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Lietuviai be Lietuvos
Kadaise stebėjomės žydų likimu — jų išblaškymu pasaulyje 

ir jų nepaparastu atkaklumu neišnykti. Šiandieną ir lietuvių tauta 
yra patekusi išblokštųjų tautų eilėsna. Užtenkka pasklaidyti lietu
vių spaudos puslapius, kad pamatytum, kaip baisiai ji išblaškyta. 
Visuose didesniuose pasaulio miestuose rasi grupes tautiečių. Ke
liaujantiems dažnai tenka patirti staigmenų — rasti lietuvių ten, 
kur visai nesitikima. Jų pilna Rusijos plotuose, Lenkijoj ir kituo
se sovietinio bloko kraštuose, jų daugiau ar mažiau yra Vakarų 
Europoj, Australijoj, Pietų ir Šiaurės Amerikoj, Afrikoj ir Azi
joj. Mūsų kaikurie geografai ir istorikai bandė nustatyti lietuvių 
skaičių pasaulyje, tačiau tikslių duomenų nėra. Spėjama, kad 
geras ketvirtadalis tautos tebėra už Lietuvos ribų. Tai reiškia, 
kad milijonas ar pusantro gyvena be teritorinės Lietuvos. Jau 
ir normaliose sąlygose tokio dydžio tautai būtų tikra problema 
— kaip išlaikyti nenutautėjusią tokią didelę tautos dali? Mūsų 
gi atveju problema, jeigu ir ne tragiška, tai daug didesnė nei tų 
tautų, kurių tėvynės yra laisvos ir gali dvasiškai maitinti savo 
išeiviją. Pastaroji tampa laisvų tėvynių ekonomine rėmėja, se
mianti savo dvasinę stiprybę gimtojo krašto kultūroje. Kas kita 
su lietuviais. Mūsų gimtasis kraštas Lietuva yra sovietinės Rusi
jos okupuotas. Jo dvasinis-kultūrinis pajėgumas maitinti išeiviją 
yra labai suvaržytas, o išeivijos noras padėti savo tėvynei ekono
miškai labai apribotas ir dargi iš dalies nukreiptas okupanto 
naudai.

★ ★ ★

Ar yra tad reali galimybė lietuvių tautai išlikti? Juk ji visur 
gyvena grėsmėje. Pačioje Lietuvoje palengva smelkiasi rusinimo 
grėsmė, o kituose kraštuose tyko nutautėjimas. Tai klausimas, ku
ris šiandieną kyla visu savo nuogumu. Kad tokioje būklėje tauta 
negali tapti didele savo skaičiumi, labai aišku, bet kad ji pasmerk
ta išnykti, tai ir juodžiausias pranašas nedrįstų pranašauti. Jeigu 
neišnyko per ištisus šimtmečius žydai, gyvendami nuolatinėje nu
tautėjimo grėsmėje, reiškia, gali išlikti ir kitos tautos. Sakoma, 
žydai esą iš kitokio molio, daug atsparesni: Bet ar nepervertinam 
to “kitokio molio”? Kai pažiūri iš arčiau į žydų bendruomenes, į 
jų rūpesčius ir garsiąją jų vienybę, randi labai jau žmogišką 
vaizdą, tuos pačius trapius' žmones, pilnus susiskaldymo, pasi
skirsčiusius į visokias grupes, partijas, net religines sroves, žo
džiu, matai panašų vaizdą, kaip ir kitų tautų grupėse. Visa žydų 
išlikimo paslaptis yra ne “kitoks molis”, bet paprastas atkaklumas 
būti savimi. Jis perduodamas iš kartos į kartą kaip pastovi gija, 
siejanti individus su tauta, su jos dvasine tikrove. Argi tai nėra 
įmanoma lietuviams? Argi tas likiminis atkaklumas nepabus vi
suotinės grėsmės akivaizdoje? Tiesa, mūsų tautoje yra ženklų, 
rodančių lengvą nutautėjimo procesą, pasinešimą išnykti gyvena
mo krašto masėje, bet, antra vertus, yra ir viltingų ženklų, kal
bančių apie ryžtą grumtis su visais likimo pavojais. Juk mūsų tau
ta išnykimo grėsmėje gyvena nuo 18 šimtmečio. Nors daug tautie
čiu nubyrėjo, bet išaugo ir atkaklus egzistencinis ryžtas išlikti 
lietuviais. Is jo kilo tautinis atgimimas, kuns ir šiandieną tvirtai 
dvelkia.

* • * ★

Vienas lietuvių atsparumo pavyzdžių yra jų salos dabartinėje 
Gudijoje. Tolimoje'praeityje lietuvių gyvenami plotai buvo nusi- 
tęsę toli į rytus. Slavų stumiami, lietuviai slinko į vakarus Balti
jos jūros link. Slinko betgi nevisi — liko ištisos lietuvių gyven
vietės — kaimai, kurių dalis ir dabar tebekalba lietuviškai. Kaip 
matyti iš naujausių tyrinėjimų, pvz. Breslaujos ir Vidžių rajonuo
se tebėra daugiau kaip 50 kaimų, kalbančių lietuviškai. Tokių yra 
Jurotiškių, Varenavo, Rodūnios, Gardino ir kitų rajonų sodžiuose. 
Viena tolimiausių lietuvių kalbos salų yra Gardino srityje, Ziete
los apylinkėse, maždaug 80 km. nuo Lietuvos sienos. Pačioje Zie
teloje nebėra lietuviškai kalbančių, bet jų rasta kaimuose, kaip 
Zasečių ir Pagirių. Naujausio tyrinėtojo A. Vidugirio nuomone. 
Zietelos tarmė susidarė XIII-XIV š., atsikrausčius į tą dzūkų sritį 
pietvakarių augštaičiams. Taigi, lietuviai išliko ten slavų jūroje 
per šimtmečius. Ir dabar jie atlaikytų slavų spaudimą, jeigu so
vietinė Gudijos respublika jų nepersekiotų. Turimomis žiniomis, 
gudai neleidžia nei mokyklų.' nei bažnyčių, nei jokios kultūrinės 
veiklos, verste verčia sugudėti. Tai labai nelygi kova, kuri nebe- 
siriboja kultūrine sritimi — griebiasi prievartos. Tokioje kovoje 
nebeužtenka atkaklumo bei tautinio sąmoningumo, nes vyksta fi
zinis jėgos siautėjimas. Bet ten. kur grėsmė ateina per laisvą kul
tūrinį kanalą, sąmoningas atkaklumas neatitrūkti nuo savos tau
tos. kaip dvasinės tikrovės, yra išlikimo laidas. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PENSININKAMS - PO 100 DOLERIŲ

Pasaulio įvykiai
LAISVĄJĮ PASAULĮ PASIEKĖ KAZANĖS PSICHIATRINĖJ LIGONINĖJ 
uždaryto sovietų buvusio gen. mjr. P. Grigorenkos dienoraštis ir 
žmonos Zinaido's pagalbos prašymas. Už totorių teisių gynimą 
pernai Taškente suimtas P. Grigorenka buvo paskelbęs bado strei
ką, kurį nutraukė priverstinis maitinimas, kalėjimo sargų smūgiai 
į II D. karo metais sužeistą koją. Kremliaus vadai Lenino ordinu, 
Raudonosios žvaigždės medaliu ir Raudonosios vėliavos ordinu 
apdovanotą karo didvyrį nutarė be teismo uždaryti psichiatrinėje 
ligoninėje. Kadangi Taškento psichiatrai Detingofas, Kaganas ir 
Smirnova suimtąjį P. Grigorenką pripažino pilnapročiu, jį teko 
siųsti į garsųjį Serbskio institutą Maskvoje, kur jis jau buvo kalin
tas 1964 m. už Staliną kritikavusius raštus. Serbskio psichiatrai 
Lounts, Maja Michailovna ir •---------------------------------------

Ontario finansų ministeris 
Charles MacNaughton paskelbė 
naująjį 1970-71 m. provincinį 
biudžetą, kuriame yra numaty
ta $3.739.000.000 pajamų ir 
$3.728.000.000 išlaidų. Subalan
suoto biudžeto perteklius — 
$11 milijonų. Dėl siaučiančios 
infliacijos mokesčiai Ontario gy
ventojams nebuvo padidinti, 
nors biudžetinės išlaidos, lygi
nant jas su praėjusiais metais, 
paaugo $462 milijonais. Ypatin
gų lengvatų naujajame biudže
te taipgi nematyti, išskyrus ne
esmines pataisas. Našlėms ir 
našliams neapmokestinama pa
likimu suma nuo $75.000 pa
keliama iki $125.000. OHSIP 
sveikatos drauda nuo š.m. liepos 
1 d. įves chiropraktų, pediatrų 
ir osteopatų paslaugas, bet įmo^ 
kos nebus sumažintos, nors jos 
dabar yra augščiausios visoje 
Kanadoje. Miestų savivaldybėm 
bus leidžiama imti nuosavybės 
mokestį iš universitetų po $25 
už studentą. Šią sumą universi
tetams grąžins Ontario vyriausy
bė tiesioginių pašaipu pavidalu. 
Pirmiesiem mortgičiam yra re
zervuota $50 milijonų, kurie bus 
duodami tik pagal valdžios HO
ME planą statomiems namams. 
Daugiausia komentarų susilau
kė $10 -milijonu pensininkų 
būklei pagerinti. Šie pinigai po 
$100 bus išdalinti namus turin
tiems ar butus nuomojantiems 
pensininkams kain grąžinama 
nuosavybės mokesčių dalis. Ta
čiau ją gaus tik tie pensininkai, 
kuriems Otava moka specialų 

pensijos papildą. Kitais žodžiais 
tariant, lengvata taikoma jokių 
pašalinių pajamų neturintiems 
pensininkams. Toronto spauda 
tuojau pakėlė triukšmą, primin
dama Ontario vyriausybei, kad 
apie 10.000 Toronte gyvenančių 
neturtingų pensininkų neturi 
namų ir neįstengia nuomoti bu
to, tenkindamiesi tik kambariu. 
Premjeras J. Robarts pažadėjo 
pakeisti vyriausybės statomus 
reikalavimus, kad $100 pasiek
tų ir šiuos labiausiai pagalbos 
reikalingus pensininkus. Pasak 
jo, biudžeto paragrafai tėra pla
nuojamo pobūdžio. Detales teks 
paruošti vėliau.

Aštrios kritikos laikraščių ve
damuosiuose ir žurnalistų 
straipsniuose susilaukė federa
cinio parlamento narių tylutė
liai patvirtintas pensijų pianas. 
Eilinis kanadietis, sulaukęs 65 
metų amžiaus, dabar gauna 
$954.46 metinę pensiją be se
natvės priedo neturtingiesiems. 
Federacinio parlamento nariai 
po 6 metų parlamente kasmet 
iki gyvos galvos gaus $3.750. po 
8 metų—$5.000, po 10 metų — 
$6.300, po 25 metų — $13.500. 
Tokiu atveju jauniausias dabar
tinis parlamento narys Lome 
Nystrome. 23 metu amžiaus sas- 
kačevanietis, išsilaikęs parla
mente 8 metus, jau nuo 31 metu 
amžiaus gautų kasmet po $5.000 
iki mirties. Parlamentarams ne
reikia laukti kitiems kanadie
čiams pensininkams reikalauia- 
mo 65 metu amžiaus. Pensiją jie 
gaus pralaimėję rinkimus, jei-

Urugvajaus sostinės Montevideo lietuvių rūpesčiu viena miesto aikštė oficialiai pavadinta “Plaza 
de la Republica de Lituania". Aikštę pasirinko patys lietuviai iš visos eilės pasiūlytų. Paminklinį 
akmenį pastatė lietuviai suaukotomis lėšomis. Jį atidengė Montevideo burmistras su Lietuvos 
atstovu Urugvajui A. Grišonu, dalyvaujant valdžios atstovams ir lietuvių kolonijai. Dešinėje prie 
vėliavos matyti pasiuntinybės spaudos attache K. Čibiras

Rastas Donelaičio kapas ir palaikai
K. Donelaičio (1714-1780) li

teratūriniu palikimu ir jo atmi
nimo įamžinimu rūpinasi prieš 
keletą metų prie Lietuvos Moks
lų Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto sudaryta 
nuolatinė komisija, vadovauja
ma akademiko K. Korsako. Jai 
teko nelengvas uždavinys suras
ti K. Donelaičio palaikus Tol
minkiemyje (R. Prūsijoj, dabar 
Čystyje Prudy) ir pagal juos 
moksliniu principu atkurti poe
to tikrąjį atvaizdą. Apie atlik
tus kasinėjimus pasirodydavo 
viena kita trumpa žinutė, iš ku
rios buvo sunku spręsti, ar ko
misijai pavyks įgyvendinti savo 
sumanymą. Išeiviją buvo pasie
kę gandai, kad K. Donelaičio pa
laikai jau rasti, bet radinys kaž
kodėl nutylimas.
gu bus parlamente išbuvę 6 me
tus. Toks planas iš tikrųjų yra 
skandalingas, nes didžioji parla
mentarų dalis, be $12.000 me
tinės algos ir $6.000 neapmokes
tinamos sumos savo parlamenti
nėms išlaidoms, dar turi šaluti
nes tarnybas ar pelningus vers
lus. Pagaliau ir pačiame parla
mento darbe dalyvauja tik ma
ža saujelė didesnes ambicijas 
turinčių politikų, o kiti tenkina
si rankos pakėlimu pagal savo 
partijos liniją balsavimo metu. 
Toronto “Star” dienraštis saty
riniu stiliumi parašytame veda
majame tokį parlamentarų pla
ną pavadino pensijos išniekini
mu, nors šis laikraštis visada bu
vo liberalų pusėje.

Kanados komunistai, praradę 
ryšius su jaunimu, nuo gresian
čio sunykimo tikisi išsigelbėti 
naujai sudaryta Jaunųjų Komu
nistų Sąjunga. Toronte įvyku
siame komunistinio jaunimo su
važiavime dalyvavo 75 atstovai. 
18 nenarių ir 33 svečiai iš visos 
Kanados. Jaunųjų Komunistų 
Sąjungos vykdomoji sekr. Eliza
beth Hill s'paudos konferencijo
je pareiškė, kad organizacijos 
nariais galės būti jaunuoliai nuo 
14 iki 35 metų amžiaus. Šiuo 
metu organizacija turi tik 200 
narių. Jų eiles tikimasi papildy
ti gimnazistais, studentais, be
darbiais jaunuoliais, kilusiais iš 
darbininkų klasės. Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos Kvebeko sky
riaus pirm. Claude Demers tei
gimu, Kvebekui turi būti suteik
ta laisvo apsisprendimo teisė, 
bet jo tautiniai siekiai greičiau
siai bus įgyvendinti dabartinės 
federacijos rėmuose.

Žydų “B’nai B’rith” organiza
cijos kongrese Jeruzalėje Kana
dos skyriaus vicepirm. W. Col- 
doff nusiskundė didėjančiomis 
antiizraeliškomis nuotaikomis. ’ 
Jis kaltino 45.000 Kanadoje gy
venančiu arabu, skleidžiančiu 
suintensyvintą propaganda prieš 
Izraeli, kurios dėka Kanados 
universitetuose net kaikurie žy
du kilmės studentai jau prade
da smerkti Izraelio dabartine 
politika Artimuosiuose Rvtuose. 
W. Cnldoff taipgi nuolė United 
Church žurnalo “Observer” re
daktorių dr. A. C. Forrest, kuris 
arabu nesėkmes teisina sionis
tu agresvvumu. o Toronto spau- 

(Nukelta j 9-tą psl.)

Kas jieško j o?
Abejones pagaliau išsklaidė 

komisijos pirm. K. Korsako ir 
kultūros “ministerio” pavaduo
tojo V. Jakelaičio Vilniuje su
šaukta spaudos atstovų konfe
rencija, paskelbta “Literatūros 
ir Meno” kovos 28 d. laidoje. 
Žurnalistų čia laukė ne tik ra
dinio oficialus patvirtinimas, 
bet ir autentiškai atkurtas K. 
Donelaičio biustas. Pasirodo, jo 
palaikų suradimaj^vTolminkie- 
mio bažnyčios restauravimas 
buvo pavestas filologijos moks
lų dr. L. Gineičio vadovauja
mai specialiai komisijai, kurion 
buvo įtraukti istorijos, literatū
ros, architektūros ir medicinos 
mokslų specialistai. Kasinėjimo 
darbus atliko Vilniaus universi
teto istorijos-filologijos fakulte
to studentai su vadovu A. Tau
tavičium, istorijos mokslų kan
didatu, vienu pajėgiausių arche
ologų Lietuvoje, kuriam yra te
kę tirti Trakų pilį ir Gedimino 
kalno papėdę.

Tarp 25 kapų
K. Donelaičio statytos bažny

čios griuvenose buvo rasti 25 ka
pai. Pagal K. Donelaičio tyri
nėtojo F. Tecnerio XIX š. pa
baigoje surinktus duomenis, vie
name jų turėjo būti palaidotas 
“Metų” autorius. Kilo klausi
mas — kuriame? Bažnyčios sta
tytojams paprastai būdavo ski
riama garbingiausia vieta. Iš is
torinių šaltinių taipgi buvo žino
ma, jog šalia K. Donelaičio buvo 
palaidotas po mėnesio miręs vie
tinis amtmonas T. Ruihas. Pen
kiom dienom praėjus, Karaliau
čiaus valdžia uždraudė laidoji
mą bažnyčių pogrindžiuose. Tai
gi, K. Donelaitis ir T. Ruihas 
buvo paskutinieji palaidoti to
je bažnyčioje prieš potvarkio iš
leidimą.

Radinių liudijimas
A. Tautavičiaus vadovaujami 

Vilniaus studentai du kapus ra
do centrinėje navos dalyje, ties 
altoriumi. Kadangi bažnyčia ne
turėjo pogrindžių, jie buvo įkas
ti į žemę. Mįslę — kuris iš jų 
yra K. Donelaitis išsprendė me
dicininiai tyrimai. Amtmonas T. 
Ruihas buvo miręs džiova, o K. 
Donelaitis paskutiniais savo gy
venimo metais buvo nervingas, 
skundėsi rankų drebėjimu, dėl 
staigaus susirgimo kartą turėjo 
atsisakyti pamaldų. Vienų pa
laikų analizė atskleidė džiovos 
duomenis, kitų — stuburo 
slankstelių suaugimą, kuris ga
lėjo būti nervingumo priežasti
mi, ir parodontozės ligą, paliku
sią aiškias žymes kaukolėje. Be 
to, pirmajame kape buvo rasta 
materialinės gerovės pėdsakų: 
keliolika šlifuoto stiklo sagų, 
dvi metalinės kurpių sagtys, 
trys poros geležinių karsto ran
kenų ir skardos apkaustymų. 
Antrasis kapas buvo labai kuk
laus žmogaus, nepripažįstančio 
puošmenų, kokiu iš tikrųjų ir 
vra buvęs savo gyvenime K. Do
nelaitis.

Oficialus aktas
Atlikus palaikų tyrimus Lie

tuvos Mokslų Akademijos isto
rijos instituto archeologijos sek

toriuje, Lietuvos elektrografijos 
mokslinio tyrimo institute ir 
Kaune klinikinės ligoninės rent
geno skyriuje, komisija 1968 m. 
birželio 25 d. aktu oficialiai 
identifikavo K. Donelaičio pa
laikus. Analizei buvo panaudo
ti antropometriniai - antropolo
giniai, teismo medicininiai, rent- 
genologiniai, elektrorentgenolo- 
giniai tyrimų būdai, mikroskopi
niai kaulu pjūviai specialiu mi- 
krotomu. Šis uždavinys teko 
Kauno medicinos instituto teis
minės medicinos katedros vedė
jui, medicinos mokslų dr. J. 
Nainiui ir Vilniaus universiteto 
docentui J. Markuliui.

Poeto atvaizdas
Atkurti autentišką būrų poe

to portretą padėjo gerai i'šsilai- 
kusi kaukolė, šiam procesui bu
vo panaudotas sovietų antropo
logo, archeologo ir skulptoriaus 
prof. M. Gerasimovo nustatytas 
veido rekonstrukcijos metodas. 
Darbo ėmėsi Lietuvos Mokslų 
Akademijos istorijos instituto 
archeologijos sektoriaus moksli
nis bendradarbis V. Urbanavi
čius, pas prof. M. Gerasimovą 
1967 m. apgynęs šios srities is
torijos mokslų kandidato diser
taciją. V. Urbanavičius jau yra 
atkūręs apie 20 portretų pagal 
senkapiuose rastas kaukoles. 
Stropiai atlikta K. Donelaičio 
portretinė rekonstrukcija buvo 
patikrinta prof. M. Gerasimovo 
vadovaujamoje plastinės rekon
strukcijos laboratorijoje Mask
voje. K. Donelaičio kaukolės 
profilio kontūrinius piešinius 
buvo taipgi paruošęs pats prof. 
M. Gerasimovas, jo mokiniai G. 
Lebedinskaja ir T. Surmina. Ko
pijavimo aparatu perkelti ant 
bendro popieriaus, jie iš esmės 
sutapo su V. Urbanavičiaus at
liktu darbu. Pasitarimuose ap
sispręsta. atkuriant K. Donelai
čio portretą, rašytoją šiek tiek 
pajauninti, atsisakyti lūpas 
nemaloniai iškreipiančios paro
dontozės žymių. Plaukams at
kurti pasikliauta istorine tradi
cija. Kartu buvo atkurtas ir amt
mono T. Ruiho veidas. Dabar 
jau yra padarytos jų abieju ke
turios portretinių biustų gipsi
nės kopijos.

Tuo tarpu Vilniuje
K. Donelaičio palaikai šiuo 

metu yra Lietuvos istorijos-et
nografijos muzėjuje Vilniuje, 
čia taipgi išstatytas jo rekon
struotas portretas ir mokslinių 
tvrimų dokumentai. Visa ši me
džiaga artimiausioj ateity bus 
išleista atskiru leidiniu. Restau
ravus pastatus Tolminkiemyje, 
K. Donelaičio palaikai grįš į tą 
vietovę, kur jam yra tekę būti 
pastoriumi 36 metus, kur io 
plunksną sukūrė vis platesnio 
Farso pasaulyje susilaukiančius 
“Metus”. K. Korsako teigimu, 
būru poeto palaikai buvo suras
ti 1967 m. birželio 22 — liepos 
9 d. d. archeologiniuose kasinėji
muose, t. y. 187 metams pra
ėjus nuo jo mirties. Beveik tre
jų metų tylos pareikalavo nuo
seklus tyrimas, pro ir contra ar
gumentai, abejonių pašalinimas.

V. Kst 

Morozovas klusniai įvykė Krem
liaus reikalavimą — pasirašė 
raštą, uždarantį P. Grigorenko, 
kaip nepilnaprotį asmenį, Kaza
nės psichiatrinėj ligoninėj. Le
nino šimto j o gimtadienio išva
karėse rehabilitacijos sovieti
niame filme “Išlaisvinimas” su
silaukė karo vadas Stalinas, 
nors pagrindiniu herojų šiame 
filme visdėlto vaizduojamas 
maršalas G. Žukovas. Žmonėms, 
kurie skaitė K. Simonovo roma
ną “Apie aukas ir herojus”, ob
jektyviai atskleidusį triuškinan
tį sovietų pralaimėjimą ir vo
kiečių žygį iki Maskvos pirmai
siais karo mėnesiais, tokia Sta
lino, kaip karo vado, rehabili- 
tacija yra juokinga. Kremliaus 
“trojką” — L. Brežnevą, A. Ko
syginą ir N. Podgorną vėl su
krėtė naujas atominio fiziko A. 
Zacharovo raštas, kurį šį kartą 
pasirašė ir du jo kolegos — fi
zikas V. Turčinas ir istorikas R. 
Medvedevas. Laiške paliečiamos 
visos sovietinės negerovės, pra
dedant alkoholizmu ir baigiant 
ekonominiu chaosu. Jo autoriai 
siūlo: 1. laipsnišką demokrati
jos grąžinimą, 2. žinių skelbi
mą apie tikrąją Sovietų Sąjun
gos būklę, 3. įsileidimą knygų 
ir spaudos iš užsienio, 4. sudary
mą viešosios nuomonės tyrimo 
instituto, 5. amnestiją politi
niams kaliniams, viešą kalėjimų 
ir baudos stovyklų kontrolę, 5. 
grąžinimą teisių Stalino - iškel
dintoms tautinėms mažumoms. 
A. Zacharovo ir jo draugų nuo
mone, Sovietu Sąjunga turi ke
letą metų šioms reformoms 
įgyvendinti. Priešingu atveju 
jai gresia politinė katastrofa. 
Beveik tuo pačiu metu Maskvo
je išleistas Ivano Ševcovo ro
manas “Tėvo ir sūnaus vardu” 
puola Vakarų pasaulio kul
tūrą, sionizmą ir pažangiuosius 
sovietų rašytojus. Pagrindinis 
dėmesys skiriamas poetams 
Andriejui Voznesenskiui ir Bei
tai Achmadulinai. Nors romane 
jiedu vadinami Vozdviženskiu ir 
Novella Kaparulina, skaitytojas 
be vargo atpažins šią talentingą 
jaunųjų poetų porą. Stalinas čia 
pristatomas kaip Rusiją nuo 
Trockio ir sionizmo išgelbėjęs 
žmogus. Romano pasirodymas 
įtagoja mintį, kad Kremliaus 
vadai nė negalvoja priimti A. 
Zacharovo patarimų.

MIRĖ S. TIMOŠENKA
Sulaukęs 75 metų amžiaus, 

Maskvoje mirė maršalas S. Ti- 
mošenka, karinę karjerą pradė
jęs eiliniu caro kariuomenėje ir 
ją baigęs maršalu Raudonojoje 
Armijoje. Jam pavyko išvengti 
tragiško augštųjų karininkų li
kimo didžiojo valymo metais ir 
netgi susigiminiuoti su Stalinu. 
Jo dukra buvo ištekėjusi už Sta
lino sūnaus Vasilijaus, alkoho
liko aviacijos generolo. S. Timo- 
šenkai pavyko sutaikyti vokie
čius prie Maskvos vartų, bet 
1962 m. kariuomenės laikraštis 
“Krasnaja Zvezda” jam suvertė 
dalį kaltės dėl sovietų nepasi
ruošimo karui. Porą mėtų prieš 
šį kaltinimą S. Timošenka stai
ga buvo pašalintas iš Gudijos 
karinio distrikto vado pareigų. 
Iš buvusios garbės jam teliko so
vietų karo veteranų komiteto 
pirmininko postas.

NEAIŠKI ATEITIS
Princą N. Sihanuką pašali

nusi Kambodijos premjero gen.
L. Nol vyriausybė mobilizavo 
10.000 atsargos karių. Jos pra
nešimuose spaudai kalbama 
apie S. Vietnamo ir komunistų 
partizanų žygiavimą iš P. Viet
namo pasienio į sostinę Phnom 
Penh, bet užsieniečiai laikrašti
ninkai, aplankę pranešimuose 
minimas vietoves, komunistų 
nesudaro. Peiliu buvo nudurtas 
nremjero gen. L. Nol brolis. Jo 
žudikai yra gumos plantacijoje 
dirbę vietnamiečiai. Princas N. 
Sihanukas telkia savo šalininkus 
ir siekia pilietinio karo Kambo
džoje, nes tik jo dėka jis galė- . 

tų susigrąžinti prarastą sostą. 
Prancūzijos vyriausybė pasiūlė 
šaukti Ženevos konferenciją tai
kai buvusioje Indokinijos teri
torijoje atstatyti.

KANKINA KALINIUS
Londone veikianti tarptautinė 

organizacija “Amnesty Interna
tional” stengiasi apsaugoti poli
tinių kalinių teises. Paskutinia
me savo pranešime ji apkaltino 
Izraelį kalinių kankinimu elekt
ros smūgiais, mušimu, degan
čiomis cigaretėmis. Konkrečiai 
minimi keturi atvejai, kuriuos 
atskleidė iš Izraelio kalėjimų iš
leisti arabai kaliniai. Pranešimo 
paskelbimą “Amnesty Interna
tional” atidėliojo ištisus metus, 
tikėdamasi, kad Izraelis leis iš
tirti skundus. Kadangi leidimas 
lig šiol nebuvo gautas, tenka da
ryti išvadą, kad kalinių kankini
mai tebėra tęsiami. Už špiona
žą arabų naudai Tel Avive buvo 
nuteistas kalėti 5 metus olandas 
archeologas W. Ruysch. Izraelio 
aviacija pastaruoju metu sustip
rino priešlėtuvinių raketų ba
terijų bombardavimus Egipte. 
Libano spaudos pranešimu, pne 
Suezo kanalo buvo numušti 9 
sovietinės gamybos. “MIG - 21” 
naikintuvai, kuriais skrido so
vietų pilotai, saugantys “SAM
S’’ raketų bazę. Lig šiol sovietų 
lakūnai skraidydavo tik Egipto 
žvalgybiniais lėktuvais virš Vi
duržemio jūros, sekdami ameri
kiečių karo laivyną.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Žemės drebėjimas nušlavė 

10.000 gyventojų turėjusį Tur
kijos miestą Gediz. Gflbėjimo 
operacijas apsunkino pakartoti
niai požeminiai smūgiai, parei
kalavę 3.000 gyvybių. Pasto
gės neteka apie 90.000 turkų. 
Didžiausią grėsmę dabar sudaro 
epidemijų pavojus.

KVAILIOJIMO ŠEDEVRAS
Keleivinių lėktuvų grobimo 

istorijoje savotišką, rekordą pa
siekė 9 kairiųjų pažiūrų japonai 
studentai, norėję skristi į S. Ko
rėjos sostinę Pyongyangą. Gink
luoti kardais ir bombomis, jie 
privertė japonų keleivinio lėk
tuvo įgulą paklusti, bet virš S. 
Korėjos į lėktuvą pradėjo šau
dyti priešlėktuvinė artilerija. 
Grobikams teko pakeisti planus 
ir nusileisti P. Korėjos Seoulo 
aerodrome, kur jie 79 valandas 
ištaikė lėktuve uždarytus 99 ke
leivius ir visą lėktuvo įgulą. Py
ongyang© radijas paskelbė, kad 
lėktuvui bus leista nusileisti. 
Keleivius ir 4 lėktuvo patarnau
tojas nuo nemalonios kelionės 
išgelbėjo Japonijos susisiekimo 
viceministerio S. Yamamura pa
siūlymas pasidaryti pagrindiniu 
įkaitu. Išalkę ir ištroškę kelei
viai buvo išleisti iš lėktuvo. Su 
grobikais į Pyongyangą nuskri
do tik lakūnai ir keleivius pa
keitęs S. Yamamura. Pastarieji 
grįžo, o grobikai studentai pasi
liko.

NESĖKMINGAS SUKILIMAS
Prancūzų Kongo komunisti

nių pažiūrų prezidentą M. Ngou- 
bai bandė nuversti iš kaimyni
nės Kongo respublikos su* 50 
karių įsiveržęs Itn. Kikanga. Su
kilėliams pavyko užimti Brazza
ville radijo stotį, bet jie pralai
mėjo kautynes su prez. M. Ngou- 
bai vadovaujamais kariuomenės 
daliniais. Prez. M. Ngoubai val
džią į savo rankas yra paėmęs 
kariniu sukilimu 1968 m. pra
džioje. Kraštą jis yra pavadinęs 
liaudies respublika, pasirinkęs 
raudoną vėliavą ir himnu komu
nistų “Internacionalą”.

PIRMOJI AUKA
P. Amerikos kraštuose pradė

tos diplomatų medžioklės pir
mąja auka tapo Gvatemaloje nu
žudytas V. Vokietijos ambasado
rius Kari von Spreti. Grobikai 
reikalavo $700.000 ir 25 politi
nių kalinių. Gvatemalos vyriau
sybė atsisakė paleisti kalinius, 
nore Bonna siūlė $700.000.
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Netikrumo ženklai sovietuose
Nesutarimas viršūnėje • Plyšys tarp komunistų partijos ir visuomenės

MARKSISTAS KALBA APIE KRISTŲ
Prancūzas, filosofas, mark

sistas Roger Garaudy, dar nese
niai buvęs komunistų partijos 
politbiuro narys, vienas įtakin
giausių komunistų Prancūzijo
je, pasižymėjęs dialoguose tarp 
marksistų ir krikščionių, dėl sa
vo pažiūrų ir nukrypimo nuo 
Maskvos diktuojamos politikos, 
privalomos visų kraštų kompar
tijoms, liko išstumtas iš polit
biuro vadovybės. Laikraštyje 
“Evangile aujourd’hui” paskel
bė savo pažiūrą į Kristų. Štai jo 
žodžiai:

“Maždaug imperatoriaus Ti
berijaus valdymo metu, nežinia 
kur nei kada, vienas asmuo, ku
rio nė vardas nežinomas, pralau
žė spragą žmonijos horizonte. 
Be abejonės, jis nebuvo nei filo
sofas, nei tribūnas (kalbėtojas), 
bet mokė pačiu savo gyvenimu, 
kad kiekvienas mūsų visada ga

. Ii pradėti naują gyvenimą.
Skelbiant iki galutinių pasek

mių gerąją naujieną, reikėjo, 
kad jis pats, savo prisikėlimu, 
įrodytų, kad visos ribos, o ypa
čiai kraštutinė riba — mirtis 
yra nugalėta. Tas ar kitas moks
lininkas gali neigti kiekvieną 
šios tikrovės faktą, tačiau tai 
nieko nepakeičia. Ugnis buvo 
uždegta. Toji ugnis rodo, kad 
buvo pirmoji kibirkštis, kuri ją 
užkūrė.

Tasai degantis židinys pra
džioje buvo sudarytas iš vargšų, 
kuriuos nuo Nerono iki Dioklė- 
cijono ano laiko valdžia smar
kiai persekiojo. Tame žmoguje 
meilė turėjo būti kovinga, vis
ką keičianti, kitaip jis nebūtų 
buvęs prikaltas prie kryžiaus.

Tai buvo naujas žmogaus gi
mimas.

Žiūriu į tą kryžių, kuris yra 
tam tikras simbolis. Aš galvoju 
apie visus tuos, kurie ištiesė 
rankas kryžiaus formoje: prade
dant Jonu nuo Kryžiaus, kuris 
mokė nieko neturėti, bet viską 
paveldėti, baigiant Marksu, ku
ris mums rodė, kain reikia pa
keisti pasaulį, baigiant Van 
Goghu ir visais tais, kurie suvo
kė, jog žmogus yra perdaug di
dis. kad pasitenkintų tik savi
mi. Jūs, Bažnyčios žmonės, sau
gotojai didžiosios vilties, kurią 
jums atėmė Konstantinas, gra
žinkite ją pasauliui. Jo gyveni
mas ir jo mirtis yra drauge ir 
mūsų, ir visų tų, kuriems ji turi 
prasmę. Taip, ir mums, kurie iš 
jo išmokome, kad sukurtas žmo
gus yra kūrėjas.

Galia kurti yra dieviška sa
vybė žmoguje. Ji yra mano rea
lios buities apraiška kiekvieną 
kartą, kai kas nors naujo gims
ta, kad prasiplėštų žmogiškos 
formos pačioje paikinusioje mei
lėje arba moksliniuose atradi-

muase, arba revoliucijos poe- 
emoje.”

Kaip matome, šiam komunis
tui Kristūs nėra mitologinė bū
tybė, istorijoje niekad nebuvu
si, kaip nuolat kartoja ateistai. 
Jam Kristus yra realus asmuo, 
kuris atnešė ugnį ir naują gy
venimą žemėn, kuris suteikė 
žmogui kuriamąją galią. Bet 
taip gali samprotauti tik gilaus 
humanistinio nusiteikimo žmo
gus, galvojąs savo protu ir ne
norįs kartoti absurdišku iš anks
to nustatytų marksistinių frazių. 
Todėl ir popiežius Paulius VI 
savo paskutinėje kalėdinėje kal
boje yra pasakęs, kad tikras hu
manizmas yra ir turi būti krikš
čioniškas. O mes galėtume pri
durti žinomus šv. Augustino žo
džius, pasakytus po ilgo klai
džiojimo, jieškojimo, nusivyli
mo: “Nerami yra žmogaus šir
dis ir nenurims, kol neatsilsės 
D ievų j e”. V. Mar.

* Paul M. Stevens, baptistų 
radijo ir televizijos komisijos 
direktorius, pareiškė, kad visuo
menė turėtų rūpintis žmonėmis, 
kurie tvarko televizijos ir radi
jo programas lygiai taip, kaip 
dabar rūpinasi įvairiais asmeni
mis, renkamais į vadovaujančias 
valstybines vietas. Žmonės nori 
žinoti viską apie savo miesto 
burmistrą, savo prezidentą, mo
kyklos mokytojus, o tačiau nie
ko nežino apie tą žmogų, kuris 
kontroliuoja visa tai, kas pasie
kia jų namus ir formuoja jų 
galvoseną televizijos ir radijo 
bangomis. . *

Moteris giliausiose sielos 
gelmėse ilgisi meilės, gė
rio, grožio gal stipriau nei 
vyras. Ir ji nori šituo turtu 
dalintis su kitais, nori pa
dėti.
Norint geriau įsijausti ir 
suprasti moters — padė
jėjos vaidmenį, verta per
skaityti knyga

Didžioji padėjėja 
Šią prof. A. MACEINOS 
knygą verta ne tik per
skaityti, bet ir išmąstyti, 
nes ji Marijos asmenyje 
atskleidžia moters vidinę 
vertę ir jos paskirtį Kū
rėjo plane. Tai gali būti 
gera dovana Motinos Die
nos proga.

Užsakymus siųsti: 
Immaculate Conception 

Convent, Putnam, 
Conn. 06260, USA

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
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Anglų žinioms skelbti Reu
terio įstaiga iš Vienos pranešė, 
kad Kremliuje vykstąs nesuta
rimas. Minėtoji žinia buvusi gau
ta iš liaudies respublikų. Žinios 
šaltiniu nurodytas Belgradas ir 
Praha. Pasak Reuterio, trys so
vietų politinio biuro nariai — 
komunistų partijos ideologas 
Michail Suslovas, pergyvenęs 
visus sąvartos tarpsnius, Alek
sandras Selepinas, buvęs saugu
mo viršininkas, dabartinis dar
bininkų sąjungos pirmininkas, 
ir Kiril Mazurovas, ministerių 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas, raštų pakaltinę komunistų 
partijos pirmąjį sekretorių Leo
nidą Brežnevą ir ministerių ta
rybos pirmininką Aleksiejų Ko
syginą nesugebėjimu ūkio sri
tyje. ,

Reuterio pasėtas vėjas sukėlė 
greitai nurimusią audrą. Naujo 
lūžio laukę Maskvoje turėjo nu
sivilti.

Maskvoje ramu
Dviem dienom praslinkus nuo 

žinios paskelbimo, sovietų vy
riausybe ryžosi ją paneigti.

Maskvoje ir kituose miestuose 
ramu. L. Brežnevas ir krašto ap
saugos ministeris Andrėj Greč- 
ko išvyko į karinius “Dvina” 
manevrus Gudijoje.

Jei Reuteris neišlaužė iš pirš
to žinios, kuri esmėje ne nauja, 
jos išvados, kad vykstąs politi
nis lūžis, šiuo metu nepasitvir
tino. Ši žinia ne nauja, nes pra
ėjusį gruodžio mėnesi įvykusia
me komunistu partijos centro 
komiteto posėdyje minėti sovie
tų vairuotojai buvo kaltinami 
dėl ūkinių negerovių. Brežnevas 
ir Kosyginas išsilaikė. Visai pa
tikėtina, kad Brežnevas ir Ko
syginas turi pakelti puolimo 
smūgius politiniame biure.

Sovietai šiandieną pergyvena 
didelį sunkmetį, kuris žymiai 
svarbesnis už valdančiųjų asme
nų pakeitimą. Valdančioji viršū
nė gali pasikeisti, tačiau ji ne
gali užtikrinti, kad esminiai 
klausimai bus išspręsti.

Sunkmetis sovietuose
Sovietų raidą apsprendžia trys 

veiksniai: vienavaldė komunis
tų partija, rikiuojanti kraštą iš 
viršaus, vienintelė ideologija ir 
valstybinis planas, kuris ap
sprendžia ūkio ir kultūros raidą.~.......... ■■

Klaipėdos atplėsimo užkulisiai
Atsiliepiant į straipsnį "Urbšys Berlyne, Hitleris laive", atspausdintą "TŽ" 1970 m. 7 nr.

jų šeimas giliai užjaučia —

L. V. Štuikiai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Von Ribbentrop man pasiū

lė tuojau pasirašyti jo iš anks
to paruoštą sutarties projektą 
dėl Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Vokietijos. Jis stengėsi 
įtikinti, kad man pasirašius lie
ka gauti tik Lietuvos respubli
kos organų ratifikaciją ir tuo
met visas reikalas būsiąs baig
tas. Aš griežtai atsisakiau tai pa
daryti, aiškindamas, jog mano, 
kaip užsienių reikalų ministerio, 
įgaliojimai jokiu budu nėra to
kie platūs, kad galėčiau pasira
šyti kalbamą valstybės dalies at
sisakymo sutartį. Tuo reikalu 
turi pasisakvti Lietuvos respub
likos konstitucijoje numatyti 
valstybės organai ir teigiamu at
veju duoti man atitinkamus įga
liojimus. Ministeris von Ribben
trop karščiuodamasis pakartoti
nai aiškino, jog Lietuvos vals
tybės organai visvien sutiksią 
Vokietijos vyriausybės reikala
vimą patenkinti, nes Lietuvos 
respublikos vyriausybei nebesą 
kitos išeities. Jeigu ir būtų ko
kių nors juridinių trūkumu, jie 
būsią visiškai pagydomi vėlesne 
šios sutarties ratifikacija.

Aš palikau prie savo nuomo
nės. Matydamas, kad manęs ne
gali paveikti savo argumentais 
ir grasinimais įsakyti vokiečių 
kariuomenei žygiuoti, von Rib
bentrop galiausiai nusileido ir 
sutiko, kad jo ultimatumas pir
ma būtų pateiktas Lietuvos vy
riausybei. Jis pakartotinai pa
brėžė, reikalas esąs labai sku
bus ir neleistina jį užvilkinti, 
kad neišvestų Fuehrerio iš kant
rybės. kuris Lietuvos atžvilgiu 
parodęs tiek daug pakantos.

Greitai buvo suformuluotas 
reikalavimas raštu ir man įteik
tas. Kad greičiau galėčiau pa
siekti Lietuvą, von Ribbentrop 
man pareiškė, esą už poros va
landų skris specialus lėktuvas, 
kuriuo aš greitai pasieksiu Kau
ną. Atsisveikindamas man pa
kartojo: “Eilt sehr, Herr Minis
ter, eilt sehr.”

Su ultimatumu kišenėje su
grįžau i prieškambarį, kur ma
nes laukė mūsų pasiuntinys K. 
Škirpa. Buvo kiek neramus, nes 
mano ilgas užtrukimas pas mi
nister! jam leido spėti galimy
bes. Kai jis pamatė mano išba
lusi veidą ir kai aš jam keliais 
žodžiais paaiškinau padėtį, jo 
veidas visai nustojo spalvos ir 
pasidarė pilkas kaip žemė.

Netrukus, sugrįžus į pasiun
tinybe, pranešė, kad lėktuvas 
skridimui paruoštas.4 Su žmona-

GEDIMINAS GALVA
Vienavaldėje komunistų parti
joje vyksta nuolatinės varžybos 
iškilti į partijos viršūnę. Dalis 
partijos veikėjų prisitaiko pa
keitimams, kuriuos apsprendžia 
partijos vadovybė, kaip pvz. N. 
S. Chruščiovo atveju.

Partijoje vyksta nuolatinis 
kitimas. Nauji žmonės pakeičia 
senus. Į partijos vadovybę nau
joji karta atsineša naują galvo
seną, kuri skirtinga ne tik nuo 
revoliucijos dalyvių, bet ir bu
vusių tarpininkų. Revoliucijos 
tikslai lieka tie patys, tačiau jų 
pritaikymas jau skirtingas. Be 
to, plačioji visuomenė jau nesi
tenkina gerovės pažadais ateity
je ir reikalauja jos šiandien.

Šviesuomenės įtaka didėja. Ji 
žino kelią, gal ne visuomet tei
singą, bet neturi jėgos palenkti, 
kad būtų juo einama. Partijos 
sprendimams turi įtakos jos 
įrankiai — organizuota kariuo
menė ir milicija. Partijos dog
mos pastovios, bet į jas ir par
tiečiai ima savaip tikėti. Mask
va jau nebėra komunistinio są
jūdžio židinys. Atsiranda kiti 
židiniai, kurie komunistinę min
tį sukerpa ir pritaiko savo sąly
goms. Tautinių tikslų įgyvendi
nimas ima apspręsti komunisti
nės santvarkos įgyvendinimą. 
Kaip tik šioje srityje daroma- 
klaidinga prielaida, kad ne at
skirų kraštų imperializmas, o 
tik komunizmas yra didžiausias 
laisvės priešas. Rusų imperia
lizmas net sustiprėjo prisiden
gęs komunizmo šalmu, kuris 
ypač parankus tarptautinėje po
litikoje.

Planavimo negalavimai
Komunistų partijai per pusę 

šimtmečio su viršum pavyko iš
laikyti vadinamo proletariato 
diktatūros valdžią. Pastaraisiais 
metais komunistinės piramidės 
viršūnėlės ėmė jieškoti atramos 
apačioje. Vienos partijos “de
mokratija” stiprinama paremti 
diktatūrai. Iš viršaus pradėta 
pusiau atvira šnekta pašalinti 
komunistinės santvarkos nege
rovėms rado atgarsį ir apačioje. 
Respublikose įsidrąsinama prie
kaištauti rusams, kurie neseniai 
dėjosi “broliais”.

Ideologijos srityje šlaistomas! 
prie Lenino raštų, kurie yra ne 
tik prieštaraujantys, bet ir jo

kaikurios mintys sunkiai bepri- 
taikomos šio meto tikrovei. Ne
nuostabu, kad šiuo metu, kai 
ruošiamasi švęsti 100 metų Le
nino gimimo sukaktį, sovietai 
pergyvena santvarkos sutriki
mą.

Svarbi sutrikimo priežastis 
yra proletariato diktatūra, ideo
loginis slogutis, kuriuo atvirai 
ima bodėtis partijos išugdytos 
šviesuomenės dalis, bet svar
biausia — planavimo negalavi
mai, sutrikdę ūkinę pažangą.

Planinga veikla vadiname 
atitinkamų priemonių panaudo
jimą tikslui siekti per tam tik
rą laikotarpį. Planinga veikla ži
noma ne tik socialistinėje, bet 
ir laisvoje santvarkoje.

Nesėkmės priežastys
Kodėl sovietams vis sunkiau 

sekasi įgyvendinti planus? Pir
mutinė priežastis — nepapras
ta planavimo ir planų vykdy
mo centralizacija milžiniškame 
krašte. Planavimo ir planų vyk
dymo centralizavimas komunis
tų partijai padeda sekti įvairių 
sričių veiklą, bet užgniaužia at
skirų asmenų iniciatyvą ir išug
do nepaprastą biurokratizmą, 
kuris sužlugdo planus.

Netikęs planavimas pažeidžia 
kiekvienos veiklos sritį, bet 
ypač ūkį. Leninas rašė: “Komu
nizmas bus vertinamas tik tuo
met, kai jis ūkiškai bus pagrįs
tas” (Lenino raštų 29 tomas, 
168 psl.).

Labai atsargi ūkinė reforma 
neretai tik padidina sąmyšį ūky
je. Centrinės ministerijos pasi
metė. Vyriausios valstybinio pla
no komisijos pirmininko pava
duotojo Aleksandro Bačūrino 
teigimu, ministerijos jau pažei
dė įmonėms suteiktas teises. L. 
Brežnevas nurodė, kad kranai 
užsakyti Rytų Vokietijoje buvo 
pasiųsti į Vladivostoką ir tik ap
laužyti pasiekė paskirties vieto
vę — Odesą. Lietuvos ministe
rių tarybos pirmininkas J. Ma- 
niūšis skundžiasi, kad centrinės 
ministerijos Maskvoje “neskiria 
reikiamo dėmesio pažangiai 
įmonių valdymo formai” (“Tie
sa”, 1970 m. vasario 15 d., 38 
nr.). Jis pasakė labai daug.

Sovietai jau seniai sustingo. 
Atrodo, kad komunistų partija 
yra verčiama trauktis nuo revo
liucijos polėkių.

DR. M. ANYSAS

išskridome į Kauną. Mano par
vežtas ultimatumas trenkė kaip 
žaibas į vyriausybę. Iš jos pusės 
tikrai nebuvo manyta, kad Tre
čiasis Reichas griebsis šios pas
kutinės priemonės.5

Anysas: Ar esant tokioms ap
linkybėms, iš Lietuvos vyriau
sybės pusės nebuvo daroma ko
kių nors žygių dar paskutiniu 
momentu sustabdyti Hitlerio už
simojimą užimti Klaipėdą?

Urbšys: Po Čekoslovakijos 
apkarpymo 1938 m. rudenį, ku
ris įvyko su Vakarų demokrati
jų sutikimu, ir po galutinio lik
vidavimo savaitę prieš man 
įteiktą ultimatumą, — Lietuvai 
nebuvo pagrindo laukti efektin
gos paramos iš Vakarų demo
kratijų. Mūsų ant greitųjų ban
dyti diplomatiniai pasiteiravi
mai nedavė teigiamų rezultatų.

Valstybės prezidentui pirmi
ninkaujant, ministerių taryba 
pakartotinai posėdžiavo. Taryba 
manė, kad bus galima kaip nors 
Hitlerio reikalavimą pakeisti. 
Lietuva darė konkrečiu pasiūly
mų ultimatumui modifikuoti ar
ba jį bent sušvelninti. Man pri
siėjo dar porą kartų skristi į 
Berlyną, bet Trečiojo Reicho 
vadovybė liko nepermaldauja
ma. Visų šių derybų laikotarpy
je Lietuvos vyriausybė buvo ne
paprastai spaudžiama Vokietijos 
pasiuntinio Zechlino. Lietuvai, 
pilno žodžio prasme, buvo tai
komas ašies valstybių prakti
kuojamas “nervų karas”.

Galiausiai kovo 22 d., pir
momis nakties valandomis buvo 
pasirašyta sutartis dėl Klaipė
dos krašto atidavimo Vokieti
jai, nes mums paaiškėjo, jog iŠ 
kitu pasaulio valstvbiu nebuvo 
galima laukti paramos. Lietuva 
šitoje nelygioje kovoje liko vie
na.

Anysas: Tokiu būdu yra visai 
nepagrįsti Lietuvoj paplitę gan
dai apie paveikimą spinduliais 
ir Hitlerio žvilgsniu, kurie buvo 
minimi ryšium su Čekoslovaki
jos prezidento Hachos atvykimu 
į Berlyną?

Urbšys: Tai nesąmonė, mes 
tarėmės tik su Trečiojo Rei
cho užsienių reikalų ministerių. 
Aš pats pilnai pergyvenau ulti
matumo įtampą, kuri man suda
vė nepaprastai smarkų smūgį. 
Pilnai galiu įsivaizduoti, kad pa
gyvenęs žmogus, kaip preziden
tas Hacha, po tokio ultimatumo 
reikalavimo galėjo gauti smar

kų širdies priepuolį ir griebtis 
net vaistų.

Mums bekalbant buvo praneš
ta, kad esąs atvykęs Vokietijos 
pasiuntinys ir prašąs audienci
jos.

Urbšys: Jis dabar yra nuola
tinis mūsų svečias.

Tuo baigėsi mūsų pasikalbė
jimas. Vėliau, man kalbant tuo 
reikalu su p. Urbšio uošve p. 
Mašiotiene, paaiškėjo, kad prieš 
vykdamas į Romą jos žentas bu
vo perspėtas Lenkijos pasiunti
nio Kaune Charwato nevykti 
per Berlyną, nes galima susi
laukti staigmenų Klaipėdos rei
kalu. Tas perspėjimas jos žentą 
paraginęs važiuoti į Romą per 
Varšuvą, bet ne per Berlyną.

Lenkijos diplomatinis špiona
žas tuomet gana gerai veikė, nes 
iš dabar turimų žinių matyti, 
kad Hitleris jau' prieš tris mė
nesius buvo nusistatęs atplėšti 
Klainėdos kraštą. Tai jis buvo 
pasakęs ir dr. Neumanui, jį 
Berlyne aplankiusiam, nors da
tos neatskleidė. Apie tai viešai 
buvo kalbama Klaipėdoje, bet 
visi gubernatūros perspėjimai 
nerado klausančios ausies cent
ro vyriausybėje Kaune.

4. čia Mosley klysta, kad Urbšys 
iš mandagumo apsilankė Auswaerti- 
ges Amte. Jis buvo specialiai pa
kviestas, kaip matėme iš ministerio 
Urbšio pareiškimo. Klaidingas yra ir 
Mosley aiškinimas, kad Urbšiui esant 
pas Ribbentropą, Hitleris buvo jau 
jūroje, laukė Klaipėdos atidavimo ir 
davė politinių nurodymų. Anksčiau 
kitur skaičiau, kad Hitleris tikrai 
buvo nusistatęs pats atvykti j Klaipė
dą. Jis Įlipo Į laivą tik po to, kai 
buvo gautas pranešimas apie Klaipė
dos atidavimą. Iš Swinemuendes li
gi Klaipėdos tiesiu keliu yra apie 
500 km. Sį nuotolį greitasis kreise
ris “Deutschland” galėjo atlikti per 
13 valandų. Hitleris todėl išlipo 
Klaipėdoje ne kovo 22. bet 23 d. 
Taigi, jis įlipo į laivą tik po Klai
pėdos krašto atidavimo.

Hitlerio jūros liga yra Mosley fan
tazija, nes Hitleris tikrai neturėjo 
laive anglų korespondentų, kurie 
būtų galėję tai pastebėti. Buvo ži
noma tik, kad Hitleris nemėgsta jū
ros ir lengvai suserga jūros liga.

Klaidingas Mosley aiškinimas, kad 
ministeris Urbšys, vos grįžęs iš Aus- 
waertiges Amto, parašė memorandu
mą apie savo pasitarimą pas Ribben
tropą ne politiniams, bet kariniams 
atstovams. Noriu patikslinti, kad jis 
tam neturėjo nė laiko, nes už dviejų 
valandų išskrido lėktuvu j Kauną. 
Tam tikrus politinius pasiteiravimus

Didžiajam lietuvių visuomenininkui

liūdesio valandoje žmonai, dukrai, sūnui, artimie-
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siems ir Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto val

dybai reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi —

KLB Londono apylinkės valdyba

Buvusiam Lietuvių Skautų Brolijos 
vyriausiajam skautininkui

A t A vyr. sktn. STEPUI KAIRIUI
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Poniai IRENAI KAIRIENEI, jos brangiam vyrui 
STEPUI KAIRIUI mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

M. V. Miceikos

mirus, dukrai PRIMAI SAPLIENEI ir jos šeimai, 
sūnui VYTAUTUI SIMINKEVIČIUI bei jo šeimai, 
ypač oro skautam LINUI ir RAMŪNUI SAPLIAMS, 
taipgi ANTANUI SIMINKEVIČIUI reiškiame gilią 
užuojautą —

Dariaus ir Girėno draugovė ir 
draugininkas ps. P. Regina

žmoną PRANĘ, dukrą PRIMĄ, sūnų VYTAUTĄ ir

mirties psk. PRIMĄ SAPLIENĘ, visą jos šeimą bei 
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JUOZUI SIMINKEVIČIUI mirus, 
jo žmonai PRANEI, sūnui VYTAUTUI, dukrai 
PRIMAI SAPLIENEI ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia — 
M. Morkūnienė J. Dambrauskas

Mielam TĖVELIUI Lietuvoje mirus,

jo sūnų JONĄ PETRAUSKĄ ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

Adelė Vaitkevičienė Juozas Kozeris į

Juozas ir Pranas Žiurinskaf ,
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jos dukrai MARIJAI KAZLAUSKIENEI, žentui ir 
sūnums JUOZUI ir VINCUI reiškiame gilią 
užuojautą — i

J. J. Paškevičiai F. A. Matuliai
J. Vrubliauskienė . P. G. Breichmanai

jam sugrįžus darė Lietuvos vyriau
sybė. Jeigu kariniai atstovai Berly
ne gavo tokius memorandumus, jie 
greičiausiai atėjo iš Lietuvos pasiun
tinio K. Škirpos plunksnos, nes jis 
pas juos buvo daugiau persona gra
ta, negu Auswaertiges Amte.

5. Pagal centro vyriausybės nuo
monę, toks krašto atplėšomas buvo 
neįmanomas. Tokią galimybę centro

. Liusė ir Vytautas čėsnos

M. S. Šeškai 

s

vyriausybė visuomet neigdavo. Go
bė matūrai ir kažkurioms organizaci
joms tą klausimą iškėlus, Lietuvos 
valstybės prezidentas Antanas Sme
tona ir ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis apie tokią galimybę nenorė
jo nė girdėti. Ir kiti augštieji centro 
vyriausybės pareigūnai atmesdavo 
kiekvieną tokią mintį kaip nepa
grįstą.
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“Ateina naktis... Saulė jau 
nuslinko nuo kalnų, nuo miškų, 
nuo laukų... ” Kiekvienam 
žmogui yra skirtas gyvenimo va
karas, kiekvienas sulaukia sau
lės nuslinkimo, kiekvienas pri
dengiamas ilgosios nakties tam
sa, nes be jos nebūtų aušros — 
amžinojo gyvenimo buities, kur 
nebėra laiko ir ribų.

Š. m. kovo 25 d. gyvenimo 
naktis pridengė prof. Stepą 
Kailį. Naktis be raudono saulė
lydžio, naktis staigi ir kaip aud
ra sujudinusi visas lietuvių išei
vijos kolonijas, ypač skautų vie
netus ir centrus. “Aš nuėjau na
mo” — skambiu aidu prasiver
žia žinia apie įvykusią permai
ną. “Aš nuėjau namo” — kala
mi skautų susižinojimo ženklai 
ant mirusiųjų antkapių, o kiek
vienam pasiliekančiam — giliai 
širdin. Ir tolimosios aušros vi
zija virsta realybe, nors liūdesys 
ir baimė dėl gretų retėjimo to
kia skaudi ir gelianti.

Keliu augštyn
Velionis gimė vaistininko šei

moje 1916 m. kovo 2 d. Rusijo
je. Po I D. karo šeimai grįžus į 
Lietuvą, jis mokėsi Marijampo
lėje, vėliau Kaune jėzuitų gim
nazijoje, kurią baigė 1934 m. 
Universitete studijavo chemiją- 
farmaciją. Nuo pat vaikystės do
mėjosi muzika ir jos uoliai mo
kėsi Kauno konservatorijos 
smuiko klasėje ir pas privačius 
mokytojus. Vytauto Didžiojo 
universitetą baigė 1939 m. ir 
tuoj buvo pakviestas į mokomąjį 
personalą. Vėliau perkeltas į 
Vilnių, kur dirbo iki 1944 m., 
kai pasitraukė į Austriją. Inns- 
brucko universitete gilino studi
jas. 1946 m. buvo pakviestas 
dirbti į‘organizuojamą Pabalti
jo universitetą Hamburge. Šia
me universitete jis buvo chemi
jos fakulteto dekanas. 1947 m. 
vedė Ireną Vaičiulėnaitę. 1948
49 m. — Lady Davis stipendi
ninkas New Brunswick univer
sitete Kanadoje. Vėliau kaip 
chemikas dirbo tyrimų srityje

Nuotr. B. TarvydoToronto Moterų Šalpos grupė “Daina” vienoje savo sueigų

(Tęsinys iš pr. numerio)
Liturgijos sutautinimas yra ir 

bus galimas betgi tik tuo atveju, 
jei bus tautinė hierarchija; tau
tinė ne tik ta prasme, kad vys
kupai bus tos pačios tautos žmo
nės (taip ir yra dabar, išskyrus 
tik misijų kraštus), bet kad jie 
bus savo visumoje (vyskupų 
konferencija) tautinis organas 
visuotinėje Bažnyčioje. Šis tau
tinis organas spręs, kaip tai II 
Vatikano Susirinkimas pabrėžia, 
kas iš tautinių pradų — “litur
ginės kalbos, bažnytinės muzi
kos bei dailės srityje” (p. 138) 
— priimtina, o kas ne. Vadinasi, 
šis organas bus daugiau ar ma
žiau savarankiškas: religinė sa
vivalda tautinėje plotmėje yra 
būtina pasekmė. Romos patvirti
nimas pasilieka šiuo atveju gry
nai formalinis dalykas. Juokin
ga juk pateikti Vatikanui tvir
tinti lietuvišką liturginių tekstų 
vertimą, kai niekas ten nemoka 
lietuviškai. O jei koks nors lie
tuvis ten kaip raštininkėlis ir 
sėdėtų, kuo jis būtų išmintinges
nis už tekstu vertėjus bei apei
gų kūrėjus? Savaime tad rea
laus sprendimo galia atsiduria 
tautinėse vyskupų konferencijo
se arba tautinės hierarchijos 
rankose. “Vietinė Bažnyčia” ku
riasi nebesulaikomai, ir tai ne 
tik liturgijos, bet ir drausmės, 
ir bažnytinės sąrangos srityse. 
Pradmenų tokiai tautinei savi
valdai jau esama pakankamai. 
Pasninkas penktadieniais jau 
yra sutautintas: vienų tautų vys
kupai (pvz. vokiečiai) jį pasilai
kė. kitų (pvz. belgų ir olandų) pa
naikino. Tai, be abejonės, maž
možis. Svarbesnis dalykas, kad 
olandų vyskupai pasisakė už lei
dimą kunigauti vedusiem ir 
prieš celibatą kaip pareigą, o 
vokiečiu ir prancūzu vyskupai 
paskelbė neleisią vedusiem ku
nigauti ir reikalausią celibato iš 
šventinamųjų į kunigus. Dvasiš
ki jos sąranga tad irgi pradeda 
būti (tuo tarpu tik teoriškai!) ap
sprendžiama tautinių reikalų 
bei polinkių. Ir juo tautinė sa
vivalda religinėje srityje didės, 
juo viena “vietinė Bažnyčia” 
rvškiau skirsis nuo kitos “vieti
nės Bažnyčios”. Kova prieš Ro
mos centralizmą bei uniformiz- 
mą ir pastangas suintemaciona- 
linti Romos kuriją reiškia juk

Laimė-nešti laimę kitiems
Profesoriaus, visuomenės veikėjo, skautų ir jaunimo vadovo a. a. Stepo Kairio netekus 

C. SENKEVIČIUSkeliose pramonės įstaigose, kur 
vienas ar su bendradarbiais yra 
parašęs ir paskelbęs eilę 
straipsnių chemijos mokslų 
klausimais. Ilgiausiai gyveno ir 
dirbo Toronte.

Visa širdimi
Yra daug augštąjį mokslą bai

gusių ir visuomeninį darbą dir
bančių žmonių, yra daug gabių 
profesionalų, iškylančių išra
dimais bei* kitais moksliniais 
laimėjimais, yra daug visuome
nės veikėjų, dirbančių jaunimd 
auklėjimo, kultūros, švietimo 
bei kitose gyvybinėse išeivijos 
bendruomenės srityse, bet re
čiau pasitaiko asmenybių, kurios 
įsikabina į dirbamą darbą visa 
turima jėga, galima sakyti, iki 
kraujo įsisiurbia ir gyvena vien 
tuo, ką dirba ir ko siekia. Vie
nas iš tų retesnių darbuotojų, 
sau lygaus pavyzdžio neturė
damas, buvo a. a. Stepas Kairys. 
Šias eilutes rašančiam teko 
drauge su velioniu 18 metų dirb
ti bendrą skautiškos veiklos dar
bą Toronte. Kas matyta, patir
ta ir kas jo per tuos keliolika 
metų planuota ir padaryta, sun
ku būtų aprašyti greitomis ma
žesnės apimties rašinyje. Be 
abejonės, tai bus padaryta vė
liau Įprasta tvarka ir forma. No
rėtųsi čia tik paminėti pačias 
stambiąsias sritis, kuriose velio
nis dirbo.

Skautija — antroji šeima
Lietuviškoji skautija visą gy

venimą jam buvo antroji šeima. 
Šitai jis pats mėgdavo tam tik
romis progomis pabrėžti, ir tai 
buvo tikra tiesa. Jis niekada ne
įsivaizdavo savęs ne skauto ir jo 
niekas neįsivaizdavo ne skauto. 
Viskas buvo tapę tarsi viena, ir 
tokioje būsenoje velionis arė 
skautavimo ir jo organizavimo 
gilias vagas. Jis buvo principin
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BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
ne ką kitą, kaip norą tautinių 
reikalų gynėjus perkelti į cent
rą ir tuo būdu šiuos reikalus 
kaip tik sustiprinti. Ateina lai
kas, kada Kat. Bažnyčia bus to
kia pat kaip ir Rytų Bažnyčia: 
tautinė savo išraiška ligi pat gel
mių. Tai matyti jau ir šiandien. 
Pavažiavęs valandą traukiniu iš 
Aacheno į Liežą vokietis kata
likas Lieže nevalgo penktadieni 
mėsos ne todėl, kad jis katali
kas, bet kad — vokietis, nes vo
kiečių vyskupai tai įsako. Ir 
priešingai, iš Liežo į Aacheną at
važiavęs belgas valgo penktadie
nį mėsos irgi ne todėl, kad jis 
katalikas, bet todėl, kad belgas, 
nes Belgijos vyskupai tai lei
džia.

Ir vėl klausimas, ką šis Baž
nyčios tautėjimas reiškia: stip
rėjimą ar silpnėjimą? Ir vėl at
sakome: nei stiprėjimą, nei silp
nėjimą, o tik tragiką, kuri glū
di kiekvienoje “iš pasaulio” 
pasiimtoje ir Bažnyčios gyveni
mui pritaikintoje lytyje. Bažny
čios anttautiškumo tragiką glū
dėjo, kaip sakėme, tame, kad šis 
anttautiškumas buvo iš tikro va- 
karietiškai-lotyniškas, vadinasi, 
apgaulus Azijos ir Afrikos že
mynų tautom. Bažnyčios tautė
jimo tragiką glūdi tame, kad jis 
gimdo vad. “vietinę Bažnyčią”, 
savotišku religiniu užsieniu tam
pančią kiekvienam, kuris šiai 
“vietinei Bažnyčiai” nepriklau
so. Šiandien juk kiekvienam aiš
ku, kad pasaulis vis labiau daro
si vienas ir kad žmonių judėji
mas iš vieno krašto į kitą daro
si vis intensyvesnis. Po 100 me
tu Ši pasaulio vienybė ir šis ju
dėjimas bus, atrodo, savaime su
prantami. beveik kasdieninidi 
dalykai. Vakarų Europoje, saky
sime, sienų praktiškai jau ne
bėra, nes nebėra vizų. Vakarų 
Europa jau yra vienas pasaulis 
iš dalies ūkiškai, netrukus gal 
ir politiškai. Tautiniai skirtumai 
pasaulinėje plotmėje regimai 
nyksta. Tuo tarpu Bažnvčioie 
jie auga. Bažnvčios šiandienėji- 
mas šiuo atžvilgiu eina kaip tik 
priešinga linkme. Nenuostabu 
todėl, kad “vietinės Bažnyčios”, 

gas skautas, aiškus ir tvirtas, nes 
skautybę nuo pat vaikystės bu
vo priėmęs kaip gyvenimo būdą. 
Jo charakteryje įsispaudę skau- 
tybės bruožai su bėgančiais me
tais tik dar labiau ryškėjo. “Pats 
tikrasis kelias į laimę yra nešti 
laimę kitiem žmonėm. Bandyki
te juo eiti ir palikite šį pasaulį 
truputį geresnį, negu jį radote. 
Ir kai ateis jūsų eilė artėti prie 
mirties, jūs galėsite mirti lai
mingi, jausdami, kad neleidote 
laiko tuščiai, bet padarėte visa, 
ką galėjote” — šie skautybės 
įkūrėjo lordo Baden-Powellio 
testamentiniai žodžiai a. a. Ste
pui Kairiui buvo pagrindinės 
gairės jo gyvenimo kelyje. “Pir
moji mintis tebūna apie kitus, 
o tik antroji apie save” — šio 
skautų įsakymo velionis visada 
stengėsi laikytis Visos darbo 
pastangos ėjo šia linkme, visi 
pasiekimai, atsiėję tūkstančius 
laisvalaikio valandų, buvo “lai
mę nešti kitiems žmonėms” 
įkvėpti. Kokią tik darbo sritį jis 
nepaliesdavo, dirbdavo su dide
liu užsidegimu, atiduodamas vi
są save, kad dirbamas darbas iš
eitų kuo tobuliausias. Jis beveik 
laikėsi minties — “kūrėjas turi 
sudegti, kad kūrinys gyventų” 
(Diesel).

Neatlaidus darbininkas
Vytauto Didžiojo universitete 

Kaune energingai vadovavo stu
dentų skautų Korp! “Vytis”. Vo
kietijoje buvo vienas tos korpo
racijos atkūrėjų. Pirmajai Aka
deminio Skautų Sąjūdžio sto
vyklai sukomponavo dainą “Die
vui, tau tėvyne ir žmonijai” (V. 
Bražėno žodžiai), kuri greitai pa
plito po visą skautišką pasaulį, 
prigijo ir yra viena pačių popu
liariausių dainų. Nuo 1951 m. 
Toronte jis redagavo “Skautų

išsitenkančios vienos tautos rė
muose, virsta religiniu užsieniu, 
į kurį patekti nereikia, tiesa, vi
zos, bet kuris yra svetimas, kaip 
ir kiekvienas kitas užsienis. Pir
miau Kat. Bažnyčioje nebuvo, 
kaip minėjome, svetimšalių: ka
talikas visur buvo namie kaip 
katalikas. Po kiek laiko K. Baž
nyčioje, tapusioje pliuralistine 
tautiniu atžvilgiu, bus pilna sve
timšalių, nes pakaks tik perženg
ti savos tautos sienas, ir katali
kas atsidurs svetur — ne tik 
kaip tautietis, bet ir kaip kata
likas: svetima kalba liturgijoje, 
svetima sąranga valdyme, sveti
mi papročiai, svetima muzika, 
svetimi santykiai — lygiai taip, 
kaip kad dabar ortodoksas ru
sas nuvyksta į Graikiją ar į Si
riją. Jis yra tos pačios Rytų 
Bažnyčios narys, bet Graikijoje 
ar Sirijoje jis religiškai jaučia
si lygiai esąs svetur, kaip ir tau
tiškai. Tuo tarpu nėra skaudes
nio dalyko tikinčiajam žmogui 
kaip jaustis svetimšaliu Bažny
čioje. Mum, lietuviam, šis jaus
mas yra išgyventas ir todėl pa
ti problema gerai suprantama.

Ši tragiką pasiekia pačias sa
vo gelmes galop tuo, kad prade
da naikinti kaip tik tai, ko Baž
nyčia tautėdama siekia, būtent: 
pašvęsti tautinius pradus. Kad 
tai nėra kokia išmonė, rodo Ry
tų Bažnyčia. Pastaroji neturi 
anttautinės organizacijos, į ku
rią žmogus galėtų įsijungti: ji 
susideda iš tautiniu Bažnyčių. 
Ką tai reiškia, atsiskleidė po I 
pasaulinio karo, kada šimtai 
tūkstančių rusu ortodoksų po 
revoliucijos paliko savo tėvynę 
ir atsidūrė Vakaruose. Jie čia 
įsisteigė keletą augštuių mokyk
lų, statė bažnyčias, skleidė reli
gines idėjas ir sava liturgija ža
vėjo vakariečius, ypač protestan
tus. Dalyvaudami ekumeninia
me sąjūdyje (katalikam ahuo 
metu tai buvo uždrausta!), rusai 
įsigijo simpatijų ypač tarp ang
likonų, taip kad nevienas sva
jojo pereiti į ortodoksų Bažny
čią; net buvo kalbama anie pla
tų sąjūdį šiuo reikalu. Nevienas 
ir perėjo. Tačiau kokia tragiką

Aidą”. Beveik iš nieko pradėjęs, 
jam įprastu preciziškumu ir “su
sirgimu” sėkmingai laikraštį re
dagavo šešerius metus... nak
timis, naktimis ir naktimis be 
jokio atlyginimo, dargi savų pri
dėdamas. 1952 m. išrenkamas 
Lietuvių Skautų Brolijos vyriau
siu škautininku, kuriuo išbuvo 
nepilnas tris kadencijas iki 1960 
m. “Skautų Aidas” ir vyriausio 
skautininko pareigos tuo laiko
tarpiu jam buvo atėmę absoliu
čiai visus laisvalaikius, nė sek
madienių neišskiriant. O kur dar 
kiti skautiški darbai? Sueigos, 
vienetų vizitacijos, kalbų paruo
šimas, “Skautybės berniukams” 
antrosios lietuviškos laidos spau
dai paruošimas, pareikalavęs 
plataus susirašinėjimo ir labai 
rimto atsidėjimo. “Darbų tėvy
nei daug yra ir čia, toli nuo jos 
gyvenant. Mes, skautai, tam tu
rime ypatingai didelių galimy
bių. Viena jų — garsinti mūsų 
tautos nelaimes pasaulio skau
tiško jaunimo tarpe. Savo pasi
ryžimu ir užsidegimu galime la
bai daug gero savajai žemei pa
daryti ...” — rašė velionis 1955 
m. “Skautų Aide”. Jis tuo tikė
jo, taip dirbo ir taip gyveno. 
Nuo pat vaikystės iki paskutinio
sios vasaros Romuvoje stovyk
lavo ir dažnai neslėpdavo 
džiaugsmo, būdamas po atviru 
Viešpaties dangumi. Retesnis iš 
skautininkų, stovyklavęs visose 
penkiose tautinėse stovyklose. 
V. Bražėno žodžiams parašė mu
ziką IlI-sios ir IV-sios tautinių 
stovyklų dainoms, taipgi ir “Sar
gybinio godas”. Stovyklose dau
giausia laiko skirdavo programi
niams dalykams, ypač laužų ir 
dainavimo sritims, pats jaunimą 
dainų mokydamas ir aktyviai 
dalyvaudamas laužų pasirody
muose su muzikos instrumentu 
ar kokiu komišku laišku.

Paskutinieji metai
Paskutiniuosius kelis savo gy

venimo metus paskyrė liaudies 
instrumentų atgaivinimui skau
tuose. Pradžią davė Toronto 
“Šatrijos” tunto tuntininkės s.
L. Gvildienės pritarimu ir para
ma jo suorganizuota skaučių 
kanklininkių grupė. Vėliau tam 
tikromis progomis papildyta jo 
paties vadovaujamais ir moko
mais skautais skudutininkais, o 
šiais metais Vasario 16 minėji
me jau išeita ir su birbynėmis. 
Šitaip didelio pasiaukojimo ir 
atkaklaus darbo^dėka velionis 
suorganizavo ir į sceną išvedė 
pirmą ir vienintelį Toronte to
kios rūšies jaunimo ansamblį. 
Kanklių ir skudučių jis mokė 
skautus ir skautes, važinėdamas 

i iš namų į namus, nuo vieno pas į kitą. Jis mokė stovyklose ir tel
ėkė vis daugiau instrumentų ir

Interview vietoje

laukė šių žmonių ortodoksijoje! 
Savo studijoje “Vakarų ortodok
sija” (“Miunchenas 1959) rusų 
teologas L. Zanderis giliau pa
tyrinėjo šios tragikos priežastis 
ir atidengė nuostabų dalyką: 
pereiti į ortodoksų Bažnyčią 
kaip tokią iš viso nėra įmanoma; 
galima pereiti tik į vieną kurią 
tautinę Bažnyčią — graikų, ru
sų, rumunų, bulgarų, sirų, kop
tų ir t.t. Pereiti į tautinę Baž
nyčią betgi reiškia pereiti ir į 
šios Bažnyčios tautą, prisiimant 
jos kalbą, papročius, sąrangą ir 
k. d.; tai reiškia, konkrečiai kal
bant, tapti graiku, rusu, rumu
nu, bulgaru ar kuriuo kitu tam 
tikros tautos nariu. Vakarų žmo
nės, pirmoje eilėje protestantai, 
j ieškojo ortodoksijoje, — paste
bi Zandleris, — “pilnutinės tie
sos ir tikėjo, kad šis tiesos vi
suotinumas neprivalo priešintis 
jų tautinėm bei kultūrinėm sa
vybėm. Praktikoje tačiau jie pa
tyrė, kaip stipriai yra susiklos
tę atskirų Bažnyčių papročiai, 
kurių nešėjai kraipė galvas, sa
kydami: ko nori šie svetimša
liai? Jei jie nori tapti ortodok
sais, tai turi priimti ortodoksiją 
su visu jos istoriniu, tautiniu 
bei aplinkos išugdytu turiniu. 
Vakarų žmogui, — sako toliau 
Zanderis, — norinčiam tapti or
todoksu, belieka tik galimybė 
tapti graiku, rusu ar rumunu” 
(p. 8). Tačiau kaip gi gali suau
gęs vokietis, anglas ar prancū
zas atsisakyti savų tautinių sa
vybių ir prisiimti graikiškąją, 
rusiškąją ar rumuniškąją tauty
bę? “Todėl suprantama, — bai
gia Zanderis, — kad šitokia pa
dėtis yra šaltinis vidinių kon
fliktų, vedančių į žmogaus dva
sią žlugdančius kompromisus ar
ba į neviltingą kovą” (t. p.). Tai 
Rytų Bažnyčios padėtis, užtvė
rus! jai kelią į protestantizmą.

Į tokią pat padėti pradeda 
šiandien veltis ir Kat. Bažny
čia tautėjimo vyksmu. Įimdama 
savin vienos tautos pradu, ji 
“vietinės Bažnyčios” pavidalu 
užsisklendžia kitos tautos pra
dam ir juos neigia, jei šių pra
dų nešėjai mėgina įsijungti į 

naujų narių, platino liaudies ins
trumentų atgaivinimo idėją bet- 
kokia pasitaikiusia proga. Šitas 
jo darnas rado šilto pritarimo 
ir nuoširdaus įvertinimo lietuvių 
visuomenėje. Graudus KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Ce- 
po atsisveikinimas laidotuvių 
dieną tarytum išreiškė visų lie
tuvių skaudų pergyvenimą, ne
tekus didelio ir taip dar reika
lingo žmogaus.

Bendruomenėje
Velionis kaip visuomeninin

kas reiškėsi Lietuvių Bendruo
menės veikloje. Buvo išrinktas į 
Kanados lietuvių tarybą ir kraš
to valdyboje ėjo vicepirminin
ko ir kultūros komisijos pirmi
ninko pareigas. Pakviestas va
žinėdavo su paskaitomis lietuvių 
kolonijose, ypač tautinių šven
čių progomis, bendradarbiavo 
spaudoje. Kaip smuikininkas yra 
dalyvavęs daugelyje koncertų, 
suruoštų įvairiausiomis progo
mis salėse ar bažnyčiose. Pasku
tiniųjų Lietuvių Skautų Sąjun
gos rinkimų metu buvo išrink
tas į Sąjungos garbės teismą.

Visur jis suspėdavo, visų jis 
būdavo prieinamas ir prašomas 
neatsisakydavo talkinti, kur tik 
organizavosi darbai Bendruome
nės ar skautijos labui. Būdamas 
reto darbštumo ir energijos, dir
bo atsidavęs kitiems ir tapo 
šviesiu pavyzdžiu visiems lietu
viams, ypač jaunimui. 1956 m. 
velionis rašė skautams: “Ir prie 
degančių laužų, ir virš putojan
čių bangų, ir žydriose dangaus 
mėlynėse, visur mąstykime tą 
pačią didžią Šventosios Lietuvos 
mintį, pavesdami kiekvieną sa
vo žingsnį maloningojo Kūrėjo 
globai”.

Šiandien tai nuskamba kaip 
testamentiniai žodžiai. Ir tebū
nie jie tokie. Kas pasakyta — 
pasakyta. Daugiau jis mums nie
kada nebekalbės. Kalbės jau ki
ta, ne žodžių kalba jo didysis 
palikimas. Palikimas ne medžia
ginių turtų, bet tas paaukotas 
gyvenimas Lietuvai ir jos jau
nimui bei ateinančiom kartom.

Velykos — ne tik gyviesiems
Su velioniu jautriai ir grau

džiai atsisveikinta laidotuvių 
koplyčioje kovo 28, Didįjį šeš
tadienį, skambant kanklėms ir 
karstą uždengiant Lietuvos tris
palve. Poros šimtų automobilių 
vilkstinė palydėjo velionį į šv*. 
Jono lietuvių kapines, kur lie
tus maišėsi su sniegu, pūtė šal
tas vėjas, tartum visa gamta rau
dojo. Skautų ir skaučių ratas ap
juosė naujai supiltą kapą, skęs
tantį Velykų lelijose ir rožėse, 
vainikuose ir atsisveikinimo įra
šuose vakarinei ir paskutinei 
su mylimu velioniu skautininku 
maldai “Ateina naktis ...” Nak
tis pridengė mirusiojo palaikus, 
tikėjime laukiančius amžinojo 
gyvenimo aušros ir prisikėlimo. 
Viešpats Kūrėjas Velykų rytą 
pažadėjo ir mirusiesiems.

tokią “vietinę Bažnyčią”. Čia 
įvyksta galų gale tas p*at, kas 
ir anksčiau ryšium su Azijos bei 
Afrikos žemynų tautomis. Giliai 
istoriškai bei tautiškai įsišakni
jęs azijatas nepriėmė krikščio
nybės, nes šiuo priėmimu jis 
jautė pažeidžiąs savą kultūriš- 
kai-tautinį paveldėjimą. Taip 
pat dabar europietis Ameriko
je ar amerikietis Europoje var
gu ar glausis į Bažnyčią, jei ji 
bus tapusi “vietine Bažnyčia”, 
t. y. vokiška, prancūziška, olan
diška, itališka, ispaniška ar ku
ria kita. Bažnyčios tautėjimas 
veda savaime į žmogaus nutau
tėjimą, vadinasi, į vienų tauti
nių savybių paneigimą kitų nau
dai ir tuo pačiu į religinės pa
siuntinybės siaurinimą.

Religinė Bažnyčios pasiunti
nybė Europoje ir Amerikoje 
šiandien turi reikalų ne su stab
meldiškomis tautomis, bet su 
ateizmu. O ateizmą galima per
galėti, tik prabylant į atskirą 
žmogų. Todėl kiekvienas religi
nis prabilimas, kuris iš atskiro 
asmens reikalauja įsijungti į 
jam svetimą “vietinę Bažnyčią”, 
yra kliūtis Bažnyčios pasiunti
nybei. Todėl “vietinės Bažny
čios” teologija, išaugusi iš Baž
nyčios tautėjimo ir šiandien vis 
stiprėjanti Europoje, turi būti 
laikoma šuoliu atgal, kai Bažny
čia ėjo į tautas, kas dar ir šian
dien vyksta misijų kraštuose, 
bet kas jau yra pasilikę toli už
pakalyje nukrikščionėjusiuose 
kraštuose Europoje ir Ameri
koje. Pasaulio atkrikščionini- 
mas šiandien tegalimas tik per 
atskiru asmenų sureliginimą. 
Jeigu betgi šis sureliginimas eis 
kartu su būtinybe atsisakyti ar
ba bent pažeisti savą tautybę, 
reikalaujant jungtis į “vietinę 
Bažnyčią”, Bažnyčios misija 
ateistiniame pasaulyje bus pa
smerkta žlugti. Rytų Bažnyčia 
tai yra suoratusi, pamokyta ru
sų Bažnyčios nepasisekimo Va
karų Europoje, ir todėl jieško 
priemonių pergalėti savo ankš
tam susijimui su tautomis (pi g. 
Zander, p. 10). Kat. Bažnyčia 
dabar suka i Rytų Bažnyčios se
ną kelią, todėl bus priversta pa
kartoti ir tą natį nepasisekimą. 
Skaudu ir gaila.

* (Bus daugiau)
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Pavergtoje Lietuvoje taip vaizduojamas emigrantas, atvykęs ap
lankyti savo tėvynės. Nuotrauka Antano Sutkaus

PATS KALĖJO IR KITUS KALINO
Svetlana rašo apie Kremlių ir jame užsidariusį valdovą 

Staliną, kurio visi nekentė ir kartu lenkėsi
Apie tėvo jaunystę Svetlana 

kalba santūriai. Esą jis buvo gi
męs iš mažaraščių Kaukazo ūki
ninkų. Jo tėvas buvo žiaurus ir 
išgeriantis. Motinos svajonė bu
vo matyti sūnų Juozą ortodoksų 
kunigu. Tuo būdu jis pateko į 
ortodoksų kunigų seminariją, 
kur gavo vienintelį sisteminges- 
nį išsilavinimą. Kad Stalinas bu
vo iš seminarijos išvarytas jos 
nebaigęs, kad paskui buvo net
gi suorganizavęs kalnų plėšikų 
grupę, kuri plėšdavo bankus, 
Svetlana apie tai nekalba. Užsi
mena tiktai, kad Stalinas paga
liau buvo ištremtas į Sibirą, kur, 
palikęs pirmąją žmoną Kauka
ze. gyveno su kažkokia berašte 
ūkininke. Ten gimęs sūnus, nie
kam vėliau nežinomas.

Žiaurumo šaknys
Savo tėvo jaunystėje Svetla

na bando jieškoti jo būsimo 
žiaurumo šaknų, kurių viena ve
da į Stalino tėvą, kita — į kuni
gų seminariją — tamsią ir be- 
kompromisinę. Toliau Svetlana 
stato klausimą:

Bet kaip atsitiko, kad Sovietų Są
jungoje buvo Įkurta viduramžio ti
ronija ir tai žmogaus, kuris save va
dino tarptautinio proletariato vadu? 
(171 P.)

Atsakymo Svetlana pradeda 
jieškoti nuo Lenino, kuris, pa
sak jos, yra proletariato dikta
tūros ideologijos kūrėjas.

Mano tėvas buvo šios ideologijos 
vykdytojas. Leninas padėjo pagrin
dus vienos partijos sistemai, parem
tai teroru ir nežmonišku priešų lik
vidavimu. Jis buvo tikras tėvas to, 
ką Stalinas vėliau išvystė iki kraš
tutinumo ribų... Iš Lenino pavel
dėjęs totalistini komunistų režimą, 
Stalinas pasidarė kraštutiniu jo vyk
dytoju, valdžios be demokratijos 
Įkūnijimu; valdžios, paremtos mili
jonų žmonių likvidavimu. Ir tie, 
kurie šiame režime sugebėjo fiziš
kai išsilaikyti, buvo padaryti ver
gais, kuriems nebuvo Įmanoma ne 
tik kurti, bet ir laisviau galvoti. 
Krašte, pavergtame ir mirties smau
giamame, valdomame diktatoriaus 
ir apie ji sutelktos kvailos bei kur
čios pataikūnų klikos, — Stalinas su
kūrė savąjį “socializmą”, kurį ga
lima buvo Įgyvendinti, bet kuriame 
niekas negalėjo gyventi. Sukūrimas 
to pusiau kalėjimo, pusiau belais
vių barako — yra didžiausias mano 
tėvo “istorinis laimėjimas”. (182 p.)

Tapęs žiauraus režimo žiauriu 
vadu, Stalinas liko visų žmonių, 
išskyrus pataikūnus, nekenčia
ma asmenybe. Dėlto jam teko 
užsidaryti Kremliuje.

šeimoje, kurioje aš gimiau ir au
gau, nebuvo nieko normalaus, ir 
mano motinos nusižudymas buvo 
geriausias tos beviltiškos būklės 
liudijimas. Aplinkui Kremliaus sie
nos, saugumo policija namuose, vir
tuvėje, mokykloje, o virš viso ko ka
raliavo užkietėjęs žmogus, atskirtas 
nuo viso pasaulio; žmogus, kurio 
vien vardas kėlė baimę ir neapykan
tą milijonuose. (142 p.)

Dvasinė pabaisa
Šitokioje situacijoje žmogus 

gali išprotėti. Ir Svetlana taip 
rašo apie savo tėvą:

Daugelis žmonių šiandien bando 
išsireikšti švelniau, laiko Staliną 
žiauria fizine pabaisa. Iš tikrųjų, jis 
buvo moralinė ir dvasinė pabaisa. 
Tai yra žymiai siaubingiau, bet tai 
tiesa. (364 p.)

šios dvasinės pabaisos mėgia
miausias užsiėmimas buvo žudy
mas — netiesioginis, kitų ran
komis. Prasidėjo nuo žudymo 

politinių priešų, pradžioje toli
mesnių, o paskui ir draugų, ku
rie kartu su juo tą baisųjį reži
mą kūrė. Taip buvo nužudyti di
dieji bolševikų vadai Kirovas ir 
Ždanovas, kelios dešimtys pačių 
geriausių raudonosios armijos 
maršalų ir generolų (su maršalu 
Tuchačevskiu priekyje) ir dau
gelis kitų. To negana. Įtarinėjt- 
mai, suėmimai ir kankinimai 
greit persimetė į pačius artimuo
sius Stalino gimines: į Sibirą iš
važiavo žmonos (Svetlanos mo
tinos) sesuo, pirmosios žmonos 
brolis su šeima, pačios Svetlanos 
pirmas mylimasis, o ir pačiai 
Svetlanai kartą tėvas rūsčiai pa
sakė: “Tu taip pat skleidi anti- 
sovietines mintis” (155 p.) To
liau toje kraujo upėje žuvo tūks
tančiai ir milijonai nekaltų žmo
nių. Apie tai Svetlana kalba dau
gelyje knygos vietų. Stalinas sa
vo žiaurumu pralenkė rusų ca
rą Joną Žiaurųjį, kuris nepa
klusnius bajorus sodindavo ant 
smailių kuolų, leisdamas jiems 
mirti kuolo medžiui palengva 
smingant į vidurius.

Žydų naikintojas
Iš visuomeninių grupių Stali

nas ypač nemėgo žydų ir inteli
genčių moterų. Žydų neapykan
ta, Svetlana spėja, turbūt pra
sidėjo nuo Stalino priešo Troc
kio, kuris buvo žydas. Senoji ru
sų neapykanta žydams vyravo 
carų laikais, buvo Trockio apra
minta, bet vėliau atgijo.

Trockini išvykus i užsieni, po gar
siojo partijos valymo, kur valomųjų 
tarpe daugiausia buvo žydai, antise
mitizmas atgijo visoje pilnumoje net 
pačioje partijoje. Visam tam mano 
tėvas ne tik pritarė, bet dargi pro
pagavo. (153 p.)

Autorė pateikia visą eilę kon
krečių žydų naikinimo pavyz
džių: garsioji Maskvos gydytojų 
byla, kurios proga buvo išžudy
ta daug žydų intelektualų; lik
vidavimas Maskvos intelektualo, 
valstybinio teatro direktoriaus 
Solomon Mokhoelos, kuris savo 
laiku buvo atvežęs ir tam pa
čiam Stalinui padovanojęs JA 
Valstybių žydų dovaną — kaili
nius su įrašu ir eilę kitų. Net ir 
dabartiniai Sov. Sąjungos vadai 
nesą laisvi nuo antisemitizmo. 
Kaip konkretų pavyzdį autorė 
nurodo atvejį su diplomatinei 
tarnybai pasiruošusiu ir gabiu 
žydu jaunuoliu, kuris vien dėl 
savo kilmės negavo iš Gromyko 
paskyrimo į ambasadą JAV. “Ir 
tai įvyko 1966, ne 1952!” — su
šunka autorė.

Moterys .
Daug raudonojo melo girdė

jome apie laisvę ir lygybę, ku
riomis džiaugiasi moterys Sov. 
Sąjungoje. Tie, kurie lankėsi 
“laisvose” tėvynėse, matė lygy
bę moterims nešioti plytas prie 
statybų ar skaldyti akmenis pa
kelėse." Svetlana teigia, kad gal
vojančios moterys, kurios buvo 
taip labai garbinamos revoliuci
jos pradžioje, Stalino laikais nu
ėjo į užmarštį. Jų vietoje iškilo 
apskritų formų kaimietės: trak
torių vairuotojos, runkelių ro
vėjos, medvilnės rinkėjos. 6 virš 
visko — kiaulių prižiūrėtojos ir 
karvių melžėjos.

Nėra jokios abejonės, kad tai pil
nai tiko “didžiojo vado” skoniui... 
Taikydamiesi prie to, menininkai ra
šė kūrinius, o filmą gamintojai su
ko filmus... su pagrindine artiste 
Marina Ladynina, kiaulių prižiūrėto
ja. (383 p.) > '

Bv. K.
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KAUNIEČIAI UŽSIENYJE
Kauno vandens akio projektavimo 

instituto hidrotechninės statybos sky
riaus grupės vadovas P. Krikščiūnas 
su sovietų specialistų grupe išvykoj 
Gvinėją. Jie padės nusausinti Atlan
to užliejamus žemės plotus ir juos 
paversti ryžių plantacijomis. Iš Ku
bos jau grjžo 1968 m. išsiųsta kaunie
čių projektuotojų grupė, ten įrengu
si vandens saugyklas, drėkinimo sis
temą, užtvankas potvyniams kontro
liuoti. Juos pakeitė Kubon išvykęs 
instituto žuvininkystės skyriaus gru
pės vadovas V. Bertulis su topografu 
L. Šulinsku. Jemene prie citrusinių 
kultūrų plantacijų užveisimo dirba 
instituto topografas A. Orlovas.

AVIACIJOS SPORTAS
“Komjaunimo Tiesa” kovo 15 d. 

laidoje skaitytojams priminė aviaci
jos sporto Lietuvoje 60 metų sukak
ti, kuriai pagrindą sudaro Vilniaus 
universiteto mokslinėje bibliotekoje 
saugojamas laikraščio “Vilniaus ka
rinis lapelis” 1910 metų komplektas. 
Jame atspausdintas reikšmingas pra
nešimas: “Kovo 14 d. Įvyko pirma
sis organizuojamojo Vilniaus orei
vystės būrelio narių-steigėjų susirin
kimas . Iki I D. karo veikęs bū
relis bandė skraidyti pačių narių pa
sigamintu Ševeliovo ir Lavrovo kon
strukcijos sklandytuvu. Aviacijos 
sportu plačiau buvo susidomėta 1929 
m., Kaune Įsteigus ' Lietuvos aero
klubą ir Nidoje — sklandymo mo
kyklą. “Komjaunimo Tiesa” nenutyli 
nepriklausomoje Lietuvoje pasiektų 
laimėjimų — kelių tarptautinio ly
gio sklandymo rekordų, Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno, Felikso 
Vaitkaus plačiai pasaulinėje spaudo
je nuskambėjusių skrydžių per At
lantą. Apie dabartį “KT” rašo: 
“Tūkstančiai sklandytojų, lakūnų, 
parašiutininkų ir aviamodelistų susi
būrė dešimtyje visuomeninių avia
cijos klubų ir 240 “mažosios aviaci
jos” būrelių. Plačiai šalyje ir užsie
nyje žinomi respublikos sklandytojai
— visasąjunginių pirmenybių prizi
ninkai ir šalies rekordų autoriai. Lie
tuvių parašiutininkų ir aviamodelis
tų vardai Įrašyti Į pasaulio rekordi
ninkų sąrašus. Tarptautinio pripaži
nimo susilaukė aviakonstruktoriai B. 
Oškinis ir B. Karvelis, kurių sklan
dytuvai buvo gaminami ir dabar iš
leidžiami didelėmis serijomis, šiuo 
metu respublikoje pirmuosius, tačiau 
tvirtus žingsnius žengia Prienų eks
perimentinės sportinės aviacijos 
dirbtuvės. Respublikos aviatoriai, pa
žymėdami aviacijos sporto Lietuvoje 
šešiasdešimtmetį, siekia naujų laimė
jimų žydriuose padangių vieškeliuo
se.”

VAIZBŪNŲ LIKIMAS
Šiaulių miesto liaudies teismas nu

teisė kalėti pusantrų metų televizo
rių gamyklos vyr. inž. A. Vitkauską, 
o žmonai uždraudė išvykti iŠ gyve
namosios vietos. Bausmės priežastis
— turgun spekuliacijos tikslu iš Le
ningrado- atgabentos kailinės kepu
rės, apikaklės apsiaustams, iš Ulja- 
novsko atvežti pripučiamieji čiuži
niai, iš Maskvos pristatytos skepe
taitės. Pastebėjęs, kad Leningrade 
pilna kailinių kepurių, kurių nė su 
žiburiu nerasi Šiauliuose, A. Vitkaus
kas ryžosi aprūpinti šiauliečius. B. 
Čekanausko teigimu “Tiesos” pus
lapiuose, kratos metu milicininkai 
pas A. O. Vitkauskus rado ištisą pre
kių sandėlį. “Tiesa” šaiposi iš šeimy
ninės bendrovės, bet nutyli tikruo
sius kaltininkus—Šiaulių prekybinin
kus, neįstengusius parūpinti trūks
tamų prekių miesto gyventojams. 
Veiksmingiausia kova prieš speku
liaciją visada buvo ir bus pilnos Įvai
rių prekių lentynos parduotuvėse.

INSPEKTORIUS EKETĖJE
“Valstiečių Laikraštis” kovo 5 d. 

paskelbė Pabradės gamtos apsaugos 
inspektoriaus Juozo Mažuikos laišką: 
“Tą sausio vakarą nuvykau ant Ar- 
nino. Buvo pusė aštuonių. Siautėjo 
pūga. Tačiau brigadininkas Luką No
vikovas ir jo žvejai dar tebetraukė 
paskutinę valkšną. Aplinkui žvejus 
zujo koks septynetas pašalinių — su 
terbom, su pintinėm. Pasižuveliauti
— už rublį, už puslitrį... Pagaliau 
aketėje sublizgėjo smulkūs karšiu- 
kai. Pareikalavau tuoj pat visas žu
vis suleisti Į ežerą. Tačiau Noviko
vas atsisakė. Vyrai samčiais pylė žu
vis į dėžes ir, išrinkę standartinius 
karšius bei lydekas, smulkmę, pane- 
šę už kelių metrų, išversdavo, žuve

Mirus mano vyrui dr. Vytui E. Žymantui, nuoširdžiai dėkoju 
vietos ir apylinkių lietuviams, visiems draugams bei pažįstamiems 
taip gausiai prisidėjusiems ir dalyvavusiems laidotuvėse. Ypatingą 
padėką reiškiu už atlaikytas pamaldas mons. dr. V. Balčiūnui, kun. 
dr. J. Gutauskui, kun. B. Pacevičiui; už atsisveikinimo žodį kapinėse 
— dr. J. Balčiūnui ir V. Ignaičiui; vietos moterims už gražiai paruoš
tas ir pravestas vaišes - kavutę; Lietuvių Klubui už patalpas.

Visiems nuoširdus ačiū.
Liūdinti žmona —

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai
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Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

les, nebejudančias ir sušalusias, me
dine dalba tiesiog grūdo į mažą ake- 
tėlę, atokiau nukritusias — spardė 
kojomis... Argi aš galėjau likti abe
jingas tokiam barbariškam žuvies 
naikinimui? Vėl priėjau prie žvejų, 
konkrečiai, prie Novikovo, kuris ant 
valkšnos aketės krašto, pasilenkęs 
prie dėžės, perrinkinėjo žuvis... Tuo 
metu pajutau smūgį į nugarą, gal 
ir ne per stipriausią, bet staigų — 
užteko, kad neišsilaikyčiau ant kojų. 
Atsidūriau aketėje ir ėmaiu skęsti 
tarp žuvų, šiaip taip prisikasiau prie 
aketės krašto, bet žieminė apranga, 
kojos slysta tinklu... Žvejai į mane 
žiūrėjo kuo ramiausiai. Tik po kurio 
laiko E. Katkevičius sušuko: “Nu
skęs žmogus”... Apibėgo jis aketę ir 
padavė man ranką..ši istorija 
Arnėnų žuvininkystės ūkyje įvyko 
sausio 8 d. Nors 60 metų amžiaus 
J. Mažuikai teko kelias savaites iš
gulėti lovoje, kaltininkai ir šiandien 
tebėra nesurasti. Niekas “nematė” 
stūmėjo rankos, kurios dėka senukas 
įsirito eketėm Kiti netgi tvirtina, 
kad jis pats įslydo. Komisija sugau
tų žuvų tarpę rado neleistiną kiekį 
jauniklių, surašė aktą, o žuvininkys
tės ūkio direktorius S. Valiukas šyp
sosi: “Tai kodėl vakar Mažuika tokio 
akto nesurašė?” Kad J. Mažuika, iš 
eketės ištrauktas, rašyti negalėjo, di
rektoriui nesvarbu. Pernai girti Ar
nėnų žuvininkystės ūkio žvejai su žu
vininku S. Jankausku priešakyje 
prie Pravalo ežero buvo užpuolę mo- 
lėtiškius gamtos apsaugos inspekto
rius P. Smalskį ir A. Žadeiką. Nu- 
vertę inspektorius nuo motociklo ir 
atėmę iš jų medžioklinį šautuvą, žve
jai A. Žadeiką jau tempė į tvenki
nį. Jį išgelbėjo P. Smalskys, kišenė
je turėjęs pistoletą. Užuot atsipra
šęs inspektorius, ūkio direktorius S. 
Valiukas teisino savo žvejus: “Vyrai 
išgėrę... Nereikia imti Į galvą...” 
Vėliau turbūt tie patys vyrai Arnė- 
nuose, prie pat ūkio kontoros, su
pjaustė P. Smalskio tarnybinio mo
tociklo padangas. Inspektorių parei
ga yra rūpintis, kad žvejai gaudytų 
tik leidžiamo dydžio žuvis, kurias re
alizuoja žuvininkystės ūkis. Žvejams 
betgi rūpi ir mažesnės žuvys — už 
jas gaunami rubliai ir degtinė iš žu
vų mėgėjų. Tokią “apyvartą” truk
dantiems inspektoriams ir tenka at
sidurti eketėje.

NAUJASIS JURBARKAS
Miestų statybos projektavimo ins

tituto Kauno skyriuje jau yra pa
ruoštas naujasis Jurbarko planas. 
Apie 6.000 gyventojų turintis Jur
barkas išaugs iki 90.000 gyventojų. 
Jis bus plečiamas Nemuno pakrantė
je rytų link. Į planus įtraukti admi
nistraciniai rūmai, kavinė-restoranas, 
parduotuvės, daugiaaugščiai gyvena
mieji namai, 15 ha kultūros ir poil
sio parkas, stadijonas, sporto salės 
ir 15 metrų ilgio uždaras plauki
mo baseinas. Gyventojų skaičių turės 
padidinti naftos valymo įmonės, susi
laukusios nemažos opozicijos dėl ga
limo pavojaus Nemuno vandeniui.

6.000 SPECIALISTŲ
Lietuvos augštąsias mokyklas šiais 

mokslo metais baigia apie 6.000 stu
dentų, kurių trečdalis yra neakivaiz
dininkai ir vakarinių skyrių klausy
tojai. Jiems darbus turės numatyti 
kovo ir balandžio mėnesiais valsty
binės skirstymo komisijos. Beveik 
ketvirtadalis studijas baigusių nu
kreipiamas į mokyklas, kur vis dar 
trūksta fizikos ir matematikos moky
tojų, užklasinio darbo vadovų. Augš- 
tojo ir specialiojo vidurinio moks
lo ministerijos pareigūno Ryčio Tri- 
monio teigimu, beveik 400 naujų 
ekonomistų bus permaža šių specia
listų trūkumui pašalinti. Vilniaus 
universiteto ekonomikos fakultetas 
jau turi 4.500 studentų. Dėl studentų 
gausumo jį teko padalinti į tris at
skirus fakultetus — pramonės eko
nomikos, prekybos ekonomikos, fi
nansų ir apskaitos. Į statybas ateis 
200 kvalifikuotų inžinierių, bet jų 
trūkumas bus jaučiamas dar keletą 
metų. Geresni reikalai yra su gydyto
jais, nes jų išleidžiamas jau pakan
kamas skaičius, šiemet pvz. Kauno 
medicinos institutas ir Vilniaus uni
versitetas įteiks 500 diplomų gydy
tojams, stomatologams (dantų gydy
tojams) ir farmacininkams. Bendrai 
imant, gausiausia yra pedagogų ir 
inžinierių laida. Nuo karo pabaigos 
augštąsias Lietuvos mokyklas yra 
baigę apie 80.000 kvalifikuotų įvai
rių sričių specialistų. V. Kst.

H. Zymantienė-Jasinskaitė

Iš kairės; M. ^Vitkus, M. Snapštys, L. Šulcas. Si trijulė — komite
tas rengia Lietuvių Saulių Sąjungos suvažiavimą Detroite balan
džio 25—26 dienomis -

DELHI ŠAULIŲ KUOPA
maloniai kviečia visus atsilankyti į
KUOPOS TRADICINĮ-METINĮ

PARENGIMA
balandžio 11 diena, šeštadienį,
7 vai. vakaro, Delhi lenkų salėje

• šokiai

•, gera muzika

Prašome visus tautiečius atsilankyti ir paremti 
šaulių pastangas.

° Skanūs užkandžiai

• bufetas • lotei

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
ĮDOMUS DISKUSINIS SUSIRIN

KIMAS įvyko kovo 8 d. šv. Kazi
miero parapijos salėj 5 v. p.p., ku
riame gausiai dalyvavo jaunimas ir 
senimas. Nagrinėta hipių tema: kas 
jie yra, kaip atsirado, kokia yra jų 
gyvenimo filosofija, ko jie siekia, 
kokia jų ateitis, kaip jie gyvena, ko
kia iš jų nauda visuomenei? Diskusi
jų moderatoriumi buvo pakviestas A. 
Pocius iš Londono. Tai dar jaunas 
vyras, baigęs augštuosius mokslus 
Kanadoje, visiškai gerai kalbąs lie
tuviškai ir angliškai, dirbąs Western 
universiteto finansų atskaitomybės 
skyriuje. Jam padėjo temą nagrinė
ti rekolekcijų vedėjas kun. A. Tamo
šaitis. SJ, kun. dr. J. Gutauskas ir 
jaunimo atstovai — D. Ratavičiūtė,
D. Augaitytė, A. Vyšniauskas ir L. 
Kairys. Panagrinėjus klausimus dis- 
kutuotojų grupėje, į pašnekesį įsi
traukė daugelis susirinkimo dalyvių. 
Pažymėtinas gyvas, atviras jaunimo 
minčių reiškimas, nevisados sutapęs 
su suaugusių nuomonėmis. Jaunimas 
kėlė klausimą, ar mes tikrai žinome 
kas yra hipiai, ar jų nesumaišome 
su prie jų prisiplakusiais “svieto” 
klajūnais ir tinginiais? Jų pasisaky
mas už meilę ir taiką nesąs blogas 
dalykas. Hipiai esąs ženklas, kad mū
sų visuomenėj nėra viskas tvarkoj. 
Jie paprastu gyvenimu protestuoją 
prieš aukso veršio garbinimą. Tačiau 
ir jaunimas, ir suaugę susirinkimo 
dalyviai iškėlė esminius hipių sąjū
džio trūkumus: jų tinginiavimą, ne- 
simokymą, nesiruošimą gyvenimui, 
dorinį palaidumą, laisvą meilę, daž
ną narkotikų vartojimą, nesilaikymą 
švaros ir sveikatos reikalavimų. Bū
dingas L. Kairio apie juos atsiliepi
mas: “Jiems reikia Sibiro, daugiau 
nieko.” Numatoma tokius diskusi
nius susirinkimus daryti ir toliau.

PRIEŠVELYKINĖS REKOLEKCI
JOS, prasidėjusios Kančios sekma
dienį ir pasibaigusios Palmių sekma
dienio pamaldomis, praėjo tikrai sėk
mingai. Jos buvo gyvenimiškos, pa

IflllPUT RADIO & 
IlNIun I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak.

. šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
liepos ir Rumiūčio mėn. šešta

dieniais “Talka” uždaryta._____

9.30 — 5 v. p.n.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p,p.
9.30 — 5 v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskola drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — viri $1^56.900.

KUOPOS VALDYBA

trauklios. įdomios, susietos su mūsų 
laikų problemomis. Jas vedė kruopš
čiai parengtomis konferencijomis 
ktui. A. Tamošaitis, Čikagos lietuvių 
jėzuitų radijo valandėlės vedėjas. 
Kas vakarą rekolekcijų dalyviai rin
kosi pirmiausia į salę, čia jie turėjo 
progos pateikti klausimus, pareikšti 
savo mintis kalbamąja ir kitomis te
momis. Tai buvo dialoginiai, disku
siniai įvairiais klausimais pasikalbė
jimai, liečia krikščioniškąjį ir žmogiš
kąjį gyvenimą. Vienas vakaras buvo 
skirtas susipažinti su naujausiais li
turginiais patvarkymais, kurie liečia 
Mišias. Bažnyčioje pamokslų temos 
buvo daugiau rekolekcinės, labiau 
susietos su mūsų dvasiniu gyveni
mu.

VERBŲ SEKMADIENĮ šv. Kazi
miero bažnyčia buvo pilnutėlė tikin
čiųjų, kurie beveik visi priėmė šv. 
Komuniją. Agapei rinkosi į parapi
jos salę, kurią pripildė kupinai. Pa
rapijos moterys paruošė skanius pie
tus. Jų metu tarė nuoširdų padė
kos žodį rekolekcijų vedėjui parapi
jos komiteto pirm. J. Strodomskis. P. 
Augaitis. kat. moterų pirm. A. Rata- 
vičienė, kun. kleb. J. Gutauskas. Gra
žią, bet neilgą meninę programą at
liko šeštadieninės mokyklos mokyto
ja B. Vytienė (ji yra ir tautinių Šo
kių grupės vadovė). Jos paruošti vai
kučiai paskirai ir visa grupė dekla
mavo, dainavo, palydimi Pauliaus 
Vyto muzikos. •

MONS. V. BALČIŪNAS kovo 23 d. 
aplankė kun. J. Gutauską. Jie yra 
“Krikščionis gyvenime” serijos leidi
nių redakcinio kolektyvo valdybos 
nariai, o V. B. — ir valdybos reika
lų vedėjas. Svečias painformavo, kad 
kun. St. Ylos “Šiluva žemaičių istori
joj” pirmasis tomas jau atspausdin
tas ir tuojau bus išsiuntinėjamas pre
numeratoriams. Sekantis serijos lei
dinys geičiausiai bus prof. A. Macei
nos “Didieji šių dienų klausimai”. 
Autorius jį teberašo.

Kor.

Mokame už:
depozitus .. ________  5%
šėrus ir sutaupąs-------- 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius______ ______8%
Duodame:
asmenines paskolas iš _ 10%
nekiln. turto paskolas iš_ 9%

HAMILTON, ONT.
FILATELISTŲ IB NUMIZMATI- 

KŲ draugija paminės Lietuvos stei
giamojo seimo 50 metų sukaktį fila- 
telistine ir numizmatine paroda sek
madienį, balandžio 19, Aušros Vartų 
par. salėje, 58 Dundurn St.. N. Lan
kymo valandos — nuo 9 v. iki 6 v. 
p.p. Bus labai vertingos filatelinės, 
numizmatinės ir dokumentinės me
džiagos, liečiančios Lietuvą, o taip 
pat žymesnius paskutiniųjų metų 
įvykius, kaip pvz. nusileidimas į mė
nulį (Apolo 11), olimpiados ir pan. 
šią parodą aplankyti kviečiami ne 
tik visi Hamiltono ir apyl. lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Steigiamojo sei
mo sukakčiai atžymėti filatelistų 
draugija išleido jubilėjinius dviejų 
spalvų vokus (V. Pačkausko pieši
nys), kurie bus pardavinėjami paro
dos metu. Vieno voko kaina 10 et.

K. ž.
A. A. AGOTA KĖŽINAITIENĖ 

balandžio 1 d. palaidota Port Credit 
lietuvių kapinėse. Velionė buvo Su
valkijos ūkininkė nuo Alvito. Visą 
laiką buvo geros sveikatos ir išgy
veno ilgą amžių. Tik paskutiniais me
tais pradėjo negaluoti ir savo duk
ters Marytės buvo rūpestingai slau
goma. Hamiltone gyvena jos sūnūs 
Vincas su Juozu ir dukra M. Kazlaus
kienė. Kitos dukros — K. Kaminskie
nė gyvena Sault Ste. Marie ir A. 
Norkevičienė — Worchester, Mass. 
Dar viena dukra yra likusi Lietuvo
je. Velionė su savo jau prieš pen
kerius metus mirusiu vyru Pijum 
gražiai užaugino nemažą šeimą.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA sun
kiai verstųsi be kredito kooperaty
vo “Talka”, kurio v-ba mokyklai pa
remti šiemet paskyrė $1,200, ir be 
parapijos kleb. mons. dr. J. Tada- 
rausko, kuris kiekvienais metais mo
kyklos išlaikymui skiria nuo $600 iki 
$900. Tiesa, šiemet Kalėdoms buvo 
gautas $110 čekis ir iš KLB vietinės 
apylinkės valdybos, bet Bendruome
nei pačiai yra sunku verstis su tu
rimais ištekliais, tai ir jos prisidė
jimas yra ribotas. Ligi šiol Tautos 
Fondas irgi paremdavo mokyklą^ nu
pirkdamas dovanėles mokyklą užbai
gusiems abiturientams. Mokyklai iš
silaikyti tik iš surenkamo mokyklos 
mokesčio yra neįmanoma, o mokestį 
didinti prisibijoma.

DIDELĮ DARBĄ yra atlikę žmo
nės, įsteigę čia bankelį “Talka”. Apy
linkės lietuviams jis teikia keleriopą 
naudą. Čia lengvomis sąlygomis tau
tietis skolinasi pinigus, už įdėtą ka
pitalą gauna tas pačias ar dar ge
resnes palūkanas nei kitur; išmokė
jus visiems dividendus, dar sutaupo
ma lėšų lietuvybės reikalams. Jiems 
skiriamos nemažos sumos, kurių ga
lima susilaukti tik iš lietuviškos ir 
gerai vedamos institucijos. K. M.

PR. BALTUONIO MEDŽIO ŠAK
NŲ skulptūros paroda įvyks šį šeš
tadienį ir sekmadienį, balandžio 11 
ir 12 d. d., Jaunimo Centre, šešta
dienį, 6 v. v., įvyks oficialus paro
dos atidarymas, o sekmadienį paro
da bus atidaryta iki 5 v. v. Visa lie
tuviškoji visuomenė yra kviečiama 
gausiai dalyvauti šeštadienį parodos 
atidaryme. Norintieji šios rūšies kū
riniais papuošti savo namus galės jų 
įsigyti parodos metu. Šia proga atei
tininkų tėvų komitetas ruošiasi py
ragų išpardavimui, kur visi sekma
dienį galės pasivaišinti gardžiais sal
dumynais ir kava po visų pamaldų. 
Kviečiami visi.

“GRANDINĖLĖS” išvykos kelio
nės išlaidoms padengti į P. Ameriką 
bus priimamos aukos sekmadienį 
Jaunimo Centre. Kviečiami visi bent 
maža auka prisidėti. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubo metinis narių susirinkimas — 
balandžio 11, šeštadienį. 5 v. p.p.. 
p. Žilvičių namuose, 10 French Rd. 
Tel. 679-4578. Bus duota metinė apy
skaita. renkama nauja valdyba, revi
zijos komisija ir svarstoma klubo 
ateities veikla. Po oficialios dalies 
— kavutė su užkandžiais. Valdyba 
kviečia visus klubo narius susirinki
me dalyvauti.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bonk Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

WINDSOR, ONT.
VASARIO IS MINĖJIME, sureng- 

tame KLB Windsoro apylinkės val
dybos, aukojo Tautos Fondui: A. 
Krakauskas — $50; dr. V. Ablėnas, 
Z. Laurinavičius, dr. C. Kuras, dr.
D. Naikauskienė, S. Naikauskas ir 
R. Vilembrecktas — po $20; V. Balt- 
rašiūnas, V. Čerškus, R. Dumčius, A. 
Juškauskas, L. Leparskas ir F. šva- 
bauskas — po $10; V. Andrulionis, 
B. Balaišis, Br. Barisas, V. čiuprins- 
kas, Pr. Dumčius, C. Garbuzas, P. 
Kairys, P. Kraniauskas, V. Pundzius, 
A. Rimša, Pr. Rudokas, J. Sinkus. 
A G. Weir, E. Zatorskis — po $5; p. 
Linkevičienė — $4; A. Petrašiūnas.
E. Sventickas — po $3; Alb. Taut- 
kevičius, Ant Tautkevičius, E. Baltu- 
lienė — po $2; K. Totoraitis — $1. 
Iš viso surinkta $317. Aukas rinko 
P. Dumčius it A. Juškauskas. Sąra
šas sudarytas iš aukų lapų.

Visiems aukotojams Tautos Fon
das nuoširdžiai dėkoja.

S. Naikauskas, ižd.

e LIETUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

ČIKAGOS ARKIVYSKUPIJOS ka
pinių vadovybė, su kardinolu J. Co
dy svarsčiusi lietuvių skundus, su
tiko leisti šv. Kazimiero kapinėse re
ligines apeigas ne tik koplyčioje, bet 
ir prie velionies kapo duobės. Vadi
nasi, bus leista velioni palydėti iki 
jo kapo, tačiau bus reikalaujama pa
dengti papildomas išlaidas pagalbi
nių priemonių — naujų Įrengimų ir 
naujų darbininkų. Kadangi naujasis 
nuostatas Įsigalios tik po 60-90 die
nų, spėjama, jog naujoji laidojimo 
tvarka bus Įvesta liepos 1 d. Teisin
giau tariant, tą dieną bus grąžintos 
lietuviams senosios laidotuvių apei
gos, dėl kurių teko vesti tokią ilgą 
ir sunkią kovą su Čikagos arkivys
kupijos ir kapinių vadovybe.

ČIKAGOS LIETUVIŲ evangelikų 
liuteronų parapija “Tėviškė” Verbų 
sekmadienį surengė giesmių koncer
tą, kurio programą atliko J. Lamp- 
šalčio vadovaujamas choras ir solis
tai. Ta pačia proga buvo atžymėta 
1895 m. Tilžėje Įsteigtos Lietuvių 
Giedotojų Draugijos 75 metų sukak
tis. Su jos darbais religinio koncerto 
dalyvius supažindino kun. A. Trakis.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ žur
nalo “Tėvynės Sargas” 1970 m. 1 nr. 
jau atiduotas spaustuvei ir skaityto
jus pasieks balandžio mėn. Pagrin
dinis dėmesys jame skiriamas Stei
giamojo Seimo penkiasdešimtmečiui. 
Be istorinių nuotraukų, seimo doku
mentų, Įstatymų tekstų, skelbiami A. 
J. Kasulaičio, dr. V. Viliamo, J. 
Laučkos, pik. K. Škirpos, prof. M. 
Mackevičiaus, L. šimučio, prof. K. 
Račkausko, dr. D. Jasaičio ir V. Si
dzikausko rašiniai.

ROMUALDAS V. BRIZGYS Čika
gos mokyklų mokslinėje parodoje 
“The Illinois Junior Academy of 
Science” susilaukė augščiausio atžy- 
mėjimo už savo darbą “Helium Neon 
Laser”. Anksčiau šis projektas buvo 
premijuotas jo Brother Rice mokyk
los parodoje. Lietuvio moksleivio R. 
V. Brizgio dabar laukia visų Illinois 
valstijos mokyklų konkursinės varžy
bos Urbanoje. Vertintojų komisijos 
nuomone, R. V. Brizgio darbas taip 
gerai paruoštas, kad jam gali tekti 
laimėtojo vardas galutinėse JAV mo
kyklų varžybose. Pirmąjį savo dar
bą “Automobilio motoras ir trans- 

’ misija” R. V. Brizgys paruošė jau 
būdamas VIII klasėje.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA pa
kvietė mokytoją J. Juknevičienę 
kaip inspektorę lankyti lietuvių mo
kyklų, kur veikia ar galėtų veikti 
vaikų darželiai Ji savo pedagogi
niu pasiruošimu bei patyrimu galės 
daug padėti priešmokyklinio auklė
jimo darbe.

LITUANISTINĖS VARŽYBOS. Ži
niaraštis apie mokyklų dalyvavimą 
lituanistinėse varžybose iki šiol gau
tas tik iš 12 mokyklų, iš kurių 8 pra
vedė dalines pirmojo tarpsnio varžy
bas. Antrojo tarpsnio apygardinėse 
varžybose dalyvauti iš kaikurių da
lykų yra pasiruošusios šios mokyk
los: Detroito LB apylinkės, Detroi
to “Aušros”, Maironio Niujorke, Mar
quette parko Čikagoje, mergaičių 
bendrabučio Putname. šv. Kazimiero 
Providence ir šv. Kazimiero Gary, 
Ind. Šie duomenys rodo, kad antrojo 
laipsnio varžybos apygardose negali 
būti pravestos dėl nepakankamo da
lyvių skaičiaus, švietimo taryba dė
koja tų mokyklų vedėjams ir moky
tojams, kurie pravedė bent pirmojo 
tarpsnio varžybas.

“GRANDINĖLĖS” IŠVYKA Į Ko
lumbija sutampa su Bogotoje tuo 
metu vykstančia tarptautine preky
bos paroda. Ryšium su ta paroda Ko
lumbijos sostinėje lankysis svečių iš 
viso pasaulio ir turės progos pamaty
ti “Grandinėlės” koncertus. Pagrin
dinis koncertas Įvyks naujuose Bego
tos operos rūmuose. Jame yra sutikę 
dalyvauti ir augšti Kolumbijos vy
riausybės atstovai. Po koncerto kon
sulas Gineitis ruošia svečiams oficia
lų priėmimą.

LEONARDO VALIUKO vadovau
jama JAV LB informacijos komisi
ja, sėkmingai savo uždavinį atlikusi 
Vasario 16 proga, ruošia informaci
nę medžiagą birželinių įvykių minė
jimams.

JAV LB CENTRO VALDYBA pa 
ruošė atitinkamą memorandumą 
apie Amerikos lietuvių kultūrinę 
veiklą bei Švietimą ir pasiuntė kon
greso švietimo pakomisei, šiuo metu 
apklausinėjančiai liudininkus dėl įs
tatymo projekto “Ethnic Heritage 
Studies Centers”.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos posėdyje 
Detroite buvo aptartas naujų įstatų 
projektas, kuris bus paskelbtas už 
mėnesio išeisiančiame “Pranešėjo" 
4 nr., kad įstatų klausimu galėtų pa
sisakyti ar juos papildyti sąjungos 
nariai. LŽ Sąjungon įsijungė Kazio 
čikotos vadovaujamas Filadelfijos 
lietuvių informacijos klubas, pasilai
kydamas savo senąjį pavadinimą. Į 
centrinį LŽ Sąjungos skyrių įstojo 
“Dirvos” red. Vytautas Gedgaudas ir 
“Laiškų Lietuviams” naujasis red. 
kun. Juozas Valšnys, SJ. Centrinis 
skyrius dabar jau turi 66 narius.

Britanija
VYSK. A. DEKSNIO PAGERBI- 

MAS — balandžio 12 d. 2 v. p. p. 
Londono sporto ir socialinio klubo 
salėję. Susitaręs su šv. Onos moterų 
draugija, pagerbtuvių pietus organi
zuoja šv. Kazimiero parapijos komi

tetas. Meninę programą atliks jauni
mas, talkinamas vyresniųjų.

TRADICINIS TAUTIEČIU sąskry
dis Lietuvių Sodyboje šiemet Įvyks 
ne per Sekmines, bet vieną savaitę 
vėliau — gegužės 23-25 d. d., Spring 
Bank savaitgalį.

ANTKAPINIS PAMINKLAS B. K. 
Balučiui jau yra pagamintas pagal 
Paryžiuje gyvenančio skulptoriaus 
Antano Mončio projektą. Orui atši
lus, bus ruošiami paminklui pama
tai. Tada bus nustatyta ir galutinė 
paminklo pašventinimo data.

Italija
ROMOJE VIEŠĖJUSĮ VLIKo pirm. 

J. K. Valiūną priėmė Vatikano vals
tybės sekretoriato viešųjų bažnyti
nių reikalų kongregacijos sekr. ar
kivyskupas Augustino Casaroli, Sa
kramentų kongregacijos prefektas 
kardinolas Antonio Samore ir lietu
vių skyriaus Vatikane vedėjas prel. 
Gabrielo Montalvo. J. K. Valiūnas 
dalyvavo Romoje vykusiuose Europos 
Federacijos posėdžiuose ir turėjo 
progos užmegzti ryšius su eile žy
mių politikų. PreL V. Mincevičiaus 
lydimas, jis taipgi aplankė baigiamą 
Įrengti lietuvių kankinių koplyčią šv. 
Petro bazilikoje.

Vokietija
VASARIO 16 GDINAZIJOS moki

niai Velykų atstostogas šiemet turė
jo nuo kovo 20 iki balandžio 7 d. 
Šiais mokslo metais gimnaziją ruo
šiasi baigti ir laiko egzaminus trys 
abiturientai — Rudolfas Landas, Gin
taras Radionovas ir Antanas^ Verše
lis. Vasario 16 gimnazijos buvusių 
moksleivių suvažiavimas įvyks per 
Sekmines, gegužės 16-18 d. d. Hue- 
tenfelde, Romuvoje.

DR. JONAS BOGUTA, dirbantis 
Bonnoje, skaitė paskaitą Schlad- 
mingl, Austrijoje, Įvykusiame fizikų 
suvažiavime.

MIUNCHENO LIETUVIAI pager
bė 90 metų amžiaus sulaukusi teisi
ninką Kazimierą Oleką, 1905 m. Vil
niaus didžiojo seimo ir 1917 m. lietu
vių seimo Petrapilyje dalyvi. Teisių 
mokslus jis yra baigęs 1907 m. Mask
vos universitete. Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo pradžioje sukaktuvi
ninkui teko būti I ir II seimo atsto
vu, vidaus reikalų ministeriu prem
jero E. Galvanausko dviejuose kabi
netuose. K. Olekos pastangomis Kau
no savivaldybė 1918 m. centrinę 
miesto gatvę pavadino Laisvės alėja, 
atmesdama lenkų siūlytą Jagelonų 
prospekto vardą. Nuo 1923 m. K. 
Oleka vertėsi advokatūra. Sukaktu
vininką sveikino prel. dr. A. Aviža, 
VLB Miuncheno apylinkės pirm. R. 
Hermanas, puokštę gėlių Moterų 
Klubo vardu Įteikė V. Hermanienė. 
Raštu buvo gautas Amerikos Lietu
vių Teisininkų Draugijos sveikini
mas. Miuncheno vyr. burmistras dr. 
H. J. Vogei K. Olekai atsiuntė gra
žų sveikinimą ir didelę vazą su ki- 
nietiška rože.

HEIDELBERGE LEIDŽIAMAS es
tų laikraštis “Voitleja” nepriklauso
mybės švenčių proga paskelbė dr. A. 
Geručio straipsni apie lietuvių ir es
tų tautų glaudų bendradarbiavimą. 
Dail. J. Mackevičiaus paveikslu “Vy
tautas prie Juodosios jūres” iliust
ruotame rašinyje primenama, kad 
Tartu universitete studijavo daug 
lietuvių jaunimo, Talino gimnazijoje 
jau 1896 m. senąsias kalbas dėstė 
lietuvių rašomosios kalbos tėvas 
prof. Jonas Jablonskis, o Talino 
mieste 1896—1918 m. gyveno nepri
klausomoje lietuvoje generolo laips
ni pasiekęs veterinarijos gydytojas 
Jonas Bulota.

MUZ. DR. H. J. DAHMEN, Stutt- 
garto radiofono dirigentą ir Baltie- 
čių Draugijos vokiečių-lietuvių sekci
jos pirmininką, amžiaus šešiasde
šimtmečio proga pasveikinio šios 
draugijos lietuvių sekcijos pirm, 
muz. V. Banaitis ir centro valdybos 
vicepirm. A. Gerutis. Sukaktuvinin
kas suartėjo su lietuviais kultūrinin
kais, II D. karo metais atsiųstas i 
generalinį komisariatą Lietuvoje. 
Užuot slopinęs lietuvių kultūros ap
raiškas, jis tapo jų nuoširdžiu gynė
ju ir buvo grąžintas Vokietijon. Dr. 
H. J. Dahmen yra vienas Baltiečių 
Draugijos Vokietijoje steigėjų. Jo 
pastangų dėka vokiečių radijo stotvs 
transliavo nevieną baltiečių muziki
nę programą, o baltiečių kompozito
rių kūrinius atliko pirmaeiliai vokie
čių simfoniniai orkestrai.

Inž. A. Rudis, "Lietuvių Radijo 
Forumas" programos vedėjas 
pokalbio metu su "Chicago Tri
bune" atstovu Madsen, K. Oksu, 
A. J. Račiūnu ir kitais
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jaunimo žiburiai
Tėvo laiškas pabėgusiam sunui

Musų jaunimo moralė gera 
Pasikalbėjimas su naujai išrinktuoju skautų brolijos 

vyriausiu skautininku Petru Moliu

MIELAS SŪNAU,
Tą naktį, kai tu išėjai iš na

mų, griaustinis smarkiai trankė
si ir aš neužmigdamas galvojau, 
kur tu šiąnakt priglausi savo 
mažą galvutę. Juk tu taip bijo
davai perkūnijos ir jai griau
džiant dažnai ateidavai į mūsų 
kambarį, kad visi kartu būtume. 
Aš puikiai jaučiu, kaip tu su iš 
baimės plakančia širdele turi 
jieškoti šiąnakt svetimų namų 
užuvėjos nepažįstamų laukų ir 
kelių platybėse. Taip pat aš da
bar pradedu suprasti, kaip svar
būs ir dideli turėjo tau atrodyti 
tie reikalai, dėl kurių tu palikai 
savo ir mūsų namus.

Kyla klausimas kodėl? Ar aš 
ir tavo mama tau buvome per- 
geri ar perblogi? Nejaugi tu ne
supratai, kad mes trokštame 
vien gero tau? Visada kiekvie
nas tėvas nori, kad jo sūnus įgy
vendintų tai, ko jis pats neįgy
vendino, pasiektų tai, ko jis ne
padarė. Ir kiekviena motina gal
voja, kad jos vaikas yra kažkas 
nepaprasto — dėlto ji ir yra jo 
motina. Jeigu tėvui mirus jo 
vietą gali užpildyti draugai, tai 
motinos niekas negali pakeisti. 
Ir tavo mama pirmomis dieno
mis po tavo išėjimo išverkė aša
rų upelius ir pražiūrėjo akis be
sidairydama į kelią.

Jeigu tu būtum miręs — būtų 
lengviau. Tai yra nepakeičiama 
— mirties neįmanoma sulaikyti. 
Bet dabar mes jaučiame, kad tu 
esi gyvas, ir kiekvieną rytą atsi
kėlę, po nemiegotos nakties, 
galvojame kur tu praleidai šią 
naktį. O kiekvieną vakarą mel
džiamės, kad tavo miegas būtų

Amerika turtinga,
Įspūdžiai europiečio,
Praėjusią vasarą galėjau Ken- 

nebunkporte stovyklauti su 
moksleiviais ateitininkais. Man, 
pripratusiam prie europietiško 
stiliaus stovyklų, tai buvo savo
tiškai įdomi ir naudinga patir
tis. Reikėjo šiek tiek laiko, kol 
įpratau ir įstengiau suprasti 
Amerikos lietuviškąjį jaunimą, 
jo pasireiškimo stilių. Bet po 
keleto dienų pradėjome vienas 
kitą geriau suprasti, susigyven
ti, susidraugauti.

Šalia kapeliono pareigų, man 
teko vadovauti diskusijoms. 
Kartą diskutavome apie meilę. 
Tai plati tema, bet džiaugiausi, 
kad dauguma dalyvavo, nors ir 
buvo vienas kitas, kurį komen
dantas turėdavo “pažadinti” ...

Stebėjau su p a s i g ė rėjimu, 
kaip partizanų vakaras daugu
mai buvo gilaus tautinio įsisą
moninimo vakaras. Žolinių šven
tė buvo pakilios religinės nuo
taikos šventė. Tai buvo jaučia
ma iš entuziastingų giesmių, ku
rios veržėsi, lydint gitaroms, iš 
jaunųjų širdžių ir krūtinių! 
Nuostabu buvo vakarais išgirsti 
tiek jaunesnių, tiek vyresnių kū
rybos — poezijos, dainų, šokių, 
vaidinimėlių. Kai stovykla bai
gėsi, daugelis su ašaromis atsi
sveikino: jautėme visi, kad Kris
tuje susidraugavome ir Jame 
atsinaujinome.

Aš pats buvau laimingas, ga
lėjęs padirbėti su Amerikos lie
tuviškuoju jaunimu. Mačiau, 
kad kilnieji idealai jį sužavi: 
reikia tiktai juos tinkamai pri
statyti, jį drąsinti, su juo drau
giškai gyventi, jį su meile su
prasti. Iš to matyti, kaip naudin
ga yra jaunimo organizacijų 
veikla. Džiugu, kad Amerikoje 
jų dar daug ir stipriai veikia. 
Bet visa tai mažo žmonių, skai
čiaus dėka. Jie tam pasiaukoja, 
atiduoda savo laiką, pinigus, 
kartais ir sveikatą Taip buvo ir 
su Kennebunkporto stovykla: 
ji įvyko vieno kito žmogaus pa
tvaraus darbo dėka. Prisidėjo ir 
kiti savo konkrečia talka.

Puiki, įvairi ir ypatingai dar
binga buvo mokytojų studijų sa
vaitė Dainavoje. Gerai paruoštas 
paskaitas skaitė žymieji mūsų 
mokslinės kultūros vyrai ir mo
terys, o L. Dambriūnas ištiki
mai kasdien dėstė svarbiausias 
lietuvių kalbos taisykles. Be to, 
būdavo praktiškų dėstymo meto-

SKAITOTE 
“JAUNIMO ŽIBURIUS”?
Puiku! Bet to neužtenka. Rei

kia ne tik skaityti, bet ir rašyti. 
Sąmoningas lietuvis turi išmok
ti reikšti savo mintis ne tik ang
liškai, bet ir lietuviškai. Ar at
simenate, ką sako lietuvių prie
žodis! “Maža garbė svetimom 
kalbom kalbėti, didi gėda savo
sios nemokėti”. Tad rašykite, 
jaunieji mūsų skaitytojai! Se
kančiam numeriui laukiame ra
šinių, laiškų, eilėraščių, veiklos 
aprašymų, karikatūrų, nuotrau
kų ir t. t. iki š. m. balandžio 20 
dienos. Ypač laukiame iš tų, ku
rie pasižadėjo, bet iki šiol ne
tesėjo. Viską siųsti šiuo adresu: 
“Jaunimo Žiburiai”, 941 Dun
das St. W., Toronto 3, Ont. 

ramus ir kad tavo kūnas bei sie
la išliktų sveiki. Šiurpas nukre
čia pagalvojus, kokius draugus 
tu šioje didžioje kelionėje su
tiksi ir kur jie tave nuves? Juk 
tu esi dar toks jaunas ir liūdna 
pagalvojus, jog tu jautiesi vis
ką žinąs, turįs pilną gyvenimo 
patyrimą. Mes, tavo tėvai, jau 
esame seni ir daug ko matę, bet 
vistiek kiekvieną dieną gyveni
mas dar vis atneša naujybių — 
mes dar vis iš jo mokomės. Ne
jaugi tu galvoji, kad būdamas 
vos keliolikos metų žinai viską 
geriau už mus? Nejaugi tu tiki, 
kad tavo naujai sutikti draugai 
tau linki daugiau gero, negu aš 
ir tavo mama, kurie tau gyvybę 
perteikėme ir kiekvieną dieną 
tavimi rūpinomės?

Sudiev, mielas sūnau, sudiev! 
Mes žinome — tu nesi miręs, 
bet šių dienų gyvenime esi kas
dien išstatytas mirčiai. Ne, tu 
net nesi prapuolęs ir mudu su 
mama linkime iš visos širdies 
tau rasti greitai kelią į namus. 
Bet mes taip pat gerai žinome, 
jeigu tu sugrįši atgal pas mus — 
nei tu, nei mes jau nebūsime tie 
patys, o ir gyvenimas nebus jau 
toks, koks buvo. Todėl dar kartą 
sakau — sudiev, sūnau, sudiev! 
Ir telaimina tave Dievas!

Tavo tėtis 
GERBIAMASIS REDAKTORIAU, 
Su ateinančiu pavasariu dalis mū

sų lietuviško jaunimo vėl pakils i 
keliones su visokiais hipiais ir be- 
atnikais. Jeigu šis laiškas sulaikytų 
nors vieną jaunuolį-lę nuo tokios ne
sąmonės, jo paskirtis būtų atlikta. 
Ačiū.

bet doleris sunkus
lankiusio lietuvių stovyklas JAV-se

du demonstravimai: Montessori, 
Berlitz ir kitų, asmeniškai pa
tirtų ar net išrastų. Vakarais — 
laisvoji tribūna, per kurią būda
vo gvildenami visokie klausimai. 
Tai buvo naudingas minčių ir 
patirčių pasikeitimas. Netrūko 
ir linksmosios dalies vakarais. 
Taipgi buvo literatūros vakaras 
bei partizanų paminėjimas reli
giniame susitelkime. Spren
džiant iš dalyvių skaičiaus, iš 
paskaitų turinio, iš ten vykusios 
lietuviškų knygų parodos, iš dis
kusijose iškilusių minčių, reikia 
pripažinti, kad mūsiškė kultūri
nė veikla už Tėvynės ribų yra 
gyva. Tai ryškiai rodo gausus 
būrys jaunesnių, esančių ir bū
simų mokytojų, dalyvavusių 
Dainavoje mokytojų studijų sa
vaitėje. Juo labiau, kad visa tai 
įvyko vasaros atostogų metu!

Lankiau eilę lietuvių koloni
jų: Kenosha, Vise., Chicago, 
Worcester, Boston, Brockton, 
Providence, Washington, Balti
more, Philadelphia, New York. 
Likau labai nustebintas, kiek 
meilės ir aukos parodo mūsų 
tautiečiai, kad išlaikytų svetur 
lietuvybę. Visų pirma jie savo 
solidaria auka remia visokią lie
tuvišką veiklą, įvairias organiza
cijas, ypač parapijas, šeštadie
nines mokyklas, vienuolijų veik
lą ir vasaros stovyklas.

Tiesa, Amerika labai turtin
gas kraštas, bet sunkiai, labai 
įtemptu darbu tas doleris uždir
bamas. Tatai dar labiau mus vi
sus Europoje skatina vertinti 
mūsų tautiečių JAV-ėse ištver
mingą pasiaukojimą.

Kun. Jonas Šulcas, SDB

Kun. J. Šulcas, salezietis, mielai 
dirbęs Europoje su lietuvių jau
nimu

GENUTĖ BERTAŠIŪTĖ

NAMAI
Rodos, niekas iš čia neišeis. 
Visą laiką ant sienos 
Kabos tėvo kepurė.
Motinos spinta kvepės 
Skalbiniais ir šventadieniais. 
Ir, rodos, po metų, po amžių 
Kažkas čia dar lakins šunį, 
Pavariusios žąsys 
Į namus grįžti vėlinsis, 
Ir geros, pailsę rankos 
Visai kaip dabar 
Kažką skaudžiai baus 
Ir švelniausiai glostys .. .
(Iš jaunųjų poetų 
kūrybos spaudoje)

Kanados lietuvaitės — hamiltonietės rengiasi vaidinimui, režisorei E. Dauguvietytei - Kudabienei 
vadovaujant. Jų pirmuosius žingsnius jau matė torontiečiai ir hamiltoniečiai \

Praraja tarp visuomenės ir studentų?
Ką tuo klausimu pareiškė simpoziumo dalyviai ir klausytojai?

Lietuviu studentų klausimui su- 
aktualėjus, Toronto ateitininkų sen
draugių valdyba, pirmininkaujama 
B. Sakalo, surengė ta tema simpo
ziumą š. m. kovo 14 d. Prisikėlimo 
parodų salėje. I simpoziumą buvo 
pakviesti: pirmininku — K. Mang- 
licas, nariais — kun. Jonas Staške
vičius, sesuo Ignė Marijošiūtė, stud. 
Laima Gustainytė ir stud. Algis Če
pas.

K. J. Staškevičius: Mokslei
viai gana uoliai dalyvauja lietu
vių visuomeniniams gyvenime, 
o studentų tik saujelė. Vien To
ronto universitete esama apie 
100, o gal ir daugiau studentų, 
o Kanadoje — apie 300. Tik 
maža dalis jų dalyvauja ateiti
ninkų ir skautų organizacijose, 
bendrinė studentų organizaci
ja ir skautų akademikų vienetas 
visai išnyko. Toronte jie turėjo 
savo būstinę Prisikėlimo par. 
patalpose, bet ir tos atsisakė. 
Studentų veikla reiškėsi dau
giausia pramoginiais pobūviais. 
Jie neturi aiškaus tikslo, nejau
čia pareigos kovoti už Lietuvos 
laisvę, nevertina lietuviškosios 
kultūros, atitrūkę nuo visuome
nės. Prarajos dar nėra, bet spra
ga — taip.

L. Gustainytė: Taip yra dėlto, 
kad šeimos nepasirūpino vai
kus iš mažens įjungti lietuvių 
gyveniman per organizacijas* 
Tie, kurie iš mažens pradėjo da
lyvauti lietuvių visuomenės gy
venime, ir studentais būdami 
dalyvauja, šeštadieninės mokyk
los neužtenka. Per 3 valandas į 
savaitę neįmanoma pakankamai 
išmokti gimtosios kalbos, o juo 
labiau tapti sąmoningais lietu
viais. Mūsų studentams trūksta 
priemonių ryšiams su lietuvių 
visuomene, būtent, kalbos ir tau
tinės sąmonės. Ypač pastarąją 
sunku perteikti. Kliudo ir ma
terialistinė aplinka. Kai lietuviai 
tėvai daugiausia rūpinasi nau
jais automobiliais ir namais, 
vaikai nemato sąmoningos lietu
vybės pavyzdžio. Įtraukti veik- 
lon jaunuolį, pasiekusį studento 
amžių, jau sunku, nes pervėlu. 
Jį labiau traukia kanadiškoji ir 
amerikietiškoji aplinka. O ir tie 
studentai, kurie ateina į organi
zacinį gyvenimą, būna atgrasi
nami be galo ilgų ir nuobodžių 
posėdžių.

A. Čepas: Žmonės yra aplin
kos vaikai. Dabarties studentai 
yra gerokai kitokį, nes labai pa
sikeitė ir aplinka. Spraga tarp 
studentų ir visuomenės yra, bet 
ji reiškiasi daugiausia formų 
skirtingumu. Išorinė studento 
išvaizda — ilgi plaukai, apranga 
ir pan. neturėtų mūsų visuome
nės apgauti, nes po ta išore sly
pi lietuvio studento gana sveika 
siela. Atsiradusią spragą ban
dykime užtaisyti abipuse tole
rancija. Juk ir Amerika nebūtų 
galėjusi pastatydinti tilto prie 
Niagaros, jeigu Kanada būtu at
sisakiusi bendradarbiauti. Vie
nas kitą suprasdami galėsime 
nutiesti tiltą tarp vyresniosios 
kartos ir studentų. Pvz. daug 
kam nepatinka moderni muzika, 
bet nėra reikalo niekinti tuos, 
kurie ją mėgsta. Be to, ir moder
niojoj muzikoj yra gražių kūri
nių. Daugeliui nepatinka ilgi 
plaukai, bet ar dėl to reikia kel
ti vaidus? Kultūrinė spraga tarp 
vyresniųjų ir studentų nėra di
delė. Studentai silpnai dalyvau
ja organizacijose, nes iš mažens 
tam nebuvo paruošti. Be to, stu
dentai, ypač pirmaisiais studijų 
metais, būna labai apkrauti dar
bais — neturi laiko kitiems da
lykams.

Sesuo Igne: Į studentų ir vi
suomenės ryšių stoką pirmiau
siai atsiliepia pažiūru skirtumas, 
kurį sudaro sparčiai besikeičian
ti aplinka bei jos idėjos. Dabar
ties jaunimas gana anksti ir stip
riai išgyvena asmeninę nepri
klausomybę nuo tėvų ir siekia 
priklausyti kuriai nors grupei. 

Su dabarties studentais galima 
suartėti, nors natūrali spraga vi
suomet pasiliks. Pirmiausia ini
ciatyvos turėtų imtis vyresnieji 
ir kviesti studentus į savo tar
pą, neniekinti jaunųjų idėjų, pa
dėti jiems, skatinti jų iniciaty
vą. Studentinis jaunimas turė
tų pamatyti vyresniųjų nuošir
dumą, platumą, lietuviškos kul
tūros meilę. Jaunieji nepaken
čia vyresniųjų veidmainiavimo, 
bijo siaurumo. Jie nenori užsida
ryti vien lietuvių veikloje — no
ri dalyvauti ir vietinio krašto 
kultūriniame gyvenime. Lietu
vių kultūra studentai domisi, 
bet ją reikia tinkamai pristaty
ti. žodžiu, reikia daugiau komu
nikacijos iš abiejų pusių.

Po šių pasisakymų kalbėjo vi
sa eilė simpoziumo klausytojų.

J. Vaškevičius, Toronto stu
dentų ateitininkų pirmininkas: 
Mūsų kuopoje yra apie 30 stu
dentų. Aš ir mano draugai, 
žvelgdami į visuomenės dalį, ku
rią sudaro vyresnieji, matėm, 
kad pastarieji atvyko Š. Ameri
kon jieškoti laisvės ir duonos. 
Įsikūrimo laikotarpyje jie taip 
buvo užsiėmę darbais, kad ne
turėjo laiko rūpintis lietuvišku 
savo vaikų auklėjimu. Šeimos 
stūmė vaikus į mokyklas, orga
nizacijas, bet pačios mažai tuo 
domėjosi. Tapome studentais, 
bandome dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, bet randame, kad vy
resnieji, kurie taip daug kalba 
apie lietuvių kultūrą, mums ge
ro pavyzdžio neparodo. Toronte 
yra apie 8000 lietuvių. Bet kiek 
jų dalyvauja pamaldose ir kul
tūriniame gyvenime? O ir tie, 
kurie sekmadieniais ateina į pa
maldas, grįžę namo pasiklauso 
lietuviškos radijo programos 
(kai buvo sekmadieniais) ir jau
čiasi savo pareigą lietuvybei at
likę. Žiūrėkite į mūsų koncer
tus. Buvo atvykę į Torontą pui
kūs solistai — Št. Baras, A. 
Stempužienė ir kompozitorius

Aštuoniolikamečiai
Pagal dabar veikiančias res

publikos ir kraštų konstitucijas 
V. Vokietijoje, rinkti į parla
mentus teturi teisę sulaukę 21 
metų amžiaus, o būti renkami— 
sulaukę 25 m. Šis amžius yra pa
kartotas ir rinkimų įstatymuo
se. Civilinė teisė laiko pilname
čiu taip pat tik sulaukusį 21 m. 
Baudžiamojon atsakomybėn bet
gi traukiami vaikai, sulaukę 14 
m. nusikaltimo padarymo metu. 
Žinoma, už tą patį nusikaltimą 
tokie yra kitaip baudžiami nei 
pvz. 18 m. nusikaltėliai, o pasta
rieji gi vėl kitaip nei pilname
čiai. Karinei prievolei atlikti už
tenka 18 m. amžiaus. Taigi, 
kaip iš tik ką minėtų pavyzdžių 
matom, V. Vokietijoje jaunimo 
teisės ir pareigos įvairuoja pa
gal atitinkamas gyvenimo sritis.

Dabar varoma plati akcija už 
suteikimą jaunimui teisių rink
ti sulaukus 18 m., o būti renka
miems — sulaukus 21 m. Ta 
prasme keičiamos kraštų konsti
tucijos ir, žinoma, tas pats bus 
padaryta ir su respublikos kons
titucija.

Galvojanti visuomenė yra 
prieš davimą teisių tokio am
žiaus jaunimui rinkti arba būti 
renkamam. Ypač ji yra priešin
ga siūlymui leisti 21 m. sulau
kusiems būti renkamais. Pagal 
ją, tokio amžiaus jaunuoliai ne
turi dar patyrimo reikaluose, 
kuriuos tenka spręsti parlamen
tams. Kaikas sako, esą reikėtų 
pradėti ne nuo teisės rinkti ar 
būti renkamiems, bet nuo jau
nimo politinio lavinimo. Gi pa
starasis V. Vokietijoje yra labai 
apleistas bei, geriau pasakius, 
jo beveik visai nėra.

Minėtą teise įvedus, gerokai 
pašoktų rinkikų skaičius. Pvz. 
1973 m. renkant naują respub
likos parlamentą (Bundestagą), 

D. Lapinskas, bet publikos 
nebuvo daug. “Varpo” choras į 
puikų savo koncertą sutraukė 
vos porą šimtų klausytojų. Kai 
panašūs koncertai įvyksta pas 
estus ar latvius, publikos būna 
labai gausu. Šitoks vertinimas 
lietuvių kultūros iš vyresniųjų 
pusės pritrenkia jaunimą. Pa
starasis pradeda manyti, kad lie
tuvių visuomenėje vyksta veid
mainiavimas — daug kalbų, ma
žai darbų.

Diskusijose dalyvavo: mons. 
dr. Vyt. Balčiūnas, kun. G. Ki- 
jauskas, kun. Pr. Gaida, V. Ko- 
lyčius, inž. Gaputis, Stp. Pusvaš- 
kis, Vyt. Kliorys ir kt. Vieni pa
brėžė daugiau studentų negala
vimus, kiti — vyresniosios kar
tos. Daugumos nuomone, dau
giau kalta vyresnioji karta, va
dovaujanti lietuvių visuomenei 
ir nerodanti pakankamai ini
ciatyvos studentams suprasti bei 
jJems padėti. Tai patvirtino ir 
žvilgsnis į simpoziumo dalyvius 
bei klausytojus. Nors ateitinin
kai sendraugiai buvo rengėjai, 
tačiau jų dalyvavimas buvo la
bai negausus. Nevienas klausė: 
“Kur jūsų sendraugiai?”

K. Manglicas, simpoziumo pir
mininkas, sudarė tokią diskusi
jų išvestinę: 1. prarajos tarp 
lietuvių studentų ir visuomenės 
bei vyresniosios kartos dar nė
ra, bet spraga — taip; 2. tai 
spragai užtaisyti reikia atnaujin
ti ryšius per abipusį dialogą bei 
bendravimą; 3. pradėti nuo tėvų 
ir jaunuolių šeimose; 4. mažiau 
dėmesio kreipti į materialinę 
aplinką, daugiau — į dvasines 
ir lietuvių kultūros vertybes; 5. 
nesiriboti vien lietuvių kultūra 
— derinti ją su gyvenamos ap
linkos kultūra; 6. tinkamai per
teikti lietuvių kultūrą studenti
jai; 7. būti atviriem ir sveikai 
kritiškiems; 8. jieškoti naujų 
priemonių dvasiniams tiltams 
statyti per atsiradusią spragą ir 
jiems išlaikyti. Dlv.

rinks parlamentą 
jaunų rinkikų susidarys apie 7 
milijonus arba 15%. Iki šiol jų 
susidarydavo tik apie 4 milijo
nus.

Tokio rinkimų amžiaus įvedi
mo iniciatoriais buvo jaunimo 
k r i k š č i oniškos organizacijos. 
Plačiosios vokiečių masės nesi
domi politika. Į ją įskaitytinas 
ir jaunimas, o ypač minėto am
žiaus. Visdėlto manoma, kad per 
rinkimus ano amžiaus jaunimas 
pasinaudos savo teise, nors pri- 
sibijoma, kad jis savo balsus ga
li panaudoti labai neracionaliai, 
t. y. balsuoti už kandidatus, 
kurie eis į rinkimus su skam
biais šūkiais, neturinčiais nieko 
bendro su tikrove. j Kairys

Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
inscenizuoja senovės lietuvių 
dvikovą

— Neseniai perėmė t vyr. 
skautininko pareigas bei atsako
mybę. Ką laikote pagrindiniu 
savo veiklos uždaviniu?

— Kad svarbiausias mūsų už
davinys yra išlaikyti jaunimo 
lietuviškumą, nėra jokios abejo
nės. Tam reikalui ypatingą 
reikšmę turi trys momentai: tė
vai, lietuviškos mokyklos ir or
ganizacijos. Skautų brolija yra 
viena tų organizacijų, kuri savo 
veiklos pagrindan deda lietuvy
bės išlaikymą bei stiprinimą. Su
eigos, stovyklos, suvažiavimai, 
kursai su vykstančiais juose žai
dimais, dainomis, patyrimo 
laipsnių programomis stipriai 
akcentuoja lietuviškumą jauni
mo tarpe. Visa tai duoda labai 
gerų vaisių, ypač ten, kur tėvai 
artimai bendradarbiauja su vie
tos skautų vadovais. Todėl labai 
būtų naudinga, kad skautų tėvai 
aktyviau įsijungtų į bendrą su 
skautų vadovais jaunimo auk
lėjimo darbą. Labai gaila, kad 
kaikurie lietuviai tėvai su savo 
vaikais kalba nelietuviškai ir 
tuo būdu patys griauna auklėji
mo darbą.

— Kaip atrodo dabartinė lie
tuvių jaunimo moralė? Ar ji ge
resnė už vietinio jaunimo mo
ralę?

— Su pasitenkinimu ir gal net 
pasididžiavimu galiu pabrėžti, 
kad mūsų skautiško jaunimo 
moralė, nežiūrint gyve
namo krašto įtakos, yra nuosta
biai gera. Moralę stiprina tie 
patys veiksniai, kurie ugdo ir 
lietuviškumą: šeima, mokykla 
ir lietuviškos organizacijos — 
skautai, ateitininkai, neolitua- 
nai ir kt. Ardo moralę dalis jau
nimo, kuris nedalyvauja lietuviš
kose organizacijose, bet pasiren
ka bendravimą su kitų tautų 
moderniuoju jaunimu.

Tenka pasidžiaugti, kad visi 
vadovai, vyresnieji ir jaunes
nieji, eina savo pareigas be jo
kios materialinės naudos. Jie 
prisideda prie veiklos ne tik sa
vo darbu, bet dažnai aukoja sa
vo atostogas ir padengia dalį iš
laidų.

— Ar pakankamai dėmesio 
skiria skautų sąjūdis religiniam 
auklėjimui? ‘

Ramus ir mielas musų jaunimas 
AL. GIMANTAS

Kai vis dažniau susiduri su 
vietinės aplinkos jaunimu, su 
tais plaukuotais, gauruotais, 
garbanotais, frizuotais ir barz
dotais jaunikaičiais, — kažkaip 
miela ir jauku darosi, kai prisi
meni lietuviškąjį jaunimą, ku
ris, tegu kiek pasinešęs naujųjų 
madų ir laikų pusėn, visdėlto ne
praranda. sveikos nuovokos ir 
nerodo nužmogėjimo žymių, 
nors pasitaiko išimčių. Buvo vie
nas kitas dalyvavusių žygyje 
Vašingtone prie Pentagono, an
tikarinėse demonstracijose, bet 
tai tik atskiri atvejai. Tiesa, mū
siškiai pamėgo tą trankią, tie
siog ausų būgnelius sprogdinan
čią muziką, perduodamą per su
stiprintus garsiakalbius, bet ir 
tai nėra visuotinis reiškinys. Pa
galiau būtų keista, jei aplinkos 
gyvenimo papročiai visiškai ne
veiktų lietuviškojo jaunimo po
mėgių. Dėlto galima drąsiai kal
bėti apie savąjį jaunimą, kaip 
ramų, tvarkingą ir disciplinuo
tą vienetą, nors ir nebūtinai 
mėgstantį gana konservatyvų ir 
uniforminį savo vyresniųjų 
praktikuojamą gyvenimo būclą.

Net ir tie, kurie yra užsiaugi
nę ilgus plaukus, vaikščioja ba
si, aptemptomis arba jau ir per
nelyg plačiomis kelnėmis, — sa
vo viduje yra geros sielos jau
nuoliai. Štai, praėjusių metų va
sarą teko būti būdingo įvykio 
liudininku Dainavos stovykloje. 
Buvo sekmadienio popietė, at
skirų stovyklų pasikeitimo lai
kas. Vieni išvažiuoja, kiti atva
žiuoja. Nemažas sujudimas, gau
su jaunimo, tėvų ir svečių. Vie
na jauna moteris, atvykusi pa
siimti savo dukros iš Akron, 
Ohio, jau ruošėsi vykti namo. 
Kažkaip automobilio raktai liko 
uždaryti bagažinėje. Buvo užra
kintos ir visos keturios automo
bilio durys. Beviltišką padėtį 
bandėme gelbėti keletas vyres
niųjų, bet iš mūsų pastangų nie
ko gero neišėjo. Be to, ėmė ly
noti, aplinka pabjuro, o akro- 
niečiai nejuokais nusiminė, Pri
sistatė ilgaplaukis jaunuolis, ba
sas, tuoj susirado vielos gabalą, 
reples ir ėmėsi darbo. Pavyko 
jam atrakinti vienas duris. Iš
ardė užpakalinę sėdynę ir per 
ten bandė ištraukti raktus iš 
bagažinės. Praėjo gera valanda, 
jaunuolio rankos jau buvo ge
rokai apibrūžintos, iš kelių vie
tų ir kraujas sunkėsi, bet jis vi
sai nekreipė dėmesio nors Čia 
pat kelios merginos, matyt, jo 
geros pažįstamos, ragino ji mes
ti “beprasmį darbą”. Užtruko 
arti dvieju valandų, kol buvo 
daug kas išardyta, išimta ir bu
vo galima jau laisviau bagaži
nėje raktų jieškoti. Atliko dar

— Su apgailestavimu turiu 
pasakyti, kad religinis auklėji
mas kaikuriuose vienetuose ne- 
b u v o tinkamoje augštumoje. 
Kaltę turbūt turime prisiimti 
patys skautų vadovai ir, atleis
kite, kaikur kunigai kapelionai. 
Atrodo, reikėtų vieniems ir ki
tiems gerokai pasitempti. Rei
kia palaikyti glaudesnį ryšį tarp 
skautų vadovų ir kapelionų ge
resniam skautų religinio auklė
jimo stiprinimui. Kaikuriose vie
tovėse mūs vaikai pirmajai Ko
munijai paruošiami tiktai ang
liškai. Būtų gera, kad kapelio
nai galėtų juos atskirai paruošti 
lietuviškai. Stovyklų metu skau
tus reikėtų daugiau pamokyti 
lietuviškų maldų ir giesmių.

— Rodos, ir skautų sąjūdžiui 
nesvetimos naujovės. Ar numa
tote eiti tradiciniu keliu? O gal 
rengiatės reformoms?

— Iki šiol skautiškas tradici
jas buvo stengiamasi išlaikyti. 
Kiek leis aplinkybės, bandysime 
jas išlaikyti ir toliau. Kokių pa
grindinių reformų tuo tarpu ne
numatoma. Kur vadovai kreipia 
reikiamą dėmesį, tradicijos iš
laikomos. Č. S.

Naujai išrinktas vyr. skautinin
kas P. Molis

bą ir pasišalino, suinteresuo
tiems nespėjus nė padėkoti. Nu
ėjo plauti rankų ir jų tvarstyti. 
Iš akių galėjai matyti, kad jis 
džiaugiasi galėjęs padėti, būti 
naudingu. Kai minėta akronietė 
norėjo įspausti jam į rankas ža
lią banknotą, turėjo daug vargo 
įtikinti, kad paimtų. Jis juk ne 
už pinigą dirbęs ...

Ot, ir “plaukuotas” jaunimas. 
Atseit, geriausias pavyzdys, kad 
apie žmogų nebūtinai turi spręs
ti pagal j o plaukų ilgį. Kitą kar
tą kitoje vietoje viena moteris 
pasakojo, kad jos automobiliui 
nuleido padangą. Bandė ji pati 
keisti padangą. Prisistatė du jau
nuoliai (irgi ilgais plaukais), lie
tuviai, ir nekviečiami jai padė
jo, sutvarkė ir pasišalino, griež
tai atsisakę atlyginimo.

Tai tik du atvejai, bet jie to
kie ryškūs. Jų, tų gerųjų, yra 
neabejotinai aiški dauguma, tad 
jei kartais išgirstame apie vieno 
kito netinkamą elgesį, neturėtu
me į tai žvelgti perdaug tragiš
komis akimis. Krislų akyse vi
sur gali pasitaikyti,* bet svar
biau tos skaidrios lietuviškos 
akys, tokios tyros ir tiesios. 
Neseniai vienoje vietoje teko 
dėstyti pamoką augšt. lituanisti
nių kursų klausytojams. Jų bu
vo apie 10 — merginų ir vy
rukų. Išklausė su dideliu dėme
siu, nors kalbami dalykai nebu
vo jau taip labai įdomūs. Tai lie
tuviškoji informacija angliškai. 
“Lituanus” ir M. K. Čiurlionis. 
Bediskutuojant tas temas jautė
si jų noras kiek galint daugiau 
pažinti ir suprasti bei Įsisąmo
ninti tai, kas šeštadieniais kla
sėje dėstoma. Iš tiesų, toks mie
las ir ramus tas mūsų lietuviška
sis jaunimas.

Na, kaip atrodo pasaulis per to
kius akinius? Galiu pasakyti, 
kad jis atrodo toks, kaip ir šie 
asiliški akiniai — labai keistas 
ir net juokingas
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Ragaišis
Mama Įmaišė 
Piene ragaišį — 
Dėjo razinkų, 
Tešlą suminkė. 
Žiūri vaikučiai — 
Tešla jau pučias, 
Iš lėto plečias, 
Nor lipi aut pečiaus. 
Saukia mamytę — 
Ką reik daryti? 
Tešla ant pečiaus 
Sau pokštus krečia. 
Nieko netrūksta, 
Pyragas rūgsta, 
Greit ji iškepsiu, 
Sviestu patepsiu, 
Raugausit vaišėms 
Gardaus ragaišio.

Pirmi dantukai
Mano broliukui 
Dygsta dantukai — •
Nerimsta verkia, 
Akytėmis merkia.
— Turėk kantrybės. 
Duok man ramybės! 
Dantis turėsi — 
Valgyt galėsi!

Margiuko skundas
Au au au, sniegas jau sninga, 
Šalta darosi man.
Gal pajus tai šeimininkas
Ir išeis kieman.
Jau visai būda prakiuro, 
Skverbiasi šalna.
Man nereikia šilto kuro,
Tik pridengti ją.
Ką daryti? Šeimininkas 
Daug jau turi reikalų. • 
Šeimininkė susikrimtus 
Triūsia prie vaikų.
Au au au, likau aš vienas 
Užmirštas visų.
Mačiau aš vaikus šiandieną 
Greitai bėgant i šalis —
Štai ir Vytas — jis su batais 
Žengia pro duris,
Šaukia jis mane pamatęs, 
Bet ką gi pasakys?
— Neliūdėk, Margiuk, nešalsi! 
Štai plaktukas čia —
Tuk tuk tuk lentas prikalsiu, 
Šilta bus nakčia.
Bėgsim mes abu pažaisti, 
Pasidžiaugt žiema,
Kol prie puodo ir ragaišio 
Mus pakvies mama.

A. Abromaitienė

Momentai iš S. Amerikos lietuvių krepšinio žaidynių Klevelande 1969 m. Kairėje: Linas Stempužis 
(su sviediniu), 19 m. amžiaus, jaunių A klasės, pasižymėjęs rungtynėse su Toronto “Aušra“. Jis bu
vo išrinktas i vadinamą “Dream Team" komandą kaip vienas geriausių Klevelando apylinkėje. De
šinėje: vyrų B klasės rungtynės tarp Toronto “Aušros“ ir Klevelando “Žaibo“ — S. Miniotas ima 
sviedinį. “Aušra“ — praėjusių metų vyrų B klasės meisteris

Didžiosios sporto šventės išvakarėse

Gerbiamai VENCKEVIČIŲ šeimai, sūnui KASTYČIUI

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškia ir kartu

liūdi —

Šiauliečių sambūris Toronte

KASTYČIUI VENCKEVIČIUI

tragiškai žuvus, jo tėvelius FELĘ — VYTAUTĄ

VENCKEVIČIUS ir jo sesules JŪRATĘ ir PUTONĘ su -
*

šeima skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir )

kartu liūdi —

T. A. P. Bildu šeima

B. A. Dūdų šeima O. K. Sinkevičių šeima
Hamilton, Ont.

Kristus, šv. Petras ir ūkininkas
SENELIO PAPASAKOTA LEGENDA

Kartą Kristus su šv. Petru ap
sirengę vargšais lankė žmones. 
Vakare, grįžtant į namus, pradė
jo smarkiai lyti. Jie pasuko arti
mesniu keliu per rugių lauką. 
Juos pasitiko supykęs ūkininkas 
ir pradėjo išmėtinėti:

— Tik pažiūrėkit, kiek daug 
žalos jūs man padarėte! Kur tik 
žengėte pėdą, jau nebeaugs ru
giai!

Kristus ramiu balsu atsakė:
— Nesirūpink žmogau. Die

vas tau dešimteriopai atsilygins.
Rudenį ūkininkas net savo 

akimis nenorėjo tikėti. Ant ke

’ Kaip elgtis
Kai įeini į bažnyčią, visos kal

bos pasibaigia. Tyliai gražiai ei
ki per bažnyčią. Atsiklaupk ir 
persižegnok. Kai eini į suolą, tai 
nesiginčyk su broliu ar seseri
mi, kuris sėsis prie mamos ar 
tėvelio ar prie krašto. Kaip tė
veliai sakys, taip ir daryk. Kai 
jau suole, atsiklaupk ir pasi
melsk. Jeigu pamaldos dar nėra 
prasidėjusios, žiūrėk savo kny
gelę. Nežaisk su pirštais, ne
krapštyk nosies, nesidairyk per 
visą bažnyčią, nešnekėk su bro
liu ar seserimi, nežaisk su tuo, 
kas yra rankinukf arba ką atsi
nešei. Turėk kantrybės palauk-

lio, kuriuo perėjo vargšai, išau
go nepaparastai didelės ir 
brandžios varpos. Iš jų iškūlė 
daugiau grūdų, negu iš viso lau
ko.

Kitais metais tuo pačiu laiku 
ūkininkas sukvietė daug vargšų 
žmonių. Jis paruošė jiems gar
džius pietus, pavaišino ir visiems 
liepė tris kartus skersai ir išil
gai pereiti rugių lauką.

Kai atėjo derliaus nuėmimo 
laikas, ūkininkas labai nustebo. 
Derliaus visai nebuvo. Kodėl? 
Pagalvokite ir atsakykite patys.

A. Abr.

bažnyčioje?
ti, kol prasidės pamaldos.

Per pamaldas nekramtyk gu
mos, nežaisk su pirštais. Kai 
choras pradeda giedoti, tai neat
sisuk kaip mažas vaikas pažiū
rėti. Kai sėdi, nelaikyk kojos 
ant kojos, nesėdėk susikūpri
nęs. Kai atsiklaupi, kojas su- 
glausk. Jeigu turi dėti alkūnes 
ant kito suolo, neužsigulk ir ne- 
išsitiesk, nes atrodysi kaip gir
tas arba snaudžiantis. Kai kuni
gas sako pamokslą, mėgink ne
užmigti. Iš bažnyčios išeiki ty
liai.

Danutė Borusaitė, VII sk., 
Hamiltonas

Važiuojant autobusu
Lipant į autobusą, nereikia 

stumdytis—eiti is eiles. Šoferiui 
labai padedate, jeigu įlipant į 
autobusą turite paruoštus pini
gus ar bilietėlį. Jeigu šoferis sa
ko eiti į galą, tai eikite! Jeigu 
nėra vietos sėdėti, užleiskime 
vietą vyresniesiems. Atsiminki
me, kad ir mes būsime seni. Jei
gu berniukas kartu su mergai
te važiuoja, tai įlipant į autobu
są pirma eina mergaitė, o išli
pant berniukas ir paduoda ran

ką mergaitei — padeda išlipti. 
Šaligatviu eik savo puse — de
šine. Jeigu berniukas eina su 
mergaite, tai berniukas eina iš 
gatvės pusės — apsaugo mergai
tę nuo pavojų. Eidamas nevilk 
kojų — kelk augščiau. Susitikęs 
pažįstamą, pasisveikink.

Šitie maži dalykėliai parodo 
kokie mes esame. Parodykime, 
kad mes, lietuviai, esame man
dagūs.

Rūta Šiulytė, VII sk., Hamiltonas

Mandagumas svečiuose
Kai eini į svečius, negalima 

užmiršti mandagumo. Geriausia 
vieta parodyt mandagumą yra 
prie stalo. Visada ateik prie sta
lo. kai esi pakviestas. Nusimaz

gok rankas. Valgyk su šakute ir 
šaukštu. Peilis naudojamas tep
ti sviestui ant duonos ir pjovi
mui. Valgyk mažais kąsneliais. 
Kramtyk užčiaupta burna. Ne
mandagu kalbėti, kai maistas 
burnoj. Sriubą su šaukšto galu 
pilk į burną, bet ne iš šono 
siurbk. Baigiant sriubą, lėkštę 
palenk nuo savęs, bet ne prie
šingai, nes gali apsipilti.

Servetėlė naudojama rankom, 
lūpom nusišluostyt. Ji laikoma 
ant stalo ar ant kelių, kad dra
bužiai nesusiteptų.

Paragauk visko, kas yra ant 
stalo. “Prašau” ir “ačiū”—šiuos 
žodžius visada vartoki. Kalbėk 
tyliai. Triukšmauti prie stalo 
nemandagu. Sėdėk tiesiai. Nesi- 
supk kėdėje. Kai nevalgai, ran
kas gali laikyti ant kelių arba 
ant stalo iki riešo. Nemandagu 
alkūnes uždėt ant stalo.

Kai eini namo, neužmiršk pa
sakyti ačiū už viską. Gražiau
sia būtų paprašyti pas save.

Mandagiai elgtis prie stalo 
reikia ne tik svečiuose, bet ir 
namie.
D. Kronaitė, Hamiltonas. VII sk.

S. Amerikos lietuvių krepši
nio ir tinklinio pirmenybės 
įvyks balandžio 18-19 d. Čikago
je. ŠALFASS centro valdyba jas 
vykdyti yra pavedusi Vidurinių 
Vakarų sporto apygardos komi
tetui. Šios žaidynės rengiamos 
Š. Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių dvidešimtmečio proga, 
todėl joms ruošiamasi su rimtu 
dėmesiu.

Pirmosios žaidynės įvyko 
1951 m. Toronte. Čia ir buvo 
pradžia šio pobūdžio varžybų 
krepšinyje, tinklinyje ir vėliau 
visose sporto šakose. Žvelgiant 
iš perspektyvos į šį 20 metų 
laiko tarpą, norisi stabtelėti ir 
pasigėrėti iškilia krepšinio pra
eitimi, tuo gaiviu mūsų .spor
tuojančiu jaunimu, kurio pa
stangomis ir sugebėjimais davė
me progos nevienam svetimtau
čiui, nevienam svetimam kraš
tui ir apie Lietuvą daugiau su
žinoti.

Pačios įdomiausios ir gau
siausios dalyviais žaidynės įvy
ko didžiųjų krepšinio išvykų 
Pietų Amerikon ir Australijon 
išvakarėse. 1959 m. balandžio 
mėnesį Detroite IX-se sportinė
se Š. Amerikos lietuvių žaidynė
se dalyvavo virš 400 sportinin
kų. Gausiausiai buvo atstovauja
mas krepšinis su 9 vyrų A kla
sės. 6 jaunių ir 4 moterų koman
dom. Po šių žaidynių ir buvo 
padaryta 16 kandidatų atranka, 
iš kurių 10 po kontrolinių rung
tynių Čikagoje pagaliau buvo iš
leisti' į P. Ameriką, ši rinktinė 
atstovavo Š. Amerikos lietu
viams. Žaista 17 rungtynių ir 
laimėta iš jų 13. Žinant P. Ame
rikos kraštų pajėgumą krepšiny
je (Brazilija — tuometinis pa
saulio meisteris, Argentina — 
buvęs meisteris prieš tai, kiti 
kraštai — panašaus lygio), šioje 
išvykoje atsiekti rezultatai kal
ba už save. Antros žaidynės įvy
ko Toronte 1964 m. ankstyvą 
pavasarį. Šiose žaidynėse visi, 
kurie tikėjosi patekti rinktinėn 
(tada jau buvo planuojama krep
šininkų išvyka į Australija), žai
dė su ypatinga energija. Čia bu
vo sudaryta rinktinės būsimoms 
baltiečių žaidynėms Klevelan
de. o vėliau — jau pagrindinė 
rinktinė iš 11 geriausių žaidė
jų, kurie vyko Australijon. Aust
ralijoje buvo sužaistos 25 rung
tynės. įskaitant rungtynes su 
Australijos olimpine rinktine. 
Visi susitikimai mūsų buvo lai
mėti. Mūsų krepšinio lygis tuo

1970 naujiena!
GERIAUSIA DOVANA Į

LIETUVĄ -

SIGITAS KRASAUSKAS

metu buvo pačiame augščiausia- 
me lietuviškojo krepšinio istori
jos tarpsnyje.

Po išvykos Australijon, reikia 
pripažinti, visa eilė metinių žai
dynių nedavė gerų rezultatų. 
Jautėsi lyg ir smukimas žemyn 
krepšinio lygyje, organizaci
niuose reikaluose ir kt. Visuo
menės domėjimasis taip pat lyg 
ir sumenkėjo. Nuogąstauti ta
čiau nėra pagrindo, nes tai bu
vo lyg ir pirmieji ženklai ligos, 
kuri mėgino paralyžuoti mūsų 
veiklą. Pernai metinėse žaidynė
se Klevelande jau vėl dalyvavo 
42 komandos, 26 krepšinio ir 
16 tinklinio — iš viso 300 spor
tininkų. Nors vyrų A klasėje da
lyvavo tik 5 komandos, tačiau 
pirmą kartą buvo varžomasi vy
rų B klasėje tarp 4 komandų. 
Gausiausia buvo jaunių A grupė 
su 8 ir jaunių B su 6 koman
dom. Jeigu vyrų klasėse vyko 
normalaus pobūdžio žaidimas, 
tai jaunių abiejose klasėse buvo

LONDON,
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS ve

dė kun. K. Pečkys, SJ. iš Čikagos. 
Į jas atsilankė nemažai parapijie- v • **cių.

DVI TAURĖS... Londono “Tau
ro” kovo 21 d. surengtose Kanados 
krepšinio pirmenybėse buvo įteik
tos dvi naujos ir vertingos taurės: 
viena vyrų B klasės antros vietos 
laimėtojui, o antra jaunių A klasės 
antros vietos laimėtojui. Pirmoms 
vietoms atžymėti buvo taurės iš 
anksčiau. Londono apyl. valdyba, L. 
S. S. K. Tauras ir tuzinas pavienių 
londoniškių šiais metais įsteigė dvi 
minėtas taures jaunimo draugo ir di
delio sporto entuziasto Z. Paulionio, 
buv. Londono apyl. pirmininko ir 
mirusio 1969 m., atminimui. Laimė-

RODNEY,
DR. VVTAS E. ŽYMANTAS at

vežtas iš Toledo. JAV, ir palaidotas 
West Lome, Ont., katalikų kapinė
se. Velionis gimė Plokščiuose, prie 
Šakių: baigė Vytauto D. universite
tą ir 1940 m. gavo gydytojo diplomą; 
1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Toledo mieste; 1955 m. išlaikė reika
laujamus gydytojui egzaminus ir 
tam pačiam mieste visą laiką vertė
si praktika; mirė 1970 m. kovo 19 d., 
palaidotas kovo 19 d. West Lome. 
Šioje apylinkėje gyvena velionies gi
minės p. p. Jasinskai ir Kereševičiai. 
Velionies žmona yra H. Zymantienė- 
Jasinskaitė. Mišias atlaikė mons. V. 
Balčiūnas, kun. dr. J. Gutauskas ir 
kun. B. Pacevičius. Kapinėse atsi
sveikino dr. J. Balčiūnas draugų me-

matomi ryškūs bruožai moder
naus krepšinio, geros mokyklos 
atspalvis ir didelė viltis ateičiai, 
Taigi, dar pora metų ir iš šių 
jaunių be vargo pavyks sudaryti 
gal net ir geresnę rinktinę uz 
tą, kuri parvežė tokius iškilius 
laimėjimus iš Australijos.

Ko tikimės ir ką žada šių me
tų žaidynės Čikagoje? Iki šiol 
jau užsiregistravo žaidynėms 26 
krepšinio ir 15 tinklinio koman
dų. Krepšinio komandų skaičius 
dar gali pakilti. Tinklinyje di
delių staigmenų nesinorėtų tikė
tis — tai, atvirai kalbant, Čika
gos ir Klev*elando tarpusavio 
varžybos. Krepšinis, kaip visuo
met, ir šiais metais gali atnešti 
staigmenų. Netikslu dabar bū
tų spėlioti, kaip ši šventė pa
vyks, kas taps meisteriais ir 
pan. Apie tai pakalbėsime grįžę 
iš Čikagos. Sėkmės sportinin
kams ir šventės organizato
riams! Čikagos lietuvių visuome
nei linkėtina nepraleisti progos 
pamatyti mūsų sportą mylinti 
jaunimą.

ONTARIO
tojams jas įteikė p. Paulionieė, da
lyvaujant šeimos artimiesiems. Šios 
taurės sportuojančiam jaunimui kas
met primins tą asmenį, kuris tiek 
daug sielojosi jaunimo ir lietuvybės 
išlaikymo problemomis ir kuris degė 
didele meile sportui Kitas taures 
įteikė universitetų sporto vadovas 
ir treneris su 35 metų stažu J. Met
ras ir Tauro 1970. m. karalaitė L. 
Keraitė. Po to J. Metras su kitu as
meniu išskrido į Vašingtoną, D. C., 
atstovauti Kanadai ten vykstančioje 
krepšinio taisyklių konferencijoje. 
1968 m. Londonas, a.a. Z. Paulioniui 
stipriai talkinant, buvo įsteigęs irgi 
dvi taures Lietuvos penkiasdešimt
mečiui ir pirmoms pirmenybėms 
Londone atžymėti. D. E.

ONTARIO

A t A
JUOZUI S I M I N K E V I č I U I 

mirus, jo žmonai PRANEI, dukrai PRIMAI, sūnui 
VYTUI bei jų šeimoms ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą —

_ J. A. Rinkūnai

Mirus brangiam TĖVELIUI, mielą VIDĄ, broliukus, 

mamytę giliai užjaučiame ir kartu liūdime —'

Jaun. sk. “Jūratės“ draugovė

Hamilton, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

dikų ir ateitininkų korp. “Gajos” 
vardu, o V. Ignaitis — vietos lietu
vių vardu. Po laidotuvių Lietuvių 
Klubo patalpose suruošti užkandžiai.

“LITHUANIANS IN CANADA” 
knyga įteikta Rodney ir West Lor- 
ne bibliotekoms, vietos laikraščio re
daktoriui L. Lashbrook. Buvo užsa
kyti keturi egzemplioriai, kurių du 
Kanados krašto valdyba davė nemo
kamai. Vietinės bibliotekos ir laik
raštis yra suinteresuoti turėti išsa
mias informacijas apie kitas tauty
bes. Be to. laikraščio red. L. Lash
brook nuolat skelbia apie lietuvius 
teisingų ir palankių žinių.

PADĖKOS LAIŠKAI. Vietos B-nės 
valdyba ir Lietuvių Klubas pasiuntė 
20 siuntinių į Suvalkų trikampį. Da
bar gaunami laiškai, kuriuose gavė
jai džiaugiasi ir dėkoja už siuntinius. 
Ir ateityje manoma siųsti juos, nes 
pageidaujančių ir prašančių yra ne
mažai. Kr.

Nauji nariai ir Įnašai:
372. Navickienė, Natalija $100
373. Navicko, Vaclovo atmin. 100
374. Stasevičius, Albinas 100
375. Judickienė, D. 100
376. Varkavičius, Julius 100

Papildė įnašus:
7. Dr. A. Kaveckas iki S750 

77. Kr. kooper. “Talka” „ 400
87. Kr. kooper. “Litas” „ 500

Pulk. P. Genio atminimui aukojo po 
S10: P. Augaitis, B. Matulevičius, B. 
Sergantis, B. Stalioraitis, E. Šlekys.

Pirmieji trys nariai yra iš Hamil
tono. D. Judickienė ir dr. A. Kavec
kas gyvena Londone, J. Varkavičius 
— Toronte, šiais metais visi lietuvių 
bankeliai padidino savo įnašus. Vi
siems aukotojams Fondas nuoširdžiai 
dėkoja. Inž. L Mališka sutiko perim
ti Fondo įgaliotinio pareigas Mont- 
realyje, kur taip sunkiai gaunami 
įnašai. Neskaitant kelių organizaci
jų, tik 35 Montrealio lietuviai įsto
jo į Fondo narius su šimtinėmis. Be 
“Lito”, niekas ten daugiau šimtinės 
nėra davęs nei padidinęs. Įgaliotiniui 
teks gerokai pasidarbuoti montrea- 
liečiams išjudinti. Toronto lietuviai 
jau sudėjo $24.000. Montrealiui rei
kėjo sudėti bent pusę, o sudėjo tik 
S5.000. KL Fondo kvotos apylinkėms 
yra nedidelės — S2.000 — $4.000, tik 
didmiesčių apylinkės turi didesnes 
kvotas: Torontas — $35.000, Mont-

realis — $20.000, Hamiltonas — 
$10.000. Amerikos Liet. Fondo kvo
tos: Čikaga — $240.000, Niujorkas — 
$120.000, Detroitas ir Klevelandas — 
po $100.000, Los Angeles — $90.000. 
Kanados lietuviams tik dešimtadalį 
tenka sudėti. Pasistengę galėtume 
KL Fondą papildyti iki $100.000 per 
dvejus metus. P. LELIS,

ižd. ir vajaus vedėjas

GYDYTOJŲ ĮNAŠAI 
KL FONDE

Sungaila Juozas ir Matukas Anta
nas — po $1000, Pacevičius Anta
nas $700, Kaveckas Antanas ir Sa
kalauskas Julius — po $500. Pace
vičius Stasys, Gustainienė Ona ir 
Naikauskienė Dana — po $200. Po 
$100: Yčas Jonas, Mališka Jonas, še- 
mogas Jonas, Arštikaitytė Marija, 
Jasevičiūtė Emilija, Užupienė Aldo
na, Stonkus St (Saskačevanas), 
Norvaišienė E., Gailius Anzelmas, 
Kazlauskas Sigitas, Saikus Ant., 
Kvedaras V. D., Suima V. (Sask.). 
Gudjurgis P., č. S. Bendras 23 gydy
tojų įnašas iki šiol — $5800.

DAKTARŲ ĮNAŠAI: 
po $100: Nagys Henrikas, Lukoševi
čius Petras, Pavilanis Vytautas, Ra
mūnai A. ir M., Šidlauskaitė Agota, 
Fimšaitė Jadvyga, Tanner Jūratė, 
Petrulytė-Jonienė B., Zubrys Alfon
sas.

Galvosūkis
Įrašykite skersai:

1. Kuo girdime?
2. Senas žmogus
3. Kuo tveriame darželius?
4. Judoma vežimo dalis
5. Gyvulys, kuris duoda pieną
6. Veido dalis
7. Paukštis, mėgstąs vandenį
8. Greit suliepsnoja
9. šeimos galva

10. Kuo žiūrime?
11. šviečia danguje

Perskaitę išilgai 12 eilutę, su
žinosite kas pasiekė mėnulį.

svinvNoaišv

LAIŠKAS
MIELOJI SENELE,

Angliškoje mokykloje man se
kasi labai gerai ir visi mano 
draugai irgi yra patenkinti. Ma
no mokytoja yra iš Anglijos ir 
turi tipišką akcentą, tai kartais 
yra sunku ją suprasti. Lietuviš
koje mokykloje irgi einasi man 
gerai. Aš dar priklausau lietu
viškai tautinių šokių grupei. 
Mūsų grupė pasirodė per Vasa
rio 16 dienos minėjimą.

Ši žiema yra labai šalta, todėl 
labai laukiu vasaros. Su meile — 

Rasa 
(Rasa žemaitaitvtė. Vila sk.)

DIDŽIAUSIA VERTĖ 
PAŽYMĖJIMAI 
SPECIALŪS RUBLIŲ 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
Jūsų giminės galės pasirinkti 
iš daugelio rūšių puikiausios 
kokybės gaminiu Vnešposyh 
torg svetimos valiutos krautu
vėse tž PUSĘ KAINOS AR 

DAR PIGIAU.
Prašykite mūsų naujų nemoka

mų katalogų.
INTERTRADE EXPRESS 

CORP.
125 East 23-rd St, New York, 

N.Y. 10010, USA.
SVARBU!

Mes priimame automobilių ir 
apartamentų užsakymus

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

“Aš žinau, kad 
vėžys gali būti 
nugalėtas”

Mrs. William Dennison 
Toronto, Ont.

Vėžys gali būti nugalėtas. 
Jūsų doleriai yra reikalingi 
dabar tęsti kovai. Stiprin
kite viltį ir pagalbą. Kai 
savanoris aukų rinkėjas už

eis, būkite duosnūs.

CANADIAN
CANCER
SOCIETY

VB22W.

22 Davisville Ave, Toronto 7.
............................

Jūsų egzempliorius
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Susipažinkite su Ontario provincijos 
finansine būkle.
Šios informacijos pilnas tekstas 
atspausdintas drauge su 
atitinkamais dokumentais.
Ji taipgi pateikiama suprastinta, 
lengva forma išaiškinanti visus 
pagrindinius biudžeto klausinius.

PRAŠYKITE NEMOKAMO EGZEMPLIORIAUS

ADDRESS

NAME

CITY

The Hon. Charles MacNaughton, 
Treasurerand Minister of Economics, 
Queen’s Park,Toronto 182, Ontario.

Please forward
□ The 1970 Ontario Budget

—Complete text and supporting papers
□ The 1970 Budget Digest 

—Budget highlights in simplified form



"Poilsis ant laiptų”
PR. NAUJOKAITIS *

Štai turime po ranka skoningai išleistą poezijos knygą — Vy
tauto Karoso vienintelį kūrybos rinkinį, pirmąjį ir paskutinį, nes 
tai pomirtinė knyga, išleista šeimos rūpesčiu. Kultūrinis pamink
las autoriui, su muziko Juozo Strolios (jau irgi mirusio) įvadiniu 
žodžiu apie gausios Karosų šeimos muzikinius ir kitokius talentus. 
Titulinis puslapis pieštas K. Veselkos, spaudos darbai atlikti M. 
Morkūno spaustuvės. Įdėtas autoriaus atvaizdas ir autografas, su
silaikyta nuo pilnesnės biografijos ir kūrybos vertinimo. Pagirti
nas leidėjų kuklumas!

V. Karoso vardas kūrybos pasaulyje mažai kam žinomas, nes 
autorius, atrodo, nesiveržė su savo poezija į viešumą, kūrė užda
rumoje, lyg ir sau pačiam. Egotistiniai motyvai, tiesa, vyrauja rin
kinyje, bet apsčiai esama brandžių posmų, kuriais V. Karosas įko
pia i mūsų poezijos pasaulį. Estetiniu jausmu autorius priima di
dįjį ir mažąjį pasaulį ir egzistenciniu gilumu mėgina suvokti gy
venimo prasmę:
Menu, kaip javas javui skundės, ir kaip virpėjo epušė miške, 
Kaip tvenkinio vandens ūžimas, mane ilgai lydėjęs ir kankinęs, 
Lėtai išseko ir nutilo, lyg vėjas rudenio kimus (69 p.).

Visas pasaulis kupinas grožio, o gyvenimas — lyg šventas at
našavimas: • .
O Viešpatie!
Dėkingas Tau esu, kad leidai man kančioj akimirką pabūti. 
Priimk šią auką paskutinę, priimk ir neatstumk manęs, 
Nes aš jaučia, kad greit, kad Tu man greit paliepsi kristi 
Ir vėl nubust
Tada tik Tavo garbei, Tavo šlovei aš seksiu ir akimirkas ir amžius, 
Į tolį skriesiu, tartum meteoras, nušviesdamas miglas naktų. . 
O žvaigždės seks mane, spindėdamos grandinių milijonais.
Jos neš ugnis, gėles ir vandenį,
Jos atgaivins erdvėj seniai užgesusias ir žuvusias kometas, 
Kurios naujai užgims ir prisikels many;
Jos vėl žėrės, banguos, judės visomis kryptimis,
Lyg krintančios uolos išjudintas ir įsuptas vanduo, — (15 p.).

Duotoji ištrauka rodo autoriaus vaizduotę ir linkimą į baro
kini, apkrautą stilių. Kaikur vaizdavimas veržiasi tapybiniu ryš
kumu ir spalvingumu (“Vakaras”, 50 p., “Nakties belaisvis”, 36 p.). 
Savo vidaus nuotaikai išreikšti autorius naudojasi plačiais gamtos 
vaizdais, didingais paveikslais — su kylančia ryto saule, su nakties 
šviesomis ir paslaptimis, su kalnų didybe ir spindėjimu, su riedan
čio akmens dinamika, su vandenų tekėjimu, su šaltinių tamsiomis 
gelmėmis. Jo eilėraščio eilutė ilga, išsitęsusi, nevienodo ilgio, pa
grįsta ilgais ritmo periodais, savo stiliumi ir išvaizda primenanti 
V. Mačernio stilių. Net ir visoje V. Karoso pasaulėjautoje, pasau
lio ir gyvenimo prasmės suvokime ir atskleidime jaučiama V. Ma
černio įtaka. Visas “Velnio tilto” ciklas labai artimas V. Mačernio 
vizijoms.

Aštresniu kritikos žvilgsniu vertindami V. Karoso poetinį pa
likimą, turime pasakyti, kad daug motyvų ir išraiškos priemonių 
kitų kūryboje skaityta, Įsiminta, taigi nei nauja, nei labai Įspūdin
ga, ypač" kad kitur stipriau ir magiškesniu žodžiu išsakyta. Ir tas 
vaizdų perkrovimas, kai jie nėra ypatingai nauji, nėra pagirtina sa
vybė. Stiliaus suprastinimas kartais leidžia autoriui pasiekti gi
lesnio Įspūdžio. Pvz. eilėraščiai “Naktis perone”, toliau “Žydra 
naktis”, “Žiemos vakarui”. Pasisekusiu reikėtų laikyti ir P. Vai
čaičio eilėraščio “Yra šalis” parafrazę. Tai lengvesnio, lankstesnio 
stiliaus pavyzdžiai, grakštūs ir pakankamai savaimingi. Iš sunkio
jo stiliaus kurmiu savaimingumu issiskina Nesikeičiančios kas
dieninės būties iškarpa”. Tai kūrinys, atremtas Į dabarties niūrią 
kasdienybe, dvelkiąs apčiuopiamu realizmu, nukrečiąs šiurpu. Tai 
vienas labiausiai savitų V. Karoso kūrinių.

“Poilsis ant laiptų” yra gražus paminklas mirusiam autoriui. 
Jis vertas ir poezijos mėgėjo dėmesio.

Vytautas Karosas, POILSIS ANT LAIPTŲ. Poezija. Išleido Ona 
Karosienė ir Violeta Karosaitė. Čikaga 1969 m., 90 psl., didelio formato, 
gerame popieriuje, kietais viršeliais. Gaunama pas platintojus ir krei
piantis šiuo adresu: Mrs. O. Karosas, 7351 S. Artesian Ave. Chicago, 
Ill, 60629, USA. Kaina $4.00.

★ ★ ★

7 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1970. IV. 9 — Nr.

d KlILTinaiVEJE VEIKLOJE

| LIETUVOS KANKINIU | 
j KOPLYČIA | 
| SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, S 
5 garsiausioje pasaulio vietoje, g
| jau baigiama įrengti. |
S KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO g 
I TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BŪTI ŠIO § 
| PAMINKLO KŪRĖJŲ TARPE. |

1 Siu metu liepos 7 diena į
fe v ft

S koplyčia bus dedikuota. |
| Savo auką atsiųskite prieš |
S koplyčios dedikaciją. • • §
g Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, S 
£ 270 J, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA

Atsiųsta paminėti
Kazys Musteikis, PRISIMINIMŲ 

FRAGMENTAI. Nidos Knygų Klubo 
leidinys 77 nr. Londonas, 1970 m„ 
126 psl. Kaina — $2 arba $2.50 (kiet. 
viršeliais). Adresas: Nida Press. 1 
Ladbroke Gardens, London, W. 11, 
Gr. Britain.

Vincas Maciūnas, VINCAS KRĖVE 
SAVO LAIŠKUOSE 1944—1954 m. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 
Čikaga 1970 m., 49 psl. Kaina — $1. 
‘ Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St. Chicago. HL 60629, USA.

Bronys Raila, DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Akimirksnių kronikos 2. 
Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, 
361 W. Broadway, So Boston, Mass. 
02127, USA. Išleista 1970 m. 1000 egz. 
tiražu, 560 psl. Iliustravo dail. Kos
tas Jezerskas.

Gabija nr. 3-4, 1969 m. gruodis.
- LSS skaučių seserijos vadijos laik

raštėlis, 6346 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Kazimieras Barėnas, TŪBOTO 
GAIDŽIO METAI. “Nidos” Knygų 
Klubo leidinys 76 nr. Išleistas Londo-

- ne 1969 m., 438 psl. Kaina — $2.50 
arba $3.00 (kietais viršeliais). Adre
sas: Nida Press, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, Gr. Britain.

Sekmadienių ir šventadienių Mi
šios nr. 1, 1970 m. balandis. Velykų 
sekmadieniai: antras; trečias, ketvir
tas, penktas. Leidėjas — Amerikos 
Lietuvių R. Katalikų Kunigų Vieny
bė. Spaudai paruošė prel V. Balčiū
nas ir kun. V. Zakaras. Kaina: vienos 
knygelės — $0.25. užsakant nema-

APLANKYKI 
MANO KRAŠTĄ 
Aplankyk mano tėvynę. 
Viešpatie,
Saulėmis nuglostyki laukus 
Ir kiekvienus namus. 
Kalbėki širdimi
Kiekvieno brolio vargano, 
Kalbėki ašara,
Kuri sunkesnė
Ir ui laika.
Braidyki mūsų kloniais. 
Viešpatie,
Baltam sniege pasiauski
Su vaikais.
Juk Tu žinai, juk Tu žinai. 
Kokie bedaliai mes ... 
Atšildyk savo saujose 
Mūs ežerus,
Krauju prigėrusias. 
Kiekvieno laiko žingsniuose, 
Mūsų žemes.
Aplankyki mano kraštą. 
Viešpatie,
Ir už mane!

žiau 25 egz. — po $0.15. Užsakymus 
priima: Immaculata Press, Putnam, 
Conn. 06260, USA. .

Petras Maldeikis, MEILĖ DVIDE
ŠIMTAJAME AMŽIUJE. Lietuvis 
kos Knygos Klubo leidinys. Čikaga 
1970 m., 273 psl., kaina $5. “Draugo” 
spaustuvė, 4545 West 63rd St, Chi
cago, DI. 60629, USA.

O. B. AUDRONĖ

Dailininkas Leonas Urbonas, viduryje, savo darbų parodos atidaryme Totonte

Dvi pasakų plokštelės
1969 Lietuvių Švietimo ir Šei

mos Metai neužmiršo ir mažu i u 
lietuviukų. Pasakų pasaulį gy
vu žodžiu, daina ir muzika jiems 
atskleidė dvi dėmesio vertos il
go grojimo plokštelės: Birutės 
Pūkelevičiūtės “Antrieji žirgi
nėliai” ir aktoriaus Leono Ba
rausko rečitalis. Pirmoji išleis
ta Diemantės ir Sauliaus Grėb- 
liūnų Čikagoje, antroji — Fine 
Music Records bendrovės Kleve- 
lande.

Birutės žirginėliai
B. Pūkelevičiūtė jau prieš ke

letą metų buvo davusi vaikams 
skirtą “Žirginėlių” plokštelę, 
dėl kurios naująją jai teko 
pavadinti “Antraisiais žirginė
liais”. Pastarosios turini sudaro 
keturios eiliuotos pasakos — 
“Vasaros pasaka”, “Kalėdų do
vana”, “Klementina ir Valenti
na”, “Rimas pas Kęstuti”. Kad 
B. Pūkelevičiūtė turėjo galvoje 
mažuotius klausytojus, liudija 
nesudėtingas pasakų siužetas, 
dėmesys gamtai ir jos gyvūni
jai. “Vasaros pasakoj” peliukai 
ir varliukai dažo pievą, “Kalė
dų dovanoj” laiškanešys Ežys at
veža kokoso riešutą voverytei 
Barborytei iš jos draugės bež- 
džionytės tolimajame atogrąžų 
miške. “Klementinoj ir Valenti
noj” pagrindinė veikėja yra viš
tytė Klementina, kino ekrane 
stebinti žuvytės Valentinos rū
mus, vėžiuko dovanotą auksinę 
suknelę, kurią užsivilkus, Va
lentina tampa auksine žuvele. 
Kuklių pasakaičių rėmuose ne
sunku atrasti pamokančią minti 
— būti darbščiu, draugišku, 
siekti didesnės už auksą gyve
nimo prasmės. Kai vištytė kle
mentina. susižavėjusi auksine 
žuvele Valentina, prašo mamą 
ir ją aprengti auksu, jos laukia 
netikėtas atsakymas — auksine 
gali padaryti tik širdis, ne puoš
nus drabužis. Beždžionytė ne
siųstų riešuto voverytei Barbo
rytei, jeigu būtų užmirštos su
sitikimo dienos, užgesusi nuoto
lio nutraukta draugystė. Čia ne
sunku Įsivaizduoti Atlanto pla
tybių atskirtus lietuviukus tėvy
nėje ir išeivijoje. Keičiamasi 
laiškais, sveikinimais, dovano
mis, nors dažniausiai net labai 
artimi giminaičiai nėra matę 
vienas kito.

Žingsnis istorijon
Ilgiausia yra ketvirtoji pasa

ka “Rimas pas Kęstuti”, kurio
je dabartis sujungiama su gilia 
praeitimi. B. Pūkelevičiūtė pa
sakų mėgėją Rimą, pasikvietusi 
talkon sapnus dalinanti nykštu
ką Barzduką, ant debesėlio nu
skraidina i senuosius Trakus. 
Geografijai’ tarnauja Rimo pa
keliui matoma Palanga, Nemu
nas, Kaunas, Neris, Vilnius, kol 
pagaliau mėnulio spinduliu jis 
nusileidžia į istorijos gelmes 
miške. Rimui, XX a. atstovui, 
keista, kad ant jiešmo iškeptas 
jautis valgomas be šakučių, kad 
Kęstučio šalmo nepuošia pa
veiksluose matyti ragai ir kad 
mažasis Vytukas dar nė negal
voja tapti Vytautu Didžiuoju, 
apie kurio darbus jis yra skai
tęs knygose. Švelniu humoru nu
skaidrinta pasakaitė, be abejo
nės, vaikams turės istorinės ver
tės. Galbūt net paskatins juos 
domėtis knygomis, jieškoti žinių 
apie Kęstuti, Vytautą ir Birutę.

Visos keturios pasakaitės pa
įvairintos Fausto Strolios sukur
tomis dainelėmis ir muzikine 
palyda. Pati plokštelė yra B. 
Pūkelevičiūtės režisuotas vaidi
nimas, kuriame dalyvauja akto
riai — Zita Kevalaitvtė-Visoc- 
kienė. Alfas Brinką, Algimantas 
Dikinis, Vytautas Juodka, Kazys 
Veselka ir pati autorė. Mažes
niesiems klausytojams pasakas 
bus sunkoka suprasti dėl vaidi
nimo vyksmo, kuris aktorius 
kartais verčia skubėti. Daline

Sportas nr. 19. 1969 m. gruodis. 
Siaurės Amerikos lietuvių sporto žur
nalas. Leidėjas — § ALF AS Sąjun
gą. Administruoja Jaroslavas Kepe
nis, 356 East 30th St, Paterson, N. 
J. 07504, USA.

kliūtimi į mažųjų širdis tenka 
laikyli autorės ’pasirinktą eilia
vimą — rimų sąskaita vartoja
mus išeivijos vaikams negirdė
tus žodžius ir net išsireiškimus. 
Nedaug mažųjų pvz. žinos, ką 
reiškia vaišėse Kęstučio tartas 
raginimas Rimui: “Na, tai kirsk 
už du!”

Plokštelės Įrašyme talkino: 
Diana Galdikaitė, Gaida Visoc- 
kytė, Vytautas Bilitavičius, An
tanas Eringis, Audrius Gutaus
kas, Čikagos vyčių choro nariai, 
smuikininkas Alfonsas Paukš
tys, įrašų efektus tvarkęs Fe
liksas Daukus. Plokštelės ap
lanką puošia Kazio Veselkos 
piešiniai. “Antrųjų žirginėlių” 
stereo ir mono plokšteles gali
ma gauti Karvelio prekybos na
muose. 2501 West 71st St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Leono dailusis žodis
Rašinio pradžioje Klevelande 

išleistą antrą pasakų plokštelę 
pavadinome aktoriaus Leono 
Barausko rečitaliu, nors aplan
ke jis pristatomas tik kaip pasa- 

' kotojas. L. Barauskas seka Ju
liaus Kaupo “Arlekino meilę”, 
Jono Meko “Vasaros naktis”, Jo
no Basanavičiaus “Žemaitišką 
pasaką”, Butkų Juzės “Žemaičių 
stiprybę” ir liaudies pasaką 
“Močeka”. Muziką parašė ir di
riguoja Stuttgarto simfoniniam 
orkestrui kompoz. Darius La
pinskas, dainuoja — Aldona 
Stempužienė, Dalia Kučėnienė, 
Bronius Mačiukevičius, timpanų 
solistas — Franz Triltsch. Tai
gi, šios plokštelės Įrašymas yra 
liuksusinio pobūdžio, su dauge
liu žymių vardų ir net simfoni
niu orkestru, bet visdėlto pa
grindinė našta tenka pasakų se
kėjui L. Barauskui. Pasakas sek
ti galima-ir be muzikos, o vien 

' tik muzika jų neatkursi. Net ir 
pasakų siužetais parašyti bale
tai reikalingi šokėjų. D. Lapins
kui ši kartą teko uždavinys spe
cialiai sukomponuota muzikine 
palyda talkinti L. Barauskui. Ji 
ypač ryški “Arlekino meilėje”, 
“Vasaros naktyse” ir liaudies 
pasakoje “Močeka”.

L. Barauskas turi gražaus 
tembro gerai apvaldytą balsą, 
kuriam netrūksta spalvų skaito
mo kūrinio nuotaikai perduoti. 
Maloni staigmena yra J. Basa
navičiaus ir Butkų Juzės pasa
kos. atliekamos pasigėrėtinai 
gražia žemaičių tarsena. Turbūt 
daug klausytojų sutiks, kad L. 
Barausko stiprybės viršūnė šioje 
plokštelėje yra J. Basanavičiaus 
“Žemaičių pasaka”, kurioje jis 
žodžių kartojimu meistriškai 
perduoda “d o r n i ų” (durnių) 
veiksmus. Rodos, taip ir matai, 
kaip durnius lipa i medį, kaip 
bando skristi ir kaip pagaliau 
gauna keptuve i galvą. Vien tik

< JANINA DEGUTYTĖ
>

<

<

■

KRAUJAŽOLĖ
Krauju nutaškytos sienos. 
Keliai duobėti ir tylūs. 
Mano laukų kraujažole. 
Pieno puta iškilus ...
Lyg tvarsčiai drobiniai boluoja 
Ant kauburių, ant griuvėsių ... 
Išgydei žemės žaizdas, 

Į Ties ugniavietėm išsitiesus ... 
Prie spygliuotos vielos .

nuolaužų, 
Prie kulkom išarkotO ąžuolo 
Baltu debesiu prigulei, 
Visagydanti mūsų kraujažole... 
Ant žiedyno trapios žvaigždės 
Tokios mažos ir didelės 

pėdos... 
Nežinau, tu silpna ar stinri... 
Kelios vasaros tau pažadėtos?.
Mes abi tuo dangum

alsuojam ... 
Mus abi ta žemė pagimdė ... 
Nešk lankoms — už mane — 

savo baltą 
Pirmapradę, neliestą rimtį... 
(Iš poezijos rinktinės 
“Mėlynos deltos”) 

»

i

dėl žemaitiškų pasakų plokšte
lę patartina Įsigyti šeštadieni
nėms mokykloms ir su žemaitiš
ka šnekta supažindinti vyresnių
jų skyrių mokinius. Nuobodžiau
ti jiems neleis ir kitos pasakos.

; Muzika ir daina
Iš pasakų rėmų iškrinta J. 

Meko “Vasaros naktys”, kurios 
iš tikrųjų yra tik lyriniai lie
tuviškos gamtos vaizdai. Kažin 
ar reikėjo D. Lapinskui fone 
Įvesti A. Stempužienės dainavi
mą ir niūniavimą. Karunką pri
menanti melodija klausytoją nu
kelia ne i vasaros naktis, bet į 
bažnyčią iškilmingų atlaidų me
tu. Be to, nejučiomis gimstantis 
smalsumas išgirsti A. Stempu
žienės niūniuojamus žodžius nu
kreipia dėmesį nuo L. Barausko. 
Jos žodžių taip ir neįstengi iš
šifruoti, o L. Barausko klausai
si tik viena ausimi. Muzikiniai 
intarpai gerokai ištęsė pasaką 
“Močeka”, kurioje pamotė tom 
pačiom muzikinėm priemonėm 
podukrą šaukia net tris kartus. 
Visdėlto D. Lapinskui ir jo tal
kininkams pavyko išgauti pvz. 
puikų gaidžio ir šuns Įspėjimo 
našlaitei efektą. Taigi, muziki
niai Įtarpai turi ir teigiamų pu
sių, pertraukdami pasakos sekė
ją L. Barauską. Atrodo, šiai pa
sakai kompoz. D. Lapinskas bus 
skyręs pagrindinį dėmesį ir savo 
didžiausią išradingumą. “Arleki
no meilėje” tenkinamasi tik mu
zikiniu fonu, o žemaitiškose pa
sakose L. Barauskas paliekamas 
beveik vienas su nežymia timpa- 
nisto paspirtim. .

Plokštelės aplanką apipavida
lino ir grafikos kūriniu padabi
no dail. Vytautas Ignas. Stereo 
plokštelę už S6 galima gauti pas 
leidėją: Fine Music Records. 
4249 Lambert Rd., Cleveland. 
Ohio 44121, USA. Čia taipgi ga
lima Įsigyti kitas tuo pačiu metu 
išleistas plokšteles — A. Stem
pužienės Įdainuotas operų ari
jas. D. Lapinsko “Septynias vie
natvės” ir “Ainių dainas”. Įra
šas buvo padarytas V. Vokieti
joje'. A. Stempužienės palyda 
šiose plokštelėse — D. Lapinsko 
diriguojamas Stuttgarto simfo
ninis orkestras. (Toronte D. La
pinsko. A. Stempužienės, L. Ba
rausko plokšteles platina Alfa 
Radio and TV — A. Čižikas. 295 
Roncesvalles Ave.). V. Kst.

VITAS GRUZDIS — Tino Gros
si, lengvosios muzikos ir opere
tinis doinininkos, dalyvaująs te
levizijos programose JAV-se ir 
įvoiriose operetėse. Jis sutiko 
dolyvouti pirmų kortg Niujorko 
lietuvių operetės choro metinio- 
me koncerte bolondžio 11 d. Be 
to, programoje dolyvous: akto
rius L Barauskas, kompoz. D. 
Lapinskas ir moterų choras, va
dovaujamas muz. M. Cibo

KOMPOZ. B. MARKAIČIO, SJ, 
oratorijos “Šimtas saulių” premje
ra įvyko Čikagoje, Lojolos universi
teto bažnyčioje, kurią puošė dail.
A. Valeškos iki lubų kylanti moder
ni saulių ir paukščių kelio mozaika 
prie didžiojo altoriaus. Lojolos uni
versiteto šimtmečiui skirtos orato
rijos tekstą buvo parašęs jėzuitas 
poetas B. Akers. Taigi /‘Šimtas sau
lių” yra dviejų jėzuitų — lietuvio 
kompozitoriaus ir amerikiečio poe
to kūrinys. Oratoriją atliko kompoz.
B. Markaičio, SJ, diriguojamas sim
foninis orkestras, šimto studentų 
choras, studenčių nonetas, daininin
kų kvartetas, aštuonių balerinų gru
pė ir melodeklamatorius poetas B. 
Akers, SJ. Pagrindinė darbo našta 
teko lietuviams. Studenčių nonetą, 
kuriame dalyvavo lietuvaitės V. Gri- 
gelaitytė, Ž. Numgaudaitė ir N. 
Prackailaitė, buvo paruošusi “Aidu- 
čių” vadovė A. Stephens-Steponavi- 
čienė. Dainininkų kvartetą turėjo su
daryti lietuviai solistai — sopranas 
D. Stankaitytė, mezzo-sopranas R. 
Mastienė, tenoras S. Baras ir barito
nas A. Brazis. Iš gastrolių Australi
joje laiku nesuskubusį grįžti S. Ba
rą pakeitė amerikietis tenoras Wah- 
man. Balerinų grupėje buvo dvi lie
tuvaitės — K. Benkus ir N. Mikota. 
Drabužių eskizus maldą insceniza- 
vusiom balerinom sukūrė dail. Br. 
Jameikienė, apšvietimą tvarkė Č. Ru- 
kuiža.

DAIL. ADOMO GALDIKO pomir 
tinė tapybos darbų paroda Čikago
je, Čiurlionio Galerijoje, rengiama 
balandžio 11—19 d. d.

SOL. G. BUTKUTĖS - ČAPKAUS 
KIENĖS, soprano iš Montrealio. 
koncertu Čikagos Jaunimo Centre 
buvo atžymėtas “Draugo” romano 
XIX konkurso premijos įteikimas. 
Iškilmėje negalėjo dalyvauti nei 
premiją už romaną “Rugsėjo šešta
dienis” laimėjusi Birutė Pūkelevi
čiūtė, nei dolerių tūkstantinę parū
pinęs mecenatas Zigmas Umbražiū- 
nes. Romano ištrauką skaitė ir Puti
no eilėrašti “Mocartas” deklamavo 
jaunimo atstovė Karilė Baltrušai
tytė. Plačią koncertinę programą at
vežė viešnia iš Montrealio Gina But- 
kutė-čapkauskienė. Lietuviškajai da
liai atstovavo A. Kačanausko, S. Gai- 
levičiaus, Br. Budriūno, K. Kavecko, 
VI. Jakubėno, K. V. Banaičio, V. 
Kuprevičiaus dainos, tarptautinei — 
Haendel, Campra, Sibella. Bishop 
kompozicijos, operų pasauliui — G. 
Verdi “Rigoletto”, “Traviatos”, F. 
Flotow “Martos” arijos.

PIANISTĖ RAIMONDA APEIKY- 
TĖ, San Fernando Valley kolegijos 
muzikos fakulteto pianino klasės va
dovė, surengė J. S. Bacho, M. Ravel.
L. Beethoven, F. Chopin kūrinių reči
talį Los Angeles Immaculate Heart 
kolegijos auditorijoje. Koncerto pro
grama buvo ta pati, kaip ir San'Fer- 
nondo Valley kolegijoje įvykusiame 
rečitalyje, tik ši kartą R. Apeikytė 
ją papildė J. Gruodžio variacijo
mis B-Dur. lietuvio kompozitoriaus 
kūrinyje pabrėždama tirštas parale
linių tonų linijas.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO me
ninės fotografijos ir skaidrių kon
kurso patikslinti rezultatai: nuot
raukų grupėje I premija teko J. 
Prapuolenio “Žuvėdroms”, II — K. 
Daugėlos “Planui”, III — V. Kau- 
liaus. SJ, “Ribotumui”; skaidrių gru
pėje I premiją laimėjo J. Prapuole
nio “Kalėdos”, II — A. Jelionio “Ra
mybė”, III — J. Sablausko “Ruduo”.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BO susirinkimas buvo skirtas dail. 
Albinui Elskui. Su jo kūryba supa
žindino 23 išstatyti akrilikos darbai. 
Dail. A. Elskų susirinkimo dalyviams 
pristatė ir jo vitražų skaidres rodė 
dail. V. Vizgirda. Jo teigimu. Ame
rikoje plataus pripažinimo vitražo 
srityje yra susilaukę trys lietuviai 
dailininkai — V. K. Jonynas. A. Va- 
leška ir A. Elskus. Su dėmesiu bu
vo išklausyta A. Elskaus paskaita 
“Žvilgsnis į modernųjį meną”.

ČIKAGOS UNIVERSITETE įvy
kusiame lietuvių atstovų ir šios 
mokslo institucijos vadovybės susi
tikime buvo oficialiai atžymėtas lie
tuvių kalbos kurso Įtraukimas į se
kančių mokslo metų programą, žo
dį tarė ir $5000 čekį universiteto 
rektoriui mokslo reikalams J. Wil- 
šonui įteikė JAV Lietuvių Fondo ta
rybos pirm. dr. G. Balukas. Lietuvos 
vardu universitetą sveikino genera
linis konsulas dr. P. Daužvardis. pri
mindamas iškilmės dalyviams, jog 
lietuvių kalbos kurso įvedimu pager
biama Lietuva. Lingvistikos depar
tamento direktorius prof. E. Stan
kiewicz džiaugėsi, kad universiteto 
programą praplės lietuvių ir baltų 
kalbų studijos. Čikagos universiteto 
slavistikos departamento sekančių 
mokslo metų paskaitų kataloge bus 
atžymėti trys lietuvių kalbos ir trys 
lietuvių bei baltų lingvistinių studijų 
kursai, kuriuos “associate” profeso
riaus titulu dėstys dr. P. Jonikas. 
Jam pagalbininku planuojama gauti 
universitetą baigusį ir mokslinio 
laipsnio lingvistikoje siekiantį asis
tentą. Tokiu atveju prof. P. Jonikas 
pagrindinį dėmesį galės skirti ling
vistiniam lietuvių-baltų kalbų na
grinėjimui, lietuvių kalbos dėstymą 
palikdamas savo asistentui. Parama 
lituanistinėms studijoms Čikagos uni
versitete rūpinsis šiam tikslui suda
rytas komitetas: dr. G. Balukas, dr. 
A. Razma, K. Girvilas, dr. F. Kau
nas, dr. E. Ringus, J. žibienė, K. 
Oksas ir kun. dr. J. Prunskis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KONSERVATORIJO

JE koncertą surengė prof. Stasio 
Vainiūno fortepijono klasės studen
tai. Dėmesio centre buvo diploman
tės B. Sakalauskaitė ir B. Švarcai
tė. Pirmoji atliko D. šostakovičiaus 
“Preliudą ir fugą fis-moll”, L. Beet 
hoveno “Apasionatą”, antroji — S. 
Rachmaninovo “Variacijas Korelio 
tema”. Koncerte taipgi dalyvavo J. 
Sleinytė, M. Memėnaitė ir A. Gor
lenko.

VILNIAUS OPEROS SCENOJE P 
Čaikovskio baleto “Gulbių ežeras” 
Odetos-Odilijos vaidmenį atliko Mi
lano La Scala operos teatro gastro
liuojanti balerina Liliana Kozi (pa
vardė sulietuvinta). Vilniečiams ji 
atvežė Milane dainavimo studijas tę
siančios Vilniaus operos sol. Giedrės 
Kaukaitės - Žebriūnienės linkėjimus. 
Odetos-Odilijos vaidmenį L. Kozi yra 
paruošusi Maskvos didžiajame teat
re, kur ji tobulinosi ketverius me
tus.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE 
premjeros susilaukė Aleksiejaus 
Tolstojaus dviejų dalių dešimties pa
veikslų pasaka “Auksinis raktelis”, 
režisuota B. Gražio. Scenovaizdžius 
sukūrė dail. H. Siparis, pagrindinius 
vaidmenis — P. Žadeikis, R. Grince- 
vičius, S. Kavoliukas, B. Barauskas,
M. Petkevičius, I. Simonaitytė ir kt.

SESIUOSE LIETUVOS MIESTUO
SE koncertavo Vilniaus filharmoni
jos pučiamųjų kvintetas — A. Ar- 
monas, J. Rimas, A. Budrys, J. Slan- 
kauskas ir A. Račkauskas. Jų pro
gramoje buvo J. S. Bacho sūnaus J. 
K. Bacho, A. Reichos ir A. Klenic- 
kio kvintetai, S. Barbeno “Vasaros 
muzika”, M. Lauriškaus siuita “Iš 
Lietuvos”. Didžiausio dėmesio susi
laukė 1876 m. Rytprūsiuose gimu
sio lietuvių kilmės kompoz. Makso 
Lauriškaus kūrinys, kuriame jaučia
mas ryškus lietuviško folkloro kolori
tas, nors autorius gyveno, kūrė ir
1929 m. mirė Berlyne. Pučiamųjų 
kvinteto koncertus recenzavęs muzi
kologas A. Tauragis pataria lietu
viams muzikams susidomėti gausiu 
kompoz. M. Lauriškaus palikimu, ku
riame turbūt yra ir daugiau Lietuvą 
atspindinčių kūrinių.

DAIL. JONAS PRAPUOLENIS 
Kauno Žaliakalnyje atžymėjo am
žiaus septyniasdešimtmetį. Baigęs 
Kauno meno mokyklą, sukaktuvinin
kas 1934-36 m. tobulinosi Paryžiu
je, o 1945 m. eksternu baigė deko
ratyvinės architektūros skyrių Kau
no taikomosios ir dekoratyvinės dai
lės institute. Ilgus metus J. Prapuo
lenis šiame institute ėjo docento , ir 
interjero katedros vedėjo pareigas. 
Pagrindinį dėmesį jis skyrė baldų 
kūrybai, jungdamas liaudies meno 
tradicijas su dabartine buitimi. Jau
1930 m. Kaune įvykusioje žemės ūkio 
ir pramonės parodoje J. Prapuolenio 
sukurti baldai buvo atžymėti aukso 
medaliu. Paryžiaus tarptautinėje me
no ir technikos parodoje 1937 m. už 
savo baldus jis yra laimėjęs aukso 
ir sidabro medalius. Baldų kūrybai 
paskyręs 40 metų, sukaktuvininkas 
sukūrė daugiau kaip 120 komplek
tų. Jų kopijos J. Prapuolenio namą 
Žaliakalnyje yra padariusios savotiš
ku baldų muzėjumi. Originalai puo
šia daugelį Kauno, Vilniaus, Mask
vos įstaigų ir muzėjų.

JONAS AVYŽIUS, “Kaimo kryž
kelėje” autorius, yra parašęs vokie
čių okupaciją Lietuvoje vaizduojan
tį romaną “Antplūdis”. Lig šiol ro
manas tebėra neišleistas atskira kny
ga, bet spausdinamas žurnalo “Per
gale” puslapiuose, o su jo ištrauko
mis buvo supažindinti ir “Gimtojo 
Krašto” skaitytojai. Vilniaus dra
mos teatre premjeros susilaukė šio 
romano motyvais J. Avyžiaus ir rež. 
H. Vancevičiaus sukurta pjesė “Sū
kuryje”. Spektaklį režisavo H. Van
cevičius. scenovaizdžius sukūrė kau
nietis dail. F. Navickas, muziką — 
kompoz. A. Apanavičius. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka aktoriai — M. 
Mironaitė. H. Kurauskas. A. Kerna
gis. R. Adomaitis, A. Chadaravičius, 
R. Gudas, R. Paliukaitytė, D. Krikš- 
topaitytė. A. Pikelis, A. Bružas ir 
M. Smagurauskas.

KAUNO FILHARMONIJOJE vals- - 
tybinį mišrų chorą organizuoja Pet
ras Bingelis, telkiąs geriausius dai
nininkus iš visos Lietuvos. Nevienas 
jų turėjo atsisakyti pedagogo, inži
nieriaus ar kurias kitos su daina nie
ko bendro neturinčios profesijos. 
Pirmuoju valstybiniu mišriu choru 
Lietuvoje tikimasi pakelti kauniečių 
muzikinio gyvenimo lygį. Vadovas 
P. Bingelis, prieš metus baigęs kon
servatoriją, jau ruošia repertuarą, 
kurio pagrindu bus lietuvių kompo
zitorių kūriniai.

F. SCHUBERTO 24 dainų ciklą 
“žiemos kelias” pirmą kartą Lietu
voje atliko Vilniaus operos lyrinis 
bosas Petras Kasperavičius, talkina
mas J. Tallat-Kelpšos muzikos mo
kyklos mokytojo pianisto Antano 
Končiaus.

VYSK. MOTIEJAUS VALANČIAUS 
atminimui skirtą savo skyrių rašy
tojo gimtajame Nasrėnų kaime ati
darė Kretingos kraštotyros muzėjus. 
Jame išstatyti vysk. M. Valančiaus 
asmeniniai daiktai, nuotraukos, pa
minklinis akmuo. Liaudies meninin
ko P. Kalendos sodelį Salantuose, 
netoli Nasrėnų, puošia iš medžio iš
drožta Palangos Juzės statula. Ją 
pirmasis yra sukūręs P. Kalenda, o 
dabar jos kopijos jau spėjo paplisti 
po visą Lietuvą. V. Kst



MANN MARTEL.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
SWANSEA, $6,900 įmokėti, 5 
kambarių vieno augšto, mūrinis 
namas, plius 3 kambarių butukas 
rūsyje. Arti Bloor g-vės ir pože
minio.

BLOOR — JANE, $10.000 įmokė
ti, 9 kambariai per du augštus. 
Atskiras, mūrinis namas. Garažas 
ir įvažiavimas. 2 prausyklos, 2 
virtuvės. Viena skola.

LONG BRANCH, $20.000 įmokė
ti, 6 butų, 10 metų senumo mūri
nis pastatas. Privatus įvažiavi
mas. Vandeniu-alyva šildomas. 
Graži vieta. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. $760 mėnesinių paja
mų.

HIGH PARK, 7 butų mūrinis pa
statas. 5 garažai ir privatus įva
žiavimas. Vandeniu - alyva šildo
mas. Didelis sklypas (76x125). 
Viena skola.

Tel RO 2-8255
BLOOR—ROYAL YORK, $28.900 
prašoma kaina. 5 kambarių vie
naaugštis, mūrinis namas. Gara
žas ir įvažiavimas. Vandeniu - aly
va šildomas, moderni virtuvė. At
vira skola.
HUMBER RIVER, $14.900 įmo
kėti, 7 kambarių, atskiras mūri
nis namas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Vandeniu - alyva šil
dymas. Moderni virtuvė ir vonia. 
Arti požeminio.
EVELYN—CLENDENAN, $5.000 
įmokėti, 8 kambariai per du 
augštus. Atskiras, mūrinis namas, 
garažas ir privatus įvažiavimas.
2 modernios virtuvės, dideli 
kambariai. Tuojau galima užimti. 
BABY POINT, $12.000 įmokėti,
3 metų senumo, 6 kambarių mū
ro namas, garažas ir privatus Įva
žiavimas. Pilnai įrengtas rūsys. 
Viena skola. »-dl

Reikalingi namai pardavimui.

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ka 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 
šešt. 9 -12

Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių

MOKA:
už term, indėlius 3 metams—'------ Vfo
už term, indėlius 2 metams-------- 7% %
už term, indėlius 1 metams_____ 6% %
už depozitus-čekių s-tas-------------------5% %
už šėrus numatoma_____________ 6%

IM A :
už asmenines paskolas------------------9%
už nekiln. turto paskolas__ _______ 8% % 

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
GRAVENHURST — MUSKOKA VASARNAMIS, 6 erdvūs kambariai, 
tinkamas gyventi ir žiemą. Parduodamas su visais baldais. Didelis 
medžiais apaugęs sklypas, 168 pėdos ant gražaus ežero kranto su pui
kia laivams prieplauka. Tik 3 mylios nuo Gravenhurst miesto. Prašo 
$12,800 su maždaug $6-7.000 įmokėjimu.
BLOOR — INDIAN GROVE, 8 kambariai, mūrinis, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, garažas ir privatus įvažiavimas. Arti požeminio susisie
kimo ir krautuvių. įmokėti $6,000.
NEW TORONTO — 27TH ST. Dirbantiems šioje apylinkėje tikrai ge
ras pirkinys. 6 kambarių vienaaugštis, naujai atremontuotas ir išde- 
koruotas. Sklypai 50 x 212, privatus įvažiavimas, garažas. Įmokėti tik 
$3.500. Prašoma kaina $26,500.
ANNETTE — HIGH PARK AVE, gražių plytų namas, 8 kambariai 
per du augštus, 2 virtuvės, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $10,000. 
PINEWOOD AVE. — ST. CLAIR, naujos statybos tributis (triplex), 
17 didelių kambarių. Įmokėti $20.000. Viena skola iš 9%%.

S. JOKŪBAITIS
' REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869 I

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

visa tai rasite tik 

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

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

F. SENKUS REAL ESTATE 

1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
JANE — ANN EITE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius, 10 metų senumo. Kaina $50.000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $12,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
4 butų pastatas, butas po 5 kambarius, 4 rūsiai ir skalbyklos, 4 mūro 
garažai, prie geriausio susisiekimo ir prekybos centrų. Prašoma 
kaina $78.000.00.
SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola. 
ST. CLAIR — BATHURST, $15,000.00 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi hutai 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 n pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

Velykų bobutės karnavalas 
balandžio 5 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu. Vidury Prisikėlimo 
salės buvo pastatytas didžiulis 
namelis, išpuoštas gražiom, po
nių pasiūtom, vėliavom. Name
lis buvo suskirstytas pertvarom 
į 8 dalis. Jose buvo skirtingi 
žaidimai, kuriuos pravedė ir pri
žiūrėjo juokdariai, kiškiai, gė
lės, kviesliai ir burtininkės. Vei
kė ir karnavalo “bankas”, kuris 
vaikus aprūpino litais, o už tuos 
litus buvo galima pirkti viso
kiausių dalykų, jų tarpe net ir 
balionų, kurie kyla iki pat lu
bų. Buvo pardavinėjami pyra
gai, sprogdinti kukurūzai, o res
torane buvo galima gauti kol
dūnų ir cepelinų, pagamintų tik
rų virėjų su didelėm kepurėm. 
Veikė laimės šulinys, prie kurio 
grūste grūdosi vaikai. Ypač įdo
mus buvo lėlių teatras, kurio ak
torius gaidžiukas nevienam žiū
rovui įkirto į pakištą pirštą. 
Juokdariai mokė vaikus suktis 
su “hula” lankais ir kiškio laz
dutėmis, o vėliau visi ėjo rate
lius ir šoko tautinius šokius. Ži
noma, svarbiausias įvykis tai bu
vo Velykų bobutė (p. Nakrošie- 
nė), kuri visus vaikučius apdo
vanojo įdomiomis dovanėlėmis. 
Salė knibždėte knibždėjo paten- 
kitų vaikų, šią popietę rengė se
selių rėmėjų būrelio valdyba: p. 
Aušrotienė, p. p. Baneliai, Lau-

rinavičiai, p. p. Levišauskai, p. 
p. Manglicai, p. Vingelienė ir p. 
Žemaitienė. Lėlių teatro dekora
cijas ir pačias lėles pagamino 
A. Abromaitienė, o lėlių balsus 
buvo užrekordavęs p. Cuplins- 
kas. Programą tvarkė ir jai va
dovavo seselė Ignė. S.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$50: Montrealio Lietuvių Kre
dito Unija “Litas”; $25: K. L. 
K. Moterų Draugijos Prisikėli
mo par. skyrius; $10: M. Prane
vičius; $5: A. Razutis; rėmėjo 
prenumeratas po $10 atsiuntė: 
dr. B. Znotinas, L. Skripkutė, 
V. Kazlauskas, Pr. Barteska, S. 
Bužinskas, J. Bleizgys, A. Brič
kus, L. Dūda, J. Karasiejus, J. 
Čepaitis, Pr. Gudinskas; $4: A. 
Kužmarskis, P. Sutkaitis; $3: A. 
Remeikis; $2: A. Jonkutė, O. 
Svetulevičienė, Z. Montvilas, V. 
Mačikūnas, St. Gineitis, A. Ka
lendra, P. Lukošius, V. Mikšys, 
J. Liepa, V. Bernotas; $1.75: V. 
Balsevičius; $1: V. Dailidė, J. 
Remeikis, J. Sarpalienė, T. Uo
gintas, St. Garliauskas. Ačiū vi
siems.

Dail. Leono Urbono paveikslų 
paroda pratęsiama dar vienai sa
vaitei. Jos uždarymas — balan
džio 11, šeštadienį. Paroda su
rengta “Picture Loan Gallery”, 
3 Charles St. W., prie Yonge gt.

Netikėtai mirus mylimam ir gerbiamam

v. s. fil. STEPUI KAIRIUI,

jo liūdinčiai šeimai ir artimiesiems nuoširdžių 

užuojautą reiškia Klevelando skautai —

"Neringos" tuntas "Pilėnų" tuntas

skautininkės ir skautininkai, akademikės ir 

t akademikai

Klubo nariui

A t A VYTAUTUI PILĖNUI mirus, 

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Medžiotojų ir 
Žūklautojų Klubas "Tauras"

Tėveliui A t A JUOZUI SIMINKEVIČIUI mirus,

mielas PRIMĄ SAPLIENĘ ir VALĖ SIMINKEVIČIENĘ 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —

"Varpo" choras

Brangiai MAMYTEI mirus, reiškiame nuoširdžiausia 
užuojauta VINCUI KĖŽINAIČIUI ir jo žmonai 
ALDONAI bei jų visiems artimiesiems —

J. ir U. Bleizgiai A. ir R. Žilinskai

©^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio rankininkės Euro

pos taurės varžybose pralaimėjo ir 
antrąsias rungtynes Kievo Spartakui 
10:12 (6:5).

Sov. Sąjungos antrosios krepšinio 
grupės pirmenybėse žaidžia Vilniaus 
Statybos krepšininkai. Baigminėje 
grupėje dalyvauja 6 komandos. Sta
tyba yra II vietoje.

Augščiausios grupės (Sov. Sąjun
gos) krepšinio pirmenybėse dalyvau
ja dvi Lietuvos moterų komandos. 
Vilniaus kibirkštis su 7 laimėjimais 
yra IV vietoje, Kauno Politechni
ka — VIII. Dalyvauja 12 komandų.

Erfurto apygardos, R. Vokietijos, 
boksininkai viešėjo Vilniuje, kur tu
rėjo antrąjį susitikimą su Vilniaus 
jaunių ir suaugusių rinktine. Laimė
jo Vilnius bendra pasekme 10,5:2,5.

SPORTAS VISUR
Tradicines akademinių valčių lenk

tynes Temzės upėje tarp Oksfordo ir 
Cambridge universitetų trečią kartą 
iš eilės laimėjo Cambridge. Šios 
lenktynės pradėtos 1829 m. Oksfor
das šias lenktynes yra laimėjęs 51 
kartą. Vienos lenktynės baigėsi ly
giomis.

Europos taurės futbolo varžybose 
Glasgow Celtic ir Rotterdam Feije- 
noord gali pasiekti baigmę. Celtic 
pirmose pusbaigmio rungtynėse įvei
kė kitą anglų komandą Leeds United 
1:0. Feijenoord Varšuvoje sužaidė su 
Legia 0:0.

Olimpinėse žaidynėse nuo 1932 m. 
buvo vartojami šveicarų Omega chro
nometrai. Si firma atsisako toliau da
lyvauti žaidynėse, nes esą sunku 
bendradarbiauti su žaidynių organi
zatoriais. Jos vietą užims Longines 
firma. Omegos firmos pagaminti 
įrengimai kainavo 4,3 milijono šv. 
frankų.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai (iki 12 m.) CYO lygos 

baigminių peržaidimų rungtynėse 
pralaimėjo St. Rose komandai 11:24. 
Žaidė: R. Duliūnas 5, Sudeikis 2, 
Kaknevičius, Bumelis 2, Rūtelė, 
Ąžuolas, Ignatavičius 2. Priešo ko
mandoje visi žaidėjai buvo iš augš- 
tesnės grupės.

Trys krepšinio komandos dalyvau
ja CYO lygos baigminiuose peržaidi- 
muose: berniukai iki 12 m., berniu
kai iki 18 m. ir mergaitės iki 18 m. 
žaidimų pasekmės turi paaiškėti 
dviejų savaičių laikotarpyje.

Mūsų rėmėjams V. A. Balsiui ir V. 
žemaičiui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Hamiltono Kovo jaunių B koman

da balandžio 4 d. nugalėjo Aušros 
jaunius B 76:46 rezultatu. Tuo būdu 
hamiltoniečiai gavo teisę atstovauti 
Kanados apygardai krepšinio pirme
nybėse Čikagoj. Aušroje žaidė: D. 
Grigonis 17, P. Gorys 10, R. Petronis 
11, V. Radžiūnas 5, S. Didžbalis 2, 
V. Didžbalis 1, B. Stočkus, D. šalvai- 
tis, A. Kaknevičius. T. Urbonas, J. 
Grigonis, E. Jurevičius.

Mergaičių jaunių B komanda baig
miniuose peržaidimuose pralaimėjo 
Niagara Falls mergaitėms 59:34. Pa
sak trenerio Algio štuopio, jos žaidė 
gerai ir nepasidavė iki paskutinio 
švilpuko prieš žymiai stipresnę Nia
gara Falls komandą. Taškus iškovo
jo: S. Virkutytė 10, M. Sodonytė 8, 
Aida Birštonaitė 7, G. Draudvilaitė 
5, S. Ranonytė 3, A šalvaitytė 1, Al
dona Birštonaitė, L. Patašiūtė, R. Ju
revičiūtė.

Kiekvieną ketvirtadienį 7 v.v. ant 
scenos Prisikėlimo par. salėj nau
jiems golfininkams dėstomos pamo
kos. Instruktorius — V. Astrauskas.

Ateitininkų žinios
METINĖS TORONTO ATEITININ

KŲ ŠVENTĖS PROGRAMA: šešta
dienį, balandžio 11 d., 2 vat vyr. 
moksleivių registracija L V. Namuo
se. Kurie lanko šeštadieninę mokyk
lą, prašomi atvykti tiesiai iš mokyk
los. Užsiregistravus bus visiems už
kandžiai Po užkandžių, 3 vai., prasi
dės A Sabalio paskaita, po kurios 
vyks diskusijos. Po to religinis su
sikaupimas ir visi vyksta namo.

Visų jaunesniųjų būrelių (išsky
rus 8 skyrių) berniukų ir mergaičių 
bendras susirinkimas — šeštadienį, 
3 vaL, ateitininkų kambaryje. Po to 
trumpas religinis susikaupimas baž
nyčioje. 8 skyriaus berniukai ir mer
gaitės dalyvauja pas vyr. mokslei
vius.

Jaunimo šokiai prasidės 8 vai. St. 
Joan of Arc parapijos salėje (kam
pas Keele ir Bloor). Įėjimas - $1.50.

Tėvų ir sendraugių vakarienė, ku
rią ruošia sendraugiai, įvyks Prisi
kėlimo par. parodų salėje 7 vai. Va
karienės metu kalbės svečias iš Niu
jorko A Sabalis. Kviečiami visi tė- 

"vai, sendraugiai ir kiti, tuo besido- 
mį, lietuviai. Vakarienė $4.00.

Studentai ateitininkai kviečiami 
dalyvauti vyr. moksleivių susirinki
me ir sendraugių ruošiamoje vaka
rienėje (nemokamai).

Sekmadienį, balandžio 12, 10 v. 
bendros ateitininkų Mišios Prisikė
limo bažnyčioje. Dalyvauja visi or
ganizuotai su vėliavom. Mišių metu 
pamokslą sakys kun. dr. Pr. Gaida, 
giedos patys moksleiviai. Po Mišių 
užkandžių nebus, visi vyksta namo.

2.30 vaL Prišikėlimo par. salėje iš
kilmingas posėdis, kurio metu bus 
įžodis, sveikinimai, A. Sabalio, kuris 
specialiai šiai šventei atvyksta iš 
Niujorko, paskaita, trumpa meninė 
moksleivių programa.

Visi ateitininkai jaunesnieji ir vy
resnieji privalo dalyvauti šeštadienio 
ir sekmadienio programoje. Visur 
dalyvauja uniformuoti. Privaloma 
nešioti ženkliukus, vyresniesiems 
moksleiviams — ženkliukus ir juos
teles. Jaunesnieji berniukai ir mer
gaitės prisisiuva jaunučių emblemas. 
Kurie neturi, prašomi kreiptis į savo 
būrelių vadovus.

Laikraštėlis “Pirmyn Jaunime” 
bus pardavinėjamas po visų Mišių 
prie bažnyčių.

Tėvu komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie jaunimo 
popietės pasisekimo. Ačiū už dova
nas loterijai — dail. E. Stankuvie
nei už paveikslą, p. Aukštaičiui, “Mo
hawk” baldų krautuvės savininkui, už 
lempą ir J. Danaičiui už nemokamą 
atspausdinimą loterijos bilietų.

Skautų veikla
• V. s. St. Kairiui mirus, “Šatri

jos” tunto kanklininkėms ir “Ram- 
byno” skudutininkams bei birbyni
ninkams nebetekus savo vadovo, be- 
landžio 5 d. skautų būkle įvykusioje 
specialioje tų grupių sueigoje, balsa
vimo būdu visam jaunimui pasisa
kius už to vieneto išlaikymą ir darbo 
tęsimą, buvo išrinkti grupių seniū
nai ir globėjai — kanklininkėms _ž. 
šilinskaitė ir A. Senkevičiūtė, glo
bėja — S- G. Valiūnienė; skudutinin
kams ir birbynininkams G. Kalinaus
kas ir A Gaputis, globėju — s. L. 
Kalinauskas. Sueigos proga buvo at
likta repeticija, pakartojant išmok
tus dalykus.

• šį sekmadienį, bal. 12 d., 4 v. 
p.p.. West Park Vocational School 
didžiojoj salėj įvyks York Garrison 
rajono tarptautinis skautų-čių laužas, 
kurio programoje dalyvaus “Šatri
jos” kanklininkės ir “Rambyno” 
liaudies instrumentalistai. Jie visi 
renkasi 3 v. p.p. Į šią tarptautinę 
sueigą kviečiami visi lietuviai skau- 
tai-tės ir jų tėvai.

• Toronto skautininkų sueiga — 
šį šeštadienį, bal. 11 d., 6.30 v.v., 
40 Burrows Ave., Islington.

• Bal. 2 d. “Rambyno” tunto va- 
dijos posėdyje svarstyti einamieji 
reikalai. Obuolių diena — balandžio 
25 d. Išvyka į Hamiltoną šv. Jurgio 
šventės proga — bal. 19 d.

• Šį sekmadienį, bal. 12, po pas
kutiniųjų Mišių skautų būkle įvyks 
speciali Mindaugo dr-vės sueiga, 
skirta religinės programos reikalam. 
Sueigai vadovaus dvasios vadas T. 
Augustinas OFM. Reguliari sueiga - 
balandžio 13, pirmadienį. 7 v. v., 
skautų būkle.

• Egzaminus į II pat. laipsnį iš
laikė šie Mindaugo dr-vės skautai: V. 
Mačiulis, A. šeškus ir R. Kalinaus
kas. Sveikiname.

• “Šatrijos” tunto Kaziuko mugės 
gražiausiam paviljonui premijas au
kojo: S. Tumosienė, V. Kalendrienė, 
A. Statulevičienė, A. Kvedarienė, A. 
Stepaitienė, O. Indrelienė, I. Balta
kienė, I. Kazilevičienė, M. Kuolienė, 
E. Jurkevičienė ir P. Skirgailienė. 
Skautiškas ačiū.

• Korp! Vytis junjorų ir kandi
datų sueiga įvyko pas senj. H. Ste
ponaitį.

• T. n. ps. R. Gvildytė bal. 4 d. 
dalyvavo Klevelande įvykusiame A. 
S. D. pirmininkių pasitarime.

• Bal. 18 d., 7 v. v„ šaukiama To
ronto ASS skyriaus sueiga, į kurią 
kviečiami filisteriai, tikros narės, 
senjorai, junjorai ir kandidatės. Su
eiga įvyks pas t n. ps. R. Gvildytę, 
75 Bow Valley Dr., Scarboro. Norin
tieji Toronte įstoti į ASS skyrių krei
piasi į t. n. R. Gvildytę. tel. AT 2- 
5995 ar senj. H. Steponaitį, tel. 533- 
2522. C. S.

• ASS vasaros stovykla įvyks Dai
navoje birželio 13-20 d. Paruošiamuo
sius darbus atlieka Detroito filiste
riai. Stovyklaus Korp! Vytis ir ASD 
nariai-rės. šia stovykla besidomintie
ji kreipiasi į t n. ps. R. Gvildytę ir 
senj. H. Steponaitį.
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GARBENS
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.
HUMBER CREST BLVD., $35.900 pilna kaina, gražus 8 kambarių 
vienaaugštis, vandeniu šildomas, 2 prausyklos, puikus didžiulis kie
mas su vaismedžiais, garažas su privačiu įvažiavimu, Vh % 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. 
JANE — ANNETTE, apie $5.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių mū
rinis namas, garažas su privačiu įvažiavimu, namas be -skolų, arti 
gero susisiekimo ir krautuvių.
REXDALE, apie $6.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys, privatus įvažiavimas; galima tuoj užimti; neaugšta kaina 
dėl skubaus pardavimo,.
BABY POINT, $45.900 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

IMA

8% už asm. paskolas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n Jį 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5!Ą% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už mortgičius

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

A. J. MORKIS
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 sąlvgom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI
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BALIO MASKELIŪNO 
D RAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 279-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudęs b-vių atstovybė

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

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS:
235 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket ir penkt 9—9 vaL

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, 
mobffiams motorai, skalbiamosios už kuriŪOs gavėjas gali nusi- 

W prekiį ir maisto
šaldytuvai ir Lt dolerinėje krautuvėje.

Norint pasiusti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be te 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.
• Musų įstaiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošusi patarnauti 

stcrtyje.
DARBO VALANDOS: 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

SKAITYTOJAI PASISAKO
KORESPONDENCIJOS

Neabejotinai “TŽ" yra pranašiau
sias laikraštis iš visų leidžiamų lie- 
tuvių kalba išeivijoje savo vedamai
siais, turiniu, išvaizda. Vienoje plot
mėje, deja, neišlaikoma pusiausvy
ra ir objektyvumas — tai apylinkių 
vietinių korespondentų (ypač ma
žesniųjų kolonijų, nors neatsilieka ir 
didžiosios) pranešimai apie įvykius 
ir žmones. Tie pranešimai šališki, 
šabloniški. Rašoma pakartotinai apie 
draugus, gimines, pažįstamus, jų as
meninius ir visuomeninius pasieki
mus; įkyriai skelbiami parengimai 
ne per apmokamus skelbimus. Paren
gimams praėjus, tęsiami kaikada 
veik nesibaigiantys jų aprašymai. 
“Nusmailinama" ligi absurdo besi- 
žavint kanadiečių dalyvavimu. Kam 
daryti iš atsilankiusių kanadiečių 
dievaičius, kai savųjų profesorių ir 
menininkų ir aplamai “druką kan
dančių" net su akiniais nematome 
jiems išstatant vietinėse ir didmies
čių meno galerijose savo kūrinius, 
laimint sporto čempijonatus, rašant 
mokslinėje periodikoje ar vietinėje 
spaudoje mokslinius straipsnius, pa
jėgiai reiškiantis įvairiose verslo bei 
ekonomijos srityse ir pan. Aišku, 
korespondentai, nesekdami kanadie- 
tiškos aplinkos, jos periodikos, ne
gali pastebėti lietuvių įtakos, nes no
ri visas žinias surasti pokylių salėse 
prie “stiprinančių” gėrimų.

Daugelio korespondentų nemažiau 
sergama augštų vietų, svečių, apla-

mai “augštybių” garbinimu, nors nuo 
baudžiavos ir polonizmo laikų jau 
geras laiko tarpas praėjo. “Augštas, 
augštesnis, augščiausias” pareigūnas 
atsilanko paprastai su “Ponia" (tik 
ne žmona!) ir “garbingiausi” svečiai 
randami pokyliuose ir minėjimuose, 
tiek kanadiečiai, tiek lietuviai, lyg 
juos vežiotų jų šoferių vairuojami 
Rolls-Royce’ai. Nenuostabu, kad ko
munizmas plečiasi akivaizdoje tokios 
būklės, kuri šaukiasi sulyginimo. 
Tokie “augšti, augštesni, augščiausi” 
dažnai daug ir ilgai kalba ir dar ma
žiau pasako. Bet jais žavimasi ir juos 
dar į didesnes augštybes tituluoda
mi kelia vietos korespondentai Kai
kurie iš tokių kanadiečių tampa net 
“lietuvių draugais", kai tikrumoje 
jie yra tik vieno ar kito lietuvio as
meniniai draugai, darbo kolegos ar 
kaimynai.

Be abejonės, redakcijai yra sun
ku dabartinėse sąlygose, gal net ne
įmanoma, konkrečiai ir teigiamai pa
veikti vietinių korespondencijų “sti
lių". Deja, kiekviename numeryje 
vietinių reportažų nemaža ir kol jie 
bus tokie, kaip lig šiol, jie liks di
džia dalimi tamsia dėme Jūsų reda
guojamo laikraščio šviesiame fone.

Edmundas Petrauskas
Red. pastaba. Spausdiname dalį au

toriaus laiško, kuriame jis paliečia 
gana jautrų mūsų spaudos korespon
dencijų klausimą. Neabejotinai laiš
ko autoriaus tvirtinimuose yra nema
žai tiesos. Laikraščiui svarbu įdomi,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

480 RONCESVALLES AVĖ. 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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

EDVARDAS BULAITIS
DAIL. KAZIO VARNELIO kuri 

nių paroda atidaryta kovo 27 d. “Mu
seum of Contemporary Art” patal
pose. šis kūrėjas, kuris pernai įvy
kusioje Čikagos ir apylinkių daili
ninkų rinktinėje parodoje nusinešė 
vieną iš pirmųjų premijų, išstatė 25 
darbus. Jo naujoji kūryba yra gana 
originali, vadinama optinių iliuzijų 
vardu. “Museum of Contemporary 
Art” yra žinomas visoje Amerikoje, 
tad mūsų tautiečio pakvietimas jame 
pasirodyti yra nemažas laimėjimas. 
Ten jo darbai bus išstatyti iki gegu
žės 10 d. Tuo pačiu metu mažėjuje 
įvyks ir kitų dviejų žymesnių daili
ninkų parodos.

“Chicago Tribune” kovo 22 d. lai
doje aprašė dail. Kazio Varnelio 
(malonu, kad šis dailininkas ameri
kiečiams prisistato lietuvišku var
du) rengiamą parodą ir rašinį pa
iliustravo jo darbu “Sixteen Times 
Four”.

Čikagos lietuviams bus gera proga 
pamatyti ir kito žymiojo lietuvių dai
lininko — Adomo Gaidlko darbus, 
šio dailininko pomirtinė kūrinių pa
roda bus atidaryta Čiurlionio Gale
rijoj balandžio 11 d. ir truks iki 19 
d. Tai bus vienas didžiausių įvykių 
Čikagos lietuvių dailės gyvenime šie
met.

raščių. “Tėviškės žiburiai" čikagie- 
čius pasiekė irgi beveik savaitę pa
vėlavę. Streikuotojai sakėsi reika
laują atlyginimo pakėlimo, tačiau gal 
ne vien tik ta priežastis juos vertė 
išeiti į streiką. Galbūt prisidėjo šiuo 
metu krašte besiplečianti audra prie
šintis valdžiai, neigti autoritetą ir 
pan. Pažymėtina, 
tarnautojų tarpe 
juodosios rasės 
triukšmo kėlimas

jog Čikagos pašto 
apie 70% sudaro 
atstovai, kuriems 
yra įprastinis reiš-

TRUMPAI IS ČIKAGOS. LB Cice
ro apyL valdyba kovo 22 d. šv. An
tano par. salėje surengė religini kon
certą — muz. Č. Sasnausko “Re
quiem”. — Ruošiamasi paminėti Ro
kiškio gimnazijos 50 metų įsisteigi
mo sukaktį. — Balandžio 12 d. Cice
ro ateitininkų Valančiaus kuopa tu
rės savo metinę šventę par. salėje. 
Gegužės 9 d. ši kuopa rengia pava
sarinį vakarą su menine dalimi ir

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

“MARGUČIO” RADIJO PROGRA
MA ruošiasi paminėti daug Čikagos 
lietuviams nusipelniusią muzikę Ali
ce Stephens-Steponavičienę. Jos pa
gerbimas yra rengiamas gegužės 23 
d. Jaunimo Centre, šiemet sueina 40 
metų, kai ši muzikė Čikagoje įsteigė 
dainavimo studiją, 30 metų, kai ji 
pradėjo darbą su moterų choru, ku
ris savo laiku buvo vienas žymiau
sių Čikagoje, šis choras jau neeg
zistuoja, tačiau muzikė savo darbą 
lietuvių tarpe tęsia su jaunųjų dai
nininkių grupe, kurios yra pasivadi
nusios “Aidučių” vardu. Ji dėsto mu
ziką Čikagos konservatorijos muzikos 
kolegijoje ir Marijos Augšt. Mokyk
loje vadovauja Čikagos liet, operos 
moterų chorui. .

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 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, 

PARCELS TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

<

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečrfeme 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 8 v.v.

“WAMSLEY CUP” ŠACHMATŲ 
turnyras įvyko kovo 13-15 d. Dalyva
vo apie 100 šachmatininkų. Lietu
viams šį kartą nusišypsojo laimė — 
jie buvo pirmųjų tarpe. P. Tautvai- 
šas tapo pirmuoju, laimėdamas vi
sas penkias partijas — 5 tšk. Dr. V. 
Palčiauskas, po pertraukos vėl pasi
rodęs prie šachmatų lentos, laimėjo 
4,5 taško, dalindamasis II vietą su 
dviem latviais — J. Turns ir A. Kark- 
linš. Jaunasis A. Jasaitis grupėje su 
meisterių klasės žaidėjais laimėjo 4 
taškus. V. Karpuška, kuris dėl darbo 
negalėjo žaisti vienos partijos, iško
vojo 3 taškus, K. Ramas 2,5 tšk. ir

PIRMINIAI RINKIMAI lietuviams 
kandidatams nebuvo sėkmingi. Iš ei
lės kandidatų buvo nominuotas tik 
vienas lietuvių tarpe beveik nepažįs
tamas lietuvių kilmės atstovas — 
Theodore Allen - Ališauskas, kuris 
kandidatuoja į sanitarinio distrikto 
globėjus respublikonų partijos sąra
še. Jis lapkričio mėnesį rinkimuose 
turės varžytis su demokratų partijos 
kandidatais. Prieš dvejus metus į tą 
pareigavietę taikėsi respublikonų iš
statytas mūsiškis Valdas Adamkus, 
tačiau jam nepavyko. Nesisekė ir 
Amerikoje gimusiam mūsų tautiečiui 
Kazimierui Oksui, kuris rungėsi dėl 
respublikonų partijos nominavimo į 
kongresą. Jo kandidatavimas, kaip ir 
kiekvieno reguliarios partijos komi
teto neremiamo piliečio, buvo beveik 
beviltiškas. Tai parodė ir ankstes
nė inž. A. Rudžio kandidatūra į JAV 
kongresą. Dėl didelių rinkiminio va
jaus išlaidų partijų neremiami asme
nys negali pasiekti norimų pozicijų. 
Juo toliau, juo lietuviai kandidatai 
randa mažiau pasitikėjimo šio krašto 
partijose, nes kaip praktika parodė, 
lietuviai dažnai neberemia net savų 
kandidatų. Tuo tarpu kitos tautybės 
rinkimuose nežiūri partinio priklau
somumo ir balsuoja už savus žmones. 
Be to, dabar vis mažiau yra lietuvių, 
kurie norėtų dirbti partijose “juo- 
desnius” darbus, bet tik prašo siūly
ti į politines pareigavietes.

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir tt

Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.

Čikagoje stipriai rengiamasi š. 
Amerikos krepšinio ir tinklinio žai
dynėms balandžio 18-19 d. Laukiama 
nemaža komandų ir iš Kanados.

“Lituanikos” futbolininkai yra pa
siruošę naujam sezonui amerikiečių 
pirmenybių I divizijoje. Pirmenybių 
žaidimai prasidėjo balandžio 5 d.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Skambinti: Andrius Tamošaitis, 
telefonas 278-1972

DAUG NEMALONUMŲ pridarė 
pašto tarnautojų 4 dienų streikas. 
Kitų miestų pašto tarnautojams il
giau streikuojant pašto pristatymas 
žymiai buvo sutrukdytas. Nebuvo 
gaunama laiškų, o taip pat ir laik-

TRADICNĖSE CICERO - BERVY- 
NO miestų krepšinio rungtynėse, ku
rias rengia “Life" laikraštis, įvyku
siose kovo 25 d. Cicero stadijone žai
dė būrys lietuvių krepšininkų. Cice
ro vyrų krepšinio rinktinėje matė
si buvęs profesijonalas futbolo žai
dėjas Arūnas Vasys ir Algis Rim- 
bergas. Jų komanda nugalėjo Bervy- 
ną 70:58. Cicero jaunių rinktinėje 
buvo 3 lietuviai: G. Bobinas, K. Šiau
čiūnas ir Raginis. Jie sudarė koman
dos pagrindą, o Šiaučiūnas iškovojo 
daugiaasia taškų. Jaunieji cicerie- 
čiai nugalėjo Bervyną 78:59. Cicero 
amerikiečių pirmenybėse jau ajUll 
metai iš eilės vyru grupėje .pirma 
vietą laimi vietinio lietuvių sporto 
klubo krepšininkai, kuriems vado
vauja Arūnas Vasys, pernai pasitrau- H 
kęs iš profesijonalinio sporto ir dir
bantis stambioje akcijų bendrovėje.

objektyvi ir greita informacija, ne
siekianti sąskaitų suvedinėjimo ar 
perdėto smilkymo. Deja, nevisuomet 
tai įmanoma. Visų pirma neužmiršti
na, kad neturime teisės statyti per- 
didelių reikalavimų koresponden
tams. Jie nėra profesionalai ir infor
muoja lietuvių visuomenę pagal savo 
išgales. Tai savanoriai, atlieką reikš
mingą kultūrinį darbą, kurio niekas 
neapmoka. Kai pvz. šventės dalyviai, 
grįžę iš minėjimo, gali eiti poilsio, 
korespondentas turi sėsti prie sta
lo ir atiduoti savai visuomenei dar 
2—3 valandas. O kad nevisuomet pa
siseka gerai parašyti, negalima prie
kaištauti. Juk nevisuomet pavyksta 
ir profesiniams reporteriams. Laik
raščio skaitytojai turėtų būti dėkin
gi korespondentams, kurie, kad ir ne
tobulu būdu, informuoja visuomenę 
apie įvykius savo kolonijoje. Tik per 
juos sužinome kas dedasi įvairiose 
lietuvių gyvenvietėse. Be jų laikraš
tis būtų atsijęs nuo konkretaus gy
venimo, netektų ryšių su visuome
ne. Tad belieka dar labiau vertinti 
korespondentų darbą ir pageidauti, 
kiek galima, nešališkos, teisingos, 
faktinės informacijos.

KODĖL NEBUVO GIEDAMAS 
, HIMNAS?

“TŽ" 11 nr. Dalyvis aprašo Kal- 
gario Lietuvių B-nės Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo banketą ir 
nusiskundžia, kad nebuvo sugiedotas 
Tautos himnas. Kadangi iš aprašymo 
matyti, jog Dalyvis yra labai nuo
širdus lietuvis, esu tikras, jisai daly
vavo ir Lietuvos kariuomenės šven
tės parengime lapkričio 20 d. Esu 
tikras, kad jisai, kaip ir visi kiti, pa
tyrė pasekmes Kalgario lietuvių gie
dojimo.

Man tenka pravesti visus B-nės 
rengiamus minėjimus. Ir šį kartą bu
vo gana įspūdingos apeigos — Lietu
vos vėliavos įnešimas, karinis jos pa
gerbimas, dviejų Kanados unifor
muotų karių dalyvavimas, minutės 
tyla už žuvusius karius ir partizanus, 
patriotinė kalba vyr. Įeit. Baršaus
ko. Po apeigų aš stovėdamas estra
doje su kalbėtoju Įeit. Baršausku, pa
prašiau publiką sugiedoti Tautos 
himną. Deja, balsai nesuderinti, 
kiekvienas giedojo savo tempu-grei- 
čiu. Galų gale nugirdau, kad himną 
įpusėjus, kiti jau pradėjo traukti jo 
paskutines eiles. Kadangi aš stovėjau 
prie mikrofono, bandžiau taisyti gie
dotojų klaidas. Kadangi aš giedu vi
sais trim balsais — bosu, tenoru ir 
altu drauge, tai nežinau kaip tas gie
dojimas atrodė pašaliniams, kurie 
klausė. Vos spėjau nueiti nuo estra
dos, priėjo prie manęs Kanados ka
rys Virkutis, augęs Winnipege, ir 
kratydamas galvą pasakė: “Mr. 
Chairman, it is a shame — lietuviai 
nemoka savo National Anthem. Ko
dėl jie suėję nepasimoko, kaip mes 
darome Winnipege?”

Pravedant pobanketines kalbas ir 
pristatant kalbėtojus, kaip pridera, 
man teko taipgi pasakyti kalbą. Vė
liau ta pačia tema kalbėjau anglų 
kalba. Kalbėdamas ne tiek stengiau
si sakyti prakalbą, kiek jaudinausi 
dėl himno giedojimo. Stebėjau esa
mą publiką, mačiau sėdinčius kai
mynus — gimnazijos mokytojus, eko
nomistą McDonald, advokatą, kelioli
ka inžinierių, keliolika lietuvių ir 
anglų gimnazijų mokytojų, • indietį 
įžymų verslininką... ir svarbiausia 
— mūsų visą čia augusią jaunuome
nę. Nors man buvo labai skaudu, tu
rėjau padaryti nuosprendį — susi
laikyti nuo himno giedojimo. Aš ne
norėjau išstatyti pajuokon savo tau
tiečių, kuriuos taip myliu, nes žino
jau, kad vėl pasikartos nemalonus 
atvejis, kuris įvyko per kariuome
nės šventę.

Mano įsitikinimu, nuodėmė krikš
čioniui nemokėti “Tėve mūsų”, o 
lietuviui dar didesnė nuodėmė ne
mokėti “Lietuva, tėvyne mūsų”.

Aš užtikrinu Dalyvį ir visus kitus 
lietuvius, kurie susidomėjo šiuo 
klausimu, iškilusiu spaudoje, kad 
man lietuvybė yra nemažiau miela 
ir brangi kaip Dalyviui. Aš dirbu ir 
sielojuosi lietuvybe nuo pradinės 
mokyklas laikų. Rinkau gatvėse au
kas Baltimorėje prezidento Wilsono 
paskelbtoje dienoje, dirbau Roches
ter. N. Y., rinkdamas aukas L. Rau
donam Kryžiui, įvairiems fondams. 
Esu išpardavęs virš $15.000 Lietuvos 
laisvės bonų ir t.t. Būdamas tik 
trumpą laiką Lietuvoje, atlikau savo 
prievolę tėvų šaliai su meile ir išti
kimybe. Kalgary, nuo B-nės apylin
kės įsisteigimo, regis iš 13 valdybų, 
baigiu aštuntą pirmininko kadenciją. 
Tad Tamstos priekaištai ir dejavimai 
šiuo reikalu man yra labai skaudūs.

Kalgario B-nės apylinkės visuoti
nis susirinkimas šaukiamas š.m. ba
landžio 19 d., 2 v. p.p,, Maccabees 
salėje, 1113 — 5 Avė. S. W. Aš nuo
širdžiai kviečiu Dalyvį būti šiame su
sirinkime, kandidatuoti į valdybos 
pirmininko pareigas ir pasireikšti 
darbais, o ne dejavimais. Mums 

i nuoširdžių ir sumanių darbi- 
bendruomeninėje veikloje. Si 
valdyba atliko, kas buvo ga- 
uveikti esamose sąlygose.

A. P. Nevada,
KLB Kalgario apyl. pirm.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psL) 
dą kaltina vienašališku, proiz- 

raelišku žinių skelbimų. Pasak 
W. Coldoff pateiktų Galupp vie
šosios nuomonės tylimo institu
to duomenų, 26% kanadiečių 
pritaria Izraelio veiksmams, 
9% remia arabus, o 65% yra 
abejingi.

Dominijos statistikos biuras 
išleido knygą “Market Research 
Handbook”, kurioje pateikiami 
gamybos pasiūlos ir vartotojų 
paklausos 1968 m. duomenys. Iš 
5.394.000 namų ir butų Kana
doje tik 392.000 neturėjo tele
fono, 259.000 — nė vieno tele
vizijos priimtuvo. Vandentiekio 
Kanadoje savo namuose neturi 
4% kanadiečių, šaldytuvo — 
mažiau nei 3%. Labiausiai pa
plitę yra radijo priimtuvai: vie
ną radiją gali rasti 2.280.000 na
mų, du — 1.541.000, tris — 
761.000, keturis ar daugiau — 
640.000 namų.

Sveikatos ministerio J. Mun
ro pranešimu, federacinė vy
riausybė nutarė įvesti kas antri 
metai rengiamą Kanados olim
piadą, kurioje galės dalyvauti ir 
varžytis tik kanadiečiai sporti
ninkai. Ši olimpiada įvairiuose 
Kanados miestuose užpildys 
tarp dabartinių žiemos ir vasa
ros žaidynių susidarintį tarpą. 
Pirmoji Kanados olimpiada nu
matoma 1972 m.

ŠYPSENOS
Teisingos svarstyklės

P. Lazdynas nusiskubino į sto
tį. Netrukus turėjo išeiti trau
kinys, bet jis pamatė svarstyk
les, įmetė centą ir panoro pasi
sverti. Svarstyklės išmetė jam 
kortelę su įrašu: “Tavo pavardė 
yra Lazdynas, sveri 148 sva
rus”.

“Negali būti!” — stebėjosi 
jis susijaudinęs ir antrą kartą 
užlipo ant svarstyklių, įmetė 
centą ir gavo kortelę su tokiu 
pat įrašu, kaip ir pirmą karią, 
čia pat pasimaišė jaunas airis. 
“Stok ant svarstyklių! Aš užmo
kėsiu.” Airis atsistojo, jam iš
krito kortelė su įrašu: “Tavo pa
vardė yra O’Flaherty, sveri 126 
svarus.” Lazdynas niekaip ne
galėjo nusiraminti. Jis dar kar
tą atsistojo ant svarstyklių, ir 
jam iškrito kortelė su įrašu: 
“Esi visiškas kvailys ir pražiop
sojai savo traukinį”.

šių metų birželio mėn. 23 d. 
po pietų negrįžau į darbą. Prie
žastis buvo tokia: buvau susita
ręs vesti, bet pabėgo sužadėtinė, 
ir aš iš sielvarto pasigėriau, o 
girtam dirbti prie staklių nelei
džia saugumo technikos taisyk
lės”. (Iš Šilalės ATK tekintojo 
paaiškinimo).

Parinko Pr. Alš.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėną* 

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

BALTIC MOVERS 
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vedamas 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
• teikia patarimus planuojantiems keliones

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

be atskiro attyjdnimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

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

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi 1
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiR §

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasi trifa <
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Palaidoti: a.a. Vladė Martinai

tienė ir a.a. Pranas Kartunavičius. 
Velionių artimiesiems čia ir Lietuvo
je nuoširdi užuojauta.

— Lietuvoje mirus a.a. Elenai Lu- 
kauskienei-Salkauskaitei, jos broliui 
archit. Algirdui Šalkauskiui ir šei
mai nuoširdi užuojauta. Už velionės 
vėlę pamaldos šį šeštadienį 9.30 v.r.

— Už a.a. Sofiją Dudėlienę, Jono 
Dudėlo motiną, ir a.a. Adelę, šlamie- 
nę, Br. Kašpono sesutę, mirusią Lie
tuvoje, atlaikytos pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Warren parko rajone.

— Tradicinis parapijos choro pa
rengiamas — šio šeštadienio vakarą 
par. salėje.

— Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu išdalintas nemažas skaičius eg
zempliorių kanadiečių kat. savaitraš
čio “The Register” ryšium su laik
raštyje per visą puslapi tilpusiu 
straipsniu apie Kat. Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje.

— Pamaldos: šį šeštadienį 9 vaL 
už a.a. Jurgį Matuką, sekmadienį 12 
vai. už a.a. Stepą Kairį.

MIRUSIEJI. A. a. Vladislava 
Martinaitienė mirė Šv. Juozapo 
ligoninėje balandžio 2 d., palai
dota balandžio 4 d. iš Šv. Jono 
Kr. bažnyčios. Velionė kilusi 
nuo Gardino. Išaugino 5 vaikų 
šeimą. A. a. Pranas Kartunavi
čius, 51 m., kilęs nuo Žiežmarių, 
mirė balandžio 1 d., palaidotas 
balandžio 4 d. iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios. Velionis buvo užmuš
tas ant gatvės pravažiuojančio 
automobilio. Gyveno iš labdaros 
lėšų, jokio turto nepaliko. Lai
dojimo išlaidoms lėšų gauta iš 
miesto savivaldybės. A. a. Vy
tautas Pilėnas, apie 40 m. am
žiaus, mirė balandžio 3 d., pa
laidotas balandžio 6 d. iš Prisi
kėlimo bažnyčios. Velionis buvo 
rastas sužalotas prie vieno na
mo. Visi minėti mirusieji palai
doti lietuvių kapinėse.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. C. Knowlton 

ir dr. A. Valadkai už sėkmingai pa
darytą operaciją; kun. J. Staškevičiui, 
kun. A. Simanavičiui, OFM, K. L. K. 
Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. par. sky
riui ir narėms, Šv. Jono Kr. par. cho
rui ir visiems bičiuliams bei kaimy
nams, lankiusiems mane ligoninėje ir 
namuose bei linkėjusiems sveikatos. 
Taip pat ačiū visiems už dovanas ir 
gėles. Visiems, labai dėkinga —

Kastancija Rugienė
VIENINTELĖ KANADOS VAL 

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

ATLANTIC
valgykla

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

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

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 
S . perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė .

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258
Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu

kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

K. L. Katalikių Moterų Draugijos centro valdyba 
š. m. balandžio 19, sekmadienį, 5 v.p.p., 

PRISIKĖLIMO^ RENGIA

LITERATŪROS-MUZIKOS

VAKARA

Suaugusiems — 3 dol. 
Jaunimui — 1 dol.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Vytautui Pilėnui, ve

lionies Lietuvoje likusius artimuo
sius ir čia esančius bičiulius nuošir
džiai užjaučame. Velionis palaidotas 
bal. 6 d. Tap pat giliai užjaučiame 
Oną Kirvaitienę ir jos šeimą, Lietu
voje mirus jos mamytei a.a. Elenai 
Indienei.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. — kon- 
cel., vienos iš jų už a.a. E. Morkū
nienę, užpr. p. I. Morkūnienės; penk- 
tad., 8.30 v. — už a.a. Broniaus ir 
Magdalenos vėles, užpr. Rickevičie- 
nės; šeštad., 10 v. — už a.a. J. Švėgž
dą, užpr. p. švėgždienės ir dukros; 
ateinantį sekmad., 10 v. — už a.a. 
Sabaliauskų šeimos mirusius, užpr. p. 
Lorr; 11.15 v. — už a.a. Br. Damb
rauskienę, užpr. p. Ramanauskų ir 
dukros Vilijos.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.; studentų ir 
vaikų chorų repeticijų šią ir kitą 
savaitę nebus. Pr. sekmad. studentų 
choras gražiai giedojo per 10 v. Mi
šias. Per šias Mišias jis giedos pir
maisiais mėnesio sekmadieniais.

— Pensininkų laisvavakaris — tre
čiadienį, bal. 8 d., 6.30 v.v. Visi vy
resnio amžiaus maloniai kviečiami 
atsilankyti.

— Norį vykti Romon į kankinių 
šventovės pašventinimą, prašomi vi
sus reikalus tvarkyti tiesiogiai su 
Čikaga. Neatsiradus didesniam skai
čiui šia kelione susidomėjusių To
ronte, nuo šios kelionės organizavi
mo atsisakoma.

— Lietuvių pranciškonų trimetinei 
generalinei vizitacijai atlikti gene
raliniu vizitatorium Romos paskirtas 
Rev. J. Cassesi, OFM, iš JAV. Vizi
tacija prasidės gegužės mėnesio vi
dury. Personalo pasikeitimai vyksta 
rugsėjo pradžioje.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Havelock St. ir 18-je pašto zonoje.

— Susituokė: Norman Armstrong 
ir Dalia Andriulionytė.

Inž. A. Vindašius, elektroni
kos specialistas, persikėlė dirb
ti į San Francisco, Kalifornijoj.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė m augšte arti Bloor ir Dun
das požeminio traukinio. Tinka vie
nam arba dviem asmenim. Yra gara
žas. TeL 534-9127.

DALIMIS PARDUODAMAS pui
kus Lietuvos pašto ženklų rinkinys. 
Suinteresuotiems siunčiame kaino
rašti. J. Baltakys, 20 Underwood 
Ave., Toronto 325, Ont.

PARDUODAMI moteriški tauti
niai .drabužiai, atvežti iš Lietuvos. 
Skambinti po 5 v. p.p. tel. 762-8067. 
Kaina $50.

JIEŠKOME NEDIDELIO NAMO 
arba dvibučio (duplex) išsinuomoti 
Toronto mieste arba priemiestyje. 
Tel. 535-1704.

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

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

kambarius. TeL 535-4724.

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 O 1 g a.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

Programę atliks
PIANISTĖ J. RAJAUSKAITĖ-SUSIENĖ-PETRAUSKIENĖ ir

.. t

POETAS JONAS AISTIS

Visi kviečiami - RENGĖJOS

5 TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ |
I ŠALPOS GRUPĖS “DAINA” |
S • . . .... 8g metinis pavasarinis suknių S

41 į I I I O ft
I BALANDŽIO 18, ŠEŠTADIENĮ, |
I Prisikėlimo parapijos auditorijoje, § 
g 1021 College St., Toronto | 
S Gros puikus D'AMICO orkestras9 Trys gražiausios §

suknios premijuojamos • Loterija • Pilnas bufetas §

Sk Įėjimas: $2.50 suaugusiems, $1.00 studentams Pradžia 7.30 v.v. § 
_ Visus maloniai kviečia atsilankyti. ‘DAINA” ft

Metinė ateitininku šventė — 
šį savaitgalį, balandžio 11 ir 12. 
dienomis. Programą mokslei
viams ir studentams žiūr. 8 psl. 
ateitininkų žiniose. Sendraugiai 
rengia tradicinę vakarienę šį 
šeštadienį, 7 v. v., Prisikėlimo 
parodų salėje. Joje dalyvaus žy
mus visuomenės ir ateitininkų 
veikėjas inž. A. Sabalis iš Niu
jorko ir bus pagrindiniu kalbė
toju. Meninėje programoje pasi
rodys studentai ateitininkai. Va
karienėje kviečiami dalyvauti 
visi sendraugiai ir ateitininkų 
moksleivių bei studentų tėvai. 
Bilietai gaunami pas pirm. B. 
Sakalą, kun. J. Staškevičių arba 
klebonijose. Prašoma paskubėti 
su bilietų įsigijimu. Sekmadienį, 
10 v. r./pamaldos Prisikėlimo 
bažnyčioje; iškilmingas posėdis 
— 2.30 v. p.p. Prisikėlimo salė
je. Kalbės svečias — inž. A. Sa
balis iš Niujorko. Dalyvauti 
kviečiama ir plačioji Toronto vi
suomenė.

Karo aviacijos įeit. Robertas 
Jotautas, 19 m. amžiaus, vado
vaus kadetų paradui šį sekma
dienį, balandžio 12 d.,T v.p.p. 
Paradas prasidės nuo College 
gt. ir eis Yonge gatve iki miesto 
rotušės.

Buvę “Aušros” mergaičių ir 
berniukų gimnazijų auklėtiniai, 
gyvenantieji Toronte ar apylin
kėse, yra kviečiami į organiza
cinį suvažiavimui ruošti pasita
rimą, kuris įvyks balandžio 15 
d., 7.30 v.v., Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje.

12 AKRŲ ŽEMĖS su nedideliu va
sarnamiu prie pat 10 plento tik trys 
mylios į rytus nuo Dundalko mieste
lio. Ta nuosavybė yra kampinė ir 
ateity bus labai vertinga, nes 10 
plentas bus platinamas iki pat Owen 
Sound. Prašo S9,800; tik $2.000 įmo
kėti. Tai žymiai geresnis pirkimas, 
negu vasarnamis su nedideliu skly
pu.

177 /IKRŲ ŪKIS su 7 kambarių 
mūriniu namu, tvartais ir daržine, 
2 geri šuliniai, žemė truputi kalvo
ta, apie 150 akrų dirbama, kita dalis 
miškas ir krūmokšniai. Geras juod
žemis. Namas reikalingas taisymo. 
Ūkininkas našlys, gyvena vienas, gy
vulius yra išpardavęs ir labai prašo, 
kad parduotume jo ūki. Reikia 
$12.000 įmokėti; pilna kaina — $25.- 
000. Sis ūkis yra Proton valsčiuje, 
apie 6 m. i vakarus nuo Dundalko 
miestelio. Gali kilti klausimas, kodėl 
skelbiame parduodamas žemes ir 
ūkius Dundalko, Fleishertono, Shel
burne apylinkėse? Dundalko mieste
lis yra 1735 pėdų augštumoje nuo 
jūros lygio ir yra augščiausia vieta 
Ontario provincijoje. Pvz. Torontas 
yra tik 300 pėdu virš jūros lygio. 
Tenai oras ir aplamai klimatas yra 
žymiai sveikesnis. Besiskundžiantieji 
reumatizmo ar artričio skausmais, pa
buvę savaitgaliais bent porą dienų, 
jaučiasi žymiai geriau, negu Toron
te.

Norintieji daugiau informacijų ar 
apžiūrėti šias nuosavybes skambina 
ST. DARGIUI, 231-6226 arba 231- 
2661, FRANK BARAUSKAS REAL 
ESTATE BROKER.

Po koncerto — 
vaišės

POETAS JONAS AISTIS

Tūkstantasis “alutis” — šį 
penktadienį, balandžio 10 d., 6 
v.v., Liet. Namuose.

Dail. Leono Urbono paveikslų 
paroda pratęsiama dar vienai sa
vaitei. Jos uždarymas — balan
džio 11, šeštadienį. Paroda su
rengta “Picture Loan Gallery”, 
3 Charles St. W., prie Yonge gt.

Bus rodomi filmai šį sekma
dienį, balandžio 12 d., 6.30 v.v., 
Prisikėlimo salėje: “Lietuva-Eu- 
ropos nugalėtoja” (krepšinio) ir 
“Penktoji tautinė stovykla”(gar
sinis, paruoštas kun. Kezio, SJ.). 
Įėjimas — suaug. $2, jaunimui
— $1. Rengėjas — radijo pro
grama “Tėvynės prisiminimai”.

Simpoziumą tema “Taikos ir 
karo kryžkelėse” rengia Toron
to akademikų draugija balan
džio 18, šeštadienį, 7.30 v. v., 
Liet. Vaikų Namų salėje, 57 Syl
van Ave. Simpoziumo vadovas
— prof. dr. A. Musteikis, socio
logas iš D’Youville kolegijos 
Buffalo mieste. Be jo, kalbės 
šie akademikai: V. Trumpa, is
torikas iš Vašingtono, tema — 
“Tiesos sąmonė krašte ir trem
tyje”; kun. prof. dr. A. Paskųs, 
psichologas iš Gannon kolegijos 
Erie, Pa., tema — “Laisvės są
monė krašte ir tremtyje”; prof, 
dr. J. Slavėnas, istorikas iš Sta
te University kolegijos Buffalo 
mieste, tema — “Nepriklauso
mybės dilema”. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Literatūros ir muzikos vaka
rą sekmadienį, balandžio 19 d., 
5 v. p. p., Prisikėlimo par. salėje 
rengia K. L. K. Dr-jos centro 
valdyba. Programą atliks — pia
nistė Julija Rajauskaitė-Šusie- 
nė-Petrauskienė ir poetas Jonas 
Aistis iš JAV. Po programos — 
vaišės kavinėje. Koncertas ren
giamas Draugijos suvažiavimo 
proga. Taip pat norima prisi
minti “Moters” žurnalo sukaktį, 
žurnalo, kuris pradėtas leisti 
prieš 50 metų Lietuvoje. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

K. L. K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” metinis susirinkimas 
nukeltas į balandžio 26, sekma
dienį, 4 v. p.p., salėje virš “TŽ” 
redakcijos.

“Varpo” choras uoliai rengia
si savo pavasario koncertui ge
gužės 9 d. West Park Vocational 
School. Dėkojame Prisikėlimo 
par. bankeliui už duosnią auką.

Valdyba
Genovaitei ir Antanui žemai- 

taičiams p. Sinkevičių namuose 
Mississauga rajone bičiuliai su
ruošė pobūvį 20 metų vedybinės 
sukakties proga.

Buvusių a.a. Stepo Kairio kla
sės draugų užuojautoje turėjo 
būti įrašyta pavardė A. M. Gar- 
kūnai, o ne A. M. Garimai.

Dail. H. Žmuidzinienė, Alkos 
muzėjaus Putname, Conn., pa
prašyta, muzėjui padovanojo pa
veikslą “Planeta” 22” x 18” dy
džio.

Rūtai Gvildytei surengtas 
priešvestuvinis pobūvis balan 
džio 6 d. Prisikėlimo salėje.

Antikomunistinė demonstra
cija buvo surengta balandžio 3 
d. prie North Toronto Memorial 
Gardens Eglinton Ave., kur ka- 
nadiečių-sovietų draugija suren
gė iškilmingą Lenino šimtojo 
gimtadienio paminėjimą. Pobū
vyje dalyvavo Sov. Sąjungos 
ambasadorius Boris Mirošničen- 
ko ir kiti pareigūnai. Jie buvo 
įvesti restoranan per užpakali
nes duris, nes priekinį įėjimą 
piketavo demonstrantai, kurių, 
pasak spaudos, buvo 300-500. 
Pastarieji turėjo antikomunisti
nius plakatus ir įeinančius ko
munistų svečius apmėtė pomi
dorais ir kiaušiniais, šaukdami 
“Russian pigs”. Demonstracijai 
tvarkyti buvo iškviesta 70 poli
cininkų. Jie daug vargo neturė
jo. Jų pagalbos turėjo šauktis 
organizatoriai restorano viduje, 
kur buvo tarp svečių įsimaišę E. 
Burke Society nariai, iš anksto 
įsigiję bilietus. Kai banketo va
dovas pakėlė taurę Lenino gar
bei, pastarieji atsisakė atsistoti, 
apvertė keletą stalų ir pakėlė 
triukšmą. Balius nutrūko geram 
pusvalandžiui, kol policija at
statė tvarką. Apie šią demonst
raciją rašė visi dienraščiai, pra
nešė radijas, rodė televizija. Tai 
buvo miesto sensacija. Šią de
monstraciją organizavo specia
lus komitetas, kuriame dalyvavo 
ir lietuvių atstovai. Aktyviau
siai reiškėsi ukrainiečiai, ypač 
jų studentai.

Torontiškė Lietuvos filatelijos 
paroda buvo aprašyta didžiau
siame filatelistų laikraštyje 
“Linn’s Stamp ,News”' balan
džio 6 d. laidoje kartu su išleis
to Steigiamojo Seimo jubilėjinio 
voko nuotrauka. Paroda Toron
te bus balandžio 12 d. Prisikė
limo par. parodų salėje nuo 9 v. 
iki 6 v. p.p. Bus išstatyta virš 
300 lapų labai įdomios filateli- 
nės ir dokumentinės medžiagos 
bei numizmatinių eksponatų. 
Visa Toronto lietuvių bendruo
menė, ypač jaunimas, kviečiami 
šia paroda susidomėti ir aplan
kyti. Balandžio 19 d. paroda per
keliama į Hamiltoną, 58 Dun- 
dum St. N.

“The Globe and Mail” redak
torius Colin McCulough balan
džio 5 d. Prisikėlimo salėje įdo
miai pasakojo savo įspūdžius iš 
Kinijos, kur kaip koresponden
tas praleido 18 mėnesių. Savo 
paskaitą iliustravo skaidrėmis. 
Iš visko buvo matyti, kad Kini
joj komunistinė santvarka yra 
dar didesnė vergija nei Sov. Są
jungoj. Paskaitą organizavo Bal- 
tiečių Federacija ir Baltiečių 
Moterų Taryba. Atsilankė apie 
150 klausytojų, kurie turėjo 
progos paskaitininkui pateikti ir 
klausimus. Dalyviai buvo pavai
šinti kava ir skanėstais.

Lietuvių kapinėse prie laisvės 
paminklo numatyti 6 laiptai, ve
dą į Laisvės aikštę, kur užde
gamas žibintas. Minėtiems laip
tams meninį apipavidalinimą 
ruošia dail. T. Valius. Juose bus 
pavaizduoti svarbesnieji Lietu
vos istoriniai momentai iki ne
priklausomybės atgavimo (knyg
nešiai, sukilimai ir t.t.). Virš 
aikštelės tolimesniuose laiptuo
se bus pavaizduoti svarbesni 
Lietuvos įvykiai po 1918 m. — 
deportacijos į Sibirą, partizanų 
kovos ir t.t. Minėtus laiptus sta
tytojai kviečia užsisakyti lietu
viškąsias organizacijas ar insti
tucijas. Užsakytojų vardai bus 
igraviruoti laipte. — Didžiosiom 
koplyčios durim, susidedančiom 
iš 6 dalių, projektas padarytas 
taip pat dail. T. Valiaus. Pa
minklo vitražą gamina dail. Ro
mas Astrauskas.

“Gyvataro” dvidešimtmečio 
koncertas Hamiltone buvo labai 
sėkmingas. Aprašymas - vėliau.

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbas. Skambinti Alfonsai

LE 6-2805.

Aušros Vartų par. žinios
— Balandžio 5 d., 4 v.p.p, mūsų 

parapijos salėje įvyko medžiotojų- 
žvejotojų draugijos susirinkimas.

— Balandžio 10 d., 8 v. vak., Auš
ros Vartų parapijos salėje bus poe
to Henriko Nagio poezijos rinkinio 
“Broliai balti aitvarai” pristatymas. 
Kviečiami visi meno mėgėjai ir bi
čiuliai.

— Kanados Lietuvių Bendruome
nės Montrealio lietuvių stovyklavietė 
“Baltija” ruošia savo penkerių metų 
sukakties minėjimą-balių AV par. 
salėje balandžio 11 d., 7 v.v.

— Sekmadienį, balandžio 12 d., 
tuoj po 11 vai. Mišių įvyks religi
nis pokalbis apie naujoves Mišiose. 
Labai kviečiame visus dalyvauti.

— Balandžio 18 d. parapijos salė
je koncertuos Aušros Vartų vyrų ok
tetas. Bus gausi ir įdomi meninė 
programa, bufetas ir pasilinksmini
mas.

— McGill universiteto Ballroom 
salėje (1480 McTavish g., III augšte, 
Student Center), balandžio 15, 16, 
17, 18 dienomis, 8 v.v., bus rodoma 
garsinis spalvotas filmas vieno bul
garo kunigo, iškentėjusio 13 metų 
sovietų kalėjimuose. Įėjimas visiems 
laisvas.

— St. Kevin parapijoje ruošiasi 
tuoktis Albinas Snapkauskas, Albino 
ir Petronėlės Kerevičiūtės sūnus, su 
Mary-Ann Aubie.

— Bažnyčios fondui paaukojo: D. 
Rupšys $24; po $10: p. Ptašinskai ir 
P. S. Valench. Velykų sekmadienį 
suaukota $529.13 (Prisikėlimo pa
maldose $308.82).

— A a. Petras Kizerskis mirė ko
vo 25 d. Palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse.

Montrealio jaunimo ansamb
lis “Gintaras” balandžio 4 d. at
šventė vienerių metų veiklos ju- 
bilėjų. Šia proga surengė kon
certą Verdun Catholic High 
School, dalyvaujant Toronto 
“Birbynei”. “Gintaras” vienerių 
metų veikloje gražiai užsireko
mendavo ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautybių auditorijai. Kon
certas prasidėjo precizišku 
punktualumu (pavyzdys senie
siems veikėjams!). Didžiulę Ver- 
duno auditoriją užpildė gausiai 
susirinkę montrealiečiai. Per šį 
koncertą “Gintaras” įnešė nau
jovių — “senukų” komišką šokį, 
kuris žiūrovams sukėlė skanaus 
juoko. Būtų originaliau, jei šo
kėjai dėvėtų senovės avalynę — 
— klumpes arba nagines. Kita 
naujovė, tai į orkestrą įvedimas 
naujų instrumentų 7-8 pėdų il
gumo triūbų - vamzdžių, kurių 
tonas sukėlė pasigėrėtiną jaus
mą. “Gintaro” ansamblį nuo 
pat scenos atidarymo lydėjo ne
sėkmės dėl vieno blogo garsia
kalbio (ar laidų), kuris brazdėjo, 
čirškėjo, girgždėjo. Tai privertė 
net porą kartų koncertą per
traukti. Atrodo tai pakenkė ir 
ansambliečių nuotaikai, nes sti
go pakilesnes nuotaikos, dina
miškumo. Dėl nedidelės scenos 
nukentėjo ir tautiniai šokiai. 
Dalis ansambliečių šokių metu 
iš scenos galėtų* pasitraukti. 
Mergaičių kvartetas padainavo 
naują Z. Lapino sukomponuotą 
dainą. Geriausiai publikai pati
ko “Subatėlė”, kurią atliko kar

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

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 

3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES R EG'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:

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

* 1 1 I T A C ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L 1 1 R U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš __________ 9%
Čekių kredito iš______ 9%
Nekiln. turto iš ____ 9%

• {skaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palu- 

j kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA Už: j
Einamąsias s-tas________ 5,0% 1
Serus (numatyta) ..... ........ 6,0%

Taupomąsias s-tas_ f.____ 6.5%
Term. ind. 1 metams___ 7X5%
Term. ind. 2 metams__  7.75% 1
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 Serų sumos.

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

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

tu šokėjai, kvartetas ir ansamb
lio orkestras.

Antrąją programos dalį atli
ko Toronto “Birbynė”, vadovau
jama D. Viskontienės; padaina
vo keletą senovės liaudies dai
nų — raliavimų ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Choras pui
kiai išlavintas, drausmingas, di
rigentė išgavo visus reikiamus 
niuansus. Šokėjai atrodė vyres
ni už kolegas montrealiečius; 
šoko vikriai, darniai, ritmingai. 
Berniukų stilizuoti drabužiai da
rė gerą įspūdį.

Tenka pasidžiaugti “Gintaro” 
ir “Birbynės” gražiu bendradar
biavimu. “Birbynė” žavėjo ypač 
savo gausumu — 81 narys. Te
ko girdėti balsų: Žiūrėk, kai yra 
kas su jaunimu dirba, galima ji 
suburti! Ta garbė tenka j u va
dovams.

Linksmoji dalis įvyko Aušros 
Vartų parapijos salėje. Origina
liai dekoruotoje salėje grojo 
specialiai jaunimui pasamdytas 
orkestras “beatles” stiliaus. Jau
nimui, atrodo, tai patiko, bet 
vyresnieji traukė pečiais, kad 
nebesupranta šių dienų jauni
mo triukšmingos muzikos. Sve
čiai buvo pavaišinti ir sekančios 
dienos rytą išvyko į Torontą. Ši 
jaunimo sąskrydį reikia laikyti 
labai pavykusiu. Sėkmės “Bir
bynei” ir “Gintarui”! J. Ladyga

“Birbynės” sambūrio išvyka į 
Montrealį buvo labai sėkminga. 
Joje dalyvavo 81 narys ir 3 va
dovai — D. Viskontienė, A. Vis- 
kontas ir p. Dalindienė. Kelia
vo dviem autobusai. Išvyko šeš
tadienį, balandžio 4 d., 7 v.r., 
ir pasiekė Montrealį 2 v. p.p. 
Pietumis svečius bei viešnias 
pavaišino montrealiečių šeimos, 
kurios priėmė torontiėčius at
skiromis grupėmis, šeštadienį, 
4 v. p.p., buvo bendra repetici
ja, o koncertas — 7 v.v. Nakvy
nės buvo paruoštos lietuvių šei
mose. Sekmadienį 11.30 toron- 
tiečiai atsisveikino su Montrea- 
liu ir vakarop laimingai grįžo į 
Torontą pilni malonių įspūdžių. 
“Birbynės” sambūris* labai dė
kingas montrealiečiams už ne
paprastai malonų priėmimą.

Šiuo metu “Birbynės” sambū
ris rengiasi kitiems koncertams.

Kun. St. Kulbis yra išvykęs 
Europon, šiuo metu lankosi Ro
moje.

Ateitininku sendraugių susi
rinkimas įvyko p.p. Lukoševičių 
namuose. Kun. St. Yla skaitė pa
skaitą “Kultūrų derinimas išei
vijoje”. Jis davė įtikinančių pa
vyzdžių, kad išeivijoje reikia bū
ti daugiau optimistais. Tuo būdu 
daugiau padėsime savo kraštui. 
Išrinkta nauja valdyba. Nutarta 
remti ateitininkišką jaunimą. 
Br. Lukoševičienė pavaišino ka
va ir skanėstais. J. L.

Iš stovyklautojų “Baltija” im
davo tik $1 savaitei o dabar nu
matoma imti po $2. Ar tai mo
kestis? Jo užtenka nebent elekt
rai ir virtuvės dujoms apmokėti. 
Nenorėkime, kad kiti sudėtų pi
nigus “Baltijai” išlaikyti. Pagal 
išgales paremkite vajų ir tie, 
kurių vaikai stovyklavo ar dar 
stovyklaus. Pr. R.


