžiuje, kūrybos 
parodą skaidrėse. Buvo matyti ne
maža šio dailininko sukurtų ekslibri
sų, kuriuos apibūdino Paryžiuje me
no istoriją studijavusi Dalia Kolbai* 
tė. Ji kalbėjo ir apie dail. Mikšio 
kūrybą aplamai. Liet. Foto Archyvo 
pirm. kun. A. Kezys, SJ, dalyvius 
(jų buvo apie 40) supažindino su iš
leistuoju dail. Mikšio skaidrių albu
mu, kuriame yra 40 darbų. Numa
tyta ši albumą plėsti, išleidžiant pri
dėtinius lapus. Jis pranešė, jog prie 
archyvo yra steigiama ir biblioteka, 
kuriai pradžią davė tas pats dail. 
ž. Mikšys, atsiuntęs nemaža dailės 
leidinių, kurių daugumą sudaro da
bartinėje Lietuvoje išleistieji.

šia proga buvo paskelbti ir Lie
tuvių Foto Archyvo II foto konkur
so laimėtojai. Konkurso vedėjas A. 
Grigaitis pranešė, jog pirmąją pre
miją skaidrių grupėje gavo Jurgis 
Prapuolenis iš Cicero už vaizdą “Ka
lėdos”. Tas pats J. Prapuolenis pir
muoju buvo ir nuotraukų grupėje 
(“žuvėdros”). Skaidrių grupėje, be 
Prapuolenio, buvo atžymėti: A. Je- 
lionis, J. Sablauskas, K. Daugėla, 
G. Valionienė. Nuotraukų grupėje 
(vertintųjų tarpe buvo V. Kaulius,

kitos tautos. Nuotrau- 
M. Pranevičius

Velykų margučius turi ne tik lietuviai, bet ir 
koje — ukrainiečių margučiai

SJ, ir J. Kasakaitis. Įdomu, kad lai
mėtojų tarpe vyrauja daugiausia 
nauji vardai, iki šiol nematyti nei 
spaudoje, nei parodose.

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOKYTO
JŲ DRAUGIJOS valdybos paskaitų 
serijoje švietimo klausimais kovo 14 
d. kalbėjo veteranas pedagogas Pet
ras Maldeikis iš Cicero. Paskaitinin
kas kalbėjo tema ‘Vaikų skaitymo 
mokymas namuose”. Jis čia davė 
gerai išstudijuotų minčių, kurias bu
vo nuspręsta išleisti atskirą brošiū
ra. Paskaitininkas yra naujai prade
damo leisti švietimo reikalams žur
nalo “Švietimo Gairių” redaktorius. 
Taip pat jo naujausia knyga “Mei
lė dvidešimtame amžiuje” neseniai 
pasirodė rinkoje. Čikagos liet, mo
kytojų sekanti paskaita bus maždaug 
už mėnesio tema “Bažnyčios reikš
mė tautiniame auklėjime”.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Lietuvių 
švietimas Vokietijoje” — stambi 
knyga apie lietuvių mokslo Įstaigas 
pokario metais Vokietijoje jau at
spausdinta ir pardavinėjama Čikago
je. Jos kaina $12. Knygos parnešė
jas — Vincentas Liulevičius. — Kun. 
Vaclovas Martinkus, BALFo c.v. pir
mininkas, buvo atvykęs i Čikagą ir 
kovo 16 d. Jaunimo Centre padarė 
pranešimą šalpos klausimais. — 
Kauno operos buv. solistės A. Di- 
čiūtės-Trečiokienės nauja dainų 
plokštelė “Dainos” atkeliavo pas mu
zikos mėgėjus. Vienoje šios plokšte
lės pusėje yra liaudies dainos, o ki
toje — lietuvių kompozitorių sukur
tos dainos. Ji anksčiau yra išleidusi 
trijų plokštelių albumą su 20 arijų, 
šiuo metu solistė turi dainavimo stu
diją Tinley Parke prie Čikagos. — 
Vladas Rask-Rasčiauskas, turintis ke
lionių agentūrą, išvyksta mėnesio ke
lionėn i Afriką. Iš ten važiuos Euro
pon ir pasaulinėn parodon Japoni
joj. Grįžęs Į namus leisis ekskursijon 
Į Lietuvą su pirmąja šių metų turis
tų grupe.

AR JAU SUMOKĖJOTE “TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUME

RATA UŽ 1970 METUS?
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Tapau

I Kanados

savo
"Nereikėjo čia gimti, kad galėčiau jausti pasididžiavimą 
bei pasitenkinimą Kanados pilietybe."

"Kai gavau savo pasirinktosios šalies pilietybę, žinojau, 
kad turiu teisę pilnai dalyvauti šio didelio laisvės ir gali
mybių krašto ateities kūrime."

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

pasirinkimu!

Ar turite teisę j privilegijas ir ar esate pasiruošęs priimti Kanados 

piliečio pareigas? Pasiteiraukite artimiausiame Kanados piliety

bės teisme. Jie pasiruošę Jums padėti šiose vietovėse: Halifakse, 

Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 

St. Catharines, Kitchenery, Londone, Windsore, Winnipege, Re

ginoj, Saskatoone, Kalgary, Edmontone ir Vankuveryje. Taip pat 

galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State 

Department, Ottawa.

GOVERNMENT
OF CANADA
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CALGARY, Alta.
VANKUVERIO “ATŽALYNAS” 

atvyks į Kalgarį š. m. balandžio 11 
d. ir atliks tautinių šokių programą 
Bridgeland Community Hall (Memo
rial Dr. ir 8 St. N. E.). Pradžia — 
7 v.v. Po meninės programos, nuo 
9 v.v., bus susipažinimo šokiai, gro
jant “Knopik” orkestrui. Šią progra
mą sutarė Kalgario apyl. pirm. A. 
P. Nevada ir Vankuverio tautinių šo
kių grupės “Atžalyno” vadovė A. 
Šmitienė. Kalgario apylinkės valdyba 
ruošiasi iš anksto gražiai priimti sve
čius. Šokėjai ir šokėjos bus apnak- 
vydinti lietuvių šeimose. Norima pa
rodyti jiems žymesnes Kalgario vie
tas ir universitetą. Tuo žadėjo pa
sirūpinti prof. Šalkauskas. Kadangi 
iš Rytų Kanados lietuvių negalima 
sulaukti jokios kultūrinės paramos, 
nors visos mūsų valdybos per eilę 
metu maldavo, šis Vankuverio jauni
mo žygis yra ypač pagirtinas ir svei
kintinas. Gal Vakarų Kanados lietu
viai galų gale suras stipresnę jung
tį ir artimesnį bendradarbiavimą lie
tuvybės išlaikymo reikaluose.

KLB KALGARIO APYLINKĖS 
lietuvių visuotinis susirinkimas šau
kiamas balandžio 19, sekmadienį, 2. 
p.p. Maccabees salėje, 1313 — 5 Aye. 
S. W. Susirinkimas bus laikomas 
teisėtu neatsižvelgiant į atsilankiusių 
tautiečių skaičių. Kadangi Lethbrid
ge apylinkė likvidavosi ir liko pri
skirta prie Kalgario kaip seniūnija, 
valdyba kviečia jos narius dalyvauti 
susirinkime ar bent atsiųsti savo at
stovus. Taipgi kviečiami dalyvauti 
Brooks lietuviai. Susirinkime bus 
valdybos ir revizijos komisijos pra
nešimai, dalyvių sumanymai ateities 
veiklai, solidarumo įnašų rinkliava 
ir naujos XIV valdybos rinkimai. 
Kalgario lietuvių reikalai turi rūpėti 
visiems, todėl visiems reikia daly
vauti susirinkime, kuris svarstys 
bendruosius vietos lietuvių reikalus.

Koresp.

Winnipeg, Manitoba
ALOYZAS IR HILDA ŠARAUS- 

KAI vasario 5 d. susilaukė sūnaus, 
kuriam numatytas vardas Tomas. 
Kovo 8 d. Judita Barkauskaitė ir 
Ona Demereckienė surengė naujagi
miui šaunias sutiktuves. Kleb. kun. 
J. Bertašius davė nemokamai salę ir 

(Nukelt į 9-tą psl.)

Mielai seseriai mirus Shenandoah, JAV, ONAI

ROPIENEI reiškiame giliausią užuojautą

O. A. Tamošauskai N. J. Šimkui

A. T. Žiliai

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
APYLINKĖS KATALIKĖS MOTE- 

RYS dar kartą maloniai prašo turin
čius padėvėtų, bet dar gerų drabu
žių, paaukoti juos tautiečiams Su
valkų trikampyje ir atvežti juos sek
madieniais po pamaldų parapijos sa- 
lėn arba pranešti kat. moterų valdy
bos narėms — bus paimta iš namų.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS kle 
bonas ir komitetas nuoširdžiai kvie
čia apylinkės ūkininkus užsisakyti 
trąšas per parapiją, nes tai pats 
geriausias būdas visiems vienodai 
prisidėti prie jos išlaikymo. Praėjusį 
sekmadienį parapijos salėje įvykęs 
tuo reikalu ūkininkų susirinkimas 
tam beveik visuotinai pritarė. Lais
vė pasirinkti kokios firmos ir per 
ką užsisakyti trąšos, tačiau 3% ko
miso turėtų tekti parapijai. Tik visi 
prisidėdami, bendrom jėgom išlaiky
sime tą mūsų religinį ir tautinį ži
dinį. P. A.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

mane sergančią lankė ar kitaip pa
reiškė savo nuoširdumą.

Monika Povilaitienė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bičiu
liams už įkurtuvių staigmeną, ver
tingas dovanas ir gėles. Ypatinga pa
dėka rengėjams p. p. Balaišiams, Va
leckams ir Skodienei. Taip pat dė
kingi dalyvavusiems pokyly ir pri-

sidėjusiems: p. p. Augaičiams, St. 
Augustinavičiams, Ambraziejams, 
Aleliūnams, Fr. Balniui, Budriams, 
Budreikai, Beržiniams, Dambraus
kams, Gurkliams, Gindrėnams, Jurė
nams, Jauneikams, Klemkai, Liut- 
kams, Lingaičiams, Lorren, Mačiu
liams, Mikėnams, Mikelėnienei, Ne- 
murams, Onaičiams, Pečiuliams, Po- 
vilaiči'ams, Rekščiams, Alf. Rudo
kams, Rugieniams, Rutkauskams, Še
duikienei, Šulcams, Tamašauskie
nei, Usvaltams, P. Vindašiams, Vyš
niauskams, Žebertavičiams, B. Dir
sėms, Šiurnoms ir Ratavičiams.

Jūsų visų nuoširdumą ilgai prisi
minsime —

Marytė ir Petras Ozolai

SUDBURY, ONT.
REKOLEKCIJOS, kurias sėkmin 

gai vedė kun. J. Gaudzė, praėjo gra
žiai ir sutraukė daug tautiečių. Šie
met lietuvišką kleboniją išlaikė J.
L. Remeikiai, P. M. Venskevičiai ir
M. A. Pranckūnai. Sudburiškis

PADĖKA
Už padarytą man staigmeną bei 

suruošimą priešvestuvinio pobūvio 
tariu nuoširdų ačiū: rengėjams p. p. 
Gataučiams, p. p. Pranckūnams ir vi
siems dalyviams bei prisidėjusiems 
prie parengimo, taip pat visiems, 
linkėjusiems visokeriopos laimės 
mano vedybiniame gyvenime.

Algis Remeikis

EKSKURSIJA EUROPON
■ ■ =--------1

1970 metu birželio 4 - 20 dienomis,
įskaitant 10 dienų Vilniuje

bei jo apylinkėse
Registruotis iki šių metų balandžio 

15 dienos.
Tikslesnių žinių apie kelionės išlaidas ir kelionės

formalumus teirautis kelionių įstaigoje

V. Bačėnas, tel. 278-7261 (Toronto)
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 LAKESHORE ROAD EAST

PORT CREDIT, ONTARIO



Vytauto Didžiojo pareiškimo prasmė
Pastabos prie dr. M. Anyso straipsnio ir "atitaisytinos klaidos"

Dr. M. Anysas straipsniu 
“Prūsu kalbos paminklai”, “T. 
Ž.” 2?3 nr. (1970.1.8 ir 15) gra
žiai supažindino savaitraščio 
skaitytojus su sovietinėje Lie
tuvoje išleistu veikalu “Prūsų 
kalbos paminklai”. Iš j>at pra
džių recenzentas perrašo iš vei
kalo įžangos garsų Vytauto pa
reiškimą vokiečių ordino marša
lui: “Prūsai yra buvę taip pat 
mano tėvų žemė ir jos, kaip sa
vo tėvų palikimo, aš reikalausiu 
net iki Osos upės”. Čia pat da
romas knygos autoriui priekaiš
tas, kad jis Vytauto pareiškimą 
sumaišęs su Salyno derybomis 
1398 m. Priekaištas, manding, 
nevisai teisingas. Juk autorius 
prie šio pareiškimo mini 1413
m. ir sako jį padarytą po Žal
girio mūšio. Vadinasi, jis ne
maišomas su 1398 m. Salyno su
tartimi. Autoriaus klaida, kad 
jis 1413 m. derybas deda į Sa
lyno salą. * Daktaras čia visai 
teisus, kai kalba apie 1413 m. 
derybas tarp Vytauto ir ordino 
imperatoriaus tarpininkui daly
vaujant. Šiose derybose Vytau
tas ir pasakė tuos žodžius ordi
no maršalui.

Kalbamos derybos įvyko Kau
ne 1413 m. sausio mėnesį ir Vy
tautas pokylio metu išliejo rūs
tybę maršalui anais žodžiais. 
Leidėjui neistorikui liko nepa
stebėta ta detalė ir suklysta. 
Jis būtų klaidos lengvai išven
gęs, jei būtų pasižiūrėjęs į vei
kalą “Lietuvių karas su kryžiuo
čiais”, išleistą Vilniuje porą me
tų anksčiau. Jame (270 p.) būtų 
skaitęs prof. B. Dundulio visai 
teisingai išdėstytas aplinkybes, 
kuriose tie žodžiai tarti.

Kas buvo Osse?
Kitas daug sudėtingesnis da

lykas, dėl kurio dr. M. A. kri
tiškai pasisako, yra Vytauto pa
reiškime minimas žodis Osse. 
Iki šiol manyta, kad jis reiškė 
vieną iš dviejų Prūsijos upių, 
kurių kiekvienai duotas Osos 
vardas. Viena jų įteka į Vyslos 
augštupį, kita yra M. Lietuvo
je (ji Kapočiaus išleistame že
mėlapyje vadinama Uosa), prie- 
upis didesnės Nemunyno upės, 
Įtekančios į Kuršių marias ne
toli Gilijos. Kurią tų dviejų 
upių turėjo siekti Vytauto Prū
sija? Tai klausimas, į kurį isto
rikai pradžioje vieno atsakymo 
neturėjo. Rodos, vyravo įsitiki
nimas, kad Vytautas, toks blai
vus politikas, negalėjo vaikytis 
perdėm fantastinio plano ir kė
sintis į visus Prūsus iki Vyslos.' 
Esą jis tenkinęsis Klaipėdos 
miestu.su gabalėliu M. Lietuvos 
iki Osos upės.

Panašus į tuos kuklius isto
rikus yra ir dr. M. A. Tik jis 
samprotauja pagal visai naujo
višką, savitą prielaidą. Jis ma
no tą Osą (Osse vokiškame ori
ginale) reiškus ne upę (mat, prie 
vardo nėra žodžio “upė”), bet 
Baltijos jūrą iOstsee). Iš čia jis 
ir veda, kad Vytautas reikala
vęs tik Žemaičių pajūrio su 
Klaipėda. Jam rodosi, kad Vy
tautas neturėjęs pagrindo siekti 
Prūsų iki Vyslos upės dėlto, 
kad “nei Kęstutis, nei anksty
vesnieji Lietuvos arba žemaičių 
kunigaikščiai niekuomet neval
dė senprūsių krašto iki Vyslos”. 
Tvirtinimas visiškai teisingas. 
Vytauto pirmatakai Gediminai- 
čiai Prūsijos iki Vyslos niekuo
met nevaldė.

Tačiau iškeltam naujoviškam 
teigimui pagrįsti reikia įrody
mų, kad Baltijos jūra tada vo
kiškai vadinta Osse-Ostsee. Tie
sa, jai tas vardas duotas Kas
paro Hennenbergerio 1576 m. 
sudarytame žemėlapyje, kurio 
miniatiūrinė nuotrauka pridėta 
prie recenzuojamos knygos. 
Klausimas, ar ji taip vadinta jau 
prieš pusantro šimto metų dar 
kryžiuočių valstybės metu? Kaip 
tik mūsų kalbamu metu viena
me lotyniškame dokumente ji 
pavadinta “mare salsum” (sūrio
ji jūra. Cod. epist. Vitoldi, 898
n. ). Sakoma, kad ir vokiškuose 
to laiko dokumentuose ji vadin
ta “Salzige See”.

Jei ir sutiksime, kad Baltijos 
iūra tada turėjo Osses vardą, tai 
kalbamos deklaracijos turinys 
bei prasmė neleistų spręsti Vy
tautą reikalavus tik Žemaičių iki 
Baltijos jūros. Pirmiausia to
kiam siauram Vytauto reikala
vimui nriešatrauja jo su ironi
ja maršalui pateiktas klausimas: 
“Kur yra ordino tėvonija (ve- 
tirlich erbel?” Šiuo klausimu 
tegalėjo būti menama tik visa 
Prūsija, ordino užkariauta, bet 
nepaveldėta, atseit, ne jo tėvu 
žemė. Vytautas (kain ir Jogaila) 
toje didelėje byloje vis neigė 
kryžiuočiu teises i Prūsiją, 
skelbdami, kad jie yra ateiviai 
ir krašto nukariautojai: jų tei
sės yra niekai palyginus su Vy
tauto ir Jogailos teisėmis. Kai 
imperatorinis Zigmantas 1420 
m. Vroclavo snrendimu paskyrė 
ordinui žemaičius ir Sūdava. 
Vytautas garsiame protesto raš
te tvirtino, kad kryžiuočiai yra 
ateiviai iŠ Vokietijos, užkariavę 
Prūsiją ir dabar nori iš jo atim
ti tėvonija (Cod. epist. Vitoldi. 
861 n.). Apie neteisėtą ordino

J. JAKŠTAS

valdžią Prūsijoje kalbėjo ir Jo
gailos skundas Konstancos si
nodui, kur reikalauta iškelti 
ordiną į totorių pasienį, kad jie 
galėtų savo paskirčiai tarnauti, 
atseit, kriksčioninti pagonis. 
(Žiūr. V. Gidžiūnas, žemaičių 
byla Konstancos susirinkime, 
Lituanistikos darbai, 11, 1970).

Suminėti liudijamai gali būti 
laikomi tikru įrodymu, kad Vy
tauto deklaracija taikyta visai 
Prūsijai, o ne kokiai jos mažai 
daliai. Dėlto į ją įpinta Osos upė 
buvo minėtasis Vyslos intakas.

“Aš reikalauju iki Osos”
Kokia prasmė yra tų Vytauto 

žodžių, kur jis tėvoniją Prūsiją 
riboja tuo Vyslos intaku? Kai- 
kam gali kilti klausimas: kam 
Vytautas, jei jis reikalavo visos 
Prūsnjos, rado reikalo pridurti 
“iki Osos”? Geriau būtų buvę 
sakyti “iki Vyslos”, kurią maž
daug Prūsija siekė. Jei Lietuvos 
didysis kunigaikštis ją paminė
jo, tai ji turėjo turėti kokią 
prasmę. Ta prasmė nėra paslap
tis istorijos mokslui.

Osos upė paminėta dėl jos 
ypatingos geografinės padėties: 
ji buvo pirmykštė siena tarp 
Prūsijos ir lenkiškos Kul- 
mijos žemės. Konradas Mozū- 
rietis įkurdino, joje pakviestus 
kryžiuočius (1230) ir jiems ją 
dovanojo. Kai ordinas užkaria
vo prūsus, Kulmija pasidarė vie
na iš vienuolikos Prūsijos pro
vincijų. Pirmasis jas išskaičia
vo Petras Dusburgietis apie 
1336 m. su jose gyvenusiomis 
vien prūsų giminėmis. Tuo bū
du ir Kulmijos gyventojai Dus- 
burgui buvo viena prūsų gimi
nė. Pagal Dusburgą ir net iki 
šiol suminimos prūsų giminės, 
kaip daro ir “Prūsų kalbos pa
minklų” leidėjas (jis visai tei
singai iš prūsų išskiria tik kai
miečius). Tačiau-Kulmijos etno
grafinis (lenkiškas) savitumas 
buvo visą laiką žinomas ir kar
tais net įsakmiai pabrėžiamas. 
Ji nelaikyta perdėm prūsiška 
sritimi. Turime vieną dokumen
tą, rodos, XIV a., kur Kulmijos 
siena nurodytos dvi į Vyslą te
kančios upės Drevenčas pietuo
se ir Osa šiaurėje; čia pat pri
duriama: “Osos upe augštyn iki 
Prūsijos” (Codex diplomaticus 
Prussicus, 105 n.). Kulmijos že
mė aiškiai išskiriamas iš Prūsi
jos. Turime įdomų lenkų liudi
ninkų parodymą iš kalbamų dip
lomatinių kovų laikų, kur jie 
kalbėjo, jog vienoje bsos upės 
pusėje kalbama lenkiškai, kito
je — dar prūsiškai.

Iš čia suprantama, kodėl Vy
tautas išskyrė Kulmijos kraštą, 
kai pareiškė pretenzijas į Prū
siją. Jis paliko jį reikalauti 
lenkams. Lenkai tuo metu ir 
kėlė savo naudai Kulmijos klau
simą. Jų paveiktas imperato
riaus atstovas Benediktas Mak- 
ra nusprendė, jog ordino ma
gistras mokėjo Vladislovui Lo- 
ketkai ir Kazimierui D. mokes
čius už valdytą Kulmija.

Patrimonijos teisė
Be abejonės, Vytautas gerai 

žinojo, kad jo pirmatakai nie
kuomet Prūsijos nevaldė ir ne 
iš faktinės jų valdžios jis savo 
teises į Prūsiją rėmė. Teisiniu 
pagrindu jam buvo feodalizmo 
laikotarpio valstybės samprata, 
pagal kurią ji laikyta valdančios 
giminės paveldėta nuosavybe, 
ši iš paveldėjimo gauta teisė 
valdyti žinoma lotynišku pava
dinimu “patrįmonium”. Vytau
tas tą žodį vartojo, kai laiške 
imperatoriui pabrėžė savo tei
ses i Žemaičius ir Sūduvą. Jo pa
reiškime “vetirlich erbe” ir yra 
to lotyniško žodžio vertimas. 
Pagal tą patrimonijos teisę, ku
ri lietuviškai verčiama “tėvoni
ja”, karaliaus ir kunigaikščio 
paveldėta valstybė laikyta tarsi 
dvaru ar dvarų telkiniu, ku
rio jis yra vyriausias šeiminin
kas. ūkvedys (rusų caro gosudar, 
pedirbtas iš hospodar, ūkinin
kas, išlaikė tą seną pažiūrą į 
valstybę ir jos valdovą). Feoda
linių laikų valdovams dvarai ir 
buvo jų valdžios atrama. Juo 
daugiau jų turėjo, juo stipriau 
valstybę valdė. Jie plėtė ją, 
daugindami ir dalydami tuos 
dvarus įpėdiniams (ar įpėdiniai 
patys dalijosi), žinomas vidur
amžiais valstybių susikaldymas 
dalinantis ar dalijant buvo žy
miausias tos patrimoninės tei
sės reiškinys. Tuo keliu buvo 
suskilusios Kievo Rusės ir Len
kijos valstybės. Ir Lietuvos vals
tybės susiskaldymas po Gedimi
no mirties irgi patrimoninę tei
se tepaaiškinamas.

Kryžiuočių valstybei patrimo- 
ninė teisė negalėjo būti taiko
ma. Jų valstybė — užkariauta 
atėjūnų kolonija, atseit, isigyta 
ne paveldėjimo keliu. Be to, 
patrimoninę teisė nesiderino ir 
su kryžiuočių vienuolyste. Dėlto 
Vytautas ir galėjo pašiepiamai 
klausti maršalą, kur yra ordino 
tėvonija.

Kai ordinas valdė kraštą be 
tada pripažįstamos valstybinės 
teisės, tai vietinės giminės val
dovas. paveldėjimo keliu įsigi

jęs valdžią, galėjo dėtis ją tu
rįs. Kūrimosi pradžioje, atrodo, 
ir kryžiuočiai kiek paisė vietinių 
valdytojų teisės. Tai rodytų pvz. 
ir išgauti Mindaugo dovanoji
mo dokumentai, kur pirmasis ir 
vienintelis Lietuvos karalius 
perdavė jam sritis net ir tiesiog 
jam nepriklaususias: skalvius 
(gal ir nadruvius), sūduvius (Dai
navą), sielius, net ir žemaičius. 
Jei tie dovanojimo dokumentai 
ir būtų ordino suklastoti, šiuo 
atveju patvirtintų Mindaugui 
pripažintą patrimoninę teisę.

Žinomas Algirdo ir Kęstučio 
reikalavimas Lietuvos sienų iki 
Alnos ir Priegliaus upių Rytprū
siuose ir iki Dauguvos Livonijo
je, kai imperatorius Karolis IV 
siūlė jiems krikštytis. Lietuvos 
kunigaikščiai pateikė ir antrą 
reikšmingą krikšto sąlygą: ordi
nas turi išsikelti į pietų stepes 
ir kovoti su pagonimis totoriais. 
Tą pat pakartojo, kaip matėme, 
ir Jogailos skundas Konstancos 
santarybai. Kai Vytautas minė
tame protesto rašte tvirtino im
peratoriui, jog kryžiuočiai yra 
atėjūnai ir Prūsijos užkariauto
jai, netiesiogiai paneigė jiems 
teisę būti krašto valdovais. Prū
sija turėjo būti iš vietos gimi
nės kilusių valdovų paveldimas 
kraštas (patrimonija). Pagal Vy
tauto turėtų aisčių giminių vie
nybės sampratą (jis tai įrodė ta
me pačiame skunde imperato
riui apie žemaičius), Prūsija tu
rėjo būti valdoma tų pačių ku
nigaikščių, kurie valdė ir Lietu
vą, t.y. jo pirmatakų Gediminai- 
čių. Vytauto pareiškimo žo
džiuose “Prūsai yra buvę taip 
pat mano tėvų žemė” ir slypi 
ta patrimoninę* j am priklausanti 
teisė.

Gražiai parėmė Vytauto (ir 
Jogailos) laikyseną ordino at
žvilgiu ir imperatoriaus tarpi
ninkas Benediktas Makra, kuris 
pareiškė: “Karaliai ir kunigaikš
čiai turėtų valdyti šį kraštą, o 
kryžiuočiams pakaktų duonos 
kąsnio” (A. Šapoka, Jogaila. 
Kaunas 1935, 164 p.).

Baigiamoji pastaba
Pasvarstyta Vytauto deklara

cija, tas, su dainiumi Maironiu 
kalbant, “gyvas žodelis iš seno
vės laikų”, kaiką pasako apie 
mūsų senosios Lietuvos santy
kius su kaimynu, lėmusiu jos li
kimą per porą šimtų metų. Bet 
ji atskleidžia kaiką tik įstatyta 
į savo laiko rėmus, t.y. laikoma 
tam tikro istorinio momento 
balsu. Kartais ir nežymiuose 
praeities įvykiuose, asmenų 
veiksmuose ar pareiškimuose 
atsiveria laiko idėjos, visuome
nės galvosena, L. Rankės žodžiu 
tariant, laiko tendencijos. Šiuo 
kukliu straipsneliu bandyta pa
rodyti. kad tuose atsitiktinai Vy
tauto tartuose žodžiuose atsi
spindi platesnis dalykas — Lie
tuvos ir vokiečių ordino santy
kiai.

Visuomenės veikėjas: “Rodos, 
visai neseniai buvo 1940 metai, 
o dabar — 1970-ti! Kas pasi
keitė — aš ar kiti?”
A. Vekterytė ir A. Malkauskas

Atsiųsta
Lituanus No 3. Fall 1969. Kultū

rinis žurnalas anglų kalba. Adresas: 
Lituanus, P. O. Box 9318, Chicago. 
Ill. 60690, USA.

Pasaulio Lietuvis nr 9(45), 1970 
m. sausis-vasaris. PLB valdybos biu
letenis. Administracijos adresas: 
18021 Hiller Ave., Cleveland, Ohio 
44119, USA.

Šaltinis nr. 1, 1970 m. vasaris. Re
liginės ir tautinės minties žurnalas, 
leidžiamas šv. Kazimiero Sąjungos, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, Britain.

Lietuvos Pajūris nr. 4, ketvirtasis 
1969 m. ketvirtis. Leidėjas — Kana
dos Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos centro valdyba. 5260 10th Avė.. 
Montreal 405, Que.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 2, 1970 m. vasaris. Ad
resas: E. Petrauskas. 7742 So. Troy

Dail. Jurgis Juodis Velykų rytą prie Niagaros

Solistė, kompozitorius ir orkestras
A. Stempužienės ir D. Lapinsko nauja muzikos plokštelė
Per praėjusį dešimtmetį išei

vijoj išleista daugybė įvairaus 
žanro muzikos plokštelių. Vie
nos jų — paprastos dainelės, 
įdainutos mėgėjiškų grupių, ki
tos — rimto pobūdžio. Pastaro
sios jau gali atstovauti lietuvių 
kultūrai. Šį kartą paminėtina 
nauja solistės Aldonos Stempu
žienės plokštelė “Les sept soli
tudes (septynios vienatvės) — 
ainių dainos” ir arijų rinkinys 
“Aldona Stempužis”.

Po pirmosios A. .Stempužie
nės plokštelės “Dainos” klausy
tojams susidarė įspūdis, kad so
listė yra gera, malonaus, muzi
kalaus balso lietuviškos muzikos 
interpretatorė. D. Lapinsko ir 
A. Stempužienės jungtinės pa
stangos paruošė lietuviškos mu
zikos mylėtojui puikų, neužmirš
tamą, reprezentacinį leidinį — 
plokštelę. Dėlto ir ateityje iš jų 
tikėtasi daug.

Minėta naujoji plokštelė “Les 
sept solitudes” yra taip pat ver
ta rimto dėmesio. Reikia svei
kinti kompozitorių D. Lapinską 
ir solistę A. Stempužienę už pa
sirinktą muzikinį kelią, vedanti 
ne į pigų populiarumo jieškoji- 
mą, bet į augštą lygį, į bandy
mą pateikti lietuvių ir nelietu
vių visuomenei originalių daly
kų. Plokštelė “Les sept solitu
des” įdomi tuo, kad joje ypač 
išryškėja D. Lapinsko, kaip kū
rėjo, veidas. Jis čia pasirodo 
kaip kūrėjas — spalvų dėstyto
jas, ekspresionistas, kuris nėra 
įsivėlęs į melodijų grožį, bet 
harmoninį, ritminį bei spalvinį 
nuotaikos sudarymą, čia ir dai
nininkas iškyla daugiau kaip 
bendros muzikinės spalvos su
darytojas nei žodžio perteikėjas. 
Todėl nėra labai svarbu kuria 
kalba šis kūrinys atliekamas, 
bet kaip jis atliekamas. D. La
pinskui šis bandymas pavyko ne
paprastai gerai. Solistės A. 
Stempužienės dainavimas tain 
pat pasigėrėtinas — lygus, pil
nas draminių momentu ir tech
niškai be priekaištų, žinoma, ši 
plokštelė nesulauks populiaru
mo premijos, bet bus maloniai 
sutikta muzikos mėgėjų.

Antroje plokštelės pusėje yra 
“Ainių dainos”. Jas, t. y. liaudies 
dainas, sol. A. Stempužienė dai
nuoja palydint D. Lapinskui pia
ninu, kitiems — fleita ir muša
maisiais instrumentais. Čia A. 
Stempužienė yra pagrindinė dai
nų interpretarorė, o D. Lapins
ko muzika tik panūdo ir sustip
rina niuansus. Solistės dainavi-

paminėti
St.. Chicago, III. 60652, USA.

Andrius Norimas, BE NAMŲ. Pre
mijuota istorinė apysaka jaunimui. 
Kalbą peržiūrėjo Juozas Tininis. Vir
šelis ir aplankas — paties autoriaus. 
200 psl. minkštuose viršeliuose. Kai
na $3.50. Tiražas 1.000 egz. JAV LB 
kultūros fondo 1970 m. leidinys nr. 
42, finansuotas $500 JAV Lietuvių 
Fondo. Spaudė “Draugas”. 4545 W. 
63rd. St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Technikos žodis nr. 5-6, 1969 m. 
rugsėjis-gruodis. Leidėjas — ALIAS 
Čikagos skyriaus techninės spaudos 
sekcija. Administ-atoriaus adresas: 
A. Pargauskas, 6643 So. Francisco 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Lietuvių Dienos nr. 2, 1970 m. va
saris. Iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Administracijos ad
resas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Cal. 90029, USA 

mas techniškai stiprus, nors pa
sigendama nuoširdaus paprastu
mo, gilesnio įžvelgimo į dainų 
pobūdį bei struktūrą. Liaudies 
dainoms niekad netinka lygus, 
vienodas balso pastatymas. Nors 
visos dainos skirtingos, bet dėl 
balso vienodumo darosi šiek 
tiek nuobodžios. Paprastesnis 
priėjimas padarytų dainas pa
trauklesnes, ypač puikiame flei
tos ir mušamųjų instrumentų 
fone.

Antroji sol. A. Stempužienės 
plokštelė skirta operų arijoms. 
Tuo būdu mūsų solistai įgalina
mi pasireikšti rie tiktai lietuvių, 
bet ir tarptautinėje muzikoje. 
Visdėlto čia gali būti dvi pa
žiūros. Viena jų skatina mūsų 
solistus nesiriboti lietuviškąja 
sritimi, kita gi — priešingai. 
Pastaroji sako, esą norint pasi
klausyti tarptautinių operų ari
jų, galima nusipirkti pirmaeilių 
tarptautinių solistų plokštelių ir 
jomis grožėtis. Nesą reikalo 
klausyti žemesnio lygio daini
ninką. Kaip į tai žiūri kitatau
čiai, ta pažiūra neužsimena. Ir 

'viena ir kita pažiūra turi savo 
motyvus, tačiau lietuviškoji pu
blika bus linkusi domėtis tomis 
plokštelėmis, kurios įdainuotos 
lietuvių kalba. Kiekvienam juk 
įdomu palyginti, kaip skamba 
tarptautinės arijos lietuvių kal
ba ir turėti jas savo rinkinvie.

Šioje arijų plokštelėje solistės 
balso koloritas gana vienodas, 
visi charakteriai turi tą patį bal
sinį ir vidinį pergyvenimą. Nuo 
Habaneros iki Una voce jos bal
sas sklinda be didelių pasikeiti
mų — anvalus, tamsus, lygus, 
monotoniškas.

Abi plokštelės išleistos sko
ningai ir gražiai apipavidalintos 
techniškai. Solistei akompanuo
ja Stuttgarto, Vokietijoj, simfo
ninis orkestras, diriguojamas D. 
Lapinsko. Abi plokštelės vertos 
įsigyti. Pirmąją patartina pado
vanoti muzikinėms instituci
joms, rimtiems muzikos mylėto
jams, antrąją — operų mėgė
jams. Abi plokštelės pirkėjų ne
apvils. Enigma

; O. B, ĄUMpNį '

> Šviesiau už saulę
' Ačiū Tau, ačiū — ’
’ Už vasarį — '
’ Tiek saulės, vėjo ,
k Gaivumos. ,
, Jau voverėlė žemę aria — <
, Pavasarėjimas pas mus. <
’ Šviesiau už saulę ,
, Žydi siela, <
> Kančios šaltiny <
• "Nuplauta. ’
> Gyventi pora, būti miela — '
’ Ir bunda žemė I

J r gamta. <
’ Kas,
’ Jei papūs <

Ledinis kovas, <
’ Su žeme dangų sumaišys — < 
, Pavasario '
> Žirgai J
> Jau pakinkyti stovi (
« Ir tulpės saulėmis sužys. (
> Tai lėkime '
> .Lauku jaunystės! '
• Ir bus net kovas nebaugus. t
’ Širdis ’ <
’ Prisiminimais švystels < 
’ Ir kelsis Dievas, ■
’ Ir Žmogus. 1

• A * A A A ^4.
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fl KMfflEJE VEIKIM
STASYS BARAS, čikagietis teno- 

ras, į savo pirmąjį koncertą Adelai
dėje, Australijoje, vasario 28 d. su
traukė 570 dalyvių, kurių tarpe buvo 
ir tarptautinio meno festivalio ren
gėjai- Dainininkas, pianinu palydi
mas Shirley Hicks, koncertą pradėjo 
Donaudy, Haendel, Giordano kompo
zicijomis, M. Petrausko, S. Šimkaus, 
J. Taliat-Kelpšos, A. Kačanausko dai
nomis. Antroji dalis buvo skirta lie
tuvių kompozitorių, o taip pat ir 
Ponchielli, Bizet, Halevy operų ari
joms. Su Australijos lietuvių soliste 
G. Vasiliauskiene, sopranu, svečias 
iš Čikagos padainavo G. Bizet operos 
“Carmen” Mikaelos ir Don Jose du
etą. Teigiamos recenzijos Adelaidės 
dienraščiuose “The Advertiser” ir 
“The News” skatina mintį į 1972 m. 
tarptautinį festivalį • Adelaidėje 
įjungti lietuvius dainininkus. Kon
certinę S. Baro išvyką sutrukdė dėl 
staigaus klimato pasikeitimo (Čika
goje — žiema, Adelaidėje — vasa
ra) solistą lovon paguldęs laringitiš. 
Dėl ligos teko atidėti Melburne. Sid
nėjuje ir Kanberoje numatytus kon
certus.

DAIL. VANDOS KANYTĖS BA 
LUKIENĖS 23 akrilikos ir 25 alie
jaus darbų paroda įvyko Čikagos 
Čiurlionio Galerijoje. Tai jos pasku
tiniųjų dvejų metų kūrybinis krai
tis, kurio dėmesio centre yra žmo
gus bei jo nuotaikos spalvų ir šešė
lių žaidime. V. Balukienė, studijas 
pradėjusi Vilniaus meno akademi
joje, jas tęsė Freiburgo meno mo
kykloje ir užbaigė Čikagos dailiojo 
meno akademijoje. Taigi, jos kūry
bai turi įtakos net trys skirtingos 
mokyklos.

DAIL. ŽIBUNTO MIKŠIO, Pary
žiuje gyvenančio grafiko, darbų pa
rodėlę ir skaidrių albumo pristaty
mą Čikagos Jaunimo Centre kovo 15 
d. surengė Lietuvių Foto Archyvas. 
Paskaitą “Ž. Mikšys — ekslibristas” 
skaitė Dalia Kolbaitė, meno istoriją 
studijavusi Paryžiaus garsiajame 
Sorbonos universitete ir studijas da
bar gilinanti Čikagos meno institu
te. Lietuvių Foto Archyvas šia pro
ga paskelbė seniai lauktus meninės 
fotografijos ir skaidrių konkurso re
zultatus. Nuotraukų grupėje I pre
miją laimėjo J. Prapuolenio ‘/Žuvėd
ros”, II ir III — K. Daugėlos “Pla
nas”, uRyto migla”. Už skaidres I 
premija paskirta J. Prapuoleniui 
(“Kalėdos”). II — A. Jelioniui 
(“Ramybė”) ir III — K. Daugėlai 
(“Ruduo”).

LILI JOS ŠUKYTĖS, Niujorko Met
ropolitan operos solistės, dėl ligos 
atidėtas koncertas Čikagoje įvyks ba
landžio 7 d. 7 v. v. Orchestra Hali sa
lėje. Koncertą rengia JAV Lietuvių 
Fondas. Pelnas skiriamas lietuvių 
kalbos kurso išlaidoms Čikagos uni
versitete. Prieš atvykdama Čikagon. 
L. Šukytė kovo 31 ir balandžio 2 
d. d. Metropolitan operoje atliks pa
grindinį Violetos vaidmenį G. Verdi 
operoje “La Traviata”. Tai yra svei
kintinas jaunosios dainininkės lai
mėjimas, nes lig šiol Metropolitan 
teatre ji turėjo tenkintis antraeiliais 
vaidmenimis. Matyt, įtakos turėjo L. 
šukytės labai sėkmingas debiutas 
Miuncheno operoje, kur jos dabar 
laukia antrosios gastrolės.

KOMPOZ. JUOZO STROLIOS pir
mosios mirties metinės buvo atžymė
tos jo kūrinių koncertu kovo 8 d. 
Čikagos Jaunimo Centre. Velionies 
harmonizuotas lietuvių liaudies dai
nas bei jo originalias kompozicijas 
atliko solistai Prudencija Bičkienė. 
Roma Mastienė, Valentinas Lioren- 
tas. Fausto Strolios vadovaujamas 
Lietuvos Vyčių choras, A. Stephens- 
Steponavičienės “Aldutės”, jungti
nis “Dainavos” ir Lietuvos vyčių 
choras, diriguojamas Petro Armono 
ir Vytauto Strolios. Velionies sūnus 
Herkulis Strolia, smuikininkas, at
liko “Sceną prie šulinio” ir Lietu
vos atminimui skirtąjį kūrinį “Sou
venir de Lithuanie”. Sceną puošė 
prožektorių tautinių spalvų šviesos 
ir P. Jurkaus sukurtas velionies J. 
Strolios portretas. Koncerto leidiny
je buvo ne tik pažymėti atliekami kū
riniai, bet ir suregistruotas visas 
velionies palikimas: 44 dainos solis
tams su fortepijonu, 3 giesmės so
listams su fortepijonu, 11 dainų 
dviem balsam su fortepijonu. 42 dai
nos mišriam chorui, 61 daina vyrų 
chorui, 17 giesmių chorui su vargo
nais, 49 dainos lygiems vaikų ar jau
nimo balsams, 28 instrumentinės 
muzikos kūriniai, 19 kompozicijų 
scenai, 23 knygos ir stambesnieji ra
šiniai. Koncerto rengėjų gretoms 
priklausė trys velionies J. Strolios 
sūnūs muzikai — Faustas, Herkulis 
ir Vytautas. Koncerto pelnas bus 
panaudotas Juozo Strolios kūriniams 
išleisti. Koncerto klausėsi Vilniaus 
operos sol. Vaclovas Daunoras.

DAIL. ADOMO GALDIKO MONO
GRAFIJĄ yra pasiryžusi išleisti ve
lionies žmona Magdalena. Monogra
fijos leidimo reikalus tvarkyti, jos 
prašomas, apsiėmė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Jam talkina daili
ninkai — Viktoras Vizgirda, Alek
sandra Kašubienė ir Telesforas Va
lius. Jie visi, vasario 28 ir kovo 1 
d d. susirinkę Galdiko namuose Niu
jorke, suklasifikavo velionies kūri
nius, numato monografijos pobūdį, 
teksto autorių, leidyklą ir kitus daly
kus. Monografija bus plačios apim
ties, anglų kalba ir pateiks kiek ga
lint daugiau spalvotų iliustracijų. 
Monografijos tikslas: pagerbti dail. 
Adomą Galdiką ir su jo kūryba su
pažindinti ypač kitataučius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 

RŪMUOSE atidarytą trijų dailinin
kų paroda — tapytojų Sofijos Vei- 
verytės, Antano Martinaičio ir gra
fiko Stasio Krasausko. S. Veiverytės 
didžioji eksponatų dalis yra figūri
nės kompozicijos ir portretai, A. 
Martinaičio — spalvingi peizažai ir 
portretai. S. Krasausko paskutiniojo 
dešimtmečio kūrybai atstovauja apie 
170 graviūrų, sukurtų įvairiems lei
diniams.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
buvusios solistės ir dabartinės kon
servatorijos profesorės Aleksandros 
Staškevičiūtės amžiaus septyniasde
šimtmetį atžymėjo šventiniu koncer
tu. Programą atliko jos dainavimo 
klasės mokiniai: Kauno muzikinio 
teatro solistai S. Repečkaitė, A. Mik
šytė ir A. Kunčius, Vilniaus operom 
sol. M. Aleškevičiūtė ir Vilniaus fil
harmonijos sol. T. Slankauskaitė. Pa
ti sukaktuvininkė, palydima R. Ge
niušo diriguojamo operos ir baleto 
teatro orkestro, padainavo P. Tamu- 
liūno “Lietuvą” ir keletą kitų dainų. 
S. Nėries eilėraščius deklamavo dra
mos aktorius L. Noreika.

MARTYNUI MAŽVYDUI skirtą 
vakarą surengė Vilniaus universi
teto studentų kraštotyrininkų klubas 
“Ramuva”. Programa buvo pradėta 
M. Mažvydo žodžiais: “Bralei seseris, 
imkįet mani ir skaitykiet.. .” Apie 
jo darbų reikšmę Jietuvių literatūri
nei kalbai žodį tarė filologijos moks
lų dr. J. Palionis, M. Mažvydo laiš
kų ištraukas skaitė prof. J. Lebe
dys. Mocarto kūrinius ir nežinomų 
senųjų autorių giesmes atliko sve
čiai iš Vilniaus konservatorijos.

GILINTI STUDIJŲ užsienin išvy
ko Kauno politechnikos instituto 
vibrotechnikos laboratorijos skyrių 
viršininkai V. Zareckas ir K. Nainys. 
Pirmasis tobulinsis Grenoble univer
sitete, Prancūzijoje, antrasis — Ry
tų Vokietijoje.

LENINGRADO KOMPOZITORIŲ 
NAMUOSE įvyko Eduardo Balsio 
kūrinių koncertas, kurio programoje 
dalyvavo Vilniaus operos solistai R. 
Siparis, V. Adamkevičius, N. Ambro- 
zaitytė, smuikininkas A. Livontas ir 
berniuku choro “Ąžuoliukas” maža
sis solistas A. Malikėnas. Leningra
diečiams buvo atliktas “II koncertas 
smuikui su orkestru”, baleto “Eglė 
žalčių karalienė” ištraukos, eilė dai
nų ir oratorijos “Nelieskite mėlyno 
gaublio” fragmentas.

PROF. DR. PRANĖ DUNDUUE- 
NĖ, etnografinių lobių jieškotoja, at
žymėjo amžiaus šešiasdešimtmetį. 
Sukaktuvininkė yra Vilniaus kraš
to lietuvė, gimusi netoli Švenčionė
lių, etnologiją ir etnografiją studi
javusi Vilniaus S. Batoro universi
tete pas profesorius K. Mošinskį ir 
H. Lovmianskį. Filologijos magistro 
laipsnį ji gavo 1939 m. už “Marcin
konių apylinkės monografijas”. Pra
dėjusi dėstytojos darbą Vilniaus uni
versitete 1944 m., su prof. J. Bal
džium suorganizavo etnografijos ka
tedrą ir išugdė gausų būrį jaunosios 
kartos etnografų. Apie savo veiklą 
prof. dr. P. Dundulienė pasakoja: 
“Mokslo darbe daugiausia skyriau 
dėmesio Lietuvos žemdirbystės isto
rijai, istoriniu-etnografiniu požiūriu 
nagrinėdama žemdirbystę ir jos tech
nikos raidą. Be to, daug dėmesio sky
riau tradicinėms lietuvių agrarinėms 
ir kalendorinėms šventėms bei apei
goms”. šią darbo kryptį atskleidžia jos 
1963 m. parašyta stambi monografi
ja “žemdirbystė Lietuvoje nuo se
niausių laikų iki 1917 m.”, kurios 
pagrindu 1968 m. prof. dr. P. Dun
dulienė apgynė istorijos mokslų dok
torato disertaciją. Pradėjusi rašyti 
etnografinėmis temomis prieškarinė
je “Naujojoje Romuvoje”, “Jauni
mo Kelyje”, “Jaunimo Drauge”, su
kaktuvininkė yra paskelbusi daugiau 
kaip šimtą įvairaus pobūdžio moksli
nių straipsnių.

LIETUVOS CENTRINIS ARCHY
VAS Vilniuje yra gavęs apie 80.000 
mikrofilmų vienetų XVI—XIX š. se
nųjų dokumentų iš Varšuvos ir Kro
kuvos archyvų, Varšuvos valstybinės 
bibliotekos ir Osolinskių bibliotekos 
Vroclave. Didžiąją nufilmuotų do
kumentų dalį sudaro Radvilų, Tyzen
hauzų, Pšezdzeckių ir Sanguškų šei
mų dvarų, miestelių, rūmų invento
riniai aprašymai, bylos dėl žemės 
valdų ribos nustatymo, bet taipgi yra 
ir šiek tiek medžiagos apie politi
nius įvykius, mokslo vystymąsi, vie
tovardžius. Ypač gausūs — Biržų 
kunigaikštystės, palivarko, valsčiaus, 
miesto, dvaro ir pilies inventoriniai 
aprašymai. Kitos dokumentuose lie
čiamos vietovės — Dubingių kuni
gaikštystė, dvaras ir kaimai XVII— 
XVIII š., Kėdainių grafystė ir dva
ras XVIII š., Maišiagala XVI š.. 
Alytaus ekonomijos revizija 1649 m. 
Mikrofilmuose taipgi yra dokumen
tų, liečiančių dabartines Gudijos sri
tis — Mogiliovą, Brestą, Nasvyžiaus 
miestą ir pilį, spaustuvės įsteigimą 
Gardine, botanikos sodą, kuriam va
dovavo Vilniaus universiteto prof, 
žilibertas. Literatūrinėms temoms 
gali būti vertinga buitinė medžiaga 
— didikų drabužių aprašymai, laido
tuvių išlaidų ataskaitos. Įdomi yra 
Radvilų, Tyzenhauzų, Pšezdzeckių. 
Sangušų šeimų korespondencija 
valstybiniais reikalais ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystes etmono ^Po
vilo Jone Sapiegos 109 Radviloms ra
šyti laiškai, liečiantys XVII š. vidu
rio Lietuvos istorijos puslapius.

V. Kst.

miestu.su


REAL
2320 Bloor St. W.

HIGH PARK, $3,900 įmokėti, 6 
kambarių, 2-jų augštų mūro na
mas su garažu ir plačiu įvažiavi
mu. Moderni virtuvė, įrengtas 
rūsys, kilimai, arti požeminio ir 
parko.
SWANSEA, $4.900 įmokėti, 6 
kambarių, 2-jų augštų mūro na
mas, 2 garažai, moderni virtu
vė. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti.
WINDERMERE AVE., $5.900 
įmokėti, 7 kambarių, 2-jų augš^ 
tų mūrinis namas, garažas ir įva
žiavimas, 2 modernios virtuvės, 
dideli kambariai, atvira skola, 
naujas šildymas. Arti požeminio 
traukinio.
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
7 butų mūrinis pastatas su 5 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Di
delis sklypas, patogi vieta. Viena 
atvira skola. Prašo $35.000 įmo
kėti. Si vieta turi įvairių gali
mybių.

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-3

Antr. uždaryta

Treč. uždaryta
Ketv. 10-3 ir 4.30-7
Penkt 10-3 ir 4.30-8
Sešt 9 -12

Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių
$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- 
augštį (bungalow). 6 kambariai — 3 miegamieji, naujai atremontuo
tas, naujas šildymas. Sklypas 50x212, garažas su privačiu įvažiavi
mu, įmokėti tik $3.500.
HIGH PARK — ANNETTE, gražus plytų atskiras namas. 8 kambariai 
per du augštus, 2 modernios virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu. 
Įmokėti $6-8.000, sikubus 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 virtuvės ir 
prausyklos, atskiras įėjimas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokė
ti apie $15.000, atvira skola iš 8%%.
MARMADUKE — RONCESVALLES, 10 kambarių, mūrinis, atskiras, 
5 kambariai pirmame augšte, dvi prausyklos, dvigubas garažas, arti 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti apie $12—15.000, atvira skola iš
mokėjimui.

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

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius, 10 metų senumo. Kaina $50.000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $12,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
4 butų pastatas, butas po 5 kambarius, 4 rūsiai ir skalbyklos, 4 mūro 
garažai, prie geriausio susisiekimo ir prekybos centrų. Prašoma 
kaina $78,000.00.
SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola 
ST. CLAIR — BATHURST, 615,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus įvažiavimas, 9 metų senumo. Prašoma $95,900.00.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $8,000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių per 3 augštus, 2 garažai, prie pat požeminio susisiekimo, geras 
pajamų namas. p|1.k|nil|j Slrabia| teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

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

visa tai rasite tik 

tip-top meats
too* -

SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį)
Yorkdole Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

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

Tekstilės gaminiai, drabužiai ir avalynė — pasirinkimas 
iš pavyzdžių. Išsiunčiama iš Anglijos nepakilusia kaina. 
MAISTO, MUZIKOS INSTRUMENTAI — iš DANIJOS ir ŠVEDIJOS. 
Vietos gamybos AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI ir kt. Turiu didelį 
pasirinkimą LIETUVIŠKŲ plokštelių, odinių albumų ir lietuvišku 
raidynu rašomųjų mašinėlių. Greitas ir garantuotas pristatymas.

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

TOR
Tel RO 2-8255

OLD MILL — BLOOR, $15.000 
įmokėti. 7 kambarių, gero mūro 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Vandeniu, alyva šildo
mas, dideli kambariai. Arti po
žeminio ir krautuvių.
HIGH PARK, $15.000 įmokėti, 
12 kambarių dvibutis (duplex), 
2-jų augštų mūrinis namas, 2 ga
ražai, privatus įvažiavimas, dide
lis sklypas (50 x 160). Viena at
vira skola.
GLEN AGAR, $12.000 įmokėti, 6 
kambarių, 3 miegamųjų viena- 
augštis namas. Moderniai įreng
tas rūsys su židiniu. Viena skola 
iš 5%. Arti centro.
KINGSWAY, $5.000 įmokėti, 5 
kambarių vienaaugštis, mūro na
mas, garažas ir privatus įvažiavi
mas, moderni virtuvė, kilimai. 
Arti požeminio.

Reikalingi namai pardavimui.

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%

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

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki

^TORONTO
Metropolinio Toronto Darbo 

Tarybos etninių reikalų komite
tas (Ethnic Labour Committee) 
kreipėsi į minėtąją tarybą, pra
šydamas imtis iniciatyvos, kad 
Kanados vyriausybė atšauktų 
taisykles imigrantams, apsunki
nančias pilietybės gavimą. Pa
gal esamas taisykles, imigran
tai, tapę dėl ligos ar neturto 
visuomenės našta, įrašomi į de
portuojamųjų sąrašą. Kai pa
sveiksta bei susitvarko, gali pra
šyti išbraukti iš deportuojamų
jų sąrašo, bet tasai laikotarpis 
neskaitomas buvimu Kanadoje 
ir pilietybei gauti reikia pradėt 
“gyvent” Kanadoje iš naujo.

Žinutė “Tž” 12 nr. apie dr. 
K. Oželio mirtį kovo 3 d. Čika
goje pasirodė netiksli. Turėjo 
būti: mirė prieš 10 metų kovo 
3 d.; dabar būtų turėjęs *84 m' 
amžiaus, ši žinutė buvo paimta 
iš JAV lietuvių spaudos, kur ji 
buvo pateikta klaidinančioj for
moj.

Lenkai studentai Toronte su
kruto organizuotis. Iniciatorių 
grupė išsiuntinėjo keletą šimtų 
kvietimų ir nustatytą dieną į 
International Students Centre 
susirinko apie 300 lenkų kilmės 
studentų. Buvo svarstomas rei
kalas steigti Toronto lenkų stu
dentų sąjungą. Diskusijos buvo 
gana karštos, bet pagaliau bal
sų dauguma nutarta steigti mi
nėtą sąjungą, kurios tikslas — 
ne tik pramoginis, bet ir kultū
rinis. Pasak organizatorių, rei
kia susipažinti su lenkiškąja 
kultūra ir ją puoselėti. Išrinkta 
laikinė valdyba, kurią sudaro 
daugiausia studentės: pirm. Bar
bara Mederska, vicepirm. M. Pi- 
lacinska, E. Brylowski, sekr. K. 
Tindorf, ižd. R. Prociuk. Valdy
ba jau surengė susipažinimo va
karą International Students 
Centre. Dabar ruošia sąjungos 
įstatus.

KANADOS LIETUVIŲ KREPŠĮ- 
NTO VARŽYBOSE Londone, Ont„ 
kovo 21 d. visų klasių pirmąsias vie
tas laimėjo Toronto klubas Aušra. 
Vyrų klasėje II vieta teko Hamilto
no Kovui, III — Londono Taurui, 
IV — Toronto Vyčiui. Jaunių A kla
sėje II v. teko Toronto Vyčiui, III — 
Hamiltono Kovui, IV — Londono 
Taurui. Mergaičių A klasėje oficia
liai dalyvavo tik dvi komandos. 
Rungtynes laimėjo Toronto Aušra, 
II vieta teko Toronto Vyčiui. Smul
kiau — kitame “TŽ” nr.

SPORTAS LIETUVOJE
J. Giedraitis, pirmasis lietuvis iš

kėlęs 500 kg, Žalgirio sunkiosios at
letikos pirmenybėse trimis veiksmais 
iškėlė 512,5 kg.

Moterų krepšinio turnyras įvyko 
Vilniuje. Dalyvavo Vilniaus Kibirkš
tis, Lietuvos mergaičių rinktinė, 
Maskvos Dinamo ir Kievo Dinamo. 
Turnyrą laimėjo Kibirkštis baigmė
je įveikusi Maskvos Dinamo 67:57.

Kauno Žalgirio rankininkės pralai
mėjo pirmąsias Europos pirmenybių 
pusbaigmines rungtynes prieš Kievo 
Spartaką. Rungtynių pasekmė 8:7. 
Antrosios rungtynės bus žaidžiamos 
Kieve.

Lietuvos stalo tenisininkės dalyva
vo tarptautiniame stalo teniso turny
re Rusės mieste Bulgarijoje. Lietu
vaičių komanda laimėjo II vietą. As
meninėse varžybose lietuvaitėms se
kėsi dar blogiau — nepasiekė nė vie
no reikšmingesnio laimėjimo.

Į Sov. Sąjungos stalo teniso rink
tinę pasaulinėms pirmenybėms pa
kviestos dvi lietuvaitės — Asta Gied

^TAUP/V* *r siuntinių bendrovių atstovas 
I MUKU St> prakapas (tel. 767-9088)

18 BROOKSIDE AVENUE, TORONTO 9, ONTARIO 
priima užsakymus iš visur į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

f—Iome Owners

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

• Jvoirios medžiogos nomy toisymoms
• Leotos, f o nėra, stopoms dengti tn edž togos 
o Grmdę, luby ir sieną plytelės
• Atliekom visus statybos dorbus Ir remontus

Ontario tautinių grupių spau
da (Ontario Ethnic Press Asso
ciation) kovo 3 d. “Mayfair” 
viešbutyje (sav. ukrainiečiai) tu
rėjo metinį susirinkimą. Pra
džioje parodytas filmas apie 
anksčiau įvykusią etninės spau
dos darbuotojų ekskursiją Onta
rio šiaurėje. Po įprastinių pra
nešimų išrinkta nauja valdyba, 
kurios kandidatų sąrašą pasiūlė 
nominacijų komisija. Pirminin
ku išrinktas V. Mauko, slovė
nas, vicepirmininkais —- ukrai
nietis J. Boyko, lenkas B. Hey- 

- denkorn, japonas K. Mori, sekre
torium — slovakas J. Ihnat, iž
dininke — lenkė M. Brodzka; 
nariais — kun. Pr. Gaida, estas 
E. Sallurand, latvis B. Noritis, 
ukrainietis M. Hawrysz ir vokie
tis A. Matėm. Revizijos komisi- 
jon išrinkti — slovėnas P. če- 
kuta, vengras T. Szekely ir len
kas M. Nedza. šiame susirinki
me “T. Žiburiams” atstovavo A. 
Rinktinas ir V. Matulaitis.

Irena Kovalskytė kovo 20 d. 
atskrido lėktuvu iš Stettino 
(Lenkijoj) į Torontą, kur numa
to ir pasilikti. Kanadoje gyve
na jos seserys — D. Bajorinienė 
ir A. Kėžinaitienė. Maltone vieš
nią pasitiko būrelis artimųjų.
"T. ŽIBURIAMS” AUKOJO

$10: KLK Moterų Dr-jos Ha
miltono skyrius; $5: J. Misevi
čius, V. Tamošiūnas; $4.50: S. 
Gaidauskienė; rėmėjo prenume
ratas po $10: J. Matijošaitis, I. 
Andžiulienė, P. Žulys, A. Ruk- 
šys, A. Urnavičius, D. Razulevi- 
čius, J. Pažemėnas, J. Liuima, 
V. Grabauskas, Pr. Radzevičiū
tė; $3: I. šventoraitienė; $2: J. 
Gataveckas, A. Galdutienė, V. 
Bartusevičius, M. Welke, M. 
Kupris; $1: V. Sabaliauskas, A. 
Gailiušis, J. Janušas, P. Gluoks- 
nys, A. Bekintis, S. Bakšys, J. 
Černiauskas, F. švabauskas, S. 
Juozapavičius.

SPORTAS
raitytė ir Aldona Skarulienė.

SPORTAS VISUR
Šokiai ant ledo į tarptautinę var

žybų programą buvo įtraukti tik 
1952 m. Pirmosios Europos šokių ant 
ledo varžybos įvyko 1954 m. Anglai 
šioje srityje vyravo iki 1962 m., kai 
pasaulio pirmenybes laimėjo gabi če- 
koslovakų pora Eva ir Pavel Roma
novai. Jie šį titulą išlaikė iki 1966 
m. Po to ketverius metus vėl vyravo 
anglai, šiais metais pirmą kartą pa
saulio pirmenybes laimėjo rusai.

Europos stalo teniso pirmenybės 
šiais metais rengiamos Maskvoj. Ko
mandinės vyrų ir moterų varžybos 
įvyks balandžio 1-4 d.d., o individua
linės pirmenybės — 6-8 d.d.

VYČIO ŽINIOS
Kanados lietuvių krepšinio pirme

nybėse Londone dalyvavo trys Vy
čio krepšinio komandos — vyrų, jau
nių A ir mergaičių A. Ypatingų per
galių nelaimėta, tačiau matėsi džiu
ginančių vilčių ateičiai. Teko žaisti 
trejas rungtynes iš eilės. Vyčio vyrų 
komanda, kuri sudaryta daugiausia 
iš jaunių A klasės žaidėjų, atsilaikė 
prieš Hamiltono Kovą. Vytiečiai visą 
laiką spaudė daugiau aptyrimo turin
čią Kovo komandą. Rungtynėse pra
laimėta 91:94 (37:45).

P. Sprogis tose pačiose pirmeny
bėse sumetė daugiausia krepšių. 
Dvejų rungtynių metu jis įmetė 68 
(43:25) krepšius. Po jo sekė Minio
ta (Aušra) 62 (25:37), Brikmanis 
(Tauras) 55 (25:30) ir Tatti (Ko
vas) 52 (30:22).

(Nukelta į 9-tą psl.)

Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt.
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleiviai kovo 22 d. suor

ganizavo bendras Mišias su tėvais. 
Jas atnašavo kun. Ant Prakapas, O. 
F. M., Prisikėlimo par. parodų salė
je. Vietoje pamokslo apie Kristaus 
kančią skaitė 3 moksleiviai ir vienas 
iš tėvų. Mišios visiems paliko gilų 
įspūdį. Po Mišių visiems buvo bend
ri pusryčiai, kuriuos suorganizavo 
patys moksleiviai.

Egzaminai įžodį duodantiem vyr. 
moksleiviam įvyko kovo 21 d. Kurie 
dėl kokių nors priežasčių negalėjo 
atvykti į egzaminus, prašomi kreiptis 
į K. Manglicą.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 26 — rugpjūčio 8 d. kartu su 
jaunučiais nuo 7 m. amžiaus. Pasta
riesiems bus sudaryta atskira vado
vybė ir programa. Stovyklos metu, 
liepos 29 d., bus ekskursija į Strat- 
fordo festivalį — “School for scan
dal” veikalą.

Studentų ateitininkų susirinkiman 
buvo atvykęs inž. Paulius Alšėnas iŠ 
Columbus, Ohio. P. Alšėnas yra S AS 
c. v. vicepirmininkas.

šie metai yra ateitininkų jubilė- 
jiniai metai — 60 metų nuo įsikuri-. 
mo.

Kristaus Prisikėlimo šventės pro
ga visiems ateitininkams, tėvams ir 
visiems lietuviams linkime tyro 
džiaugsmo, meilės artimui ir dvasi
nio prisikėlimo.

Naujoji ateitininkų sendraugių 
valdyba, kuriai pirmininkauja prof, 
dr. Ant. Sužiedėlis, susilaukė sveiki
nimų iš studentų ir moksleivių są
jungų. MAS valdyba rašo: “Valio! 
Prisikėlė sendraugiai! Linksma die
na nušvito! Su tikrai dideliu džiaugs
mu sveikiname Jūsų valdybą visos 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos var
du. Jūsų parodytas ryžtas išsklaidyt 
apatijos miglas sendraugių tarpe liu
dija viltingą ateitininkiškos dvasios 
liepsną Jumyse. Šios gyvybės ženk
las yra skatinantis pavyzdys visiems, 
ypač moksleiviams, kuriems įrodot, 
kad nevisi ateitininkai apalpsta po 
gimnazijos laikotarpio ir visiškai 
numiršta pabaigę universitetą. Lin
kime Jums ryžto, ištvermės, jaunat
viško entuziazmo ir Augščiausio pa
laimos. — Su šypsena Kristuje, MAS 
c. v — AL Puteris — pirm., G. Juo
zapavičiūtė — vicepirm., R. Kryža- 
nauskaitė — užsienio reik, ved., L. 
Gustainytė — sekr., Al. Juzukonis — 
ižd.

Skautų veikla
• Lietuvos prisikėlimo viltis te

stiprina visus ilgo ir prasmingo žy
gio bendrakeleivius — seses, brolius, 
tėvelius', rėmėjus. Šv. Velykų proga 
sveikiname ir- linkime ištvermingai 
budėti.

• Dėl vykstančių kat. bažnyčiose 
rekolekcijų “Rambyno” tunto vadi- 
jos posėdis buvo atšauktas. Jis įvyks 
balandžio 2, ketvirtadienį, 7.30 v. v. . 
skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės sueiga, turėju
si įvykti kovo 23 d., dėl rekolekcijų 
ir mokyklų atostogų buvo atšaukta. 
Sueiga įvyks kovo 31, antradienį, 7 
v.v., skautų būkle. Skautai prašomi 
pakartoti sueigose išmoktus dalykus 
ir atlikti užduotus namų darbus.

• Dviejų spalvų viršeliu pasipuo
šęs, Torontą pasiekė pirmasis Čika
goje suredaguotas ir atspausdintas 
“Skautų Aido” numeris. Sveikiname 
vyr. red. s. J. Toliušį ir visą redak
cinę skiltį!

• LSS tarybos pirmijos pirm. v. 
s. A. Saulaitis bendraraštyje tarybos 
nariams tarpe kitų dalykų praneša, 
kad susitarta leisti LSS biuletenį 
“Skautija”, kurin įeis “Gabija“, “Kri
vūlė”, ASS biuletenis ir iš dalies 
“Skautybė”. LSS tarybos pirmijos 
pirm, adresas: A. Saulaitis, Old Co
lonial Rd., Oakville, Conn. 06779. 
USA.

• Vyriausių skautininkų adresai: 
seserijos — L. Milukienė, 111 Groh- 
mans Lane, Plainview, N.Y. 11803; 
brolijos — P. Molis, 72 Topsfield 
Circle, Shrewsbury, Mass. 01545, 
USA.

• Nuo š.m. vasario 1 d. Kanados 
rajono vadeivės pareigas pradėjo ei
ti s. D. Gutauskienė Hamiltone. Svei
kiname.

• Penktasis JAV Atlanto rajono 
vadovų-vių sąskrydis įvyks balandžio 
25-26 d. Kennenbunk Port, Maine. 
Tėvų pranciškonų centre. Į šį suva
žiavimą kviečiamas ir Kanados rajo
no skautiškasis jaunimas.

• Balandžio 4-5 d. Klevelande 
įvyksta ASD sąskrydis. Akademikės 
skautės iš Toronto ruošiasi vykti į 
šį suvažiavimą. Toronto skyriui vado
vauja ps. R. Gvildytė.

• Didžiosios savaitės dienomis kat. 
bažnyčiose Švenčiausiojo adoracijoje 
kviečiamos dalyvauti “Šatrijos“ ir 
“Rambyno“ tuntų dr-vės joms skiria
mu laiku. Pageidaujama adoruoti 
grupėmis po 4 ar daugiau. Dalyvau
jame uniformuoti. C. S.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą ganna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėie ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
f el. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PtOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191
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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

INDIAN TRAIL — BLOOR, $31,900 prašoma kaina; mūrinis namas, 
8 kambariai per 3 augštus, 2 garažai, moderni virtuvė, viena at
vira skola.
INDIAN RD. — BLOOR, 15 kambarių atskiras pelningas namas, 
4 virtuvės, 4 prausyklos, dvigubas garažas, privatus įvažiavimas, 
7% % skola.
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.
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 — KRAUTUVĘ, 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, modernus 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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A « A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F AKm/tIM 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA IMA

5Yz % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius
■X

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp DavisvHle ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25 . /

U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
S/X POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis antovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (j pietus nuo Bloor iš Islington gatvės) ]

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; prašoma 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, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI



I
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BALIO MASKELIŪNO ('jįjįį^ I
DRAUDOS ĮSTAIGA j

Tel. 251-4864 Namų tel. 27^-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

^IKas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR 1A1SOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETU VIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios n? kuriuos uavėias Hali nusi- 
mašinos. siuvamosios mašinos, —t . ■ ■. ■ 1-;
televizijos ir radijo priimtuvai, ^irKU Įvairių prekių ir maisto 
šaldytuvai ir t.t. 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 vai. ryto Iki 7 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia ;

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 |

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

A & B TAILORS
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
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088

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

!
 Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 

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

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

- Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą ;
1 Pogrindinė įstaiga: S70 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4*5036. < 

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

<
Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. <

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W.» ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 3 v.v.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

dari vi ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauta Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

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

Ket. ir penkt. 9—9 vaL
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Pasaulio įvykiai
KAMBODIJOS PARLAMENTAS VIENBALSIAI NUTARĖ PAŠALINTI IŠ
vyriausybės vaao pareigų aaugiau kaip 20 metų kraštą valdžiusį 
prokomunistinių pažiūrų princą N. SLhanuką. Laikiniu Kamboaijos 
prezidentu buvo išrinktas parlamento pirm. Cheng Heng, o tikruo
ju krašto valdovu padarytas ligšiolinis premjeras ir krašto apsau
gos ministeris gen. Lon Nol. Jis suspendavo pusmečiui gyventojų 
konstitucines teises, atleido iš pareigų du princo N. Sihanuko šali
ninkus — užsienio ir vidaus reikalų ministerius. Pagrinaine N. Si
hanuko nuvertimo priežastimi tenkd laikyti jo flirtą su komunis
tais, kurio dėka Kambodijos pasienyje bazes įsirengė keliasdešimt 
tūkstančių Hanojaus karių ir komunistų partizanų, kovojančių P. 
Vietname. Nors naujasis Kambodijos šeimininkas premjeras gen. 
L.Nol žadėjo tęsti krašto neut- • - -

- ralumą, bet pasienyje jis jau 
telkia savo kariuomenę. Pirmą 
kartą Vietnamo karo istorijoje 
kambodiečiai puolė pasienio zo
noje esančius komunistus ir ra
dijo bangomis dirigavo P. Viet
namo artileriją, kurios sviedi
niai sproginėjo tarp Kambodi
jos žemėje įsitvirtinusių komu
nistų. Princo N. Sihanuko nu
vertimas amerikiečiams buvo la
bai naudingas, nes visas Mekon- 
go žemupyje esančių komunis
tų dalinių tiekimas buvo vykdo
mas per neutralios Kambodijos 
Sihanukville uostą. Tiekimo 
sustabdymas paralyžuos komu
nistų karo veiksmus Mekongo 
žemupyje. Dėl šios priežasties 
tenka laukti Vietnamo karo už
baigos arba tiesioginio Š- Viet
namo kariuomenės įsiveržimo i 
Kambodiją. Galutinį sprendimą 
turės padaryti Maskva ir Pekin- 
gas. Princas N. Sihanukas Pe- 
kinge pasiūlė pravesti Kambo
džoje referendumą vyriausybės 
vado klausimui išspręsti. Šią vil
tį palaidojo premjero gen. L. 
Nol griežtas atsakymas, jog 
princas N. Sihanukas bus teisia
mas už krašto išdavimą, jeigu 
Kambodijon jis mėgintų grįžti 
kaip vyriausybės galy a. Kol kas 
N. Sihanukas gyvens Pekinge 
ir Maskvoje bei kovos už savo 
sosto atgavimą.

SUTARĖ TARTIS
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto ir R. Vokietijos prem
jero W. Stoph pirmasis susiti
kimas Erfurte, kaip ir buvo ga
lima tikėtis, nedavė jokių kon
krečių rezultatų, išskyrus susi
tarimą susitikti gegužės 21 d. 
Kassel mieste, V. Vokietijoje. 
Grįžęs Bonon, W. Brandtas pri
sipažino, jog pokalbio metu iš
ryškėjo labai dideli nuomonių 
skirtumai, kuriuos nelengva bus 
įveikti. R. Vokietijos geležinke; 
lio stotyse vokiečiai su gėlėmis 
sutiko W. Brandto traukini ir 
kėlė jam ovacijas prie “Erfur- 
terhof” viešbučio. Šį nemalonų 
faktą komunistai mėgino at
sverti paskubomis suorganizuo
tomis demonstracijomis prieš
V. Vokietiją. Kai W. Brandtas ir
W. Stoph grįžo iš Buchenwaldo 
koncentracinės stovyklos, padė
ję vainiką Hitlerio aukų atmini
mui, prie “Ehrfurterhof” W. 
Brandtą pasveikino komunisti
nei propagandai skirti šūkiai. 
Tačiau ši demonstracija visdėlto 
neatsvėrė natūraliai išsiliejusio 
pirmosios grupės entuziazmo, 
liudijančio vokiečių tautos vie
nybės troškimą.

SOVIETAI EGIPTE?
Izraelio naikintuvų nuolati

niai Įsiveržimai i Egipto oro erd
vę privertė Sovietų Sąjungą 
pradėti tiekti naująsias prieš
lėktuvines “SAM 3” raketas, ku
rios yra gerokai veiksmingesnės 
už lig šiol Egipte ir Š. Vietna
me naudotas “SAM 2” raketas. 
Raketoms aptarnauti sovietai 
planuoja Egiptan atsiųsti apie 
1.500 savo technikų. Izraelio 
krašto apsaugos ministeris M. 
Dayan raketų pristatymą pava
dino karinių jėgų pusiausvyros 
sugriovimu, nors iš tikrųjų 
priešlėktuvinės raketos tėra de- 
fenzyvinis ginklas. Kol Izraelio 
lėktuvai neskraidys virš Egipto, 
raketos jiems nesudarys jokio 
pavojaus. Į defenzyvini ginklą 
Izraelis nori reaguoti ofenzyvi- 
nių ginklų stiprinimu — naujais 
amerikiečių naikintuvais. Prez. 
R. Niksonui daromas vis dides
nis spaudimas parduoti Izraeliui 
daugiau amerikietiškų naikin
tuvų. Tuo tarpu prez. Niksonas 
atsisako parduoti daugiau lėk
tuvų Izraeliui. M. Dayan nuo
gąstauja. jog sovietų technikai 
Egipte gali įsirengti savo avia
cijos bazes ir mesti i oro kauty
nes sovietų lakūnus.

SUSPENDAVO A. DUBČEKĄ
Čekoslovakų kompartijos ofi

cioze “Rude Pravo” poiitbiuro 
narys V. Bilakas pranešė, kad 
A. Dubčeko priklausymas komu
nistų partijai esąs suspenduo
tas. kol bus pravestas pilnas jo 
veiklos tyrinėjimas kompartijos 
sekretoriaus pareigose 1968-69 
r""1,1 *' ....................  

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 
BALDAI IR KT.

Vežamas turtas pilnai apdraustas 
Skambinti tel. LE 4 -1403

30 Dewson St, Toronto, Ont

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

Savininkas V.
teikia patarimus planuojantiems keliones
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo
agentūros išHnoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

BALTIC MOVERS

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais 2231 Bloor Street W<

m. Iš kompartij’os jau yra paša
lintas A. Dubčeko rėmėjas J- 
Smrkovsky. A. Dubčekas dabar 
yra Čekoslovakijos ambasado
rius Turkijos sostinėje Ankaro
je. Kovo 12-14 d.d. Moravijoje 
ir Bohemijoje saugumiečiai su
ėmė 2.834 čekoslovakus. Suėmi
mo priežastis nėra aiški. Atrodo, 
įtakos galėjo turėti ledo ritulio 
žaidynės Stockholme. Suėmimų 
banga įvyko prieš sovietų ir če- 
koslovakų rungtynes, kurias lai
mėjo sovietai. Matyt, buvo bijo
ta galimų demonstracijų rung
tynių proga.

SONG MY BYLA
Gen. Itn. W. Peers pravestas 

Song My kaimelio gyventojų P. 
Vietname žudynių tyrimas į kal
tinamųjų suolą pasodino net 14 
karininkų. Augščiausio laipsnio 
apkaltinti karininkai yra Ameri- 
cal divizijos buvęs vadas gen. 
mjr. S. W. Koster, jo pavaduo
tojas brigados gen. G. H. Young 
ir buvęs divizijos štabo viršinin
kas pik. N. A. Parsons. Jie kal
tinami ne žmogžudyste, bet są
moningu bandymu nuslėpti įvy
kusį žudynių taktą. Gen. mjr. S- 
W. Koster šis kaltinimas užklu
po West Point garsiosios karo 
mokyklos vadovo pareigose, iš 
kurių jis buvo priverstas atsi
statydinti. žmogžudystės kalti
nimo susilaukė žudynėse dalyva
vusios kuopos vadas kpt. E. Me
dina, pareikalavęs milijoninės 
dolerių sumos už vardo suterši
mą iš “Times” žurnalo, kuris 
stebėjosi, kad žudynėmis yra 
kaltinamas būrio vadas Itn. W. 
Calley, o jo tiesioginis viršinin
kas kpt. E. Medina lieka nekal
tu avinėliu. Dabar jam prikiša
mi keturi Įrodyti žmogžudystės 
atvejai. Britai taip pat buvo pri
versti tirti prieš 21 metus Ma- 
lezijos Batang Kali kaimelyje 
Įvykdytus savo karių nusikalti
mus.

PAGROBĖ LAIVĄ
Du ginkluoti hipiai C. McKay 

ir A- Glatkovvski, talkinami trijų 
kitų Įgulos narių, pagrobė muni- 
ciją Tailandijon gabenusį ame
rikiečių transportlaivi “Colum
bia Eagle”. Dalis Įgulos buvo 
išsodinta i gelbėjimosi laivelius, 
o su kita dalimi laivo kapitonas 
D. Swann buvo priverstas laivą 
pasukti i Kambodijos teritori
nius vandenis. Marijuaną rūkan
tiems Kalifornijos hipiams 
Kambodija suteikė politinę glo
bą. Jie sakosi esą nusistatę prieš 
Vietnamo karą, nors kapitonas 
ir laivo įgula juos laiko papras
tais avantiūristais, ištuštinusiais 
laivo iždą.

IZOLIUOJA RODEZIJĄ
Be Britanijos sutikimo nepri

klausoma pasiskelbusi 1965 m. 
Rodezijos kolonija lig šiol sėk
mingai atlaikė ekonomini spau
dimą, bet viską pralaimėjo po
litiniame fronte. Rasistinę kons
tituciją trim milijonam negrų 
valdyti patvirtinę 225.000 bal
tųjų susilaukė visiško Rodezijos 
pasmerkimo Jungtinėse Tauto
se. Saugumo Taryboje buvo 
bandyta pravesti rezoliuciją, ku
ri priverstų Britaniją Įsikišti 
ginklo jėga/ Rezoliuciją sustab
dė Amerikos pirmą kartą pa
naudotas veto ir Britanijos ket
virtasis veto J. Tautų istorijoje. 
Po to buvo priimta kita rezoliu
cija, įpareigojanti visus JT na
rius nutraukti diplomatinius ry
šius su Rodezija. Konsulatus ir 
ambasadas Salisburyje uždarė 
visos valstybės, išskyrus rasiz
mo politiką remiančią P. Afri
kos respubliką, Portugaliją ir 
karininkų valdomą Graikiją. 
Toks diplomatinis izoliavimas 
yra skaudus Rodezijos premje
ro L Smith pralaimėjimas.

ATLANTIC
valgykla

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

SPORTAS
(Atkelta iš 8-to psl.)

Mūsų rėmėjams — Kaknevičiui ir 
Dagiliui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubas dėkingas Prisikėli

mo par. ir “Paramos” bankeliams už 
piniginę paramą.

Mergaičių jaunių C krepšinio ko
manda kovo 21 d. antrą kartą pra
laimėjo prie Wellandą 46:22 rezul
tatu, tuo užbaigdamas savo “play 
off* Ontario Church lygoj. Aušros 
mergaitės kovojo už kiekvieną tašką, 
bet Wellando komanda savo žaidikių 
ūgiu ir vikrumu sugebėjo įmesti dau
giau. A. Plučaitė įmetė 8 ir pasiro
dė gerai gynime ir puolime. P. Si
mutis įmetė 2, B. Plučaitė — 8, I. 
Paškauskaitė 4; be jų žaidė — D. 
Vaškevičiūtė, B. Užbalis, N. Čižikaitė, 
V. Vingelytė, S. Zenkevičiūtė, A. Kli- 
bingaitė.

“Aušros” klubo valdyba sveikina 
visus savo sportininkus rėmėjus ir 
bendradarbius su Šventom Velykom.

WINNIPEG, MAN.
(Atkelta iš 6-to psl.) 

dar asmeninę dovaną. Dalyvavo 75 
moterys, kurios suaukojo $155. Pi
nigai įteikti naujagimio vardu. Su
tiktuvėse buvo geriamas tik vynas, 
kurį parūpino senelis Mečys Saraus- 
kas. Asmenines dovanas įteikė: S. 
Bartininkienė, Eug. Kalasauskai, 
Kriščiūnai ir kt. Išlaidas padengė 
Judita Barkauskaitė ir Ona Deme- 
reckienė.

APIPLĖŠĖ DEMERECKŲ KRAU
TUVĘ kovo 16 d. 11.30 v.r. Nepa
žįstamas asmuo nusipirko butelį 
“pepsi”, atsirėmęs į šaldytuvan ėmė 
gurkšnoti. Po to pirko degtukų ir 
sekė iš kur O. Demereckienė duos 
grąžą. Pamatęs, kad pinigai laikomi 
popierinėje dėžutėje, pripuolęs nu
stūmė pardavėją ir griebė pinigus. 
O. Demerckienė mėgino priešintis, 
bet gavusi porą smūgių pargriuvo, 
o plėšikas pasigriebęs $100 pasišali
no. Tuo metu krautuvėje nebuvo nė 
vieno žmogaus, o J. Demereckas bu
vo išvykę prekių parvežti. Policija 
tiria įvykį. K. Str.

Thunder Bay, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS Įvyko 

p. Jokūbausko namuose. Pritaikytą 
žodį tarė apylinkės pirmininkė, o 
angliškai paruoštą tekstą paskaitė 
M. Andriušienė. Po to sekė vakarie
nė. Pelno liko $44.03. Jis bus panau
dotas International Friendship Gar
dens lietuvių skyriaus įrengimui.

TAUTOS FONDUI suaukota $30.- 
25. Aukojo $10: J. Oscila; po $5: dr. 
E. Jasevičiūtė, H. Poškus; $3: J. Er- 
slavas; po $1: Lietuvis, Debesys, Jo- 
kūbauskas, Jakis, Žukauskas, W. 
Bružas, P. Ramonas, šie pinigai per
siųsti Tautos Fondui. Vakarienę pa
ruošė p. Jokūbauskienė, p. Giedrai
tienė, p. Kriščiūnienė, p. M. Cichon 
Skanų pyragą atnešė p. Bagdonienė, 
p. Druktenienė. Loteriją tvarkė p. 
Debesys, pinigus rinko p. Erslavas. 
Tautos Fondui aukas rinko H. Poš
kus. Gražiai armonika grojo p. Sa
vickas. Įėjimo prizą — paveikslą do
vanojo E. Jasevičiūtė; ji laimėjo F. 
Druktenis. Labai dėkojame visiems, 
prisidėjusiems darbu, auka ir savo 
atsilankymu. Taip pat padėkota mū
sų draugams-svečiams, kurie visada 
remia mus savo atsilankymu. Didelė 
padėka p. Jokūbauskams už jų pa
talpas ir malonią talką.

BANDOME GAUTI Otavos sutiki
mą, kad aukos mūsų projektui būtų 
atleistos nuo mokesčių.

ĮTEIKĖM RAŠTĄ mūsų miesto 
planavimo direktoriui, prašydami, 
kad nors vieną gatvę pavadintų lie
tuviams brangiu vardu. Pasitarus su 
angliškai kalbančiais senais kanadie
čiais, ištarimo atžvilgiu pasiūlyti se
kantys vardai: Vilnius Street, Kau
nas Place, "Street, Avė., Kudirka 
Crescent. Gavome atsakymą, kad jie 
laikys šiuos pasiūlytus vardus atei
ties planuojamom gatvėm. E. J.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Paguoda
Baimės apimtą lėktuvo kelei

vę patarnautoja ramina:
— Neverta taip jaudintis, po

nia. Dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kad lėktuvas negrįžtų į že
mę.

ŠYPSENOS
Viskas susiderino

Madride, Ispanijoje, viena
me pastate įsikūrė Įdomūs nuo
mininkai. Vieną kambarį ten iš
sinuomojo šokių mokykla, kitą
— pianino mokytojas, trečią — 
dainavimo mokytojas, ketvirtą
— populiariųjų dainininkų gru
pės būgnininkas, penktą — 
trambonistas. O viename apati
nių to paties pastato kambarių 
Įsikūrė draugijos kovai su 
triukšmu sekretorius Felipė 
Luizas...

Užmiršta žmona
Australiėtis Brockas nutarė 

su žmona pavažiuoti iki Sidnė

Pajieškojimai
Brolio dukra Petronėlė Girtaitė 

jieško Kazimiero Girtos, sūnaus 
Augustino, gimusio 1922 metais Kre
tingos apskrityje, Darbėnų valsčiu
je, žinelių kaime. Prašome atsiliepti 
arba apie jį žinančius pranešti: A. 
Senkus, 11 Ritchie Ave., Toronto 3, 
Ont. Tel. 5314315.
I

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

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

I

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

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

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

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilgs praktika 
1000 College SE, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbai-

» B ——------ Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

Bloor Autoritc Garage DB„*° ?rKc.Vsee>'
Sav. F R A N K ' P E T I T Tel. 531-1305

DR. E- ZU BRIE N£

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(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 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas 
{VAIKIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
, medus

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4. Ont.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

Girtas šuo
Atėnuose, Graikijos sostinėje, 

policininkui Domininkui Liades 
teko suimti policijos šunį Mili- 
ją, kuris prisilakė langams va
lyti skysčio ir pasigėrė. Jis buvo 
uždarytas išsipagirioti.

jaus. Kelio jiems apie 350 my
lių. Brockas — užuomarša, dėl
to išvažiuodamas užmiršo ir ben
zino prisipilti, ir maisto pasiim
ti. Pavažiavo, ir jau tuščias ben
zino tankas. Palikęs automobi
lyje žmoną, pėsčias išėjo jieš- 
koti benzino. Paėjęs užtiko kai
melį, ten pavalgė, išgėrė, su 
naujais pažįstamais sulošė kor
tom ir dar išgėrė. Tik po 30 va
landų prisiminė, kad paliko pa
keliui žmoną ir automobilį, šis 
Įvykis buvo “sensacija” Austra
lijos laikraščiams. Jie apie tai 
rašė pirmuose puslapiuose.

Irgi paminklas
Brazilijos imperatorius Don 

Pedro II, kuris valdė šį kraš
tą 1840-1889 metais, pardavinė
jo aristokratų titulus po 10.000 
dolerių. Už surinktuosius pini
gus jis pastatydino beprotnamį, 
ant kurio vartų įsakė užrašyti: 
“Garbės pamišėliams”.

Parinko Pr. AIš.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: i5^05 namų z7H-79oU
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 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik
telefonu. Trečiadieniais

OKULISTAS

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

Tel. 921 - 3924
Dtirbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefono

769-4612
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Velykos — Kristaus prisikėli

mo ir kartu visos žmonijos atpirki
mo ir malonės didžioji šventė. Pa
laimos ir džiaugsmingo aleliuja 
kiekvienam lietuviui išeivijoje ir tė
vynėje!

— Didžiąją Savaitę pamaldų tvar
ka: D. Ketvirtadienį — Paskutinės 
Vakarienės prisiminimas — Mišios 
7.30 v. vak.; D. Penktadienį — Vieš
paties kančios ir mirties pamaldos 3 
v. p.p.; D. Šeštadienį — Velykų vigi
lijos pamaldos 730 v. v.; sekmadienį 
— Prisikėlimas 7 vai. ryto. Dienos 
metu pamaldos 10 ir 11 vai.

— Dėkojame mons. dr. V. Balčiū
nui už Gavėnos susitelkimą — reko
lekcijas.

— Prašome pranešti klebonijai li
gonius ir senelius; norima prieš 
šventes juos aplankyti.

— Verbų sekmadienį Staynery at
laikytos pamaldos apylinkės lietu
viams.

— Velykų dieną 11 vai. pamaldos 
už a.a. Stasę Bardziliauskienę.

K. L K. MOTERŲ DRAUGUOS 
PRISIKĖLIMO PAR. SKYRIAUS su
sirinkime kovo 15 d. dalyvavo gau
sus būrys narių ir viešnių. Susirin
kimą atidarė pirm. A. Kuolienė, pa- 
kviesdama pirmininkauti D. Keršie
nę, sekretoriauti F. Urbonienę. 
Pirm. A. Kuolienė pranešė apie cent
ro valdybos šaukiamą suvažiavimą 
balandžio 18 ir 19 d.d., į kurį susi
rinkimas greitai ir sklandžiai išrin
ko 14 atstovių. Ypatingai gerai pa
vykusio Užgavėnių baliaus finansi
nę apyskaitą pateikė ižd. B. Vaitie
kūnienė, o pirm. A. Kuolienė padė
kojo visoms už įdėtą darbą jį ruo
šiant. Aptarus velykinį ligonių lan
kymą, pasidžiaugta sėkmingai pavy
kusią dirbtinių plaukų perukų paro
da, kuri skyriui davė $45 pelno, šio 
susirinkimo loterijos pajamos pa
skirtos vienai pagalbos reikalingai 
šeimai. Toliau sekė dr. A. Užupie- 
nės-Lukienės paskaita: “Moters pasi
keitimo laikotarpis”, kurį pati dak
tarė palygindama su gamtoje besi
keičiančiais metų laikais pavadino 
“Moters ruduo”. Buvo gausu klausi
mų, kuriuos prelegentė mielai aiški
no. Po paskaitos dr. A. Užupienei- 
Lukienei įteikta gėlių puokštė. Susi
rinkusių vardu padėkojo D. Keršie
nė. Dalyvės pavaišintos kavute. Susi
rinkimas baigtas malda. Narė

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas dalyvavo min. pirm. John 
P. Robarts ir Ontario ministe- 
rių suruoštoj vakarienėj Alba
ny Club kabineto ilgamečiu! rei
kalų vedėjui bei sekretoriui W. 
M. McIntyre pagerbti. Kalbas 
pasakė min. pirm. J. Robarts, 
buv- min. pirm. Frost ir J. Ya- 
remko. P. W. McIntyre balan
dyje išeina Į pensiją.

Kanados etninės spaudos fe
deracijos suvažiavimas šaukia
mas Toronto King Edward She
raton viešbutyje balandžio 10, 
11 ir 12 d.d.

Akademikų Draugija rengia 
simpoziumą tema “Karo ir tai
kos kryžkelėje” balandžio 18 d. 
Lietuvių Vaikų Namų salėje. 
Simpoziumo vadovas — prof, 
dr. A. Musteikis iš Buffalo.

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

10 AKRŲ SKLYPAS (336’xl303’) 
prie Kleinburgo miestelio į rytus 
nuo 27 vieškelio, tik 12 mylių nuo 
metropolinio Toronto ribų. Prašoma 
kaina $35,000 su $10,000 imokėjimu. 
Viena skola 10 metų. Savininkas 
nori skubiai parduoti.

25 AKRŲ labai gražus miškas į 
šiaurės vakarus nuo Boltono mieste
lio. Tai gražiausia vieta Albion vals
čiuje. Brangių namų rajonas. Prašo 
$2,000 už akrą ir $15,000 įmokėti.

150’ x 200’ SKLYPAS į rytus nuo 
Caledon East bažnytkaimio. Tai da
lis gražaus miško, kuris, pasak ūki
ninko, jam sukelia malonių jaunys
tės prisiminimų. Sako: “Jei ne tas 
miškas, tai taip ir būčiau likęs ne
vedęs. Nenoriu to miško kapoti, bet 
pinigų reikia, turiu parduoti.” Prašo 
tik $2.500 įmokėti.

9 AKRAI netoli Loretto Ski Re
sort Dydis: 480’ x 880’. Ateity, atro
do, bus galima sklypą skelti per pu
sę. Prašo $11,500.

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

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

Prisikėlimo par. žinios
— Tvirto tikėjimo ir pastovios vil

ties mūsų pačių gyvenime ir Lietu
vos laisvinimo darbe linkime Prisi
kėlimo šventės proga.

— Parapijos rekolekcijos tęsiamos 
ir baigsis per Prisikėlimą. Vedėjas
— kun. Vyt Zakaras. Rekolekcijų 
tvarka — kaip ir pirmąją savaitę; 
paskutinėmis D. Savaitės dienomis

; jos įsijungia į apeigas: D. Ketvirtad.
— 7.30 v. vak. ir D. Penktad. — 
3 v. p.p. Išpažintys ir Komunija; D. 
Penktad. — rinkliava katalikų insti
tucijai šv. žemėj. Prisikėlimas — 
11.45 vaL naktį. — Paskutinėmis D. 
Savaitės dienomis parapijos ir kolo
nijos jaunimo organizacijos budi 
prie švenč. Sakramento par. biulete
nyje nurodyta tvarka. Ačiū už talką.

— Mišios Velykų dieną — 8, 9, 10,
11.15 ir 12.15 vai Priėmus Komuniją 
naktį per Prisikėlimą, leidžiama ją 
antrą kartą priimti Velykų dieną.

—Velykų dieną, 8 v. — Mišios 
už a.a. J. Dubininką, užpr. p. Dubi
ninkų; 11.15 v. — už a.a. P. ir O. Sa- 
kevičius, užpr. p. Mazlaveckienės;
12.15 v. —už a.a. ,J. Vaičiūnienę, 
užpr. šeštad. mokyklos tėvų komiteto 
kaip užuojauta mokytojui A. Vaičiū
nui, Lietuvoje mirus jo mamytei.

— Per Velykas religijos pamokų 
nebus; per Atvelykį jos bus įprasta 
tvarka. Po Atvelykio pirmosios Ko
munijos pamokos sudažninamos — 
be sekmadienio, jos bus dar kas ant
radienį, 7 v. vak. Tėvų pasitarimas 
pirmosios Komunijos iškilmių reika
lu — antradienį, 7 v. v., pamokų 
metu.

— Lituanistikos seminaras neveiks 
nei D. Penktadienį, nei balandžio 3 
dieną.

— Švenčių metu lankomos šeimos 
anksčiau skelbtose, bet dar nelan
kytose gatvėse ir vietovėse.

— Suaugusių choro repeticija — 
penktadienį po apeigų bažnyčioje 
(apie 4 v.); studentų ir vaikų chorų 
repeticijos bus tęsiamos po Atvely
kio.

— Toronto arkivyskupas parapijai 
nuoširdžiai dėkoja už duosnią $1007.- 
18 rinkliavą kun. seminarijai ir ne
turtingiems kraštams padėti.

— Per Velykas par. biblioteka ne
veiks; kavinė — veiks, šią savaitę 
par. sale nesinaudojama — skuta
mos, tvarkomos ir lakuojamos grin
dys.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas Velykų švenčių 
proga bus uždarytas Didi j į 
Penktadienį, kovo 27 d., ir pir
mąją Velykų dieną, kovo 29 d. 
Po švenčių, pirmadieni ir ant
radienį, kovo 30 ir 31 d.d., kre-6 
dito kooperatyvas bus atidary
tas nuo 10'v. ryto iki 3 v.u.p.

Vedėjas
IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI 

ir virtuvė be baldų dviem suaugu
siom. Yra plyta (virykla) ir šaldy
tuvas. Savaitei prašoma $25. Skam
binti tel. RO 74750.

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

PARDUODAMAS 211 AKRŲ ŽE
MES ŪKIS — 90 akrų dirbamos, 75 
akrai gero miško; geri pastatai, mo
dernus 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.

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

kambarius. Tek 5354724.

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

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

I Fleet Electric Co. Ltd.J ELEKTROS RANGOVAS C Atlieku visus elektros j įrengimo darbus Toronte 
I 923-7194. Sov. A. Čeponis

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į Toronto 

"RAMBYNO" ir "ŠATRIJOS" skautų tėvų komiteto 

RENGIAMĄ

balandžio 4, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

• Turtinga loterija • D'Amico orkestras
• Įvairūs gėrimai

Suaugusiems įėjimas — $2.50
studentams — $1.00

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS
1
S 
S -W

► ~

VELYKŲ BOBUTĖS

KARNA VAL AS
» JAUNIEMS IR SENIEMS PIRMĄ KARTĄ TORONTE

balandžio 5, sekmadienį, 12 valandą,
’ PRISIKĖLIMO SALĖJE►

* lėlių teatras * kiškučiai * juokdariai * burtininkė
1 * koldūnai * kugelis * pyragai * karnavalo lošimai 
►
. * loterija * žaidimai * šokiai mažiesiems
' Prisikėlimo parapijos salė taps karnavalo palapine!

’ (apsimokės ateiti vien j salę pasižiūrėti)
> Rengia — seselių rėmėjų būrelio valdyba

Linksmų šv. Velykų linkime visiems šalpos geradariams. Ypa
tingą padėką reiškiame abiejų Toronto parapijų gerb. klebonams — 
kun. P. Ažubaliui ir kun. Placidui Bariui, OFM, už leidimą rinkti 
aukas ir visiems gausiai aukojusiems. Jūsų gera širdis įgalino mus 
pasiųsti didesnę dovaną Velykų stalui seneliams ir ligoniams, liku
siems Vokietijoje.

Šia proga prašome neužmiršti atsilankyti “Dainos” rengiamame 
pavasario suknių baliuje, kuris įvyks balandžio 18 d. Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje.

T; L. M. šalpos Grupė “Daina”

i

Dail. Leono Urbono naujau
siu paveikslų paroda atidaryta 
kovo 20, penktadienį, Picture 
Loan Gallery, 3 Charles St. W. 
Atidarymo vakarą galerija bu
vo pilnutėlė lankytojų, ypač lie
tuvių. Paroda bus atidaryta iki 
balandžio 4 d. Lankymo valan
dos: nuo antradienio iki šešta
dienio kasdien 12-6 v.v., ketvir
tadieniais 12-9 v.v.

Antikomunistinė demonstra
cija rengiama balandžio 3, penk
tadienį, 6 v.v., prie North To
ronto Memorial Gardens, 168 
Eglinton Ave. W. Ten kanadie- 
čių-sovietų draugija ruošia dide
lį balių Lenino 100-jo gimtadie
nio sukakties proga. Tarp įvai
rių svečių bus Sov. Sąjungos 
ir Čekoslovakijos ambasadoriai. 
Demonstracijai rengti komite
tas sudarytas iš įvairių tautybių 
atstovų. Jis kviečia visas tauty
bes dalyvauti demonstracijoje 
su savo pasigamintais ir progai 
pritaikytais plakatais.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” Velykų savaitę dirbs šia 
tvarka: D. ketvirtadienį — nuo 
10 v. iki 7 v. vakaro; D. Penk
tadienį — uždaryta; šeštadienį 
— nuo 9 v. iki 1 v. p.p.

Vedėjas

Velykų stalui pas mus galima gauti; tortų - Napoleonų

2899 Bloor W

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.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS LINKI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

Sav. Albina ir Justas Krasauskai
(KAMPAS PRINCE EDWARD DR.) Tel. 233-9783

Jau galimo gauti Velykų šventėms:

šviežių kalakutų, ančių, 
viščiukų, žąsų, paršiukų ir kt.

Mielai kviečiame atsilankyti i krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimų 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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

* 4 1 1 T A € 1 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET f
L 1 1 A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827 1

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš . _____________9%
Čekių kredito iš ____________9%

1 Nekiln. turto iš ______________9%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 7 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ: Į

Einamąsias s-tas_________ 5,0% |
šėrus (numatyta) ________ 6,0% Į
Taupomąsias s-tas___ ■.____ 6.5% 1
Term. ind. 1 metams ____ 7.25%
Term. ind. 2 metams___7.75% '
Term. ind. 3 metams ._. 8,0% 
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Paskaitą baltiečiams apie gy
venimą dabartinėje Kinijoje 
skaitys neseniai iš Pekingo grį
žęs žurnalistas Colin McCul
lough, lietuvių bičiulis. Jis yra 
dienraščio “The Globe a. Mail” 
redaktoriaus padėjėjas, šiame 
dienraštyje jisai dirba nuo 1954 
m. Yra gyvenęs įvairiuose kraš
tuose kaip korespondentas. Ki
nijoj jis buvo nuo 1968 m. ba
landžio iki 1969 m. spalio mėne-

• šio. Turėjo progos aplankyti di
džiuosius Kinijos miestus. Savo 
įspūdžius jis papasakojo Ameri
kos CBS ir NET televizijoj. Šiuo 
metu jis daug kur kviečiamas 
paskaitininku. Baltiečių Federa
cijos valdybos ir moterų tarybos 
kviečiamas, C. McCullough suti
ko kalbėti ir baltiečiams balan
džio 5, sekmadienį, 7 v.v., Prisi
kėlimo salėje. Po paskaitos — 
kavutė. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

geradariui p. Rūtėnui, kuris jau 
per eilę metų mums aukoja kas 
savaitę. Dėkojame Jam ir tuo 
pačiu sveikinam su šv. Velyko
mis, linkėdamos jam Viešpaties 
palaimos.

Nek. Pr. Marijos seserys

Sy. Kazimiero par. žinios
— Visi ruošiasi tradicinei Margu

čių vakarienei, kuri įvyks balandžio 
11 d. par. svetainėje. Rengėjai pra
šo parapijiečius dovanų — laimikių 
loterijai. Visų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vakarienės metu. Margu
čių vakarienės metu bus $25 laimi
kis, kuris teks loterijos būdu pagal 
įėjimo bilietus.

— Jaunimo Mišios sekmadieniais 
populiarėja. Jaunuoliai, kurie moka 
groti gitara arba akordeonu, kvie
čiami dalyvauti. Kreiptis į kleboną.

— Pirmoji vaikų Komunija bus 
pirmąjį gegužės sekmadienį. Tėvai 
prašomi registruoti savo vaikus pas 
kleboną teL LA 1-9930.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $164.61.

TORONTO, ONT.
Kanados tautinių grupių klau

simą parlamente judina ukrai
niečių kilmės senatorius Paul 
Yuzyk iš Winnipego. Savo kal
boje senate P. Yuzyk pareiškė, 
kad įvedimas dviejų oficialių 
kalbų visame krašte reiškia dau
gelio tautinių grupių diskrimi
naciją. Esą, jeigu dabartinė gy
ventojų sudėties proporcija iš
liks ir toliau pastovi, tai 1981 m. 
Kanadoj bus trečdalis britų, 
trečdalis prancūzų ir trečdalis 
— kitos grupės. Dauguma pas
tarosios grupės asmenų gimė 
Kanadoj ir piktinasi * vardu 
“naujieji kanadiečiai”. Jie jau
čiasi tokiais pat kanadiečiais, 
kaip ir prancūzai su anglais. 
Prerijų provincijose kitos gru
pės esančios net gausesnės už 
anglus ar prancūzus. Tautinės 
grupės, kaip žydai, graikai, ita
lai, lenkai, slovakai, ukrainie
čiai. lietuviai ir kiti, esą giliai 
lojalūs Kanadai, demokratinėms 
institucijoms, tačiau nori išlai
kyti ir savo kultūrą, kuri esan
ti Kanados gyvenimo dalis. Vi
sos tautinės grupės sutinka, kad 
būtu dvi oficialios kalbos — 
anglų ir prancūzų, bet krašto 
kultūra esanti daugiatautė. Ap
gailėtina, kad Otava mažai dė
mesio rodo kitom tautinėm gru
pėm. Sen. P. Yuzyk nuomone, 
turi būti sudarytas patariama
sis tautinių grupių organas, ku
ris padėtų vyriausybei spręsti 
kultūrinius klausimus. Sen. P. 
Martino pasiūlymu sudaryta 
parlamentinė komisija iš 30 na
rių (10 senatorių, 20 atstovų). 
Jos uždavinys — studijuoti 
konstitucinius klausimus, jų 
tarpe ir tautinių grupių.

Kanados lenkų kongreso To
ronto skyrius organizuoja Katy- 
no žudynių 30-jų metinių prisi
minimą balandžio 12, sekmadie
ni. Programoje: 12 v. Mišios šv. 
Mykolo katedroje; 4 v.p.p. su
sirinkimas Harbord Collegiate 
Institute, 286 Harbord St. Da
lyvauti kviečiamos visos tauty
bės su vėliavomis. Pasak rengė
jų, tai būsianti demonstracija, 
kuri priminsianti ne tiktai 15.- 
000 sovietų nužudytų lenkų ka
rininkų, bet ir kitus rusų oku
puotus R. Europos kraštus.

Kiek atvyko Kanadon iš Bal
tijos kraštų? Pagal darbo jėgos 
ir imigracijos biuletenį,. pa
skelbtą 1969 m. gruodžio mė
nesį, 1969 metais atvyko Ka
nadon: 5 estai, 2 latviai, 4 lie
tuviai. Skaičiuojant atvykusius 
pagal pilietybę, 1969 m. Kana
don imigravo 8 baltiečiai (1968 
m. — 18). Jei nebūtų rusiškosio 
okupacijos, aišku, tie skaičiai 
būtų visai kitoki.
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SS MONTREAL
| Montrealio jaunimo ansamblis
I "GINTARAS"
I KVIEČIA VISUS J METINį - JUBILĖJINf 

koncertą - pobūvi
Programoje dalyvaus ir Toronto jaunimo sambūris 
“BIRBYNE”. »Koncertas įvyks

balandžio 4, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
Verdun Catholic High School naujoje, puikioje 
auditorijoje, 6100 CHAMPLAIN Blvd., VERDUN. 
Po koncerto — visiems POBŪVIS Aušros Vartų 
parapijos salėj. Bus puiki muzika ir skanios vaišės.
ĮĖJIMAS Į KONCERTĄ IR POBŪVĮ — $3.00 suaugusiems, 

$1.50 jaunimui

Laukiame visų — “GINTARAS”

Jaunimo ansamblio “Ginta
ras” metinis - sukaktuvinis kon
certas ir pobūvis rengiamas ba
landžio 4, šeštadienį, dalyvau
jant Toronto jaunimo sambū
riui. “Birbynei”. Abu sambūriai 
uoliai ruošiasi koncertui. Tai 
bus tikra jaunimo šventė. Jai 
gauta puiki auditorija gimnazi
joj — Verdun Catholic High 
School, 6100 Champlain Blvd., 
netoli AV bažnyčios. Daug vie
tos automobiliams. Iš miesto 
centro važiuoti nuo Atwater au
tobusu 107 Bennantyne; Verdu- 
ne prie Woodland Ave. persės
ti į autobusą 112 Lasalle ir iš
lipti ketvirtoje stotyje prie 
Brown Blvd. Nuo čia — vienas 
blokas iki Champlain Blvd. 
“Gintaras” kviečia visus daly
vauti. A. A.

METINIS “LITO” SUSIRINKI
MAS įvyko kovo 14 d. Šv. Kazimie
ro salėj. Pirm. J. Bernotas padėkojo 
pasitraukiančiam ilgamečiui revizi
jos pirmininkui Juozui Lukoševičiui. 
Vedėjas P. Rudinskas pranešė, kad 
pajamų sąmata perviršyta $5,000, ka
pitalas paaugo $195,000. Pajamų gau
ta $197,300, administracinių išlaidų 
turėtą $38,700, operacinių (palūkanų 
už santaupas ir narių sant. ir pasko
lų draudimą) $73,800, bruto pelnas 
$84,800. Pelnas paskirstytas: 18% 
arba $15,268.98 paskirta į “Lito” ka
pitalą, $68,016.41 išmokėta dividen
dų (5.5%) už šėrus ir likutis per
keltas į nepaskirstytą pelną, kurio 
bendra suma pasidarė $2,644.79. Iš 
tos sumos valdyba pasiūlė skirti lie
tuvybės reikalams $2,050. Pastara
sis siūlymas sukėlė daugiausia kal
bų ir susidomėjimo. Vieni lietuvy
bės reikalus norėjo remti, o kiti — 
ne. Pažymėtina, kad susirinkime pa
siūlytoji suma $2,050, išdalinus ją 
nariams ant jų 2.5 mil. santaupų, te
duotų po 8 et. nuo kiekvieno santau
pų $100. Po diskusijų buvo priimtas 
valdybos pasiūlymas: Montrealio šeš
tad. mokyklai $800, KLB “Baltijos” 
stovyklavietei $200, Kanados Lietu
vių Fondui $100, “Neringos” skaučių 
tuntui $100, “Gelež. Vilko” skautų 
tuntui $100, Montr. moks, ateitinin
kams $100, “Gintaro” ansambliui 
$100, Marijos N. Pr. Marijos sese
rims $100, “Nepriklausomai Lietu

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITE, tel. 722-3986

S-fos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
TELEFONAS 727-3120 

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

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

271-5758

vai” $200, Vasario 16 d. gimnazijai 
$100, “Tėviškės Žiburinis” $50, KLB 
švietimo komisijai $50, “Lituanus” 
žurnalui $50.

Siūlyta padidinti dividendus už šė
rus (šiemet numatyta 6%), daryti 
susirinkimus su šokiais, išsiuntinėti 
susirinkimo protokolus nariams ir 
kt. Visi tie siūlymai palikti valdybos 
nuožiūrai be diskusijų. Pabaigai D. 
L. K. Vytauto Klubo valdybos narys 
K. Gudžiūnas pakvietė visus dalyvius 
iš “Lito” vakarienės persikelti į Klu
bo Juozapinių vakarienę su šokiais. 
Daugelis taip ir padarė. Susirinkime 
dalyvavo 216 narių. Į valdybą per
rinktas Pr. Rudinskas, naujai išrink
tas inž. A. Kličius, į kredito komisi
ją Ig. Petrauskas ir i revizijos ko
misiją J. Maskoliūnas. A. Kličius ir 
J. Maskoliūnas atstovauja jaunajai 
kartai, mokslus ėjusiai Kanadoje.

“Litas” duoda paskolas daug pa
lankesnėmis sąlygomis, negu 
“Trust” kompanijos. Kas nori įsigy
ti namą, pirkti automobili ar likvi
duoti paskolas kitur, tesikreipia Į 
“Litą”. Pr. R.

“Tėviškės žiburiai” nuošir
džiai dėkoja “Lito” kredito koo
peratyvui už paskirtą $50 auką.

Iš okupuotos Lietuvos pavie
šėti pas savo dėdę Kazį Baltuse- 
vičių atvyko dr. Algirdas Baltu- 
sevicius, dirbąs Kaune. Kuri 
laiką viešėjusi Danutė Šumskie
nė netrukus grįš Lietuvon.

“Baltijos” vajus vyksta silp
nokai. Nejaugi mes, montrealie- 
čiai, nenorime pagerinti savo 
vienintelės jaunimo stovyklavie
tės? Ką reiškia lig šiol padaryta 
$15,000 investacija į 25 akrų 
plotą, įskaitant pastatus? Dar vi
sa laimė, kad daugelį stovykla
vietės pagerinimo ir priežiūros 
darbų atliko pats jaunimas ir 
negausūs talkininkai. Į V. D. 
klubą ir bažnyčias investavome 
apie tris ketvirčius milijono, o Į 
vienintelę jaunimo stovyklavie
tę — vos $15,000. Kas gi tas 
mūsų institucijas perims, jeigu 
nebeliks lietuviško jaunimo? O 
juk gera lietuviška stovyklavie
tė yra nepamainoma vieta mū
sų jaunimui susidraugauti ir jų 
lietuviškai dvasiais sustiprinti.

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kcrberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampos Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos S




