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Jaunimo studijos
Mokslas lietuviui iš seno reiškia šviesą, atidarančią kelius į 

pasaulį. Jis veržėsi jon su didžiausiu ryžtu, nepaisydamas sunkiau
sių kliūčių. Atsidūręs išeivijoj, lietuvis nepametė to tradicinio 
ryžto — kiek sąlygos leido, pats veržėsi į mokslą ir savo vaikus 
tuo pačiu keliu kreipė ir tebekreipia. Visdėlto jaunosios kartos 
veržimasis į mokslą išeivijoj nėra toks intensyvus, kaip jos tėvų. 
Bendroji “dropouts” linkmė paveikė nevieną lietuvių jaunuolį, 
nes Amerikos žemyne mokslas nėra tas magnetas, kuris trauktų 
jaunimą. Čia jis nėra šviesos idealas, kurio reikėtų siekti visomis 
jėgomis. Dauguma šiame kontinente siekia ne šviesaus, o pato
gaus gyvenimo. Kam tad vargti, kamuotis su mokslais, nebūtinai 
vedančiais į pelningą karjerą, jeigu žymiai gausesnių dolerių ga
lima pelnyti be augštųjų mokslų? Jaunuolis, atostogų mėnesiais 
patyręs, kad gausūs doleriai atplaukia ir be mokslo, nekartą su
abejoja mokslo nauda. Jei prie to dar prisideda kiti motyvai, jis 
meta mokyklą, susiranda pastovų darbą ir pradeda savarankišką 
gyvenimą. Be to, jis randa apsčiai panašių draugų, kurie į gyve
nimą žiūri grynai praktinėmis, asmeninės naudos akimis, išmintin
gais laiko ne mokslus baigusius, o turtus sukrovusius žmones. 
Deja, tokie jaunuoliai dar nėra pakankamai subrendę praregėti, 
kad tokia galvosena labai nuskurdina žmogų kaip asmenį. Toks 
jaunuolis neišugdo savo asmenybės, sustoja pusiaukelėje ir visam 
gyvenimui lieka “nedakeptas”. Asmenybės skurdumo negali už
pildyti net ir milijonai dolerių.

★ ★
Laimei, lietuvių jaunimo dauguma visdėlto sugeba atsilaiky

ti prieš niveliuojančią kontinento linkmę ir orientuotis vienokio 
ar kitokio mokslo linkme. Lietuvių kultūrinė tradicija, matyt, te
beturi įtakos, nors ir netokios stiprios, kaip prieš 15-20 metų, kai 
lietuviai mokiniai daug kur pirmavo mokyklose. Tėvų skatinimas 
ir sudaromos sąlygos taip pat nėra be reikšmės. Daugelis tėvų nu
ėjo į fabrikus dirbti fizinio darbo, kad galėtų savo vaikus išmoks
linti. Nukentėjo jų pačių mokslinimasis, bet vaikams nutiesė ke
lius į augštąsias mokyklas. Dabar galime didžiuotis, kad universi
tetai ir kitos augštosios mokyklos yra pilnos lietuvių. Prieš 15 me
tų Kanadoje lietuvių studentų skaičius, imant proporcingai, buvo 
didesnis už vietinių kanadiečių. Galimas dalykas, kad ši propor
cija per pastaruosius metus kiek sumažėjo lietuvių nenaudai, nes 
pradedamas jausti atšalimas nuo augštųjų mokslų ir didesnis su
sidomėjimais doleriniu gyvenimu. Statistinių duomenų nėra, tad 
tenka pasikliauti aplinkos stebėjimu. Ten, kur pastebimas lietu
vių jaunimo tylus traukimasis nuo mokslo, vertėtų susirūpinti, nes 
ilgainiui tokia tendencija gali išsivystyti į žalingą linkmę — išeivija 
liks be tikros savo šviesuomenės. O be augštojo mokslo vargu ar 
tokia šviesuomenė gali išaugti. Tiesa, nevisuomet ir augštasis 
mokslas žmogų padaro visais atžvilgiais šviesiu, tačiau be jo dar 
mažiau galimybių susilaukti šviesuomenės. Mokslas tebėra išban
dytas kelias į kultūrinį išeivijos lygį.t . * * *

Kalbant apie mokslą, apšviečianti žmogų, prisimintina, kad 
jis čia suprantamas plačia prasme. Įsigijimas specialybės staty
boje, elektronikoje, chemijoje ir pan. yra vertingti dalykai, būtini 
mūsų praktiniam gyvenimui, tačiau asmeninei žmogaus kultūrai 
reikia daug daugiau. Jai būtinos bendrosios žmogaus vertybės, 
kurias teikia religija, humanistiniai mokslai, menas. Tai vertybės, 
kurios labiausiai ugdo, turtina žmogaus asmenybę. Dėlto mūsų 
jaunimas neturėtų tenkintis vien praktinių sričių studijomis. Lie
tuvių visuomenei "reikia ne tik ekonomistų, inžinierių, gydytojų, 
architektų..., bet ir kunigų, mokytojų, profesorių, teisininkų, 
rašytojų, poetų, dailininkų ir t.t. Tai kryptis, kuri visuomeniniam 
gyvenimui teikia, sakytume, sielą. Be jos mūsų gyvenimas būtų 
mechaniški griaučiai, sureguliuoti precizinio technikos Įmantru
mo. bet be jokio polėkio, be dvasios. Be to, Lietuvos laisvės bvla 
reikalauja ir ateityje reikalaus humanistinės linkmės žmonių. Dėl
to svarbu nukreipti jaunimą Į studijas, .kurios veda į visuomeni
nės Įtakos centrus — mokyklas, universitetus, spaudą, radiją, te
leviziją ir pan. Dirbantieji šiose srityse turi nepalyginamai dau
giau progų iškelti Lietuvos laisvės reikalą viešumoje nei tie, kurie 
turi dirbti izoliuoti siauroje savo specialybėje. Džiaugiamės pvz., 
kad turime nemažai profesorių š. Amerikos universitetuose, nors 
jų galėtų būti žymiai daugiau. Ju žodis pasiekia busimuosius Ame
rikos forinuotojus. Panašiai reiktu veržtis ir Į kitas Įtakos sritis 
jaunimui, kuriam visi keliai jau atviri. Pr. G.

KANADOS rVYKJ A[

RINKIMINĖ KOVA KVEBEKE

Pasaulio įvykiai
KELIONEI Į .MENULĮ PAKILO AMERIKIEČIŲ ERDVĖLAIVIS “APOLLO 
XIII” balandžio 11 d., 2.30 v.p.p., su astronautais James Loveli, 
Fred Haise ir John Swigert. Pastarajam teko pakeisti trečiąjį 
įgulos narį Thomas Mattingly, kuriam gresia susirgimas tymais. 
"Nusileidimo vieta mėnulyje šį karta numatyta prie Fra Mauro 
kraterio, 110 mylių į pietus nuo Audrų vandenyno, kur buvo nusi
leidę “Apollo XII” astronautai. Nusileidimas yra susietas su ne
mažais pavojais, nes Fra Mauro yra kalnuota vietovė. Dėl šios 
priežasties “Apollo XIII” erdvėlaivis bus įstatytas į eliptinę orbitą 
aplink mėnulį. Virš nusileidimo vietovės jis skris ne 69 mylių 
augštyje, kaip kad buvo daroma lig šiol, bet 9 mylių. Augščio su
mažinimas mažajam erdvėlaiviui “Aquarius” su astronautais J. 
Loveli ir F. Haise leis sutaupyti •----------------------------------------

Kvebeko provincinio parla
mento rinkiminiame vajuje di
džiausia staigmena buvo prem
jero J. Bertrando ultimatumas 
federacinei vyriausybei. Jis pa
žadėjo 1974 m. pravesti refe
rendumą Kvebeko nepriklauso
mybės klausimu, jeigu iki to 
laiko nebus paruošta ir priimta 
naujoji Kanados konstitucija, 
garantuojanti didesnes teises 
Kvebekui. J. Bertrando tautinės 
vienybės partija, laimėjusi rin
kimus, Kvebeke įvestų preziden
tinę sistemą. Kadangi dabarti
nis Š. Amerikos Britų Aktas 
kiekvienai provincijai duoda ka
ralienės vietininką gubernato
rių, Kvebeko prezidentui tektų 
premjero pareigos, bet jis būtų 
renkamas visų kvebekiečių at
skiruose rinkimuose. Sumany
mas nėra labai logiškas, nes juk 
parlamento rinkimus gali laimė
ti viena partija, o prezidento 
rinkimus — kita. Kaip tokiu at
veju premjero pareigas einąs 
prezidentas sudarytų ministerių 
kabinetą, J. Bertrandas nepaaiš
kino. Separatistinės kvebekiečių 
partijos vadas R. Levesque sako
si Kvebeką paskelbsiąs nepri
klausoma respublika be referen
dumo, jeigu partija gaus dau
giau kaip 50% balsų. Liberalu 
vadas R. Bourassa pasisakė už 
federaciją, pagrindinį dėmesį 
skirdamas K v e b e ko ekonomi
niams reikalams. Jis žada nau
jas gamybos įmones, kurioms 
kapitalą parūpintų finansininkų 
pasitikėjimas liberalų partija. 
Nerimčiausi pažadai yra kredi- 
tistų partijos vado C. Samsono, 

kuris, vadovaudamasis nerealia 
socialinio kredito teorija, visur 
žarsto dolerius lyg provincinis 
iždas būtų bedugnis. Dėl tokios 
pozicijos jo partija, atrodo, netu
rės jokios didesnės reikšmės 
provinciniuose rinkimuose ba
landžio 29 d. Pagrindinė kova 
vyks tarp R. Bourassos liberalų, 
J. Bertrando tautinės vienybės 
partijos ir R. Levesque vado
vaujamų separatistų.

Premjeras P. E. Trudeau fe
deraciniam parlamentui pateikė 
patvirtinti naują Kanados teri
torinių vandenų Įstatymą. Pir
moji įstatymo dalis numato šim
to mylių pločio Kanados kontro
liuojamą vandens ruožą aplink 
šiaurės ledjūrio salas užteršimo 
pavojui pašalinti, antroji dalis 
praplečia ligšiolinę trijų mylių 
teritorinių vandenų ribą visose 
Kanados pakrantėse iki 12 my
lių. Nujausdamas kitų kraštų 
opoziciją šiems planams, P. E. 
Trudeau pareiškė nepripažin- 
siąs Hagoje veikiančio tarptau
tinio teismo sprendimų. Naujuo
ju įstatymu ne tik įvedama kon
trolė šiaurės ledjūrio vande
nims, bet ir pabrėžiama salų 
priklausomybė Kanadai. J. A. V. 
valstybės departamentas pasisa
kė prieš P. E. Trudeau planus, 
siūlydamas bendromis jėgomis 
kovoti prieš galimą šiaurės led
jūrio vandenų užteršimą. Va
šingtonas nepritaria ir teritori
nių vandenų 12 mylių ruožui, ta
čiau šiuo klausimu opozicija yra 
gerokai mažesnė, nes daug ame
rikiečių taip pat yra nepaten
kinti dabartine trijų mylių teri-

Pokalbis pavergtoje Lietuvoje Nuotrauka V. Ylevičiaus

Prašymas - Lietuvoj nusikaltimas
Persekiojami kunigai, kurie okupacinės valdžios įtariami rašę prašymus Sov. S-gos premjerui

Sovietų pavergtoje Lietuvoje 
nuolatinis religijos varžymas bei 
tikinčiųjų persekiojimas pasiekė 
ribą, kuri verčia prispaustuosius 
reaguoti. Reakcija ši kartą tebu
vo kunigų pasirašyti prašymai 
Kremliui ir Lietuvos vyskupijų 
valdytojams. “TŽ” buvo pa
skelbtas Vilniaus vyskupijos ku
nigų grupės raštas, kuris plačiai 
pasklido ir tarptautinėje spau
doje. Be šio rašto, buvo dar du, 
rašyti Vilkaviškio vyskupijos ku
nigu. Vienas ju rašytas 1968. 
XII." 31,' kitas 1969. I. 8. Savo 
turiniu tie raštai panašūs į Vil
niaus arkivyskupijos kunigų raš
tą. Juose faktais parodoma liūd
na religijos būklė, ypač Kauno

Etninės spaudos atstovu suvažiavimas
Kanados tautinių grupių laik

raščiai, leidžiami "ne anglų ir 
prancūzų kalbomis, yra sudarę 
bendrą organizaciją Canadian 
Ethnic Press Federation. Ji ap
ima skyrius — Toronte, Winni- 
pege ir Vankuveryje. Su Mont- 
realiu federacija turi ryšius, bet 
formalaus skyriaus nėra, ši or
ganizacija kas dveji metai ren
gia suvažiavimus, kuriuose ap
taria savo darbo problemas, at
naujina tarpusavio ryšius ir iš
renka naują valdybą. Toks su
važiavimas Įvyko š.m. balandžio 
11-12 dienomis Toronto King 
Edward viešbutyje. Išvakarėse, 
balandžio 10 d., įvyko susipaži
nimo vakaras, kuriame dalyva
vo, šalia laikraščių atstovų, sve
čiai — žymusis uranijaus pramo
nininkas S. Roman, slovakas, 
prof. Keith, naujai paskirtas ofi
cialių kalbų Įstaigos vadovas ir 
kiti, "šeštadienio rytą prasidėjo 
darbo posėdis, kuriame buvo ap
žvelgti atlikti darbai. Išsamų 
pranešimą padarė federacijos 
pirm. dr. J. Kirschbaum, slova
kas. Pasak jo, buvo rūpintasi tę
simu leidinių apie etnines gru
pes, ryšiais su feder. vyriausybe 
ir angliškąja spauda, dalyvavi
mu slavistų suvažiavime, etni
nių archyvų organizavimu, val
džios skelbimų gavimu. Pietums 
suvažiavimo dalyviai buvo pa
kviesti Ontario vyriausybės, ku
ri tuo pačiu metu buvo suren
gusi priėmimą savo provinciios 
spaudos, televizijos ir radijo 
žmonėms.

Po antrojo darbo posėdžio va
kare įvyko federacijos valdybos 
suruoštas banketas, kurio belau
kiant buvo gera proga laikraščių 
atstovams pasikalbėti su naujuo^ 
ju Kanados pilietybės ir infor
macijos ministerių R. Stanbury. 
Klausimai lietė daugiausia etni
nių grupių diskriminacija vieša
jame gyvenime, pilietybės gavi- 
me ir pan. Ministeris, 41 m. am- 
torine riba. Kanadiečiai ir ame
rikiečiai žvejai jau seniai yra 
nepatenkinti kasdien didėjančio 
sovietų žvejybos laivyno opera
cijomis žuviningiausiuose pa
krančių vandenyse. .

(Nukelta į 8 psl.) 

kunigų seminarijos, ir prašoma 
nuimti" įvestus suvaržymus, re
miantis ’ sovietine konstitucija, 
kompartijos nutarimais.

Ryšium su tais prašymais bu
vo nubausti: kun. Lionginas Ku
nevičius, kun. Dumbliauskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius, kun. 
Juozas Zdebskiš, kun. Antanas 
Jakubauskas, Skarulių klebonas. 
Pastarasis buvo nubaustas už 
tai, kad pamoksle pranešė apie 
minėtą_ kreipimąsi Į augštuosius 
pareigūnus.

Tardymai, atrodo, tęsiami to
liau. Naujausia auka, ligšiolinė
mis žiniomis, yra kun. Konstan
tinas Ambrasas, Vilkaviškio de
kanas.

žiaus, pareiškė, kad toje srityje 
padaryta pažanga, kad pilietybės 
procedūra esanti ta pati visiems, 
kad likę skirtumai būsią išlygin
ti ateityje. Atsakydamas į klau
simą apie naujai įsteigtą federa
cinės vyriausybės informacijos 
įstaigą Information Canada, mi- 
nisteris pareiškė, kad tai nėra 
informacijos suvalstybinimas ar 
centralizavimas, bet atskira Įs
taiga informuoti visuomenei 
apie federacinės vyriausybės 
darbus. Banketo metu kalbą pa
sakė min. R. Stanbury, pabrėž
damas, kad ir jis savo kilme 
priklauso iš dalies vokiečių gru
pei, kaip ir jo žmona. Etninė 
spauda esą atlieka vertingą pa
slaugą kraštui ir prisideda prie 
jo kultūrinio praturtinimo. Ji 
nesanti “svetimų kalbų” spau
da, nes visos kalbos Kanadai 
yra savos, nors ir neoficialios. 
“Mūsų etninė spauda yra aiškiai 
ir spalvingai kanadiška”.

Bankete dalyvavo visa eilė 
augštų pareigūnų, daugiausia 
politikų. Imigracijos ir darbo 
ministeriui atstovavo Caccia, ku
ris pasakė gana Įdomią kalbą. 
Ontario vyriausybei atstovavo J. 
Yaremko ir min. Grossman. Ne
buvo matyti didžiosios spaudos 
atstovu.

Sekmadienio rytą įvyko pas
kutinis darbo posėdis, kuriame 
išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninku — L. Lezack. “Jewish 
Post” leidėjas iš Winnipego, 
I vicepirm. — VI. Mauko, slovė
nas iš Toronto, II vicepirm. — 
R. Mah, kinietis iš Vankuverio, 
sekr.—I. Syrnick, ukrainietis iš 
Winnipego, iždininku — I. Boy
ko, ukrainietis iš Toronto; na
riais: Noritis, latvis, kun. R. 
Izyk, ukrainietis, H. Pearson, K. 
Mori, japonas, E. Reprich, B. 
Heydenkorn, O. Wojcenko, kun. 
Sopulak; kontrolieriais — Wei- 
denbaum ir Roeder. Atsisveikin
ta su buvusiu pirmininku dr. J. 
Kirschbaumu, rūpestingai ir tak
tiškai vadovavusiu federacijai.

Suvažiavime dalyvavo apie 40 
atstovų. “Tėviškės žiburiams” 
atstovavo kun. Pr. Gaida. Dau
giau lietuvių suvažiavime nete
ko pastebėti. Dl.

Jis buvo KGB tardomas tuoj 
po Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų nubaudimo ir kaltinamas ži
nojęs apie savo dekanato kuni
gų žygį, bet to nepranešęs kul
to reikalų įgaliotiniui Rugieniui. 
Po keleto" tardymų jį pasiekė ži
nios, kad būsiąs iškeliamas iš 
Vilkaviškio. Nuvyko į Kauną pa
siteirauti, ar tai tiesa. Tuometi
nis kancleris, dabar vyskupas, 
R. Krikščiūnas sakė nieko ne
žinąs. Dekanas K. Ambrasas nu
vyko pas Rugienių, kuris pa
reiškė irgi nieko nežinąs Kovo 
mėnesi dekanas gavo ofi
cialų pranešimą, kad atlei
džiamas iš dekano pareigų ir iš
keliamas į Leipalingi. Apie tai 
sužinoję parapijiečiai surinko 
1100 parašų, nusiuntė delegaci
ją i Kauno "kuriją ir pas Rugie
nių ginti savo klebono. Kai žmo
nės vis nerimo, iš Kauno buvo 
atvykę Vilkaviškin kancleris 
kun. R. Krikščiūnas ir vysk. J. 
Labukas net du kartu, tačiau iš 
jų laikysenos buvo aišku, kad 
dalykai neis i gerą. Dekanas 
Ambrasas buvo priverstas atsi
sveikinti su parapija Sekminėse, 
paskutinę gegužės dieną. Visa 
bažnyčia verkė. Ambrasas buvo 
vienas uoliausių klebonų, dar 
gana jaunas (išv. 1945 m.j, visų 
mėgiamas ir gerbiamas, išbuvęs 
Vilkaviškyje virš 10 metų, at
naujinęs pagrindinai bažnytėlę 
(buvusią rusų cerkvę, nes ka
tedra sugriauta ir neatstatyta), 
Įvedęs centrinį šildymą, išliejęs 
takus šventoriuje, pastatęs liau
dies kryžių, prisodinęs rožių, 
įrengęs šventoriuje kleboniją, 
pats daug dirbęs savo rankomis, 
net reumatizmą gavęs. Sibiro 
išvengęs ir ligšiol niekur neuž
kliuvęs sovietams, kun. K. Amb
rasas buvo pažemintas ir nu
baustas už kitus kunigus. Jo vie
ton atkeltas Kauno vyskupijos 
kunigas Juozas Preikšas (įšv. 
1951 m.), dėstęs kunigų semina
rijoj ir dirbęs Kauno kūrijoj.

Psichiatrinėje ligoninėje
Žiniomis iš Lietuvos, trys ku

nigai, sovietinio persekiojimo 
aukos, yra praradę nervus ir at
sidūrę bepročių ligoninėse. Kun. 
Antanas Liešius, marijonas, 
įšventintas 1933 m., kaltinamas 
ryšių palaikymu su partizanais, 
ilgai'tardytas bei kankintas, iš
tremtas į Sibirą nežmoniškose 
sąlygose vargo. Grįžęs be nervų, 
pateko į psichiatrinę žiegždrių 
ligonine ir ligi dabar laikomas 
beviltiškoje būklėje. Kun. Alek
sandras M a r k a i t i s, jėzuitas, 
įšventintas 1940 m., buvo du 
kartus ištremtas į Sibirą. Iš ant
ros tremties ji parsivežę draugai 
kunigai jau ligonį; privačiai gy
dė, pagaliau buvo priversti ati
duoti į psichiatrinę Vilniaus li
gonine. Kun. Antanas Mitrika. 
įšventintas 1946 m., buvo ilgai 
tardomas bei kankinamas Lietu
voje, dėl to praradęs nervus ir 
jau dveji metai gydomas Vil
niaus psichiatrinėj ligoninėj.

Tai tokia “laisvė” Lietuvoj. 

kuro 15 sekundžių, tuo būdu 
duodamas laiko susirasti lyges
nę vietą nusileidimui. Abu ast
ronautai ant mėnulio paviršiaus 
turėtų praleisti 33 su puse va
landos. J. Loveli ir F. Haise pir
miausia mėnulio paviršiuje iš- 
statys atomine energija aprū
pintus instrumentus įvairiems 
eksperimentams. Astronautų pa
grindinis uždavinys yra uolų rin
kimas. Mokslininkų nuomone, 
Fra Mauro vietovės uolos gali 
būti daugiau kaip 4 bilijonų me
tų senumo, siekiančios mėnulio 
pradžią. Nežinomos kilmės spro
gimas, dėl kurio atsirado Lie
taus jūra, į Fra Mauro vietovę 
galėjo atsviesti uolų iš šimto 
mylių ar dar didesnių mėnulio 
gelmių. Astronautų pasivaikščio
jimas suplanuotas perduoti že
mėn spalvota televizijos laida. 
Deja, visi planai nuėjo niekais, 
kai balandžio 13 d. vakare, po 
atliktos televizinės transliacijos, 
sutriko elektros įrengimai. Ast
ronautai turėjo persikelti į ma
žąjį erdvėlaivį ir atsisakyti nu
sileidimo ant mėnulio. Net grį
žimas žemėn tapo nebesaugus. 
Spėjama, kad erdvėlaivį kliudė 
meteoritas, pramušė deguonies 
tankus.

KREMLIAUS LIGONIAI
Naują spėliojimų bangą sukė

lė Kremliun įsisukęs gripas, ku
rio dėka iš oficialių pareigų lai
kinai turėjo pasitraukti premje
ras A. Kosyginas, prezidentas N. 
Podgornas, ideologas M. Suslo
vas ir A. šelepinas. Jų ligą už
sieniečiams laikraštininkams pa
tvirtino oficialus užsienio reika
lų ministerijos spaudos departa
mento pareigūnas. R. Europos 
šaltiniai keturių didžiųjų susir
gimą vadina diplomatinio pobū
džio liga. Sakoma, jog premje
ras A. Kosyginas, susilaukęs ašt
rios kritikos dėl ekonominių So
vietų Sąjungos negalavimų," yra 
pasiruošęs savo pareigas" per
duoti ligšioliniam pavaduotojui 
Dmitrijui Polianskiui. Vykstan
čius nesutarimus Kremliuje liu
dija pašalinimas iš valdžios 
maisto pramonės ministerio Va
silijaus Zotovo, kompartijos 
centrinio komiteto propagandos 
ir agitacijos vadovo Vladimiro 
Stepakovo. Budapešte viešėjęs 
kompartijos vadas L. Brežnevas 
pasikalbėjime su dienraščio 
“Nepszabadsag” atstovu panei
gė gandus apie Kremliuje vyks
tančią kovą. Tačiau jau tokia 
oficiali reakcija vengrų laikraš
tyje leidžia spėti, kad ganduose 
esama tiesos. Įtampą, matyt, di
dina Lenino šimtasis gimtadie
nis balandžio 22 d. Nepaisant vi
sos propagandos, Kremlius ji 
sutinka visuotinio negalavimo 
ženkle. N. Chruščiovo pažadas 
iki šios datos pavyti ir pralenk
ti Ameriką liko neįgyvendintas. 
Erdvėse pirmavę sovietų kosmo
nautai yra priversti iš žemės ste
bėti amerikiečių trečią skrydi 
į mėnuli, atliekamą Lenino šim- 
tojo gimtadienio" išvakarėse. 
Vengrijos išlaisvinimo 25 metų 
sukakties iškilmėse dalyvavęs 
sovietų kosmonautas gen. mjr. 
T. Beregovojus teisinosi, kad 
sovietai nė nesvajoja apie mė
nulį, bet yra pasiryžę išbūti erd
vėse kelis mėnesius. Atrodo, 
Lenino šimtajam gimtadieniui 
bus skirtas propagandinis skry
dis aplink žemės rutulį su rekor
diniu dienų skaičiumi erdvėse.

BOMBOS Į VAIKUS
Izraelio amerikiečių gamybos 

“Phantom” naikintuvai bom
bardavo Bahr EI Bakar pradinę 
mokyklą Nylo žemupyje. Jos 
griuvėsiuose žuvo apie 30 vaikų, 
o 40 buvo sunkiai sužeista. Iz
raelio krašto apsaugos ministe
ris M. Dayan kaltę suveržia pa
tiems egiptiečiams, kurie, jo 
teigimu, mokyklą buvo įkurdinę 
karinėje bazėje. Egiptiečiai ši 
Izraelio pasiteisinimą vadina 
melagingu, bet lig šiol užsienie
čiams laikraštininkams nesutiko 
parodyti mokyklos griuvėsių.

Pasaulio Žydų Kongreso pirm, 
dr. N. Goldmann Izraelio laik
raštyje “Haaretz” paskelbė tri
jų punktų taikos planą: 1. demi
litarizuoti Izraelio okupuotas 
arabų sritis, 2. įsileisti norin
čius grįžti Izraeliu arabus, 3. pa
daryti Jeruzalę žydišku miestu, 
bet oficialiai neįjungti Izraeliu 
Jordanijai priklausiusios dalies, 
šį taikos planą dr. N. Goldmann 
norėtų įgyvendinti savo tiesio
giniu susitikimu su Egipto prez. 
G. A. Nasseriu. Premjerės G. 
Meier ministerių kabinetas at
metė dr. N. Goldmanno pasiū
lymą. Kai opozicinės partijos 
parlamente iškėlė nepasitikėji
mo jos vyriausybe klausimą, 
premjerė G. Meir susilaukė vi
siško pritarimo dabartinei savo 
politikai. Naujove tenka laikyti 
poros šimtų jaunuolių demonst
racijas prie parlamento ir prem
jerės rezidencijos, smerkiančias 
dabartinę Izraelio politiką. Po
licijos teigimu, demonstrantai 
buvo komunistinių pažiūrų jau
nuoliai.

PABĖGO LAKŪNAS
Vengrų aviacijos Itn. S. Zo- 

boki sovietiniu “MIG-15” nai
kintuvu pabėgo Italijon. Nepa
stebėtas keturių valstybių rada
ro per Austriją ir Alpių kalnus 
jis pasiekė nenaudojamą atsar
gini aerodromą prie Udine, šiau
rinėje Italijoje. Italų naikintu
vai ji surado jau nusileidusį. 
Ltn. Š. Zoboki paprašė politinės 
globos.

GRĄŽINO LAIVĄ
Naujoji Kambodijos vyriausy

bė grąžino amerikiečiams dviejų 
Įgulos narių pagrobtą laivą “C<> 
lumbia Eagle” su napalmo" bom
bų kroviniu. Siekdama paneigti 
komunistų skleidžiamus gandus, 
kad laivu amerikiečių žvalgyba 
buvo atgabenusi šautuvus prin
cą N. Sihanuką nuvertusiai 
premjero gen. L. Nol vyriausy
bei, Kambodija laivą apžiūrėti 
leido diplomatams ir užsienie
čiams laikraštininkams,. kurių 
tarpe buvo ir sovietų Tasso at
stovas A. Blinovas. Kai jis pa
klausė laivo Įgulos narį H. Mor
ganą, kas yra septynių pėdų il
gio napalmo cilindruose, gavo 
netikėtą atsakymų: “Daug lai
mingų čekoslovakų!”

UŽTERŠTA BALTIJA
Tarptautinė Baltijos jūros ty

rimo komisija paskelbė liūdną 
pranešimą Kopenhagoje. Van
dens užteršimas yra pasiekęs 
toki laipsni, kad Baltija gali tap
ti negyva jūra. Daugiausia ža
los Baltijos vandeniui pada
rė suomių ir švedų popieriaus 
gamyklos, Leningrado, Kopen
hagos, Malmoe kanalizacijos. , 
Baltijos gelmėse jau esama apie 
400.000 tonų fosfato, kuris 
kasmet padidėja 16.000 tonų. 
DDT koncentracija Baltijos ruo
niuose yra dešimteriopai dides
nė nei šiaurės jūroje. Kaikurio- 
se Baltijos srityse teko nutrauk
ti žvejybą, nes žuvys yra už
nuodytos gyvsidabriu. Baltijos 
gelmėse pastebimas ryškus de
guonies sumažėjimas. Kanaliza
cijos, skalbimo miltelių ir že
mės trąšų fosfatas jūros dugne 
sudaro sąlygas augmenijai, kuri 
sugeria žuvims reikalingą de
guonį.

SUIMTI TRYS ŠNIPAI
“Izvestijos” pranešimu, Ode

soje buvo suimti du Izraelio 
žvalgybai dirbę turistai — ame- 
rietė Feiga Kroun ir Duganas, 
kurio tautytė nutylima. Prieš at
vykdami į Sovietų Sąjungą, jie 
keletą dienų viešėjo Tel Avive. 
JAV ambasada sakosi, kad šių 
asmenų pavardės jai yra nežino^ 
mos. Stambesnę žuvį Briuselyje 
pagavo Belgijos saugumiečiai 
— sovietų inžinierių Borisą Sa- 
vič, belgam pardavinėjusi “Scal- 
dia-Volga” sunkvežimius. Pasi
rodo, jo tikrasis uždavinys buvo 
suorganizuoti špionažo tinklą 
Atlanto Sąjungos vyriausioje 
karinėje būstinėje.
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* Mons. Filippo Globbe, 27 
metus išbuvęs oficialaus Vatika
no biuletenio “Acta Apostolicae 
Sediš” redaktorium, mirė sulau
kęs 94 metus amžiaus. Iš savo 
pareigų jis jau buvo pasitraukęs 
1962 m. ir turėo redaktoriaus- 
emerito titulą.

* Popiežius Paulius VI balan
džio 24 d. žada vykti į Sardini
ją ir Sardinijos sostinėje Cag
liari iškilmingai paminėti ste
buklingosios Bonaria Madonos 
statulos 600 metų sukaktį. Pa
sak legendos, toji Marijos statu
la 1370 m. kovo 24 d. buvusi 
išplauta į krantą prie Cagliari 
miesto ir nuo to .laiko laikoma 
stebuklinga jūreivių globėja. 
Kai kapitonas Pedro de Mendo
za 1536 m. įkūrė naują miestą 
atrastoje P. Amerikoje, jį pava
dino Bonaria statulos vardu — 
Buenos Aires.

* Lenkijos vyskupų konfe
rencija išreiškė pilną pritarimą 
popiežiaus Pauliaus VI laikyse
nai kunigų celibato klausimu, 
nes praktiniame gyvenime kuni
gui būtinas savęs atsižadėjimas. 
Jie taipgi pranešė popiežiui, jog 
gegužės 3 d. žada iškilmingai pa
minėti jo 50 metų kunigystės 
šventimų sukaktį visoje Lenki
joje.

*. Armėnų patriarchas Vaz- 
ken I, armėnų Ortodoksų Bend
rijos galva, dabar gyvenąs rusų 
pavergtos Armėnijos Etčmiad- 
zin mieste, gegužės pradžioj ofi
cialiai lankysis Vatikane ir bus 
popiežiaus Pauliaus VI svečiu. 
Jį lydės Jeruzalės armėnų pat- 
riachas Yešige D e r d e r i a n, 
Konstantinopolio armėnų pat
riarchas Šnork Kaloustian ir ke
letas arkivyskupų bei vyskupų 
iš Amerikos ir Europos.

* Konstantinopolio patriar
chas Atenagoras, 84 m., visų or
todoksų Bendrijų vyriausias pat
riarchas, išreiškė savo pritarimą 
su katalikais sakramentiniam 
bendravimui, kurio linkme da
bar yra pasukusios katalikų ir 
ortodoksų Bendrijos. Jis ta pro
ga prisiminė, kaip pirmąjį žings
ni ta kryptimi, atšaukima eksko
munikos popiežiaus Pauliaus VI 
lūpomis 1965 m. Ta ekskomuni
ka buvo paskelbta 1167 m.

* Kardinolas Jean Danielou, 
S J, 64 m., seniau buvęs Vatika
no nemalonėje dėl savo pažan
gios teologijos, dalyvaudamas 
Vašingtono prancūziškai kalban
čios Apreiškimo parapijos Di
džiosios Savaitės liturginėse ap
eigose, pareiškė, kad jis nepa
keitęs savo ankstesnių pažiūrų 
teologiniais klausimais, visada 
buvęs ir pasiliekąs dieviškosios 
dimensijos šalininku Bendrijos 
dvasiniame gyvenime. Jis ma
nąs, kad Bendrija neturi taiky
tis prie moderniojo pasaulio, o 
kiek galima gaivinti dvasinę 
žmonių gyvybę. Jei Bendrija ne- 
įneša Dievo į modernųjį pasau
lį, tai ji nereikalinga. Kaikurie 
katalikai esą nekreipia pakan
kamo dėmesio į šventumą, dva
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singumą ir Dievą, o viską pa
švenčia humanizmui, moderniz
mui ir kitokiems “izmams”. So
cialinė plotmė esanti labai rei
kalinga, tačiau Bendrija šian
dieniniam žmogui turi ypač pri
minti antgamtinę plotmę. Jo 
manymu, popiežiaus autoritetas 
yra labai reikalingas Apreiški
mo objektyvumo išlaikymui, o 
teologiniai tyrinėjimai turi bū
ti pajungti Bendrijos tikėjimo 
tiesoms. Bendrijai šiuo metu esą 
neįmanoma atskirti celibatą nuo 
kunigystės, nes tai reikštų pasi
davimą dabartiniam sekuliariz- 
mui ir moderniajai seksologijai, 
kurie abu yra nesveiki. Dėl šių 
priežasčių kunigo pasišventimas 
siais laikais yra žymiai didesnis 
ir svarbesnis dalykas nei seniau. 
Jis pasisakė esąs labai patenkin
tas tautinių vyskupų konferenci
jų įsteigimu. Decentralizacija 
Bendrijoje esanti labai reikalin- 
'ga, tik tuo pačiu turi klestėti 
ir vienybė, nes šie abu dalykai 
vienas kitą papildo.

* Evangelikų kun. Haralan 
Popov, buvęs Jungtinės Evange- 
liškos Bendrijos vadovu Bulgari
joje, 13 metų praleidęs komu
nistų koncentracijos stovyklose 
ir 1961 m. pasiekęs Vakarus, 
Toronte ir kituose miestuose 
kalbėjo apie religijos padėtį Ry
tų Europoje. Dabar religijos 
persekiojimas ten metai iš me
tų didėja rehabilituojant Stali
ną ir jo liniją. Ten veikiančios 
neregistruotos ir registruotos 
Bendrijos. Registruotų Bendri
jų atstovai būtinai turi bendra
darbiauti su komunistine val
džia, o jų bažnyčios pamažu už
darinėjamos. Dėlto atsiranda ne
registruotos Bendrijos. Jos yra 
nelegalios ir todėl griežtai per
sekiojamos. Šiuo metu kun. Po
pov yra Evangeliškos Pogrin
džio Misijų Draugijos direkto
rius Stockholme. Ta draugija 
rūpinasi religinės literatūros 
Įvežimu į komunistų pavergtus 
kraštus ir transliuoja religines 
valandėles iš Monako valstybės 
Trans World Radio stoties. Per 
paskutiniuosius 3^2 metų ši 
draugija yra Įgabenusi i komu
nistų pavergtuosius kraštus 
200,000 Šv. Rašto egzempliorių. 
Jų užsibrėžtas tikslas šiais me
tais — 180,000 Šv. Rašto eg
zempliorių.

* “L’Osservatore Romano” 
paskelbė didesniųjų pasaulio re
ligijų narių skaičių. Katalikų 
yra 613,760'000, protestantų.— 
272,018,000, ortodoksų — 142, 
433,000, mahometonų — 509.- 
000,000, hindiečiu —- 444,000,- 
000, žydų — 13,960,000.

* William Jordan, 58 m., bu
vęs britų agentas, 1942 m. pa
rašiutu buvo nuleistas Graikijon 
ir ten veikė iki karo pabaigos, 
palaikydamas ryšius su vakarie
čiais sąjungininkais. Du kartus 
buvo pasmerktas sušaudyti, bet 
vis išsisuko, šiomis dienomis 
kardinolo Wright buvo įšventin
tas kunigu Romoje.

Kun. J. Stš.

A. D. Alf. Samušiai

Sovietų imperijos saulėlydis
Bandymai įspėti ateities politinės raidos mįslę

Pastarajame dešimtmetyje va
kariečiai politiniai stebėtojai 
stengėsi aptarti ne tik dabarti
nę sovietų padėtį, bet ir jos rai
dą ateityje. Juos galima paskirs
tyti į keturias grupes. Vieni įro
dinėja, kad sovietuose įvyksiąs 
revoliucinės minties atgimimas, 
kiti taria, kad stengiamasi prisi
taikyti esančiom sąlygom ir iš
laikyti bent dalį revoliucinio pa
veldėjimo. Tretieji pabrėžia re
voliucinės minties išsigimimą, o 
ketvirtieji pranašauja saulėlydį 
socialistinei santvarkai ir sovie
tų imperijai.

Visas prielaidas sunku suri
kiuoti ir gretinti, nes jos turi 
skirtingą apimtį. Vieni daugiau 
kreipia dėmesį į krašto vidaus 
reikalus, politinę organizaciją, 
krašto ūkį, kiti — į tarptautinę 
raidą.

Šiuo metu padėtis žymiai pa
kitėjusi. Sovietai pergyvena di
delį ūkinį sunkmetį ir išorinę 
trintį su Kinija. Krašte esanti 
trintis, reikalavimas laisvės, 
cenzūros panaikinimo šiuo metu 
nekelia rimto pavojaus santvar
kai.

Prieš kelerius metus vokiečių 
kilmės prancūzo Michel Garden 
pranašavimas, kad netrukus so
vietai grius, yra tik pavyzdys, 
kaip lengvapėdiška pranašauti.

Buvęs JAV valstybės sekreto
rius John Foster Dulles jau 1956 
m. birželio mėn. šnekėjo apie 
Sovietų Sąjungos griuvimą. 
Prieš penkmetį buvęs Prancūzi
jos prezidentas Charles de Gau
lle aiškino, kad sovietai nrarasią 
visą Sibirą, nes ten Įsigalėsią ki
niečiai. Galimas dalykas, kad šis 
jo pareiškimas, „padarytas Cy
rus Sulzbergeriui, turėjo tikslą 
paryškinti šūkį — apjungti Eu
ropą ligi Uralo.

Keistos prielaidos
Harper Row leidykla išleido 

Andrėj Amalrik knygą “Can the 
Soviet Union Survive Until 
1984?”

Kas per vienas Amalrikas? Jis 
32 metų, plataus išsimokslinimo 
sovietų pilietis, bandąs tęsti pra
ėjusio šimtmečio filosofo Leon- 
tievo ir rašytojo Dostojevskio 
tradicijas moti į ateiti. Kai ku
rie Amalriko samprotavimai 
primena ne tik praėjusio am
žiau vidurio liberalą Aleksand-
RAŠO IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS

Vokietijos lietuviai ir Lietuva
Veikla panaši i jūrą su potvy

niais ir atoslūgiais. Būna laikas, 
kai nėra jokio judėjimo, bet at
eina laikas, kai viskas ūžia, ne
rimsta, netelpa krantuose. Vo
kietijos lietuviuose kažkas pana
šaus Įvyko šiemet vasario-kovo 
mėnesiais. Vasario antroji pusė 
nusagstyta gausybe Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minė
jimų, mėnesių sąvartoje Įvyko 
Vokietijos LB-tarybos posėdžiai, 
kovo pirmojoje pusėje — vysk. 
Deksnio vizitacijos.

VASARIO SUJUDIMAS
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis 1970 m. buvo minima 
kiek galint plačiau, apimant ir 
mažesnes apylinkes. Nuo šiau
rės iki pietų, nuo Hamburgo iki 
Miuncheno pasisekė tai gan sėk
mingai atlikti. Vokietijos šiau- 
rėn išsirengė LB valdybos pirm, 
inž. J. K. Valiūnas. Jis skaitė pa
skaitas Hamburge ir Lebensted- 
te. Vokietijos vidurinėje dalyje 
paskaitininku buvo Vasario 16 
gimnazijos mokytojas V. Bartu
sevičius, o žurnalistas V. Ba
naitis iš Bonnos nukeliavo Į 
Miuncheną ir Memmingeną. Pa
čioje Romuvoje paskaitai buvo 
pakviestas Fed. Vokietijos par
lamento narys prof. dr. Schacht- 
schabel. Vokiečių veikėjai kal
bėjo taip pat Bielefelde ir Saar
louis, o lietuviai prabilo į savo 
tautiečius Koeln-Bonnos apylin
kėje, Darmstadte, Dortmunde, 
Bremene ir kitur. Judėjo taip 
pat ir menininkai. Dainininkė 
p. Panse - Simaniukštytė atliko 
programą Miunchene ir Mem- 
mingene. Tose abiejose vietose 
reiškėsi tain pat A. Grinienės 
paruoštas Miuncheno jaunimas, 
vienur su tautiniais šokiais, ki
tur su deklamacijomis. Mem- 
mingene suskambo ir vietinių 
dainos mėgėjų balsai. Š. Vokie
tijos minėjimuose uoliai talkino 
V. Lemkio vadovaujamas Koel- 
no-Bonnos LB apylinkės vyrų 
kvintetas “Baltija”, pasiekęs 
net tolimąją Romuvą ir dar to
limesni Saarlouis - Beaumarais. 
šiaurėje dainavo taip pat Her
bert ir Isabella Schroeder, dek
lamavo aktorius Albinas Gedvi
lą. Kazio Motgabio vadovauja
mas choras dainavo Vasario 16 
gimnazijoje, o Elizos Tamošai
tienės šokėjai ir dainininkės ne
pasitenkino vienRomuva,bet pa
siekė Kaiserslauterną, Schwet- 
zingehą ir Saarlouis - Beauma
rais. Aišku, visur reiškėsi ir 
deklamatoriai.

KAS NUVEIKTA?
Vokietijos LB taryba posė

džiams renkasi vieną kartą į me

GEDIMINAS GALVA
rą Herceną, bet ir poetą Pečio- 
riną, tarusį: “Kaip miela savo 
tėvynės neapkęsti ir laukti jos 
sunaikinimo”.

Amalriko rankraštis Vakaruo
se išleistas atskira knyga, tačiau 
autorius, numatąs sovietų žlu
gimą, nepersekiojamas. Ar mi
nėta plačios apimties knyga yra 
Amalriko rašyta? Koks tikslas 
sovietų valdžiai aiškinti apie 
valstybės žlugimo galimybes?

Amalrikas neliečiamas, nors 
palaiko ryšius su persekiojamu 
istoriku Petru Jakiru. Be to, ko
dėl autorius pasirinko 1984 me
tus? Ar kartais jam nepadarė 
įtakos anglo George Orwell kny
ga “1984”. Joje vaizduojamas 
didžiojo brolio viešpatavimas 
techniškai pažangioje valstybė
je, kurios piliečiai yra politiniai 
automatai. Ar tie metai parink
ti rusams ir jų engiamoms tau
toms išlaisvinti?

Jei ši knyga išleista įspėti, 
kad 1975 — 1980 metais įvyks 
karas tarp Kinijos ir Sovietų Są
jungos, kodėl įsileidžiama į 
slegiantį “rusų sielos”, vidaus 
politikos aptarimą ir toli sie
kiantį sovietų padėties sugreti
nimą su Romos imperijos rai
da?

Mažumų vaidmuo
Dar taip neseniai sovietų ri

kiuotojai svajojo apie greitą 
tautinių mažumų problemos iš
sprendimą. Ir šiuo metu Mask
va nori daryti pataisų vadina
moje tarptautinio komunizmo 
doktrinoje, kuri rusams leidžia 
groti pirmuoju smuiku.

A. Amalrikas, nagrinėdamas 
visuomeninę raidą, prieina išva
dos, kad suirutės metu nerusai 
atsiskirs nuo rusų valdomos 
valstybės. Autorius bando spręs
ti šį klausimą švelninant. Esą ru
sai, sekdami Anglijos pavyzdžiu, 
gali sudaryti tautinių valstybių 
sąjungą. Ir ši prielaida turi ryš
kią spragą. Anglai išlaikė “com
monwealth” tenaudodami jėgą. 
Kolonijinei santvarkai palūžus, 
greitai sunyko ir kolonijinė im
perija.

Autorius tamsiomis spalvomis 
vaizduoja rusą, kuris laisvės ne
skiria nuo netvarkos. Rusams 
esanti svetima savivalda, tačiau 
jis deda vilti i sovietuose neeg

tus. Tai įvyko vasario 27 — ko
vo 1 d. Posėdžiavo. J. Bara- 
sas, V. Bartusevičius, A. Berna
tonis, V. Bylaitis, A. Bunga, J. 
Grinius, V. Lėnertas, B. Liubi- 
nas, J. Lukošius, V. Natkevi
čius, S. Povilavičius, V. šarka ir 
J. K. Valiūnas. Prel. dr. Jonas 
Aviža, prieš paskelbiant posė
džius, iš tarybos pasitraukė, jo 
vieton įėjo dr. Arūnas Laukai
tis, bet' i posėdžius neatvyko. 
Neatvyko taip pat Arvydas 
Lingė.

Valdybos pirm. inž. Jonas K. Va
liūnas apžvelgė metų veiklą. Po
sėdžiauta 9 kartus, taip pat 9 
kartus išleistos “Informacijos”, 
kurias redagavo valdybos reika
lų vedėjas Justinas Lukošius. 
Veikė 35 apylinkės su maždaug 
tūkstančiu narių, dirbo 7 vargo 
mokyklos. Pati valdyba suorga
nizavo 1969 m. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Mainze, 
birželio mėnesi — apylinkių 
darbuotojų suvažiavimą Romu
voje ir taip pat Romuvoje vaikų 
vasaros stovyklą. Kartu su ki
tomis organizacijomis buvo su
rengta lietuviškųjų studijų sa
vaitė Bad Godesbefge, teikta pa
rama apylinkių parengimams, 
pasirūpinta “Stimme der Frei
heit” laikraštyje gauti ištisą pus
lapį Lietuvos reikalui. Pirmi
ninkas stengęsis siekti vienybės 
su visais, net vykęs į Stuttgar- 
tą ir ten taręsis bei susitaręs su 
pagrindiniais* nerimo kėlėjais, 
tačiau reikiamo darnumo pa
siekti nepavyko.

VYRIAUSYBĖS PARAMA
Ižd. Jurgis Barasas supažindi

no tarybos narius su 1969 m. ba
lansu, apyskaita ir 1970 sąmata. 
Balansinė suma siekia netoli mi
lijono markių, joje pagrindines 
pozicijas sudaro Romuvos skly
pas ir gimnazijos pastatai. 1969 
m. per valdybos iždą perėjo DM 
52.270,96. Didžiausioji dalis ati
teko kultūriniams renginiams 
(DM 25.570,68). Pagrindinės pa
jamos atėjo iš Fed. Vokietijos 
vyriausybės — DM 35.000. Rei
kia paminėti, kad šalia šios apy
skaitos, lietuvių veiklą rėmė ir 
kaikurių provincijų vyriausy
bės. ypač Nordrheinwestfalija 
su DM 26.379. Sąmata 1970 m. 
sudalyta DM 94.120; iš Fed. Vo
kietijos vyriausybės paprašyta 
DM 64.620. Žinoma, tikrovėje 
tai atrodys kitaip. Kontrolės ko
misija pranešė, kad finansai 
tvarkoje. Garbės teismas 1969 
m. bylų neturėjo, bet tebevargs
ta su paveldėtomis iš ankstesnės 
kadencijos.

VYTAUTĄ ir FELICIJĄ VENCKEVIČIUS, jų mylimam
zistuojančią vidurinę klasę.

Apstybėje Amalriko prielai
dų užtinkame ir galimybę įsiga

lėti karinei diktatūrai, kuri esą 
gali pradėti naują atviros tauti
nės politikos tarpsnį. Autorius 
teisingai pastebi, kad ir karinė 
diktatūra turi remtis tam tikra 
politine organizacija. Ji gali su
naikinti komunistų partijos or
ganizaciją, bet jai bus nelengva 
sukurti kitą politinę organiza
ciją, kuri pajėgtų talkinti kari
nei diktatūrai.

A. Amalrikas bando žaisti 
daugeliu galimybių, tačiau puo
selėja tvirtos, galingos Rusijos 
mintį.

Sunykimas ir ateitis
Valstybes lydi tik sąlyginis 

pastovumas. Jos kuriasi, bręsta, 
bet visuomet yra lydimos vidi
nio ir išorinio pavojaus sunyk
ti. ši taisyklė liečia ne tik so
vietus.

Sovietuose yra eilė priežasčių 
sunykti. Komunistų santvarkos 
nepajėgumas išspręsti esminius 
klausimus visuomeninėje sant
varkoje ir ūkyje sukėlė negala
vimus. Valstybinis kapitalizmas 
padėjo rimtus pagrindus pramo
nei plėsti, tačiau jis atsidaužė Į 
komunistinės santvarkos rėmus, 
į laisvės ir privačios iniciatyvos 
varžymą. Komunistų partija, 
siekdama savojo saugumo, ne 
tik dogmomis, bet ir valstybinio 
plano išugdytais biurokratais už
gniaužė pažangą, nors į ją dėjo 
didelių vilčių.

Komunistų partija savąja 
programa ir sovietai ligšioline 
politika bandė tarptautinio ko
munizmo pavėsyje dirbtinai pa
laidoti kitas nerusų tautas. Ir 
dabar komunistų partija yra nu
sistačiusi nedaryti nuolaidų ki
toms tautoms, kol nepakrikš so
vietų valstybės galia, laikyti jas 
jėga'prispaustas savo imperijo
je.

A. Amalriko knyga verta dė
mesio, nes joje atvirai iškelia
mas tautinis klausimas, kurio 
nepavyko rusams užgniaužti nei 
persekiojimu, nei rusinimo po
litika. šis klausimas nebus iš
spręstas ir sovietams žlugus, nes 
juodąjį rusų imperializmą pa
keitė raudonasis, o šiam žlugus 
gali ateiti baltasis, nebūtinai 
švelnesnis už buvusius.

sūnui KASTYČIUI tragiškai žuvus, skaudaus
A

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Vincas ir Petronėlė Vitai Vytautas Karpavičius

Juozas ir Leokadija Vitai

Didžioj skausmo valandoj, tragiškai žuvus mylimam ir 
brangiam SŪNUI, mūsų skyriaus narę FELICIJĄ 
VENCKEVIČIENĘ bei jos šeimą nuoširdžiai užjau
čiame ir sykiu dalinamės skausmu —

K. L. K. Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

A t A 

KASTYČIUI VENCKEVIČIUI 
tragiškai žuvus, tėveliams ir sesutėms liūdesio valan
doj reiškiame gilią užuojautą —
St. Žvirblys M. Stasevičius <

JAUNIMO RŪPESČIAI
Jaunimo sekcijos pirmininkas 

stud. Andrius Šmitas suminėjo 
ne tik pačios sekcijos, bet ir 
kitų organizacijų renginius jau
nimui: Bendruomenės atstovy
bės Nordrheinwestfalijoje, bal- 
tiečių krikščionių studentų są
jungos, Europos Lietuvių Fron
to Bičiulių, LB apylinkių Bonn- 
Koelnė, Miunchene, Sttūtgarte. 
Pati jaunimo sekcija spalio mė
nesi surengė buvusiųjų Vasario 
16 gimnazistų suvažiavimą Ro
muvoje. Nesisekę su laikraštė
liu “Jaunimo Žodis”, kurio re
daktoriai jį net nusavinę, pa
skelbdami nepriklausomu nuo 
sekcijos, o dabar visai sustabdę. 
Planuojama pakeisti sekcijos 
struktūrą, iš organizacijų ir ins
titucijų sambūrio padarant na
rių organizaciją.

Statutų komisija savo uždavi
nio dar neatliko, nieko konkre
taus nenuveikė; taip pat politi
nė komisija; visai nepajudėjo 
Lietuvių Fondo atstovybė. Tau
tos Fondas centrui pasiuntė 
$300, ižde turi DM 390,78. -

GIMNAZIJA
Vasario 16 gimnazijos kurato- 

rijos vicepirm. Justinas Luko
šius pranešė, kad gimnazijoje 
mokosi 72 mokiniai, o moko 
21 mokytojas. Kaikurie mokyto
jai atlieka tik po kelias savai
tines pamokas; keletas jų — se
neliai pensijos amžiuje. Ūkinis 
personalas 1969 m. visiškai pasi
keitęs. Kuratorijos reikalų ve
dėjas Vincas Bartusevičius pain
formavo apie bendrabučio staty
bą. Jau surinkta DM 5.800; pla
nams išleista DM 5.000. Pagal 
dabartines kainas, visas projek
tas atsieitų DM 1.845.950. Vo
kietijos vyriausybė vasario 25 d. 
raštu pranešė, kad ji remsianti 
statybą, jei bendra sąmata ne
prašoks DM 900.000. Tad staty
bos reikalas šiuo metu yra visai 
neaiškus.

RINKIMAI
Visi pranešimai buvo išsamiai 

diskutuoti. Nuspręsta kiek pa
keisti veiklos struktūrą. Valdy
ba išrinkta iš 3 (vietoj 5) narių: 
inž. J. K. Valiūnas — pirminin
kas, kun. Br. Liubinas — vice- 
pirm. ir sekretorius, J. Barasas 
— ižd. ir gimnazijos kuratorijai. 
Atskiroms veiklos sritims iš
rinkti 7 referentai iš tarybos na
rių tarpo, kurie planuos veiklą, 
tam reikalui kiekvienas susida
ręs sau komisiją ar susiradęs ki
tokiais titulais talkininkus. Iš
rinkti: vaikų reikalams — kun.

(Nukelta į 3 psl.)

At A

ANTANUI GURECKUI
staigiai mirus, šeimai, žmonai ir vaikams gilią užuo
jautą reiškia —

St. Žvirblys

A t A

ANTANUI GURECKUI

staiga mirus, jo žmoną, vaikus ir gimines giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime —
A. O. Pleiniai K. A. Gontai

A t A

ANTANUI GURECKUI
mirus, žmonai ANTANINAI GURECKIENEI, sūnums 
AUDRIUI, AIDŽIUI, SAULIUI, dukrai VIDAI nuošir
džią užuojautą reiškia —

P. L. Z. Griškoniai

A t A
A N TA NUI GURECKUI

netikėtai mirus, jo žmonai, vaikams ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Ignas Vainavičius

A t A

JUOZUI SI Ml N KEVIČI U I

mirus, jo žmonai, dukrai PRIMAI SAPLIENEI, sūnui

VYTUI ir jų šeimoms reiškiame gilia užuojautą -■—

P. L. Butėnai V. E. Baleišos

V. J. Skrebutėnai E. J. Butkai

A t A

JUOZUI SI MINKEVIČIUI

mirus, žmonai PRANEI, dukrai PRIMAI, sūnui

VYTUI ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame — i

G. K. Budreckai O. Grigaravičienė

B. V. Končiai R. V. Stabačinskai

Ošavos M. M. Klubo "Ešerys" 

valdyba ir nariai

Mylimam BROLIUI Lenkijoje mirus, BRONĘ 

DUNDZIENĘ, šeimą bei artimuosius giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

P. H. Juodvalkiai

J. O. Samkovai

M. Zubrickas

S. V. Kneitai

J. L Macevičiai

A. O. Želviai



Vokietijos lietuviai ir Lietuva
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Alf. Bernatonis, jaunimui — 
kun. A. Bunga, informacijai ki
tataučiams — dr. V. Lėnertas, 
bendrosios veiklos planavimui 
— V. Bartusevičius, sociali
niams ir teisiniams reikalams — 
dipl. teis. J. Lukošius, visuome
ninei veiklai — dr. J. Grinius, 
statutams — J. Barasas.

Garbės teisman išrinkti dipl. 
teis. J. Lukošius pirmininku, o 
teisėjais dipl. teis. A. Jasinskas 
ir dr. V. Lėnertas; kontrolės ko- 
misijon — A. Mostvilas, J. Pau
liukevičius ir R. Tendzegolskis.

RYŠIAI SU LIETUVA
Apsvarsčiusi lietuvių išeivių 

ir pabėgėlių santykius su tėvy
ne Lietuva, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės taryba priėjo iš
vados, kad lietuviams, gyvenan
tiems Vokietijoje ir kitur Va
karuose, bendrauti su savo tau
tiečiais okupuotoj Lietuvoj yra 
naudinga ir reikalinga. Todėl 
Bendruomenės taryba:

1. pataria Vokietijos lietuviams 
kviestis iš Lietuvos pas save pasi
svečiuoti gimines, draugus bei pa
žįstamus, jeigu dėlto šiems negrėstų 
pavojus nukentėti nuo okupantų;

2. taryba taip pat pataria lietuvių 
jaunimui, nemačiusiam Lietuvos, 
vykti i tėvų žemę, ten sudaryti pa
žinčių bei draugysčių ir aplankyti gi
mines, jeigu toks apsilankymas ne
sudarytų giminėms pavojaus nuken
tėti;

3. tačiau taryba nepritaria Į oku
puotą Lietuvą organizuojamoms to
kioms ekskursijoms, kurių visos ar 
dalinės išlaidos padengiamos iš oku
panto iždo, nors iš dalies ir administ
ruojamo lietuvių valdininkų, nes tai 
būtų kolaboracijos pradžia.

Norėdama, kad santykiavi- 
, mas su dabartine Lietuva taptų 

abišališkas, taryba reikalauja ir 
pataria visiems lietuviams rei
kalauti:

1. kad tautiečiai iš Vakarų nuvykę 
i Lietuvą nebūtų išnaudojami kaip 
svetimšaliai turistai, kurie už viešbu
čius ir kitus patarnavimus turi mo
kėti kelis kartus brangiau, negu vie
tos gyventojai;

2. kad tautiečių iš Vakarų lanky
masis okupuotoj Lietuvoj nebūtų ap
rėžtas penkių dienų sustojimu Vil

Ontario tarpgrupinis senelių globos komitetas, sudarytas iš tautinių grupių veikėjų ir valdžios pa
reigūnų. Jis rūpinasi, kad įvairių tautybių ateiviai, pasiekę senyvo amžiaus, rastų atitinkamą glo
bą savoje aplinkoje ir nesijaustų vieniši. Nuotraukoje iš dešinės: R. Kreem, Ontario socialinių rei
kalų patarėjas, lenkų veikėjas Paszko,'imigracijos ministerijos ryšininkas G. Allen, p. Pasternak, 
psichiatras N. S. Bojovic, Ontario etninės spaudos sąjungos pirm. V. Mauko, "Canadian Scene" 
agentūros redaktorė R. Gordon. Šis komitetas siūlo sudaryti pastovią tarybą, kurion įeitų etninių 
grupių ir valdžios atstovai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Šis gailesys virsta maištu ten, 

kur “vietinės Bažnyčios” prade
da tapti nutautinimo veiksniais 
mažumų atžvilgiu. Pastarieji pa
sauliniai karai, naujų valstybių 
kūrimasis Azijoje ir Afrikoje 
milijonus žmonių privertė palik
ti savus kraštus ir tapti pabėgė
liais, emigrantais, tremtiniais. 
Atsidūrę svetur, jie sudaro vad. 
tautines mažumas. Beveik visos 
valstybės — retos išimtys tik 
patvirtina bendrą linkmę — mė
gina šias mažumas sutirpdyti. 
“Tirpimo katilas”, kaip savo 
metu “Židinyje” rašė prof. J. 
Eretas, aplankęs užjūrius 1925 . 
m., yra ne tik Amerika; “tirpi
mo katilas” mažumom yra kiek
vienas svetimas kraštas. Politiš
kai bei kultūriškai tai supranta
ma, jei šis vyksmas eina savai
me. Tačiau jis įgyja nacionaliz
mo vardą, jei esti iš valstybės 
pusės vykdomas daugiau ar ma
žiau prievarta. Ir štai, į šį nacio
nalizmą — smerktiną visais at
žvilgiais — jungiasi dabar ir ne
viena “vietinė Bažnyčia”, tauti
nes mažumas laikydama religi
nėmis mažumomis (pasibaisėti
na ir net nekrikščioniška sąvo
ka!) ir mėgindama jas suliedin- 
ti su religine dauguma. Kaip 
valstybei, apimančiai vieną tau
tą, yra nepatogu, kad jos vidu
je esama ir kitataučių, taip ir 
“vietinei Bažnyčiai”, išsisemian- 
čiai vienos tautos rėmuose, da
rosi nepatogu, kad joje atsiran
da kitos tautos tikinčiųjų. To
dėl ši “vietinė Bažnyčia” ir mė
gina religines mažumas slėgti, 
ju teises siaurinti, jų reiškimąsi 
drausti. Tuo būdu šutautintoje 
Bažnyčioje įsiveisia nacionaliz
mas tarsi kokia piktžolė. Ame-

niuje, bet kad būtų leidžiama tėvy
nėj svečiuotis neribotą laiką, lankant 
įvairias tėvynės vietas be “Inturisto” 
palydovų ir sargų;

3. kad iš Vakarų vykstantieji į Lie
tuvą tautiečiai galėtų nuvežti dova
nų ne tik materialinių gėrybių, bet 
ir kultūrinių vertybių: lietuviškų 
knygų, žurnalų, plokštelių, paveiks
lų ir pan.

4. kad užsienio lietuvių jaunimui 
būtų leidžiama Lietuvos augštosiose 
mokyklose eiti augštuosius mokslus 
arba juose pasitobulinti.

Bendruomenės taryba iš savo 
pusės įgalioja valdybą išsirūpin
ti iš Vokietijos vyriausybės ar 
kitų šaltinių stipendijų, kurios 
būtų duodamos okupuotos Lie
tuvos studentams, kurie norėtų 
Vokietijoj studijuoti vokiečių 
kalbą bei literatūrą arba spe
cializuotis kokioj nors kitoj 
augštojo mokslo šakoj.

LANKĖSI VYSKUPAS
Kovo 7-15 d. Vakarų Europos 

lietuvių vyskupas aplankė 6 vie
toves kun. A. Bernatonio ir kun. 
Br. Liubino sielovadiniuose ra
jonuose, buvo priimtas dviejų 
Vokietijos vyskupų ir vieno pnri 
vincijos ministerio'. Kun. Liubi
no srityje vysk. A. Deksnys pir
miausia aplankė lietuvius Saaro 
krašte. Sutikimą organizavo LB 
Saaro apylinkės pirmininkas ir 
kapeliono įgaliotinis mokyt. Al
girdas Palavinskas, bendradar
biaudamas su kapelionu. Tuo 
pačiu metu įvyko ir Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi
nėjimas. Vysk. Deksnys parapi
jos bažnyčioje laikė Mišias lo
tyniškai, nes dalyvavo gan daug 
ir vokiečių, bet pamokslą sakė 
lietuviškai? Lietuviškai buvo 
skaitomos taip pat lekcija ir 
evangelija, o giedota lietuviškai 
ir vokiškai. Parapijos salėje kal
bėjo mokyt. A. Palavinskas, re
daktorius Fr. Fritsch, klebonas 
kun. P. Horbach ir vysk. A. 
Deksnys. Įspūdingą meninę pro
gramą atliko Elizos Tamošaitie
nės paruoštos dainininkės, šokė
jai ir deklamatoriai iš Vasario 
16 gimnazijos ir V. Lemkio vy
rų kvintetas iš Wuppertalio.

Kaiserslauterne ir Schwetzin
gen e vysk. A. Deksnys buvo pri
imtas be jokios pasaulietinės iš

ANTANAS MACEINA

BAŽNY
rikos lietuvių kova už savus re
liginius papročius, už savas pa
rapijas, už savą kalbą liturgijo
je yra ryškus tokio amerikinės 
“vietinės Bažnyčios” nacionaliz
mo pavyzdys. L. Zanderio posa
kis “ko nori šie svetimšaliai?”, 
paimtas iš Rytų Bažnyčios prak
tikos, šiandien' yra kartojamas 
nevieno Amerikos vyskupo ar 
kardinolo. Prieš penketą metų 
prof. J. Kuprionis savo straips
nyje “Mažosios tautos ir naujo
ji liturgika” (“Draugas” 1965 m. 
vasario 20 d.) rašė: “Pakeitimas 
lotynų kalbos vietine kalba yra 
gana palankus didžiosioms, pla
čiai dominuojančioms tautoms... 
Kitokioje padėty atsiduria ma
žosios tautos, kurioms tenka pa
kelti sunki kova dėl išsilaiky
mo. Atrodo, kad gali susidaryti 
sunkumų ir mūsų lietuviškoms 
parapijoms čia Amerikoj” (p. 5). 
Šis spėjimas pasitvirtino šian
dien visu plotu — ir ne tik 
Amerikoj. Subjektyvus džiaugs
mas, kad tikintysis, girdėdamas 
gimtąją kalbą prie altoriaus, ga-. 
lis sąmoningiau ir giliau įsijung
ti į viešąją Bažnyčios maldą, 
vargu ar atstoja aną objektyvu 
nuostoli, kurį neša “vietinės 
Bažnyčios” nacionaliniai užmo
jai. Ypač tragiška yra tai, kad 
šios “vietinės Bažnyčios” prade
da tarp savęs rungtis ir net kovo
ti — ne už geresnį Dievo Kara
lystės įvykdymą, bet kaip tik už 
tautinių savybių bei interesų pir
menybę šioje Karalystėje, kurio
je iš tikro neturi būti nei graiko,

kilmės. Kun. dr. Kl. žalalis 
klausė išpažinčių, vyskupas kal
bėjo apie tikėjimą, nemažas ti
kinčiųjų skaičius priėmė šv. Ko
muniją. Kaiserslauterne susi
rinkta bendriems pietums, į ku
riuos iš anksto buvo susirašę 65 
asmenys. Schwetzingene pabu
vota mažesniame ratelyje. Ko
vo 9 d. vysk. A. Deksnį priėmė 
Triero vyskupas dr. Bernard 
Stein, kovo 10 — Speyro vysku
pas dr. Fr. Wetter, kovo 11 — 
Saaro krašto vidaus reikalų 
min. Schnur, apsuptas gausybės 
žurnalistų.

MOKINIŲ PROGRAMA
Kun. A. Bernatonio srityje 

aplankytas Darmstadtas, kur 
programa buvo tik bažnytinio 
pobūdžio, ir Hanau bei Mainz 
lietuvių susibūrimai, kur po pa
maldų susirinkta į sales pasigro
žėti Ė. Tamošaitienės atvežta 
menine programa iš Vasario 16 
gimnazijos. Mergaitės labai jaut
riai sudainavo eilę partizanų 
dainų, pašoko tautinių ir baleti- 
nių (pačios vedėjos sukurtų) šo
kių, padeklamavo eilėraščių. To
se ' vietose mergaitės giedojo 
taip pat pamaldose lietuviškas 
Mišias. Ganytojas visur kalbėjo 
bažnyčioje, o salėse sveikino LB 
apylinkių ir parapijų veikėjai. 
Išpažinčių klausė vyskupo nuo
latinis palydovas kun. žalalis.

Vasario 16 gimnazijon, kuri 
nepriklauso nė prie vieno mi
nėtų kunigų rajonų, vysk. A. 
Deksnys atvyko kovo 13 ir ten 
atlaikė Mišias priešvelykines re
kolekcijas užbaigiant. Joms va
dovavo kun. Pr. Gavėnas, sale
zietis iš Romos.

Ligoninėse aplankė Vokieti
jos LB valdybos pirm. inž. Joną 
K. Valiūną, besveikstantį po 
sunkios eismo nelaimės kovo 2 
d., ir savo studijų dienų drau
gą kun. dr. Juozą Navicką.

B. L. (ELI)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI

nei barbaro.
5. UŽBAIGA: PASAULIO 

NEAPYKANTA BAŽNYČIAI
Štai, mielasis kunige Pranai, 

redaktoriau ir bičiuli, manos 
pažiūros į tuos pasikeitimus, 
kurie šiandien Bažnyčioje vyks
ta ir kuriuos pavadinau tragikos 
proveržiu, pavaizduodamas šią 
tragiką trimis bruožais: Bažny
čios šiandienėjimu, jos demo
kratėjimu ir jos tautėjimu. To
kių bruožų būtų galima paran
kioti ir daugiau, bet jie jau bū
tų smulkūs, nors ir jų esmėje 
iškiltų ta pati tragiką, kaip ir 
bendruose bruožuose. Juk net 
ir smulkios bažnytinio gyveni
mo lytys yra imamos iš pasau
lio su visu jų ydingumu bei pra
einamumu. Jos visos nešasi su 
savimi aną pradžioje minėtą ir 
paties Kristaus keltą savybę, 
kad Tiesos Dvasios “pasaulis 
priimti negali” (Jon. 14. 17). To
dėl jos visos, apgyvendintos Baž
nyčioje, šiąją slegia ir net žalo
ja. Kadangi Bažnyčia savų reiš
kimosi lyčių bei būdų neturi ir 
negali turėti, todėl yra priversta 
kęsti šių “iš pasaulio” pasiimtų 
lyčių ydingumą ir nuolatos sto
vėti ant prarajos krašto, atsivė- 
rusio tarp jos esminio šventu
mo ir pasaulio piktenybės. Kas 
pamiršta, kad pasaulis nekenčia 
Bažnyčios ir kad ši jo neapykan
ta yra, atrodo, net augantis is
torijos vyksmas. — tas lengvai 
gali nuslysti į šią prarają ir iš
duoti — tegu ir nenoromis bei

Taip atrodo dabartiniai kupiškėnų kraitvežiai. Rusiška įtaka 
skverbiasi ir į vestuvinius papročius. Tai ryškiai matyti iš Vilniu
je išleistos knygos "Lietuvių šeimos tradicijos", kur daug vy-

• rauja rusiškos rubaškos ir kiti apdarai

VYSKUPAS V
Prieš kiek laiko spaudoje bu

vo pasirodę trumpų žinių apie 
suėmimą, nuteisimą, net nužu
dymą slapto ukrainiečių unitų 
vyskupo Bazilijaus Velyčkovs- 
kio. Dabar jau turimos tiksles
nės žinios apie jo likimą: prieš 
kelis mėnesius jis suimtas Lvi- 
ve ir nuteistas trejiem metam 
kalėti.

Subkarpatijos komunistinis 
laikraštis “Slava Rodiny” para
šė, kad Velyčkovskis buvo ap
kaltintas “bandęs Įsteigti politi
nę organizaciją, kuri, po religi
jos skraiste, turėjo imtis ideo
loginio ir politinio sabotažo 
tarptautinio imperializmo nau
dai”. Taigi, pagal komunistų 
taktiką, niekas “nebaudžiamas” 
už savo religinius veiksmus ...

Ilgesni laiką vysk. Velyčkovs
kis buvo sekamas slaptosios po
licijos agentų ir suimtas tada, 
kai buvo nuvykęs pas ligonį ap
rūpinti ji šv. sakramentais. Pa
darius kratą, pas jį rasti nusi
kaltimo “Įrodymai”: kryžius, ri
tualas ir dėžutė, kurioje nunešė 
ligoniui švč. Sakramentą.

Suėmus vyskupą Velyčkovski, 
sovietinė valdžia pradėjo naują 
persekiojimų bangą prieš ukrai
niečius katalikus. Daugelis ku
nigų, kurie slapta ėjo savo ku
nigiškas pareigas, buvo suimti. 
O kaltinimas? Esą jie “pažeidė 
Bažnyčios nuo valstybės atsky
rimo Įstatymą”. Mat, tiek Ukrai
noje, tiek Lietuvoje kunigas ga
li eiti savo pareigas tiktai ga-

Interview vietoje

nesąmoningai — pačią Bažny
čios esmę su jos pasiuntinybe. 
Tai yra ne tik gryna galimybė, 
bet šiandien visai realus pavo
jus.

Baigdamas ši ilgą ‘monologą’, 
norėčiau dar atkreipti dėmesį į 
lygiagretę tarp Dievo ir Bažny
čios ryšium su pasauliu; į lygia
gretę, kuri daug paaiškina bei 
paryškina mums kalbantis apie 
Bažnyčios ateitį. Po II Vatikano 
Susirinkimo ši ateitis nekartą 
buvo ir tebėra piešiama stipriai 
ružavomis spalvomis, nes tiki
ma, kad Bažnyčia atgaus savo 
prarastą vaidmenį pasaulyje, 
Įkeldama koją Į tokias pasauli
nes sritis, kaip' taika, gerovė, 
teisingumas, kultūra ir t.t. To
dėl šių sričių pabrėžimas šian
dien virsta visuotiniu rūpesčiu 
ir laikomas tiesioginiu Bažny
čios uždaviniu. Tačiau minėta 
lygiagretė ir šiuo atžvilgiu mus 
Įspėja būti apdairiais.

Visi žinome, kad gamtinis ir 
net istorinis pasaulis ilgus am
žius yra buvęs Dievo ženklu. 
Dar net 15 š. Allain de Lille ra
šė:

“Omnis mundi creatura 
Quasi liber et pictura 
Nobis ėst et speculum —

Kiekviena pasaulio būtybė 
mums yra lyg knyga, lyg pa
veikslas, lyg veidrodis”; knyga, 
kurioje skaitome apie Viešpaties 
veikalus; paveikslas, kuris šiuos 
veikalus vaizduoja; veidrodis 
kuriame šie veikalai atsispindi.

ĖL KALĖJIME
vęs kulto reikalų įgaliotinio lei
dimą. Ukrainoje katalikams ku
nigams toks leidimas gauti iš vi
so neįmanomas, nes katalikai 
unitai yra prievarta Įjungti į 
pravoslavų Bažnyčią, vadovau
jamą Maskvos patriarcho Alek- 

' si j aus.
Naujo persekiojimo bangoje 

buvo suimti kunigai Ovsianko. 
Čelskyj, Lopačak, Kurčava, Dei- 
neka ir Sterniuk — visi buvu
sios Lvivo vyskupijos unitai ku
nigai.

Vysk. Velyčkovskis jau antrą 
kartą pateko i kalėjimą. Pirmą 
kartą jis buvo suimtas 1946 m., 
kai atsisakė dėtis prie ortodok
sų. Tada jis buvo nuteistas mir
ties bausme, bet vėliau toji 
bausmė buvo pakeista 10 metų 
priverstinių darbų koncentra
cijos stovykloje. Atlikęs bausmę 
Sibire, grižo i Ukrainą. Jam bu
vo uždrausta eiti betkokias ku
nigiškas pareigas. To draudimo 
nepaklausęs, vėl atsidūrė kalė
jime. Tokia yra Sovietų Sąjun
goje religijos “laisvė”.'

V. Mar.

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS K ETŲ R MĖNESINĮ 
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINĖ PRENU

MERATA $5. ADRESAS:
P. O. BOX 9318, CHICAGO, 
ILL. 60690, USA.

Per pasaulį bylojo viduramžių 
žmogui Viešpaties darbai, iš ku
rių jis ir pats buvo pažįstamas. 
Pasaulis krikščioniškajai istori
jai nebebuvo Dievas kaip stab
meldėj ai. Jis buvo tik Dievo 
ženklas, nurodąs betgi, kad tiek 
pasaulio buvimas, tiek jo sąran
ga, tiek jo veikla nėra savaran
kiški dalykai, bet Viešpaties su
kurti, palaikomi ir vedami: 
“Jame mes gyvename, judame ir 
esame” (Apd. 17, 28). Bet štai, 
kai Napoleonas, paskaitęs P. S. 
Laplace’o knygą “Exposition du 
systėme du monde” — Pasaulio 
sistemos išdėstymas (1796), pa
klausė mokslininką: “Monsieur, 
kur yra Dievas šioje sistemo
je?”, tai Laplace’as atsakė: “Si
re, šios hipotezės aš nebuvau 
reikalingas”. Tai reiškia: pasau
lio sistemai išdėstyti moksliniu 
būdu Dievas yra nereikalingas. 
Mokslas pasaulyje Dievo neran
da ir negali rasti, nes Dievas 
reiškiasi ne kosmologiniame jo 
paviršiuje, bet ontologinėse jo 
gelmėse, kurių joks mokslas ne
pasiekia. Tai šiandien yra pasi
darę aišku kiekvienam, vistiek 
ar jis būtų krikščionis ar ateis
tas. Kol tiriame pasauli tokį, 
kokis jis mums prieinamas jus
lėmis, bandymais, aprašymu, tol 
jis Dievo nerodo ir tol Dievas 
yra jam nereikalingas. Mokslas, 
kuris į savo tyrinėjimus įvestų 
Dievą kaip hipotezę, reikalingą 
išaiškinti tam ar kitam reiški
niui, tuo pačiu virstų nebe moks
lu. Gilesnis mokslinis pasaulio 
pažinimas Dievo ne tik neiškėlė 
į kasdieninę lygumą, bet Jį iš 
šios lygumos išstūmė kaip nerei
kalingą. Tai miniu tik trumpai, 
nes tai, kaip sakiau, žinoma da
bar kiekvienam. "Bus daugiau)
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JAUNIMO ŠIMTINĖ SCENOJE
Tautiniai šokiai per 20 metų 

sutelkė gausų būrį jaunimo, ku
rio sielose paliko gilius pėdsa
kus. Dvidešimtmečio proga su
lėkė jis ne tik iš Hamiltono, 
bet ir iš kitų vietovių. Daugelio 
jų plaukai jau žilstelėję, bet šir
dyje ta pati jaunystė, kurios 
kaitroje rezgės! šokiai. Balan
džio 4 d. apie 300 asmenų, dau
giausia jaunimo, susirinko į 
smagų pobūvį Hamiltono Jauni
mo Centre. Sekančią dieną Įvy
ko rūpestingai paruoštas kon
certas Scott Park gimnazijos sa
lėje, kurios 700 vietų buvo žiū
rovų užpildytos. Scenoje pasiro
dė riet penkios grupės, sudaran
čios “Gyvataro” sambūrį, iš vi
so 105 šokėjai, čia matėsi ir ve
teranai, ir vidurinieji, ir paaug
liai, ir jauniausi šokėjai. Kiek
viena grupė turi savitą veidą. 
Aplamai žiūrint, visas sambūris 
turi bendrą stilių, įkvėptą mo
kytojos G. Dumčiūtės-Breichma- 
nienės, tačiau detalėse matyti ir 
skirtybių, juoba, kad šalia vy
riausios vadovės dirba mokyto
jos: I. Jokūbynienė, V. Paškevi
čiūtė ir S. Martinkutė. Neabejo
tinai šauniausia ir geriausiai ap
dailinta yra viduriniųjų grupė. 
Tai ta pati, kuri atstovavo Ka
nadai tautinių šokių festivalyje 
1968 m. Praricūzijoje. Aiškiai 
skiriasi ji nuo kitų grupių, ypač 
tuo, kad ji valdo šokį, o ne at
virkščiai.

Sukaktuvinis “Gyvataro” pa
sirodymas buvo didelis džiaugs
mas ne tik Hamiltonui, bet ir 
visai mūsų išeivijai. Ta proga 
buvo parodyta, kas galima pada
ryti neatlaidžiai dirbant su jau
nimu. Koncertas buvo brandus. 
Jo vertę būtų žymiai pakėlęs 
orkestras, kurio gavimas, deja, 
susijęs su didelėm išlaidom. Dėl
to teko pasitenkinti akordeonis
tais—R. Gudinskaite ir K. Deks- 
niu.

Koncerto programoje pasiro
dė ir du solistai — Violeta Ben- 
džiūtė ir Vaclovas Verikaitis. 
Pirmoji, viešnia iš Filadelfijos, 
yra dar jauna pajėga, turinti ge-

DISKUSINĖSMINTYS

Spaudos konferencijos ir dalyviai
AL. GIMANTAS

Sekant vietinės aplinkos pa
vyzdžiais, jau ir mūsų lietuviš
kajame gyvenime gana plačiai 
Įsipilietino spaudos konferenci
jos. Veiksniai, organizacijos, są
jūdžiai, simpoziumai, suvažiavi
mai, konferencijos ir šiaip įvai- 
rūs telkiniai kviečia laikrašti
ninkus Į spaudos konferenciją. 
Jau mūsų laikraščiuose taikliai 
buvo pastebėta, kad neretu at
veju rengėjai būna nepasiruo
šę rimtesnei konferencijai. Jie 
mano, kad visa savaime darniai 
išsispręs pasikliaujant spaudos 
žmonių narsumu ar sugebėji
mais. todėl ir būta musų perio
dikoje balsų, kad reikalui bus 
geriau pasitarnauta, jei spaudos 
žmonėms norimas dalykas bus 
raštu paaiškintas, informacija 
išsiuntinėta. Tokiu atveju esą 
bus sutaupyta abiem pusėm ir 
laikas ir lėšos.

Šį kartą būtina pakalbėti apie 
vieną reikalą, kuris spaudos 
žmonių tarpe jau ilgesnis lai
kas gana plačiai diskutuojamas, 
būtent, tam tikrą diskriminaci
ją, kuri praktikuojama kaikurių 
veiksnių, organizacijų, draugi
jų ir visų suinteresuotų vieną ar 
kitą dalyką nušviesti tik iš vie
nos pusės, bijant net ir mažiau
sio opozicijos atsiliepimo. Ga
lima būtų išvardinti konferen
cijas, spaudos žmonių suvažiavi
mus, kurių rengėjai aplenkė ei
lę nuolatiriių spaudos bendra
darbių ir jų' atstovaujamų laik
raščių. Atsirado lyg posūniai ir 
podukros lietuviškoje spaudoje, 
kurios tikslas, siekiai, be abejo
nės, yra visiškai vienodi, skiria
masi nebent metodais ir keliais, 
tų visų bendrų tikslų siekiant. 
Ir jei tokia spaudos' diskrimi
nacija ateina iš tokių sąjūdžių, 
kurie save laiko gana siaurais, 
prisipažįsta esą šališkais, supran
tama, bet vargiai ar gali būti to
leruojama, kai panašiai elgiasi 

Mylimam mūsų broliui

v. s. STEPUI KAIRIUI

mirus, žmoną IRENĄ, dukrą ALDONĄ, sūnų ALGĮ 

ir visus artimuosius bei gimines šioj skausmo valan

doj nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono skaučių "Širvintos" tuntas

Buvusiom vyr. skautininkui

v. s. STEPUI KAIRIUI

mirus, gilią, skautišką užuojautą jo šeimai reiškia — 
♦

LSB vyr. skautininkas ir vadija

rų duomenų ir dar ilgą kelią į 
sofistines augštumas. V. Veri
kaitis bematant pagavo klausy
tojų nuotaiką bei dėmesį ir iš
laikė jį iki galo. Jis dainavo 
daugiausia jau girdėtus kūri
nius, bet visuomet mielus savai 
auditorijai.

Prie koncerto sėkmės prisidė
jo ir Lina Virbickaitė, pranešė
ja, mokėjusi lietuviškai ir ang
liškai perteikti klausytojams 
atitinkamas programos dalis.

Po koncertų pasipylė sveikini
mų, linkėjimų ir gėlių lietus. 
Gauta visa eile telegramų iš “Ši
lainės”, “Birbynės”, soči alde- 
mokratų ir paskirų asmenų, 
žodžiu sveikino mons. dr. J. Ta- 
darauskas, PLB švietimo tary
bos pirm. A. Rinkūnas (Įteikė G. 
Breichmanienei mokytojos dip
lomą kaip padėką už atliktą dar
bą), KLB pirm. dr. S. Čepas, Ha
miltono apyl. pirm. A. Juozapa
vičius (sveikino ir Montrealio 
“Gintaro” vardu), Delhi apyl. 
atstovas Stasys Kairys, Hamil
tono AV par. choras, “Aukuro” 
vadovė E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė, Londono “Baltijos” ats
tovai — p. Chainauskai, “Gyva
taro” mažieji. Baigiamąjį svei
kinimo žodį tarė gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas. Jis pabrėžė 
“Gyvataro” vadovės G. Breich- 
manienės talentą, nepaprastą 
energiją, meilę menui, lietuviš
kajai kultūrai, išreiškė padėką 
jai ir visiem šokėjam. Konsulas 
taipgi padėkojo už gėlių puokš
tę, kurią įteikė mons. dr. J. Ta- 
darauskas p. H. žmuidzinienei. 
Iškilmė baigta linkint vadovei 
“Ilgiausių metų...” Priėjusi 
prie mikrofono G. Breichmanie- 
nė ištarė tik šiuos žodžius: “Ačiū 
visiem, aš negalėsiu kalbėti.” 
Trumpi buvo tie žodžiai, bet sva
resni už 300. Jos rankos buvo 
pilnos gėlių, scena taipgi žydė
jo. Gražus tai paprotys, bet ne
praktiškas. Amerikiečiai tokiais 
atvejais įteikia mažiau gėlių, o 
daugiau čekių. Pastarieji būtų 
labai pravertę “Gyvatarui” nu
matomoms išvykoms. Dl.

organizacijos, kurios save laiko 
bendromis, visuotinėmis. Neofi
cialiai pas kaikuriuos vadovau
jančius tokių junginių asmenis 
buvo pasiteirauta, kodėl nevisi 
laikraščiai, nevisi laikraštinin
kai, bent jau tie, kurie yra ži
nomi kiek plačiau mūsų spau
dos puslapiuose, buvo pakvies
ti. Paaiškinta, esą nebuvo vie
tų, jos buvusios ribotos ir pan. 
Tų spaudos žmonių ne tiek jau 
daug turime, kaikuriose lietu
vių gyvenamose vietose galima 
juos suskaityti ant vienos ran
kos pirštų. Ir kai toje vietoje 
šaukiama vienu ar kitu reikalu 
spaudos konferencija, diskrimi
nuoti vienus ar kitus nederėtų. 
Gi jei toks reikalas atsiranda, 
reiškia, kad pačių kvietėjų ar 
rengėjų tarpe jaučiamas kaž
koks nepasitikėjimas savimi, sa
vosios organizacijos ar junginio 
tikslais. Lyg bijomasi, kad kas 
nors bus viešai iškelta, kas ga
lėtų nepatikti spaudos žmonių 
sukvietėjams. Atseit, bijomasi 
įsivaizduotos ar tikros opozicijos 
balso, nors ji gali būti ir pozi
tyvi, ir konstruktyvi.

Galimas dalykas, kad vis sėk
mingiau ir plačiau veikianti 
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 
vieną kartą atkreips dėmesį į 
mūsų kasdienos gyvenime vis 
dar toleruojamą spaudos žmo
nių diskriminaciją ir viešai tars 
savąją nuomonę tuo opiu klau
simu. Pastarasis gi turėtų rūpė
ti kiekvienam save gerbiančiam 
laikraštininkui, kuris supranta 
spaudos darbuotojo pašaukimą 
ir įsipareigojimą tiesai skleisti, 
jos j ieškoti ir objektyviai per
teikti skaitytojui. Tas darbas 
mūsų tarpe bus tik tada įmano
mas, kai bus pašalintos mūsų pa
čių pasistatytos užtvaros, sunki
nančios išeivijos laikraštininko 
darbą.
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SVEČIAS IŠ INDUOS
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie svečią iš Indijos inž. Hinder 
Singh, kuris pusę metą tobulinosi 
Vilniaus šlifavimo staklių ir grąžtų 
gamyklose. Smulkesnių duomenų 
dabar pateikia “Gimtajame Krašte” 
balandžio 2 d. paskelbtas pasikalbė
jimas. H. Singh yra New Delhi augš- 
tesniosios pedagoginės mokyklos 
dėstytojas, UNESCO lėšomis mo
kyklai pastatytos gamyklos inžinie
rius konstruktorius. Studentai šio
je gamykloje atlieka politechninių 
specialybių praktiką, šešiems indie- 
čiams UNESCO organizacija pasky
rė stipendijas tobulintis Sovietų Są
jungoje. H. Singhui buvo pasiūlyta 
stažuotis Vilniuje. Laisvalaikiais jis 
turėjo progos susitikti su Vilniaus 
universiteto docentu Ričardu Miro
nu, sanskrito kalbos specialistu, da
lyvauti M. Gandhi minėjime, supa
žindinti vilniečius su savo tėvyne. 
Paklaustas, ar nenusivylė tobulini
mus! Lietuvoje, svečias atsakė: “Ką 
jūs! Visų pirma, man labai pavyko 
praktika. Susipažinau su tais daly
kais, kurie buvo numatyti praktikos 
programoje — {vairiausiomis stak
lėmis, jų eksploatacija, fizinių-che
minių ir matavimo laboratorijų įren
gimais^ mokiausi derinti šlifavimo, 
tekinimo, frezavimo stakles, jas re
montuoti, surinkti. Vilniaus gamyk
lose studijavau ir tuos dalykus, ku
rių nebuvo mokymo programoje. 
Ypač mane domino gamybos organi
zacija. Praktikos mėnesiai davė la
bai daug naujo, žinios, Įgytos Vil
niuje, pravers visą gyvenimą. Ačiū 
vilniečiams. Palyginus su manąja 
Indija, Lietuvoje man daug kas ne
įprasta. Sniegą Indijoje mato tik 
kalnų gyventojai. Neįprastas jūsų 
maistas, kitokie papročiai. Tačiau 
Vilniuje jaučiausi labai gerai. Įspū
džiai iš jo, kaip ir žinios, išliks vi
sam gyvenimui. Džiaugiuosi ir tuo, 
kad išvykdamas jau galiu už viską 
vilniečiams padėkoti lietuviškai.”

MOKYKLOS SUKAKTIS
Š. m. kovo 28 d. Kretingos gimna

zija atžymėjo savo penkiasdešimtme
tį. Iškilmėje dalyvavo jos buvę auk
lėtiniai — Vilniaus operos sol. E. 
Saulevičiūtė, medicinos mokslų dak
tarai V. Sadauskas, J. Nainys, moks
lų kandidatai A. Puodžiukynas, S. 
Aleksandravičius, R. Lankauskas, 
eilė inžinierių, gydytojų bei kitas 
profesijas įsigijusių kretingiškių. 
“Komjaunimo Tiesoje” skelbiama: 
“Ilgą laiką buvusi nedidelė progim
nazija, Tarybų valdžios metais mo
kykla išaugo į didelę švietimo įstai
gą. Dabar aštuonios dešimtys peda
gogų kasmet į gyvenimą išleidžia 
tiek abiturientų, kiek išleisdavo 
anksčiau per dešimtmetį.”

RYŠININKŲ SKYRIUS
Kultūrinių ryšių ir draugystės su 

užsienio šalimis naujas skyrius 
įsteigtas Kaune. Jo valdybos prezi
diumo pirmininke išrinkta J. Nar
kevičiūtė, miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoja, atsa
kinguoju sekretorium — Vilniaus 
radijo ir televizijos komiteto Kau
no redakcijos vyr. red. Z. Lapinskas.

TETERVINAI IR SLANKOS
Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau

gijos tarybos pirmininko pavaduo
tojo Edvardo Garbačiausko praneši
mu “Valstiečių Laikraščio” pusla
piuose, šį pavasarį Lietuvoje drau
džiama vandens paukščių medžiok
lė. Šios pramogos mėgėjai galės me
džioti tetervinus nuo balandžio 25 
d. iki gegužės 10 d., slankas — nuo 
jų atsiradimo iki gegužės antrojo 
sekmadienio. Biologijos mokslų kan
didatas P. šleikus nepritaria ir te
tervinų medžioklei. “Tiesoj” paskelb
tam rašiny “Tetervinas burbuliuo
ja ... ” jis nusiskundžia: “Bet tų 
gražuolių peštukų mūsų miškuose 
kasmet mažėja. Kai kuriose giriose 
retai beišgirsi tetervino burbuliavi
mą. Tetervinų sumažėjimo priežas
tys gan įvairios. Tyrimai parodė, 

Delhi, Ont, jaunieji skudutininkai su savo vadove p. V. Garneliene

DELHbJTLLS^

Š. m. balandžio 19, sekmadienį,
Djelhi Šv. Kazimiero parapijos salėje bus rodomas 
M. RAINIO rūpesčiu paruoštas garsinis filmas

, “LIETUVOS TRAGEDIJA”
(su lietuviška muzika, angliškais įrašais)

ŠIAME FILME MATYSITE:

Nepriklausomą Lietuvą ir jos gamtos grožį • Berlyno- 
Maskvos Pakto pasirašymą ir II-jo pasaulinio karo pradžią 
• Lietuvos kariuomenės žygį į Vilnių • Pirmą bolševikų 
okupaciją ir jų žiaurumus • Nacių ir bolševikų karą, oku
paciją ir jo pasekmes • Antrąją bolševikų okupaciją ir t.t.

Seansų pradžia: 12,30 ir 6 vai. vakaro.

kad miškuose gausiai privisę usūri
niai šunys, atbudę iš žiemos miego, 
būna labai landūs ir sunaikina ne 
vienos tetervos kiaušinius, padėtus 
žemės duobutėje, išklotoje sauso
mis žolėmis. Daug kas tvirtina, kad, 
tankėjant miškams, išnyksta aikšte
lės, kuriose tetervinai tuokiasi. Be 
to, sausėja raistai raisteliai, kuriuo
se augo spanguolės, girtuoklės ir ki
tos uogos, buvusios vienu pagrindi
nių tetervinų maisto šaltinių. Visi, 
kam rūpi mūsų miško grožis, matyt, 
pritars, kad būtina imtis priemonių 
tetervinams išsaugoti. Nors tetervi
nų pavasariais nebedaug sumedžioja
ma, bet šiemet, gal būt, reikėtų vi
siškai atsisakyti jų medžioklės” 
(“Tiesa” nr. 77).

STUDENTŲ NUOTAIKOS
Kauno politechnikos institute bu

vo padaryti socialiniai I ir IV kurso 
studentų tyrimai. Anketos išryški
no jų pagrindines nuotaikas, kurių 
statistinius duomenis “Komjaunimo 
Tiesos” 64 nr. paskelbė instituto So
vietų Sąjungos istorijos ir “moks
linio komunizmo” katedros vyr. dės
tytojas E. Vaitenka. Jo teigimu, 
studentus labiausiai domina darbo 
visuomeninės reikšmės ir kryptingu
mo motyvai, idealo ir gyvenimo bū
do problemos, asmeninės laimės ir 
gyvenimo draugo pasirinkimo klau
simai, busimoji specialybė. Visdėlto 
21% apklaustųjų neturi jokių konk
rečių ateities tikslų. Optimistiškai 
nusiteikusių, pasiryžusių kovoti už 
gėrį gyvenime yra 82% studentų. 
Dabartinę jaunąją kartą teigiamai 
vertina 42% studentų, nurodydami 
jos trūkumus — 35%, neigiamai — 
17%, o 6% studentų iš viso neatsa
kė į šį klausimą. E. Vaitenka konsta
tuoja: “Nemažai studentų pastebi 
savo ir bendraamžių asmeniniame 
gyvenime tam tikrus prieštaravimus, 
neigiamus veiksmus ir klaidas. Kai 
kurių sąmonėje prasimuša nepasitikė
jimo savimi šešėlis. To priežastis, 
matyt, yra idėjinio ir moralinio auk
lėjimo trūkumai. Jaunimas ne visa
da sugeba suprasti ir įvertinti taria
mą “kartų konfliktą”. Taip pat jau
nimą dažnai dezorientuoja kai kurių 
vyresnio amžiaus žmonių konserva
tyvūs priekaištai, kad šiuolaikinis 
jaunimas blogesnis, negu buvo pra
eityje. Iš tikrųjų gi jaunesnioji kar
ta visumoje niekad nebūna blogesnė 
už vyresniąją ...” Fiziniu požiūriu 
jaunimas dabar subręsta iki 17— 
19 metų amžiaus, intelektiniu — iki 
22 — 23 metų, pilietiniu — iki 25 
—28 metų.

VIEŠBUČIAI KRYŽKELĖSE
Netinkamą vietos parinkimą vieš

bučiams pabrėžia “Švyturio” 2 nr. 
E. Giedraitis: “Lankydamasis Kaune, 
niekuomet nesistengiu ieškoti nak
vynės “Baltijos” viešbutyje. Suku į 
“Lietuvą”. Kodėl? — nustebs ne vie
nas skaitytojas. “Lietuva” — sena 
senutėlė, be komforto, be įprasti
nių patogumų, būdingų šiuolaiki
niam viešbučiui. Visai kas kita “Bal
tija”, švytinti stiklu, erdvi. Geras 
aptarnavimas. Ir restoranas, bufetai 
čia pat... O aš vis dėlto suku į “Lie
tuvą”. Paslaptis paprasta. Po įtemp
tos darbo dienos noriu žmoniškai iš
simiegoti. Pabandykite tai padaryti 
“Baltijoje”, kur pro šalį visą naktį 
dunda sunkusis transportas. Tik po 
kelių naktų kankynės gali užmigti. 
Žinia, po tokios nakties apie darbin
gą dieną sunku ir kalbėti... Kas ki
ta “Lietuvoje”, nes ji įsikūrusi ty
lioje gatvėje. Naujieji viešbučiai vi
sur, ne tik Kaune, kaip tyčia dygs
ta judriausiose vietose. Neseniai 
grįžtu iš Aljtaus. “Statome viešbu
tį”, pasigyrė alytiškiai. ‘Kur?” “Ana, 
ten”, parodė į pačią judriausią kryž
kelę. Ir nustebo, nesuprato, kodėl 
aš susiraukiau. Viešbučių statome 
daug, statysime dar daugiau. Ieško
me modernių, šiuolaikinių formų, 
gero plano, tik kažkodėl pamirštame 
apie vietą, kurioje tas naujas stati
nys išdygs. Pamirštame, kam jis bus 
skirtas.” V. Kst.

Balandžio 18, šeštadienį, 
Hamiltono Jaunimo Centro salėj (58 Dundurn St.) 
įvyks ĮDOMUS ir LINKSMAS

VAKARASĮ
PROGRAMOJ: poezija ir K. INČIOROS vieno veiksmo 

vaizdelis “JONINĖ S”
• Turtinga loterija. • Gros V. Babecko orkestras
• Bufetas, įvairūs gėrimai. Pradžia 7 vai. vakaro

Įėjimas: suaugusiems — $2.00, studentams — $1.00 
Visus atsilankyti kviečia — "AUKURAS”

S HAMILTON™1
SKAUTAI IR SKAUTĖS rengia 

Šv. Jurgio minėjimą sekmadienį, ba
landžio 19. Kviečiami svečiai iš 
Delhi, St. Catharines, Toronto bei 
Londono. Visi skautai pilnoj unifor
moj dalyvauja pamaldose 10 v. r. 
Sueiga prasidės 4 v. p.p. Jaunimo 
Centre. Ęus labai įdomi, niekad ne
mėginta programa. Po programos 
bus galima užkąsti ir atsigerti. Vi
siems virš 13 metų amžiaus sueiga 
užtruks iki 9-10 v.v. A, L.

KANADOS LIETUVIŲ FILATE
LISTŲ ir numizmatikų draugija pa
minės Lietuvos steigiamojo seimo 50, 
metų sukaktį Hamiltone specialia pa
roda balandžio 19 d. nuo 9 vr. iki 
6 v.v. AV par. salėje. Oficialus pa
rodos atidarymas 12 v. Joje bus iš
statyta labai vertingos filatelinės,. 
numizmatinės ir dokumentinės me
džiagos, liečiančios Lietuvą: įvai
rūs pašto ženklai, senovės ir nepri
klausomos Lietuvos pinigai bei kiti 
vertingi dokumentai. Maloniai kvie
čiame visus Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti.

Parodos globos komitetas

LIETUVIŲ DIENOS LEIDINYS
Rengėjai nutarė Kanados šešio

liktosios Lietuvių Dienos Londone 
proga išleisti gerame popieriuje, gau
siai iliustruotą ir gražiai apipavida
lintą leidinį. Jau priimami įvairių 
firmų, lietuvių ir kitataučių, skelbi
mai. Jų kainos: ketvirtis puslapio — 
S20, pusė puslapio — $30, puslapis
— $50. Labai gražų mostą padarė 
kaikurie lietuviai, sutikę mažajam 
Londonui talkinti skelbimų rinkimo 
darbe: St. Banelis, 17 Limerick Ave., 
Weston, Ont., tel. 535-5803 — rinks 
Toronte ir apylinkėse; VI. Miceika, 
RR 7, Simcoe, Ont., tel. 426-3071,
— Delhi-Tillsonburg apylinkėje; V. 
Ignaitis, RR 3, Rodney, tel. 785-0046,
— Rodney-West Lome apyl. Baigia
ma susitarti su rinkėjais Detroite, 
Windsore ir Hamiltone. Jų pavar
dės netrukus bus irgi paskelbtos. 
Jie visi turės oficialius Londono 
apyl. valdybos įgaliojimus. Numato
ma, kad pirmą kartą Londone ren
giamoje Lietuvių Dienoje dalyvaus 
nemažai lietuvių iš visų čia suminė
tų apylinkių ir šis leidinys bus labai 
gera proga pasigarsinti visiems, ku
rie suinteresuoti klientūra ir kuriems 
svarbu išlikti žinomais. Prašoma at
siliepti ir kitų vietovių tautiečius, 
sutinkančius padėti šiame lietuviška
me reikale. Leidinio darbą norima 
paspartinti ir todėl visi verslininkai 
prašomi kiek galint greičiau kreip
tis į savo apylinkės rinkėją, o kam 
nepatogu — tiesiai į Londoną. Skel
bimų finansiniais reikalais kreiptis į 
J. Butkų, 687 Brant, London, Ont., 
tel. 439-6889; visais kitais klausi

KNIGHT RADIO & 
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 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta._____

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indelių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

^ennin^er Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

PIRMASIS JAUNIMO CHORO 
KONCERTAS įvyks gegužės 2 d. Jau
nimo Centre. Chorui vadovauja sol. 
V. Verikaitis. Programoje, be choro, 
sutiko dalyvauti “Gyvataras” ir jau
nas pradedantis dainininkas stud. 
Jonas Vaškevičius iš Toronto. Po 
koncerto įvyks toje pačioje salėje 
kartūno baliaus šokiai. Gegužės 2-3 
d. įvyks ateitininkų metinė šventė, 
kurios visi dalyyiai bus koncerte ir 
šokiuose. Tikimasi jaunimo iš To
ronto, Klevelando, Detroito, Ročeste- 
rio ir kitų vietovių. Šokių metu 
veiks turtingas bufetas, kuriuo rū
pintis sutiko M. Šiulienė. Bus pre
mijuojamos trys gražiausios kartūno 
suknelės.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS 
vėl paaukojo jaunimo chorui $20, 
bankelis “Talka” — $50. Nuoširdus 
ačiū! J. P.

PAVASARIO KONCERTAS. K. L. 
K. Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius 
ruošia didžiulį pavasario pasilinks
minimą gegužės 23 d. Jaunimo Cent
re. Programoj — Hamiltono mer
gaičių choras.

mais — į Daniliūną, 15 Elmwood 
Ave., E., London 16, Ont, tel. 438- 
7694. Lietuvių Dienai Rengti Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja sutikusiems 
talkinti ir visiems, kurie susidomės 
mūsų leidiniu. Jis taipgi kviečia ir 
kitus i šį darbą.

LD - KOR - DE

INŽINIERIŲ IR ARCHITEK
TŲ ĮNAŠAI KL FONDE

Naikauskas Stasys S500; Balsys 
Vytautas $400, Balsys Leopoldas, 
Paškevičius Albinas, Daunius Pet
ras, Meiliūnas Mečys, Kšivickas Jo
nas — po $200; Lelis Petras $600; 
po $100: Jurkus Algis, Mališka Izido
rius, Jaugelis Stasys, Dragašius Juo
zas, Aperavičius Kazys, Giriūnas L., 
Liuima Vytautas, Povilaitis Povilas, 
Kubilius Petras, Kulikauskas Jonas, 
Zubas Vytautas, a. a. Gvildys Myko
las, Ladyga Jonas, Baranauskas Be
nas, Kulpavičius Alfredas, Ketvirtis 
Antanas, Jonys Česlovas, Banelis Al
gimantas, Dargis Viktoras, šernas 
Gytis, Prišas Juozas, Sližys Jokūbas; 
30 inžinierių įnašai — $4.700.

ŪKININKŲ ĮNAŠAI:
Stradomskis Julius $1000; Bersė- 

nas Juozas, Augaitis Petras, Ignaitis 
Vincas — po S500; Rudokas Alfon
sas S400; Miceika Vladas, Rastapke- 
vičius Juozas, Mockus Zigmas — po 
S200; po $100: Jakubickas Stepas, 
Kairys S., Laureckas J., Kojelaitis 
Aleksas, šiurna Domas, Leveris Juo
zas, Paršeliūnas Jonas, Danaitis An
tanas; 16 ūkininkų įnašas — $4.300.

Mokame už:
depozitus ... _________ __ 5%
Šerus ir sutaupąs __™J>%%
už vienų metų terminuotus 
indėlius —_______ _____  8%
Duodame:
asmenines paskolas iš  10% 

1 nekiln. turto paskolas iš ..... 9%

i

A. A. VACLOVAS NAVICKAS 
mirė kovo 10 d., palaidotas kovo 14 
d. Šv. Jono lietuvių kapinėse. Velio
nis buvo gimęs 1905 m. spalio 2 d. 
Kurnėnų kaime, Alytaus valsčiuje ir 
apskrityje. Augo ir savo jaunystę 
praleido Blokavos dvare. Suaugęs 
dirbo teismo įstaigoje sekretorium, 
o vėliau — kaip draudos įstaigos ve
dėjas Lazdijuose. 1944 m. su savo 
trim broliais ir dviem seserim pa
sitraukė į.Vakarus ir pateko į darbo 
koncentracijos stovyklą, kurioje jam 
teko daug vargti. Karui pasibaigus 
emigravo į Angliją. . Pagyvenęs čia 
keletą metų, persikėlė į Kanadą ir 
apsigyveno Hamiltone. Įsijungė į vi
suomeninį darbą. Priklausė keletui 
organizacijų, dirbo daugiausia val
dybose. Velionis buvo tolerantas. Jis 
mokėjo suprasti kitų įsitikinimus ir 
todėl visi mėgo su juo dirbti. Ypa
tingai jis sielojosi jaunimu. Buvo 
duosnus bažnyčiai, kiekvienai orga
nizacijai, kuri buvo reikalinga para
mos. Nepamiršo jis ir lietuviškos 
spaudos. Pas jį knygų lentynose bu
vo beveik visi lietuviški leidiniai ir 
laikraščiai. Labai jis dar norėjo pa
matyti savo gražiąją Dzūkiją — savo 
gimtąjį kampelį, bet mirtis sukliu
dė. Paliko giliame liūdesyje dukrą 
Nerutę, žmoną Nataliją, brolį, sese
ris, anūkus ir kitus gimines. Tegu 
būna Tau, Vaclovai, miela Kanados 
žemė, apiberta klebono mons. J. Ta- 
darausko Lietuvos žemės sauja. I. V.

WINNIPEG, MAN.
LIETUVIŲ PARAPIJOS susirinki- 

me, kuris įvyko kovo 15 d., paskai
tą “Kas darytina atominio karo, 
audros ar kitos nelaimės metu” skai
tė apsaugos divizijos direktorius. Po 
paskaitos parodė filmą apie atomi
nius spindulius ir kaip nuo jų ap
sisaugoti. Susirinkime vietoje . atsi
statydinusių komiteto narių išrinkti 
— St. Ramančiauskas ir Ona Jančiu- 
kienė. Dabartinį parapijos komitetą 
sudaro: pirm. Mykolas Januška, sekr. 
Stasys Ramančiauskas, nariai: Judita 
Barkauskaitė, Juozas Demereckas, 
Algis Dielininkaitis, Ona Jančiukie- 
nė, Marija Januškienė, Vincas Januš
ka, Kazimieras Mažeika.

GERTRŪDA MAŽEIKAITĖ iš Lie
tuvos atvyko aplankyti savo tėvelio 
Kazimiero Mažeikos. Ji yra baigusi 
Vilniaus universitete biologiją ir mo
kytojavo gimnazijoje netoli Vilniaus.

KANČIOS SEKMADIENĮ rekolek 
cijas vedė kun. A. Sabaliauskas, sa
lezietis. Kristaus kapą bei altorių 
Prisikėlimo apeigoms paruošė E. ša- 
rauskienė. Kor.

SUDBURY, ONT.
METINE VAKARIENE. Balandžio 

18 d. žvejų ir medžiotojų sporto klu
bo “Geležinis Vilkas” valdyba slova
kų salėje, 28 Alder St, rengia tra
dicinę vakarienę. Pradžia 7 v. v. 
Kviečiami visi Sudburio apylinkės 
lietuviai. Tikimės svečių ir iš toli
mesnių apylinkių. Visi bus vaišina
mi tuo, ką medžiotojai sumedžiojo, 
o žvejai sužvejojo per 1969 metus. 
Bus įteiktos dovanos laimingiesiems 
klubo nariams. Visi kiti galės pamė
ginti savo laimę loterijoje. “Carling” 
alaus daryklos atstovas parodys net 
keletą filmų iš sporto veiklos. Veiks 
pilnas bufetas įvairių gėrimų. Jauni
mas ir kurie jausis jauni, galės pa
sišokti. Įėjimas nariams nemokamas, 
nenariams — $1.50. Klubo valdyba

St Catharines, Ont
A.A. STEPAS KAIRYS, miręs ko

vo 25 d. Toronte, paskutinį kartą lan
kėsi St. Catharines Sv. Kazimiero 
šventės proga. Atvyko vadovaudamas 
nemažam Toronto, skautų būreliui, 
dalyvavo iškilmingoje sueigoje ir 
jos metu davė kanklių koncertą, su
žavėjusį visus klausytojus, skautus ir 
svečius, nes retas kada buvo girdė
jęs kanklių grupę. Stp. Kairys trum
pai nušvietė kanklių grupės įsikūri
mo istoriją, papasakojo kas paga
mino kankles ir pristatė pastoviau
siai dirbančias grupėje kanklininkes. 
Labai rūpinosi, kad pasirodymas pra
eitų gerai. Praėjo su didžiausiu pa
sisekimu. Jau tada jis nesijautė ge
rai, bet atvyko pas mus, nes jam rū
pėjo jaunimas, šv. Kazimiero pami
nėjimas, noras padėti mūsų susilpnė- 
jusiems skautams. Kor.

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.
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© LIETUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

JAV LB CENTRO VALDYBOS Či- 
kagos Illinois universitete rengiamas 
studentų sąskrydis įvyks gegužes 2-3 
d.d. Jo programa rūpinasi iš aktyvių 
studentų sudarytas komitetas. Są
skrydis rengiamas bendro forumo, 
simpoziumo ir atskirų temų būrelių 
principu. Dalyvių tikimasi turėti 
apie 50-60, kurie suvažiaviman kvie
čiami kaip paskiri individai, ne or
ganizacijų atstovai. Pagrindinis są
skrydžio tikslas yra krizę išgyvenan
čios lietuvių studentijos išjudini* 
nimas bei veiklos pagyvinimas. Į pro
vizorinius programos rėmus yra 
įtrauktos kultūrinės, visuomeninės, 
mokslinės ir bendro pobūdžio te
mos. Pirmą dieną bus uždari, studen
tų posėdžiai, kurių negalės sekti vy
resnieji ir spaudos atstovai. Matyt, 
juose norima atvirai išsiaiškinti stu
dentų organizacinės veiklos negalavi
mo priežastis. Sekančios dienos po
sėdžių eigą galės sekti keli šimtai 
svečių. ,

MUZ. ONĄ METRIKIENĘ už jos 
muzikinę veiklą pagerbė Los Angeles 
lietuviai, susirinkę šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Ji nusipelnė padė
kos už akompanavimą, savo kompo
zicijas, trejus metus veikusį moterų 
septetą “Sutartinė” ir dabar jos va
dovaujamą moterų chorą “Vakarų 
aidai”. Pastarasis savo vadovės pa- 
gerbtuvėse atliko koncertinę progra
mą, talkinamas solisčių R. Aukšti
kalnytės, B. Dabšienės, C. Bichnevi- 
čienės ir J. čekanauskienės. Ji buvo 
skirta O. Metrikienės kompozici
joms.-Platesnio masto “Vakarų aidų” 
koncertas, kurio programoje bus tik 
vadovės O. Metrikienės dainos, nu
matomas gegužės 23-24 d.d.

“HARTFORD TIMES” sekmadie
niniame priede “Accent” pagrindi
niu straipsniu atžymėjo jauną lietu
vaitę chirurgę Juliją Vilinskaitę. 
Prieš pusmetį atlikusi praktiką tri
jose žymiose ligoninėse, ji buvo pa
kviesta Connecticut universiteto me
dicinos mokyklos chirurgijos fakul
teto asistente. Ji jau yra išlaikiusi 
pirmąją dalį Amerikos Chirurgų Ta
rybos kontrolinių egzaminų. Lietu
vaitės kilimas domina spaudą ir tele
viziją, nes chirurgija JAV laikoma 
vyriška profesija. Tai liudiia labai 
neproporcingas JAV esančių maž
daug 30.000 chirurgų ir 300 chirur
gių skaičius.

DOMOS PETRUTYTĖS 15 psL 
straipsnį apie vaikų auklėjimą na
mie Montessori metodu paskelbė 
auklėjimo ir šeimos klausimams skir
tas žurnalas “Child and Family”. Jos 
rašinys aiškina tėvams, kokia turi 
būti pagal Montessori metodą suda
roma aplinka, kaip turi būti ugdo
mas vaiko psichologinis pasaulis ir 
kaip kovojama su vaiko ydomis.

VI MADŲ PARODA Niujorko Le 
Cordon Bleu salėje įvyks balandžio 
19 d. Jos pelnas skiriamas Nerin
gos mergaičių stovyklavietei. Paro
dos loterijai dail. Vytautas Ignas pa
dovanojo savo grafikos darbą “Gy
vybės medis”. Parodos rengėjų ko
mitetą sudaro: R. Alinskienė, I. Dič- 
pinigaitė, V. Jocytė-Glaser, F. Ignai- 
tienė, A. Kazickienė, S. Gedvilaitė- 
Kernaghan, R. Kudžmienė, A. Saba- 
lienė, D. Skeivytė-Tordhia, N. Ulė- 
nienė, L. Vainienė, M. Varnienė ir J. 
Vytuvienė.

NEKALTAI PR. MARIJOS SESE
LIŲ stovykla mergaitėms, lig šiol 
rengta Putname, šiemet bus lie
pos 5 — rugpjūčio 1 d. d. naujojoje 
Neringos stovyklavietėje Vermonto 
valstijoje, 116 mylių nuo Putnamo. 
Neringa turi gražias kalvas, beržy
nus, savą ežerėlį. Registruojamasi 
pas seseles Putname. Neringoje taip
gi stovyklaus JAV rytinių valstijų 
moksleiviai ateitininkai, jaunieji vy
čiai ir Worcester, Mass., lietuvių pa
rapijos berniukai, tarnaujantys Mi
šioms.

VISUOTINIS ŠAULIŲ ATSTO
VŲ suvažiavimas rengiamas Detroi
to Liet. Namuose balandžio 25-26 d. 
Vietinį globos komitetą sudaro: L. 
Šulcas, M. Vitkus, M. šnapštys. Ka
nados rinktinei atstovaus: S. Jokū
baitis, P. Gulbinskas, V. Bačėnas; To
ronto šaulių kuopai — V. Keturakis, 
P. Jonikas, E. Dambrauskienė, Z. 
Jonikienė, M. Valiulienė, E. Bičiūnas, 
J. Astrauskas; Montrealio knonal — 
I. Petrauskas, J. Jurgutis, J. Urbana
vičius, A. Urbanavičienė, K. Raude- 
liūnas, B. Kasperavičius; Delhi kuo
pai — S. Jakubickas, A. Rudokas, 
V. Pečiulis, G. Rugienis, J. Rimkus, 
M. Rimkuvienė. Iš Hamiltono daly
vaus 10 šaulių. Suvažiavime bus, šalia 
darbo programos, ir meninė progra
ma, kurią atliks vietinis jaunimas. 
Sekmadienį, 10.30 v.r., pamaldos Sv. 
Antano abžnyčioje. Jas laikys kun. J. 
Borevičius, SJ. V. T.

VAKARIENĖ ČIKAGOS JAUNI
MO Centro statybai paremti — ge
gužes 17 d. dabartinėse šios jaunimo 
veiklai skatinti institucijos patalpose.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

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

Royal Bonk Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Urugvajus
REKOLEKCIJAS MONTEVIDEO 

lietuviams kovo 15-22 d.d. vedė kun. 
Jonas Kidykas, SJ, svečias iš Brazili
jos. Pirmąją rekolekcijų dieną, Kan
čios sekmadienj, buvo surengta aka
demija. Paskaitą apie kenčianti 
Kristų skaitė Kazimieras Čibiras, V. 
Mykolaičio-Putino ir Antano Bagdo
no eilėraščius — Nijolė Stankevi- 
čiūtė-Hernandez. Porą Gavėnios gies
mių pagiedojo Vytauto Dorelio vado
vaujamas moterų kvartetas — Jua
nita Maliauskaitė-Ladaga, Ona Zup- 
kienė, Adelė ir Birutė Mačanskienės.

MARGUČIŲ ŠVENTĖ Velykų pir
mą dieną surengė Lietuvių Kultūros 
Draugija, premijavusi gražiausius 
margučius. Dažyti margučius jauni
mą mokė Alfredas Stanevičius, supa
žindinęs su dažymo technika ir se
naisiais lietuvių papročiais.

Brazilija
KUN. J. ŠEŠKEVIČIUS po ilges- 

nės ligos vėl pradėjo darbuotis. Sun
kiai sirgęs Villa ZeUnos lietuvių pa
rapijos klebonas prel. P. Ragazins- 
kas jau sveiksta. Ligos metu jį pa
vadavo kunigai jėzuitai ir kun. dr. 
A. Milius.

Australija
TARPTAUTINIAME ADELAIDES 

MENO FESTIVALYJE, kurio įvadu 
buvo čikagiečio tenoro Stasio Baro 
koncertas, dalyvavo Maskvos atsiųs
tas gruzinų liaudies šokių ansamblis 
su virtuoze smuikininke. Komunisti
nė Lenkija buvo atsiuntusi smuiki
ninką ir Varšuvos simfoninį orkest
rą. Planuotą Raudonosios Armijos an
samblio dalyvavimą, matyt, sustabdė 
baltiečių protestas, televizijos disku
sijos, laiškai laikraščių redakcijoms. 
Australams buvo priminta, jog šis 
ansamblis yra dalis Raudonosios Ar
mijos, okupavusios Baltijos kraštus. 
Atrodo, Maskva pabūgo platesnio 
masto demonstracijų. Jo rengėjams 
buvo pranešta, kad ansamblis dėl 
ankstesnių įsipareigojimų negalės 
dalyvauti. Sekančiam meno festiva
liui 1972 m. jau tikimasi turėti spe
cialius rūmus. Atidarymo iškilmėms 
jau dabar siūlosi Maskvos “Bolšoj” 
teatro baletas.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ligoninėn 
paguldė du Australijos lietuvių vi
suomenininkus — Vaclovą Šliogerį 
ir Juozą Ruzgi. Melburne jau penk
tas mėnuo serga kultūrininkas, kny
gų platintojas ir Vydūno propaguo
tojas Antanas Krausas, ALB krašto 
tarybos narys. Negalavimai prasidė
jo širdies sutrikimu ir privedė prie/- 
dalinio paralyžiaus.

NEGAUSI GEELONGO LIETU
VIŲ kolonija nustebino didžiąsias 
nuolatine lietuviška radijo valandė
le. Dabar jas ištiko nauja staigmena 
— Geelongo lietuvių dainininkų Sta
sės ir Juliaus Lipsiu sėkmingas pa
sirodymas Kevin Dennis televizijos 
programoje “New Faces”.

KLAIPĖDOS ATMINIMUI skirtą 
X Jūros Dieną Corrimal paplūdimy
je surengė Wollongong ALB apylin
kės valdyba, talkinama kapeliono 
kun. P. Butkaus ir Sidnėjaus ateiti
ninkų. Atitinkamą žodį apie Baltijos 
jūros ir Klaipėdos uosto reikšmę 
Lietuvai tarė S. Baltramijūnas. Kon
certinę programos dalį atliko Wol- 
longongo ir Sidnėjaus menininkai: 
dainininkas P. Ropė, balerina R. Čer
niauskaitė, Z. Belkutės ir D. Dulins- 
kaitės duetas, akordeonistė O. Gele- 
žiūnaitė, kupletistai V. Stasiūnaitis ir 
P. Ropė. Dalyvių tarpe buvo gausus 
lietuvių būrys iš Sidnėjaus, Goulburn 
ir net Kanberos.

Monakas
TARPPARLAMENTINĖS SĄJUN

GOS konferencijoje Monte Carlo 
VLIKas įgaliojo Valterį Banaitį sekti 
jos eigą ir skleisti atitinkamą litera
tūrą. JAV delegacijos pirmininkui 
sen. John Sparkman buvo pasiųstas 
specialus raštas, primenąs Hitlerio ir 
Stalino įvykdytą Baltijos kraštų pasi
dalinimą, priverstinį Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Senatorius 
prašomas neleisti Maskvos augščiau- 
siajam sovietui kalbėti Lietuvos var
du. Amerikiečių delegacija raginama 
pasisakyti už laisvo apsisprendimo 
teisę Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Vokietija
V. EUROPOS LIETUVIŲ KAT. 

KUNIGŲ STUDIJINIS SUVAŽIAVI
MAS Įvyks š. m. gegužės 28-31 V. 
Vokietijoje, 6101 Braunshardt bei 
Darmstadt, Exerzitienhaus St. Lud
wig. Pagrindinė tema — mūsų pasto
racijos prasmė ir uždaviniai “Pasto- 
ralis migratorum cura” enciklikos 
šviesoje. Referuos eilė kunigų ir pa
sauliečių. Programą nustatyti ir 
techniškai suvažiavimą suorganizuoti 
vysk. dr. A. Deksnys pavedė Vokieti
jos lietuvių kat sielovados dir. prel. 
dr. Jonui Avižai, kuris talkon pasi
kvietė kunigus K. Senkų ir Br. Liu- 
biną.

PREL. DR. J. AVIŽA organizuoja 
kelionę iš Vokietijos j Romą, i lietu
vių koplyčios pašventinimo iškilmes. 
Jei susidarys bent 25 keleiviai, bi
lietas iš Miuncheno j Romą ir atgal 
traukiniu kainuos DM 73,80, o pragy
venimas Romoje dienai DM 20. Iš
vykstama naktį liepos 5, grįžtama iš 
Romos liepos 11. Norintieji kelionėje 
dalyvauti registruojasi iki gegužės 
20 d. pas savo kapelionus arba tie
siai pas prel. dr. Joną Avižą, 8 Muen- 
chen 2, Unterer Anger 17/1.
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LEONO URBONO VIZIJŲ MENAS
ALFONSAS POCIUS

C KDLTQEII0EJE VEIKIOJE
Beveik lygiai prieš trejus me

tus Toronto meno mylėtojai tu
rėjo pirmą pažintį su daiL Leo
no Urbono kūryba. Lietuviškai 
visuomenei “TŽ” pristatė daili
ninką interview pobūdžio 
straipsniu “Kelias į meną glūdi 
žmoguje”, o šiemet panašiu 
straipsniu “Menas be rizikos 
yra amatas”. Jame šalia infor
macinės medžiagos apie dailinin
ko planus iš dalies atskleidžia
mas ir kūrybinis “credo”.

Ypač gerai, kad abstraktinio 
meno atstovai pasisako apie me
ną bei savo kūrybinius princi
pus ir tuo duoda suprasti, jog 
jie į kūrybą ir dailininko atsako
mybę žiūri labai rimtai.

Lankydami neseniai įvykusią 
L. Urbono dailės parodą (“Pic
ture Loan Gallery”, 1970. III. 
20 — IV. 11) ir prisimindami 
1967 m. parodą, įsitikinome, kad 
dailininkas nestovi vietoje, įieš
ko vis naujų kelių savo neišse
miamam vizijų šaltiniui ir kol 
kas sėkmingai* rizikuoja.

Šioje dail. L. Urbono parodo
je ypač krinta į akis tamsi, ne
išmatuojamai gili, sakytume, 
kosminė erdvė, kurioje vyksta 
nuolatinė drama, judėjimas, ko
ordinuotas nesuskaičiuojamų de
talizuotų elementų ritmo. Ir 
taip laisvai, tarsi be pastangų, 
bet su aiškiai regima precizija 
organizuoti paveikslai įtikinan
čiai liudija beveik absoliučią 
dailininko pasirinktos tapybinės 
technikos kontrolę.

Esame girdėję iš minėtų in
terview ir 1967 m. Įvykusio sim
poziumo Čikagoje, kad L. Urbo
no kūrybai turi didelę Įtaką pa
sąmoninis elementas. Pasąmonę 
sunku analizuoti, kontroliuoti 
arba rikiuoti. L. Urbono kūry
boje pasąmonė atrodo kaip kun
kuliuojanti, nevaržoma srovė. Ji 
liejasi pilna paslapčių ir mįslių, 
kurias kiekvienam žiūrovui indi
vidualiai tenka išsiaiškinti ir jo
mis gėrėtis. Bene stipriausiai 
tai jautėme prieš trejus metus 
Įvykusioje parodoje. Tai mato
me ir šioje, tačiau pasąmoniniai 
kūrėjo išsiliejimai regimai ban
domi sutramdyti, sudrausminti 
Įvedant bendran paveikslo an

"NEMUNO"ŽURNALO PUSLAPIUOSE
1967 m. pradėjęs okup. Lie

tuvoje eiti žurnalas “Nemunas”, 
kuris savo vakarietiško pobūdžio 
išvaizda ir temomis spėjo susi
laukti aštrios partijos kritikos, 
dažnokai pateikia aprašymų ir 
apie išeivijoje gyvenančius lietu
vius bei nagrinėja išeiviams Įdo
mias temas. Pvz. 1969 m. 5 nr. 
Jonas Lukoševičius straipsnyje 
"Neišmintais takais” rašo apie 
Čikagos miesto centre foto stu
diją turintį žymų fotografą Kęs
tutį Izokaiti, jauną pianistą Min
daugą Mačiuli, Kanados lietuvai
tę filmų aktorę Joaną Šimkutę. 
Straipsnis, parašytas kultūringo
je dvasioje, pradedamas pasta
ba: “Jauno, bet jau garsėjančio 
Kalifornijos universtieto fiziko 
profesoriaus A. Kliorės -Nerin
goje’ pasakytais žodžiais, taip 
jau susiklostė, kad šios kartos 
lietuviai labiau linkę i tiksliuo
sius mokslus (vieno paskaičiavi
mo duomenimis, JAV dabar yra 
apie 200 jaunų lietuvių profeso
rių, didesnė jų dalis — griežtųjų 
mokslų atstovai)! Bet norisi pa
pasakoti ne apie tuos, kurie pa
sirinko savo kartos išmintą ke
lią”. Straipsnis iliustruotas A. 
Mačiulio ir J. Šimkutės (šios 
nuotrauka net per visą puslapi) 
fotografijomis. Vytautas Kaza
kevičius žurnalo skaitytojams 
pristato tik 44 m. amžiaus sulau
kusi ir Amerikoje mirusį rašyto
ją Julių Kaupą. Apžvalgininkas 
apie Kaupo kūrybą sako: “Kuo 
dažniau prie Kaupo pasakų grįž
tu, tuo labiau jos man patinka”. 
Taip pat žurnale atspausta ir 
viena iš Kaupo pasakų — “Kaip 
velnias juodauodegis blogais ke
liais nuėjo”. J. Daunienė pasa
koja apie rašytoją Vydūną. 
Straipsnis, pavadintas “Kilnios 
dvasios žmogus”, Lietuvos skai
tytojui pateikia teigiamą ir drau
gišką šio išeivijoje mirusio rašy
tojo vaizdą. Aprašoma Vydūno 
veikla ne tik Lietuvoje, bet ir 
tremtyje. Apie Vydūno tremties 
dienas rašoma:

Artinantis frontui, visuotinio sąmy
šio sūkuryje Vydūnui teko tremtinio 
dalia. Palikes Tilže, jis trankėsi Į Va
karus, nors ten buvo niekeno nelau
kiamas. Varginga ir sunki buvo ta ke
lionė ... Iškankintas ir suvargęs, 
jis pasiekė Liubeką, čia pirmasis iš 
lietuvių jj surado buvęs jo mokinys 
ir bičiulis Antanas Krausas (šiuo me
tu gyvena Australijoje, redaguoja 
Vydūno raštus ir ruošia apie jj mo
nografiją). Jis paėmė buvusį moky
toją j savo globą ir pasiūlė apsigy
venti Detmolde, Vakarų Vokietijoje. 
Kelionėje i Detmoldą rašytoją lydėjo 
rašytojas Faustas Kirša. Detmolde 
Vydūnas atsigavo ir sustiprėjo. Gy
veno kukliai, pats ruošdavosi ir ga
mindavosi sau maistą, čia jis vėl Įsi
traukė j kūrybinį darbą, įsijungė į 
lietuvių kultūrinį gyvenimą...”

Straipsnio autorė teigia: “Mes 
žavimės jo asmenybe, nors ne 
viskas iš jo teiginių mums priim

sambliu kietų kontūrų geomet
rinius elementus: apskritimą, 
tiesias linijas ir kitas kampuo
tas formas. Jieškoma pusiausvy
ros tarp formos ir turinio. Pa
veiksluose sumažėja pripuola- 
mybės, ir jie gauna daugiau 
struktūrinio svorio bei kontras
tinio įvairumo. Tai ypatingai 
ryšku didelio formato kūrinyje 
“Trys dienos”, kuriame Įmant
riai įvestų trijų apskritimų for
ma vykusiai išryškina paveikslo 
turinį ir mintį. (Linkėtume, kad 
šis kūrinys rastų sau pastovią 
vietą NASA pastatų salėse).

To subtiliai koordinuoto Įs
pūdžio pasigendame taip pat 
didelio formato paveiksle 
“Transfiguration”, kuriame geo
metrinių formų dominavimas, 
kompoziciniu požiūriu, nepasi
teisina. Taip pat sunku pateisin
ti išstatymą visos grupės mažes
nio formato paveikslų, pavadin
tų "Cycle No. toks* ir toks”. 
Nežiūrint to, kad spalvos ir for
mos atžvilgiais jie labai patrauk
lūs, jų beveik identiškos kom
pozicijos Įvedė parodon nepa
geidaujamos monotonijos.

“Sound” ir “Myth” pažymėti
ni kaip dvelkią švelnia spalvine 
mistika, o “Quest” yra pagau
nantis kompozicijos paprastu
mu ir lakoniškumu.

Išstatyti du dideli aliejinės 
tapybos darbai spalviniu bei 
kompoziciniu atžvilgiu yra be 
priekaišto, tačiau dėl skirtingos 
tapybinės technikos lyg ir išsi
skiria iš bendro parodos reper
tuaro. Visi kiti 29 kūriniai yra 
atlikti poly-vynil arba kaip mes 
čia juos vadiname — akriliniais 
dažais.

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
dail. L. Urbonas kuria discipli
nuotą, labai turtingą formomis 
ir neatsikartojančiomis vizijo
mis, originalaus braižo abstrak
tųjį meną. Meile ir intensyviu 
darbu (ne vien eksperimentu bei 
rizika) jis laimėjo sau pripažini
mą Australijoje, o taip pat ir 
šiame kontinente. Netenka abe
joti, kad abstraktaus meno te
ritorijoje dail. L. Urbono talen
tas ir intelektas duos dar daug 
brandžiu kūriniu.
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tina. šiandien stengiamasi'tei
singai ji suprasti ir įvertinti”. 
Taip pat duodama ir Vydūno 
nuotrauka bei du rašytojo kūri
nėliai — “Apie kalbą” ir “Apie 
meilę”.

Sporto mėgėjus ypač domina 
rašinys apie Kauno sporto halę 
ir joje buvusius žymesnius įvy
kius, jų tarpe ir Europos krepši
nio pirmenybes 1939 m., kai 
Lietuva antrą kartą tapo Euro
pos čempione. Įdėta ir viena la
bai populiari nuotrauka iš tų 
pirmenybių, kurioje grupė žiū
rovų išneša laimėtojus ant pe
čių.*

Čia minimas 5 nr. beveik iš
imtinai skirtas amerikiečių kū
rybai. Duodamas pluoštas žy
maus amerikiečių poeto Uolto 
Vitmeno eilėraščių (vertėjas A. 
Miškinis) ir Rėjaus Bredberio 
dvi novelės (vertėjas A. Vadmi- 
nas). Kritikas Algimantas Bučys 
plačiai komentuoja vieno iš žy
miausiųjų Amerikos rašytojų — 
Normano Meilerio kūrybą (iš to
kių transkripcijų sunku atspėti 
tikrąsias autorių pavardes, 
Red.).

“Nemuno” 3 nr. rašoma apie 
išeivius remiantis daugiausia iš
eivių spaudos savikritikos pasi
sakymais. S. Laurinaitis straips
nyje “Anapus gimtųjų krantų” 
džiaugiasi, jog šiomis dienomis 
Laisvės alėjoje nėra “Emigraci
jos biurų”, kurių trisdešimtai
siais metais buvę* net keliolika. 
Jis mini, jog maždaug milijonas 
lietuvių paliko gimtąjį kraštą ir 
išsisklaidė po svetimas šalis. Se
nąją emigraciją esą papildė ir 
antrojo pasaulinio karo audra. 
Kaikur emigrantai įsikūrę ne
blogai, tačiau dalis vargsta. Duo
da gana liūdną ištrauką iš tau
tiečio laiško, gyvenančio Brazi
lijoje, o po to pažymi nutautėji
mą bei kitas emigracijos ligas, 
pasinaudodamas K. Baublio str. 
“Europos Lietuvyje”, Al. Giman- 
to “Tėviškės žiburiuose”, V. 
Trumpos ir J. Meko “Metmeny
se” ir kt. Šis rašinys atsiduoda 
propagandiniu kvapu, parašytas 
ne nemunišku stiliumi, nes šis 
žurnalas paprastai didesnės pro- 
pogandos vengia. Kažin ar pats 
autorius tiki paskutinėmis savo 
rašinio eilutėmis: “žėri šviesos 
Laisvės alėjoje, šviečia parduo
tuvių vitrinos, mokyklų, įstaigų 
langai. Reklamos kviečia i teat
rų spektaklius, naujus filmus, 
koncertus. Emigracijos biuro ne
surasi. Seniai jo nėra ir niekuo
met nebus”. Kad emigracijos 
biuro nėra, tai faktas, bet kad 
žmonės jo nepageidauja — tai 
jau klausimas. Jeigu jis būtu, 
tikriausiai negalėtų patenkinti 
visu klientu.

šio žurnalo, neišleidžiamo į 
užsienį, vyr. redaktoriumi yra 
poetas A. Drilinga. 1969 m. na- 
baieoie žurnalo tiražas jau siekė 
63.000 egz. Edv. šulaitis

Leono Urbono paveikslas iš ciklo A. Jis buvo išstatytas dailininko darbų parodoje Toronte

“Broliai balti aitvarai”
Devynerių metų tarpsnis ski

ria naująjį Henriko Nagio rin
kinį — “Broliai balti aitvarai” 
nuo “Mėlyno sniego”, pasiro
džiusio 1960 metais. Per tuos 
devynerius, metus poeto kaupta- 
si, jieškota, kovota su apatija, 
brandinta naujo, tiesiasakio žo
džio daigai. Niekam nepaslap- 
tis, kad rinkinys būtų galėjęs 
pasirodyti ir bent trejetą metų 
anksčiau, jei ne leidyklos gaiša
tys. Abejojam tačiau, ar jo bend
ras pobūdis būtų iš esmės pasi
keitęs. Perdaug gilūs buvo ran
dai, kuriuos įrėžė gyvenimas, 
nes tą laikotarpį paženklino po
etui trys skaudūs tragiški nete
kimai rašytojų — A. Škėmos, 
J. Kaupo ir Algimanto Mackaus. 
Jų atminimui ir dedikuojama 
naujoji H. Nagio knyga. Stam
biausioji jos dalis yra gimusi tų 
sukrėtimų poveikyje. Tai ciklas 
“Neišsiųsti laiškai ir nepasakyti 
žodžiai draugams, kurie niekad 
namo negrįš”. Aitrūs, sprogdi
ną posmai. Pats rinkinio pava
dinimas irgi mini ne ką kitą, 
kaip juos.

Aitvaras H. Nagiui nėra vien 
pasakų paukštis, juo mažiau — 
fantastinis pasakėčios padaras, 
velkąs grūdus ir mėsą į klėtį. 
Abejotina, ar poetui dingtelėjo 
Stutthofo “Aitvarų būrelis, bet 
aitvarais, artimais kaip broliai, 
jam yra tie, kurie atneša šilu
mos, džiaugsmo, juoko, poezijos 
ir tiesos troškulio į vargingą mū
sų buitį. Ir tas praturtinimas ne
užmirštamas. Nors jų skrydis ne
įžiūrimam zenite, jie — čia pat. 
Dabar tiktai dabar, 
kai krinta pirmas sniegas 
i tuščią ežerą ir nuogą mišką, 
žinau 
ir tu esi su mano broliais 
baltaisiais aitvarais.

Taip sako poetas viename sa
vo eilėraščių — “Elegija Algi
mantui”. Kitoj vietoj jis mini 
aitvarą, kaip jauną, išdidų ir 
piktą paukštį. Bet visur — tai 
jėgos, jaunystės ir laisvės sim
bolis.

Kaip ir visos H. Nagio kny
gos, “Broliai balti aitvarai” yra 
išdidžios, daugialytės asmeny
bės meditavimas apie buitį. Ne 
mirtį, bet egzistenciją, gyveni
mą. Visa skalė emocijų atsive
ria tame monologe, ir vargu ar 
teisūs tie recenzentai, kurie 
įieško rakto į rinkinį pirmajame 
eilėraštyje “Poema apie brolį” 
arba įžiūri vien anksčiau pra
skambėjusių motyvų variantus.

Neginčytina, kad rūsti, per
dėm vyriška, neretai patosiška 
Nagio lyrika gausi posmais, ku
riuose poetas prabyla engiamų
jų vargdienių brolių vardu. 
Toks yra pradinis eilėraštis. Mū
sų manymu, tai pernelyg ištęsta, 
egzaltuota retoriška intelektua- 
lizacija, kuri nereprezentuoja 
naujojo Nagio poetinio veido. 
Nemažiau pavojingu poslinkiu 
poetui, tarp kitko, laikytumėm 
ir pietariško skambesio “Dieno
raštį”.

Džiugu tačiau, kad šalia tų 
šuolių į romantizmą aptinkani 
“Broliuos aitvaruos” ir kitą nau
ją tonacinį skambėjimą, užpil
dantį rinkinio skliautą. Poetas, 
kuriam visada buvo tolimas 
hermetiškumas, žonglieriavimas 
įmantria forma, juo labiau poe
tiniais rebusais, kuris ir šiame 
rinkinyje neiškenčia nesušėręs 
dilgėle tiems žodžio meistrams, 
kurie “ilsisi debesų pavėsy” ir 
“laurų vėduoklėm prisidengia 
lepias ausis”, — ryžtingai dabar 
žengia tautosakinės formos 
link. Nėra tai kaišymasis liau
dies dainų poetinėm puošme
nom, visokiais maloniniais-ma- 
žybiniais, bet atidus įsiklausy
mas i architektonika, išrankus 
jieškojimas paprastumo ir žo
džio kondensacijos. Raktas į 
“Brolius baltus aitvarus”, mūsų 
manymu, yra eilėraštis, kurį 
pats noetas įtaigiai pavadino 
“Kryžkele”:

VYTAUTAS A. JONYNAS
Liaudies poetai sudėjo 
dainas apie saulę močiutę 
ir žemę 
motiną.
Liaudies poetai kalbėjo 
su vandeniu, vėju, vėlėm. 
Liaudies poetai užaugo, kaip 

medžiai, 
lėtai ir tykiai. Naktim.

Šis posūkis į liaudišką papras
tumą suteikia skaitytojui visą ei
lę brandžių eilėraščių, * jų 
tarpe “Svajonę”, “Kryžkelę”', 
bet ypač padeda skaitytojui pa
žint visų poeto asmenybės vidi
nių konfliktų dimensiją.

Rinkinys “Broliai balti aitva
rai” yra egocentrinė ir nuošir
di knyga, nes poetas pasirodo 
joje su visais savo temperamen
tingos asmenybės prieštaravi
mais. Kiekvienas, kam yra tekę 
girdėti Nagi skaitant savo eiles, 
žino kaip agresyvus, dominuo
jantis, skanduotas jo žodis iš
plėšia klausytoją iš jį supančios 
aplinkos, kaip jį uždaro poeto 
vizijų pasaulyje, lyg vienuoliš
koj celėj. Kažkaip sunku pava
dinti H. Nagio pasaulį kitaip, 
kaip cele, taip maža jo lyrikos 
buveinėj tarp visų griozdų ir ra
kandų, užpildančių mūsų kas
dieninę buitį, pilną, nerūpestin
gumo, meilės alkio, juoko, iro
nijos, doro suabejojimo savo bio
loginės padermės pranašumu. 
Retai kada aptiksi H. Nagio ly
rikoj susižavėjimo virpesį, kilu
sį knyginio pasaulio, Vakarų 
kultūros — jos muzikos, archi
tektūros ar dailės — poveikyje. 
Mus žavi poeto pakili daina apie 
laisvą pasaulį, neramius klajū
nus ir dainius, mus žavi spalvin
gi gamtos vaizdai, nudažyti no
stalgija. Bet neretai skaitytojas 
jaučia vėsą, jei ne intymumo 
stoką.

Šia prasme “Broliai balti ait
varai” ženklina ne tiek tematinį 
paįvairėjimą, kiek struktūrinį, 
paties tono, priėjimo prie vaiz
duojamosios realybės, pakitimą. 
Panūdęs siekti nežinomųjų liau
dies poetų atvirybės ir papras
tumo, Nagys, atrodo, pasirinko 
sunkų kelią perteikti savo emo
cijoms subtiliai harmonizuotos 
poetinės frazės pagalba. Jis ne
vengia tų pačių rimų pakartoji
mo ir sąmoningai leidžia atsi- 
šaukt aidu, refrenu ištisoms ei
lutėmis (“Kryžkelė”, “Rugsėjo 
elegija”). Jis su ypatingu dėme
siu seka savo verlibro, “baltųjų 
eilių” srūvį, ritmo kaita (ne me
chaniška skiemenuote, kaip pvz. 
daug kur daro J. Mekas savo 
“Pavieniuos žodžiuos”) išgauda
mas betarpiško intymumo gai
dą. Tik įdėmiau įsižiūrėjęs at- 
skleidi, kad poeto žaidžiama ir 
aliteracijomis, bet visumoj ne 
tiek jos, kiek eilėraščio ritmi
ka, žodžio ir pauzės, į kurią at
sišlieja žodis, moduliacija, — iš
gauna tą nuostabią nuovargio 
ir rimties nuotaiką, kuri paver
gia mus pvz. “Eilėraščiuose apie 
šiaurę”:
Kai sugrįžta žiema 
suledėja saulė 
ir paukščių sparnai. 
Tarp lango ir girios 
vėjas permatomas, 
kaip ledas.
Begalinėj, baltoj tylumoj 
viešpatauja žiema.
Tu stovi prie lango ir lauki 
praskrendančių paukščių, 
rogių, 
palinkusio pakeleivio, 
laukinio žvėries 
arba 
tik sutemos.
Sniegas, užgulę^ stogus, 
užgulęs upes, 
kelius 
ir širdį.
Sniegas, užgulęs beržynus 
ir atsiskyrėlę eglę 
tavo žemės ir tavo 
dangaus pakraštyj.
Kai sugrįžta žiema,

tu stovi prie lango 
ir lauki 
pavasario.

Grakšti miniatiūra? Be abe
jonės! Bet skaitytojas taip pat 
jaučia, kad čia viskas išsakyta, 
viskas atidengta.

“Eilėraščiai apie šiaurę” yra 
pats gražiausias ciklas naujame 
H. Nagio rinkinyje ne vien dėl 
įtaigių, spalvingų gamtos vaiz
dų, ne dėl nemeluotos meilės 
žemei ir jos pavasariams. Gam
ta visad buvo Nagiui įkvėpimo 
šaltinis. Tiesa, šį kartą ne gim
tieji papieviai, ne lėta Vaidme- 
na, bet atšiauri Kanada — ge
roji žemė pamotė. Poeto “Eilė
raščiuose apie šiaurę” žavi toji 
intymi gaida, kalbanti apie jo 
susitaikymą su dalia, kalbanti 
apie jo vyrišką rimtį.
Palikit mane su savim, 
kad galėčiau kalbėti 
sniego ir vėjų kalba.

Taip sako poetas viename 
ciklo eilėraščių. Ir iš tikrųjų šis 
sniego ir vėjų monologas yra 
pasigėrėtina proskyna į naujus 
lyrikos plotus.

Knygą labai skoningai išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas Čikagoj. Negalė
tumėm, deja, to pasakyti apie 
Prano Gailiaus iliustracijas. Tai 
kažkokios keverzonės tušu, 
labiau tinkančios kokio “busi
ness magazine” ar “house or
gan” vinjetėms, negu nuotaikin
gai ir dramatinės įtampos kupi
nai Nagio lyrikai.

Henrikas Nagys, BROLIAI 
BALTI AITVARAI. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidi
mo Fondas. Čikaga, 1969. Kai
na $5.

Dr. H. Nagys, naujausio poe
zijos rinkinio "Broliai baltieji 
aitvarai" autorius

Atsiųsta paminėti
Akiračiai nr. 10, 1969 m lapkritis. 

Atviro žodžio mėnraštis. Adresas: 
6821 So. Maplewood Ave., Chicago. 
Ill. 60629, USA.

Mūsų Vytis 1969 m. 3 nr. Akade
minio Skautų Sąjūdžio žurnalas, ad
ministruojamas J. Tamulaičio, 6744 
So. Oakley Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA

Broniaus Budriūno kūriniams leis
ti fondas St. Pr. Žukauskų, A. Bud- 
ginienės ir Pr. Baltakio lėšomis yra 
išleidęs giesmes mišriam chorui — 
“I šventąją Motiną”, “Neapleiski 
mūsų”, “Viešpaties malda”, “Malda” 
(su solo žemam balsui). Dvi dainas 
solistui su fortepijonu — “Miegužė- 
lio noriu”, “Išauš pavasaris” finan
savo E. J. Svetikai ir dr. J. Jurgilas. 
Baltų Federacijos Edmontono sky
rius išleido B. Budriūno dainą “Rise 
My Ringing Word” John Havard 
vaidinimui “The Baltic Story”. Gai
dos gaunamos pas Br. Budriūną, 
2620 Griffith Park Blvd., Los Ange
les, Cal. 90039, USA.

Juozas Strolia, LIETUVOS VYČIO 
PĖDSAKAIS. 194045 m. atsiminimai 
ir įspūdžiai. 176 pst minkštuose vir
šeliuose. Kaina $2. Čikagos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1969 m. leidi
nys, gaunamas “Naujienose”, 1739 
So. Halsted St, Chicago, HL 60608, 
USA.

LILI JOS ŠUKYTĖS, Niujorko 
Metropolitan operos soprano, kon
certas balandžio 5 d. įvyko Čikagos 
Orchestra Hali salėje. Jaunoji solis
tė rečitalį pradėjo vokiečių klasikų 
kūriniais — W. A. Mozart koncer
tinėmis arijomis, F. Schubert ir R. 
Strauss dainomis. Jai akompanavo 
niujorkietis pianistas George Posell, 
o W. A. Mozart arijų palydą papil
dė smuikininkas Stanley Ritchie, 
Metropolitan operos koncertmeiste
ris. Antroji L. Šukytės koncerto da
lis buvo skirta J. Gruodžio, K. V. 
Banaičio, S. Šimkaus, A. Vanagai
čio kompozicijoms, S. Šimkaus, VI. 
Jakubėno, Vyt. Klovos ir S. Gaile- 
vičiaus harmonizuotoms lietuvių 
liaudies dainoms. Koncertą surengė 
JAV Lietuvių Fondas, pelną skyręs 
lietuvių kalbos kursui Čikagos uni
versitete remti. Kadangi koncerte 
dalyvavo apie 2.000 Čikagos lietu
vių, rengėjų tikslas, atrodo, buvo 
pasiektas. L. šukytės rečitalio pla
čias recenzijas paskelbė laikraščių 
“Chicago Tribune”, “Chicago Daily 
News” ir “Chicago Today” muziki
niai kritikai. Visi jie giria lietuvai
tę dainininkę, jos balsą, pasirinktų 
kūrinių išpildymą. “Chicago Daily 
News” netgi pataria ją pasikviesti 
Čikagos Lyric operai, o “Chicago 
Today” L. šukytę lygina su garsią
ja dainininke Joan Sutherland. 
Metropolitan opera su L. šukyte yra 
pasirašiusi naują sutarti, kuri ją 
įtraukia į tarptautinių dainininkų 
gretas ir jai numato pagrindinius 
vaidmenis. Be Violetos G. Verdi 
“Traviatoje”, jau dainuotos kovo 31 
d. ir balandžio 2 d. spektakliuose, 
sekantį sezoną L. Šukytė atliks pa
grindinį Euridikės vaidmenį Ch. W. 
Gluck operoje “Orfėjas ir Euridi- 
kė”. Balandžio 7 d. L. šukytė išskri
do astuonių mėnesių gastrolėms į 
Europą. Miuncheno operos teatre, 
V. Vokietijoje, ji dainuos keturių 
operų spektakliuose—Ch. W. Gluck 
“Capriccio”, W. A. Mozart “Figaro 
vestuvėse”, “Cosi fan tutte” (“Vi
sos jos tokios”) ir G. Bizet “Car
men”. Jos pirmykštis debiutinis 
Fiordiligi vaidmuo “Cosi fan tutte” 
operoje bus nufilmuotas vokiečių te
levizijos tinklui.

ČIKAGOS BAPTISTŲ STUDEN
TŲ CENTRE balandžio 5—19 d. d. 
surengtoje religinio meno parodoje 
dalyvauja 44 dailininkai su 110 kū
rinių. Jų tarpe yra ir du lietuviai 
religinio meno atstovai — Bronė Ja- 
meikienė ir Adolfas Valeška. Pirmo
ji yra išstačius! savo vitražus, antra
sis — tapybos darbų ir B. Markai- 
čio, S J, oratorijos Lojolos universi
teto šimtmečiui “Šimtas saulių” de
koratyvinės mozaikos fragmentų.

LIETUVOS AVIACIJOS METRAŠ
ČIO I sąsiuvinis jau spausdinamas 
Čikagoje. Jis bus gaunamas Čikagos 
Jaunimo Centre balandžio 19 d. 
Amerikos lietuvių aeroklubo ren
giamame Lietuvos aviacijos penkias
dešimtmečio minėjime. Pagrindiniai 
metraščio bendradarbiai — J. Rap- 
šys, J. česonis, J. Narakas, St. Baip- 
šys, J. Krygeris, A. Gysas, E. Jasiū- 
nas ir V. Peseckas. Metraštyje pa
teikiama Lietuvos karinės ir civili
nės aviacijos apžvalga,

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ, 
dienraščio “Dziennik Chicagoski” 
pranešimu, atliks pagrindinį Toscos 
vaidmenį G. Puccini to paties pava
dinimo operoje, kurią stato lenkai 
balandžio 18 d. 7 v. v. švč. Trejybės 
parapijos salėje, 1118 Noble St. Jos 
partneriais bus baritonas Robert 
Smith ir Čikagos lietuvių operos 
spektakliuose dalyvavęs lenkas teno
ras Stefan Wicik. Lenkų kalba atlie
kamame “Toscos” spektaklyje daly
vauja Čikagos “Lyric” operos orkest
ras. Lenkų dienraštis įsidėjo sol. P. 
Bičkienės nuotrauką ir ją pristatė 
skaitytojams kaip dramatinį sopro- 
ną, sėkmingai koncertavusį Los An
geles, Detroite, Toronte. Bilietus į 
G. Puccini “Toscos” spektaklį gali
ma rezervuoti tel. HU 6-8399 Čika
goje.

JANINA ŠALNIENE, koloratū
rinis sopranas, atliko koncertinę 
programą metiniame Lietuvių Dan
tų Gydytojų Sąjungos pobūvyje Či
kagoje. Dalyvius žavėjo solistės iš
pildyta B. Dvariono “žvaigždutė”, 
L. Arditi valsas “Parla” (“Kalbė
ki”), H. Bishop “Vyturio daina” ir 
V. Kuprevičiaus “Lakštingala”.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ ir operų 
arijų rečitalį balandžio 18 d. Los 
Angeles Immaculate Heart kolegijos 
salėje rengia kalifomietis tenoras 
Antanas Pavasaris.

TAUTINES KRYPTIES politinį ir 
kultūrinį žurnalą “Naujoji Viltis” 
nutarė pradėti leisti Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga ir “Neo-Li- 
thuania” korporacija. Redakcinę ko
legiją sudaro dr. Jonas Balys, An
tanas Diržys ir Aleksas Laikūnas, 
leidėjų tarybą — pirm. dr. L. Kriau- 
čeliūnas, T. Blinstrubas, B. Kasakai- 
tis, inž. V. Mažeika ir A. Modesta- 
vičius. žurnalas eis kartą ar du 
kartus per metus. Pirmąjį numerį 
numatoma išleisti šią vasarą, žurna
lo pagrindine kryptimi leidėjai pa
sirinko pirmųjų viltininkų — prez. 
A. Smetonos ir kan. J. Tumo-Vaiž
ganto idėjų tęsimą dabartinėse išei
vijos sąlygose. “Naujoji Viltis”, ko
vodama už lietuvių tautos laisvę ir 
nepriklausomybę, skelbs politines 
studijas, straipsnius, literatūrinius 
kurinius, recenzijas, nagrinės meno, 
lituanistinių tyrinėjimų ir lietuviškų 
mokyklų problemas. Redakcijos ad
resas: 1105 Chiswell Lane, Silver 
Spring, Md. 20901, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAROLIS VAIRAS-RAČKAUSKAS, 

žurnalistas, rašytojas ir vertėjas, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė balan
džio 3 d. Kaune, sulaukęs 87 metų 
amžiaus, žurnalistinį darbą pradė
jęs Petrapilio “Lietuvių Laikraščio” 
redakcijoje, plačiau ėmė reikštis 
1907 m. atvykęs į JAV. Čia jam te
ko redaguoti “Laisvąją Mintį”, SLA 
“Tėvynę”, dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Grįžęs Lietuvon 1920 m. 
pavasarį, organizavo prekybos bei 
pramonės bendroves. 1923-32 m. bu
vo diplomatu Lietuvos atstovybėje 
Londone ir konsulu P. Afrikoje. Iš 
jo raštų minėtinas 1909 m. išleistas 
rinkinys “Eilėmis ir proza”, 1957 m.
— rinktinė ir atsiminimai, 1967 m.
— biografinė apybraiža apie kun. V. 
Dembskį- “Kunigas maištininkas”. 
Žymiai svaresnis yra velionies ver
timų palikimas — apie 80 knygų to
kių autorių, kaip pvz. G. H. Wells, 
E. W. Longfellow, G. N. G. Byron, 
V. Hugo, P. Merimee, T. Dreiser, F. 
Cooper, J. Steinbeck ir kt. Pokario 
metais K. Vairas - Račkauskas buvo 
Vilniaus respublikinės bibliotekas di
rektoriaus pavaduotoju, P. Cvirkos 
memorialinio muzėjaus organizato
rium ir direktorium.

JAUNIEJI MENININKAI — smui
kininkė Audronė Vainiūnaitė ir pia
nistas Jurgis Bialobžeskis surengė 
augšto lygio koncertą Vilniuje, pro- 
gramon įtraukę J. S. Bacho, A. Bra
žinsko, J. Brahmso sonatas smuikui 
ir fortepijonui, S. Prokofjevo “Pen
kias melodijas”.

JUOZO BALČIKONIO Sėtasis 
gimtadienis buvo atžymėtas specia
liu vakaru ir paroda Vilniaus res
publikinės bibliotekos konferencijų 
salėje. Minėjimą atidarė filologijos 
mokslų dr. Z. Zinkevičius, su velio
nies gyvenimu, moksline bei peda
gogine veikla dalyvius supažindino 
filologijos mokslų daktaras profeso
rius J. Palionis, atsiminimais da
lijosi buvę bendradarbiai — filo
logijos mokslų kandidatė A. Ku
činskaitė ir pedagogas A. Juška, J. 
Balčikonio jaunystės dienų draugas. 
Meninę programos dalį atliko akto
riai M. Mironaitė, S. Nosevičiūtė ir 
L. Noreika. Velionies atminimui 
skirtoje parodoje buvo išstatyti se
nieji leidiniai su jo eilėraščiais, fel
jetonais, straipsniais kalbos klausi
mais, jo redaguoti lietuvių kalbos 
žodynai bei kita medžiaga, atsimini
mai apie kalbininkus J. Jablonskį, 
K. Būgą ir K. Jaunių. Sukakties pro
ga Panevėžio I vidurinei mokyklai 
suteiktas J. Balčikonio vardas, o 
vykdomasis šio miesto komitetas įpa
reigotas pastatyti antkapį ant velio
nies kalbininko kapo Ėriškių kaime. 
Memorialinė lenta bus prikalta Vil
niuje prie namo, kuriame gyveno ir 
dirbo J. Balčikonis. Numatoma iš
leisti ir jo raštu rinktinę.

KONCERTĄ TALINE, “Estonijos” 
salėje surengė vilniečio Jono Alek
sos diriguojamas simfoninis orkest
ras, atlikęs M. K. Čiurlionio po
emą “Miške”, J. Sibelijaus “Tuone- 
los' gulbę” ir VII simfoniją. Su ope
rų arijomis koncerte dalyvavo Vir
gilijus Noreika, Vilniaus operos te
noras. Po šio koncerto V. Noreika 
su “Lietuvos” ansamblio birbyni
ninku Pr. Budrium ir kanklininke 
D. Juodvalkyte išvyko dviem mėne
siam į Japoniją. Jis dalyvaus “Expo- 
70” parodoje rengiamuose bendruo
se sovietų menininkų koncertuose 
ir taipgi turės keletą atskirų pasi
rodymų. V. Noreikos koncertinės iš
vykos programoje — lietuvių liau
dies dainos, J. Gruodžio, Vyt. Klo
vos. vokiečių klasiku F. Schuberto,
R. Schumanno kompozicijos, italų ir 
rusų kompozitorių operų arijos.

DAIL. PROF. JONAS KUZMINS 
KIS, Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
pirmininkas, vieši Prancūzijoje. 
Viešnagės tikslas — susipažinti su 
žymiausiais meno paminklais ir susi
tikti su prancūzų dailininkais.

PROF. ALGIMANTAS MARCIN
KEVIČIUS, Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto bendrosios 
chirurgijos katedros vedėjas, išvy
ko trijų mėnesių mokslinei kelionei 
į JAV. Jis aplankys žymiąsias ame
rikiečių širdies chirurgijos klinikas, 
susipažins su dirbtinių vožtuvų įsta
tymo bei kitų sudėtingų širdies ope
racijų naujaisiais metodais. Prof. 
A. Marcinkevičius su savo bendra
darbiais Vilniuje yra atlikęs pirmą
sias Lietuvoje vožtuvų pakeitimo 
operacijas. Sukalkėjusius širdies 
vožtuvus jo vadovaujama medikų 
grupė sėkmingai pakeičia dirbti
niais.

KAZYS PLACENIS, žurnalistas ir 
rašytojas, po sunkios ligos mirė 
Klaipėdoje, sulaukęs 61 metų am
žiaus. Velionis 1936 m. išleidęs po
eto kun. A. Strazdo biografinį roma
ną “Pulkim ant kelių”. Pokaryje K. 
Plačenis mokytojavo Švėkšnos ir 
Tauragės gimnazijose, dirbo Taura
gės ir Klaipėdos liaudies švietimo 
skyriuose, buvo “Tarybinės Klaipė
dos” laikraščio redakcijos kultūros 
ir buities skyriaus vedėju.

KUN. ANTANO STRAZDO 210-tą- 
sias gimimo metines kauniečiai at
žymėjo specialiu vakaru Mokytojų 
Namuose. Pagrindinį žodį apie poe
to gyvenimą ir kūrybą tarė Vilniaus 
universiteto Kauno vakarinio sky
riaus vyr. dėstytojas J. Jasaitis. Prog
ramą išpildė rež. V. čepkaus vado
vaujama Kauno medicinos instituto 
teatrinė studija, pasirinkusi kun. A. 
Strazdo dainas, jam skirtus poetų
S. Anglickio ir & Gedos kūrinius.



MANIM MARTEL « TORONTO
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.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766^479

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-3

MOKA:
už term, indėlius 3 metams------
už term, indėlius 2 metams___

__ 8%
__ ;7%%Antr. uždaryta už term, indėlius 1 metams___ __ 6% %

Tree, uždaryta
Ketv. 10 -3 ir 4.30 -7

už depozitus-čekių s-tas -------- —
už Šerus numatoma____ _____ _

__ 5% %
__ 6%

Penkt. 10-3 ir 4.30-8 
šešt. 9 -12
Sekm. 9.30 -1 >
Nemokamas visų narių į 
$2000 ir asmeninių pasko 
atlikti finansines operacij 
čekius ir pinigines periate 
MŪSŲ TIKSLAS — NE 
MAS LIETUVIAMS.

IMA:
už asmenines paskolas-------------
už nokiln. turtn naskolas_______

__ 9%

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

Ii

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
SWANSEA — ELLIS AVE., gražioje vietoje netoli High Parko, 6 
kambarin vienaaugštis (bungalow). Idealus didesnei šeimai. Galima 
pigiai pirkti sumokant grynais (cash). Retai pasitaikantis pirkinys, i 
GRIMSBY — 8TH HWY, netoli miesto, prie gero kelio parduodami 
10 ir 15 akru žemės sklypai. Prašoma kaina tik $8.900. Šiuo laiku 
tai pati geriausia investacija. Pasiteiraukit dėl apžiūrėjimo.
BLOOR — DUNDAS, 6 kambarių, mūrinis, naujas namas, alyva šil
domas. Labai arti krautuvių ir gero susisiekimo. Įmokėti apie $5.000. 
Vieta garažui.
INDIAN GROVE — BLOOR, tik $5,000 Įmokėti už 8 kambarių na- ' 
mą. 2 virtuvės, 2 prausyklos. Privatus Įvažiavimas, mūrinis garažas. 
Netoli High Parko ir gero susisiekimo bei apsipirkimo centrų.
RONCESVALLES — PEARSON AVE., netoli šv. Juozapo ligoninės, 

, 7 kambarių, atskiras, alyva šildomas namas. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Įmokėti $8.000, prašo $28.500, skola iš 7%. Vertas rimto 
dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
1 . REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869 I

tip-top M EATS
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).

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

visa tai rasite tik

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
SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, fays keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola.

JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butų 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
PRIE 26 KELIO arti Wasagos, 2 akrai žemės ir mūrinė mokykla, 
kurią galima perdirbti į gražų gyvenamą namą.
BLOOR — ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys, 2 garažai, nebrangus dėl skubaus pardavimo.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105 
____________ -

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.

Reikalingi namai pardavimui.

PADĖKA
Nuoširdumas ir draugiškumas yra 

brangenybė. Mes patyrėme, kad To
ronto žmonėms šių vertybių ne
trūksta. Velykų bobutės karnavalas 
atėjo ir praėjo kaip pasaka. Liko 
vaizdas ir prisiminimas žmonių ge
rumo ir pasiaukojimo. Ypatinga pa
dėka poniom BaneUenei ir Mangli- 
cienei, kurios suprojektavo karna
valo palapinę, papuošimus bei žai
dimus. Daug kas gėrėjosi jų suma
numu ir išradingumu. Padėka jų vy
rams ir p. Imbrasui, kurie padėjo vis
ką pastatyti.

Virtuvės darbas buvo rūpestingas. 
Dėkojame p. Žemaitienei, kuri per 
dvi dienas dirbo su savo talkinin
kėmis p. p. Genčiuvieųe, Valatkie
ne, Žilinskiene, Danaitiene, Dikso- 
niene, Kuoliene, Didžbaliene. Dėko
jame p. Aušrotienei ir p. Vingelie- 
nei, kurios prižiūrėjo maisto skyrius, 
ir jų talkininkėms: p.p. Yokubynie- 
nei, Petrauskienei, Eižinienei, Rim- 
kevičienei, Vaškevičienei, Čepaitie
nei, Stankaitienei, Stravinskienei, Ko- 
belskienei. Ačiū laimės šulinio pri
žiūrėtojoms p. p. Murauskienei ir 
Bumbulienei, karnavalo banko darbi
ninkėms p. p. Levišauskienei, Lauri
navičienei, Vadauskienei ir p-lei Čer
niauskaitei.

Velykų bobutė p. Nakrošienė vėl 
vaikelius kalbino ir apdovanojo. Vi
sur buvo matyt laimingi studentai, 
kurie apsirengė karnavalui tinka
mais apdarais, vaikus linksmino, žai
dimus tvarkė, kun. Jonui grojant 
akordeonu. Jiems visiems ačiū.

Naujovę — lėlių teatrą padėjo iš- 
dekoruoti bei lėles padaryti p. A. 
Abromaitienė. P. čiuplinskas rekor- 
davo pasakas, o p.p. Freimanai ir A. 
Danaitytė lėlytes vaidino. Dėkoja
me jiems ir visom poniom, kurios 
pyragus iškepė. Padėka visiems atsi-

Bb SPORTAS
ŠALFASS CENTRO VALDYBA at

stovais į Baltiečių Federacijos vyk
domąjį komitetą paskyrė: Vyt. Jo
kūbaitį, A. Bielskų, H. Stepaitį, A. 
Nausėdą. JAV vidurio vakaru spor
to apygardos vadovu pakviestas A. 
Bielskus, rytų — A. Vakselis, Kana
dos apygardos vadovas dar nesuras
tas. Krepšinio komiteto vadovu pa
kviestas J. Valaitis, šachmatų — K. 
Merkis, lauko teniso — J. šenber- 
gas, lengv. atletikos — A. Bielskus, 
tinklinio — Z. žiupsnys, stalo teni
so — J. Nešukaitis.

SPORTAS LIETUVOJE
Belgijoje komunistų laikraštis “Le 

Peuple” kiekvienais metais rengia 
tarptautinį kroso bėgimą. Šiais me
tais bėgimas Įvyko Briuselyje, kur 
R. Bitė tapo trečiuoju.

Sov. Sąjungos moterų tinklinio 
pirmenybes laimėjo Maskvos Dina
mo. Komandoje žaidžia ir kaunietė 
M. Batutytė.

Vilniaus Statybos krepšininkai 
baigminės grupės peržaidimuose le
miamose rungtynėse pralaimėjo Ry
gos VEF komandai 62:69. Statyba 
šioje grupėje laimėjo tik III v. ir 
sekančiais metais vėl pasiliks antro
je krepšinio lygoje.

Sov. Sąjungos jaunių vandensvy
džio pirmenybėse gerai žaidžia Vil
niaus Žalgirio komanda. Jie įveikė 
Norilską 7:1, Alma Atą 7:3 ir su
žaidė lygiomis 1:1 su Kievu. Vilnie
čiai yra pirmaujančių eilėse.

Po sėkmingų plaukimo pirmeny
bių Leningrade V. Burkauskaitė ir 
B. Užkuraitytė pakviestos rinktinėm

Europos stalo teniso pirmenybėse 
dalyvaus 3 lietuvaitės — A. Skaru
lienė, A. Giedraitytė ir D. Semaš- 
kaitė. A. Skarulienė žais Sov. Sąjun
gos moterų komandoje, o likusios — 
individualinėse varžybose.

Sov. Sąjungos jaunių sporto mo
kyklų krepšinio pirmenybės įvyko 
Dnepropetrovske. Kauno sporto mo
kyklos jauniai tik baigmėje pralai
mėjo Maskvai 62:63 ir liko II vietoje.

SPORTAS VISUR
Neseniai pasibaigė šachmatų rung

tynės pasaulio rinktinė — Sov. Są
junga. Laimėjo rusai 20,5:19,5. Pa
saulio rinktinėje gerai žaidė ameri
kietis B. Fisher, kuris Įveikė buvu
sį pasaulio meisterį T. Petrosian.

Davis taurės teniso varžybose Bra
zilija po atkaklios kovos įveikė Čilę 

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMĄ, DERA BOTI ŠIO 
PAMINKLO KORĖJŲ TARPE.

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

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

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

lankiusiems, kurie savo buvimu rėmė 
seselių bei įvertino valdybos darbą. 
Kiek gėrio pasaulyje! Viešpats Jus 
visus telaimina! Jūsų dėkingos —

Nek. Pr. M. seselės
Ontario provincijos vyriausybės 

laikraštis “Topical”, išeinąs du kar
tu per mėnesį ir leidžiamas Civil 
Service departamento, turi skyrių 
“Onions and Orchids”, kur leidžiama 
pasisakyti departamentų tarnauto
jams. Viename iš “Topical” nume
rių Peter Wadge kritikavo laikraš
tį, kodėl jis nerašąs “aktualiais šių 
dienų klausimais” — apie narkoti
kus, alkoholį, seksą, kovotojus už 
taiką ir Lt Į tai atsakė Pr. Alšėnas, 
pacituodamas lietuvišką priežodį 
“Nemesk kelio dėl takelio”. Taip bu
vo atsakymas atspaustas drauge su 
anglišku vertimu. Pr. Alšėnas pabrė
žė, esą Ontario valdžios tarnautojai 
yra rimti, subrendę žmonės, turi sa
vo nuomones apie narktotikus, .al
koholį, seksą, kovotojus už taiką ir 
t.t. Jeigu redakcija pradėtų spaus
dinti tokius straipsnius “Topical” 
laikraštyje, tai jai gal reikėtų per
kelti savo įstaigą iš Queen’s Park į 
Yorkville. Skaitytojai, norėdami pa
siskaityti straipsnių tokiais klausi
mais, privalėtų jų pasijieškoti kitos 
srities literatūroj, bet ne “Topical” 
laikraštyje. Jeigu redakcija norėtų 
atspausti ką nors modernesnio, te- 
atspaudžia jo sūnaus Pauliaus poe
mą. Ir ten pat buvo atspaustas Pau
liaus eilėraštis “Loneliness”.

“Lituanus” žurnalą užsisakė 
Kanadoje gimusi lietuvaitė, be
siruošianti misijų darbams, nes 
nori “... geriau* pažinti save, 
savo kilmę bei praeiti, atsekti 
savąsias šaknis”. Jos pavardės 
“Lituanus” informacija nenu
rodo.

3:2.
Tailandijos Bergrerk Chartyanchai 

tapo naujuoju musės svorio pasau
lio bokso meisteriu. Jis taškais įvei
kė buvusį meisterį filipinietį B. Vil- 
lacaupo.

Brazilija susilaukė antro gabaus 
futbolininko šalia garsiojo Pelės. 
Tai Tostao, kurio tikras vardas yra 
Eduardo Gonzales dę Andrada. Tos
tao reiškia “baltoji pelė”.

AUŠROS ŽINIOS
Stalo teniso lygos žaidynės pasi

baigė. Dabar eina baigminės rung
tynės. Aušros pirmoji komanda: A. 
Kuolas, J. Kolašius ir O. Rautinš bai
gė be pralaimėjimo ir laimėjo pir
mas rungtynes prieš stiprią latvių 
komandą. Antroji stalo teniso ko
manda, kuri buvo II vietoje, laimė
jo pusbaigmius ir šią savaitę žais 
baigmėje. Komandoje žaidžia: J. Kle- 
vinas, R. Klevinas ir V. Pėteraitis. 
Trečioji ir ketvirtoji komanda pate
ko baigmėn, bet pralaimėjo pusbaig- 
miuose. Treciojoj komandoj žaidė 
Aloyzas Kuolas, P. Gani ir L. Klevi
nas. Ketvirtoj komandoj žaidė trys 
broliai — J., Jon. ir P. Plučai.

Š. Amerikos krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėse Čikagoje Aušros klu
bui atstovaus dvi krepšinio koman
dos — vyrų ir jaunių A. Išvykos rei
kalais kreiptis pas klubo pirmininką 
E. Šlekį.

Prisikėlimo par. salėje ketvirta
dieniais 7 v.v.-V. Astrauskas prave
da golfo pamokas.

Mergaičių jaunių A ir B krepšinio 
komandos užbaigė CYO lygos rungty
nes antroj vietoj. Jaunės B jau lai
mėjo pirmąsias rungtynes prieš St. 
Bonaventure 20:18. Jaunės C iŠ aš- 
tuonių komandų laimėjo V v. ir į 
pusbaigmius nepateko.

Jauniai A Bathurst College lygo
je užbaigė sezoną be pralaimėjimo.

KOVO ŽINIOS
Jauniai B Kanados apygardos 

krepšinio pirmenybėse nugalėjo To
ronto Aušrą 76:47 ir iškovojo I vie
tą. Žaidė: A. Žilvitis 27, Ed. Tiri- 
lis 18, V. Lukošius 16, R. Butkevi
čius 9, M. Kairys 3, R. Kalvaitis 2, 
A. Gureckas 1, Z. Žilinskas 1, A. šeš
tokas, J. Trumpickas, A. Jusys. Ta 
pati jaunių B komanda balandžio 18 
d. važiuoja į Čikagą dalyvauti S. 
Amerikos krepšinio pirmenybėse.

Z. R.
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Ateitiiiinklį žinios
Susirinkimai: Visų jaunesniųjų bū

relių — berniukų ir mergaičių su
sirinkimai — sekmadienį, balandžio 
19 <L, 2 v.; mergaičių - L V. Na- 
mouse, berniukų — Prisikėlimo par. 
patalpose.

Toronto ateitininkų šventė praėjo 
su dideliu pasisekimu. Tai tikra mū
sų sąjūdžio manifestacija , ir įrody
mas, kad ateitininkai po 60 metų, 
pergyvenę įvairias krizes ir laiko
tarpius, tebėra jauna ir gyvastinga 
organizacija. Didelė padėka visiems, 
kurie prisidėjo prie šventės pasise
kimo: paskaitininkui A. Sabaliui, 
kun. P. Gaidai už turiningą pamoks
lą, kunigams pranciškonams ir sese
lėms už patalpas, tėvų komitetui 
už vaišes ir rūpesčius.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 8 d. 
Bus atskira programa bei vadovybė 
jaunučiams ir vyresniesiems. Stovyk
los mokestis vienam stovyklautojui 
už 2 savaites — $40, dviem iš tos 
pačios šeimos — $75, trims — $100.

Skautų veikla
• Stovykla Romuvoje prasidės 

liepos 18 d. ir tęsis tris savaites. 
Pirmosios dvi savaitės skirtos skau- 
tams-tėms, trečioji mažiesiems. Ir šią 
vasarą į mūsų stovyklą atvyksta det- 
roitiškiai. Kanados rajono vadas s. 
K. Batūra stovykliniais reikalais pa
sitarimą šaukia bal. 26 d., 1.30 vai. 
p. p. skautų būkle.

• Bal. 26 d., 11 v.r., skautų būkle 
šaukiamas Romuvos valdybos posė
dis.

• Skautininkų ramovės sueigoje 
bal. 11 d. Kanados rajono vadas s. J. 
Batūra pristatė naująjį LSB vyr. 
skautininko paskirtą rajono vadeivą 
ps. A. Baziliauską ir perdavė parei
gas. Naujojo rajono vadeivos adre
sas: A. Baziliauskas, 148 Birchwood 
Dr., Midland, Ont. Tel. 705-526-5348. 
Sueigoje buvo išrinktas naujas ramo
vės seniūnas — ps. A. Valiūnas, pav. 
s. VI. Morkūnas. Kanados skautų są
jungos ilgos tarnybos medalius ra
jono vadas įteikė v. s. Č. Senkevi
čiui, ps. B. Poškai ir s. VI. Rušui. 
Sueigoje buvo diskutuoti rajono vado 
pateikti svarstymai ramovių veiklos 
klausimais.

• Sekmadienį, bal. 19 d., 3 v. p.p., 
Toronto ASS skyriaus sueiga pas t. n. 
R. Gvildytę. Dalyvauja visi akademi- 
kai-kės, junjorai ir kandidatės.

• Kanadiečių skautų York-Garri- 
son distrikto vadovybės pavedimu ps. 
P. Regina suorganizavo šių metų tra
dicinę tarptautinę sueigą, kuri įvyko 
bal. 12 d. West Park Vocational 
School patalpose. Sueigoje dalyvavo 
lietuvių, estų, latvių, lenkų, ukrainie
čių, portugalų, kanadiečių ir vengrų 
skautai-tės su savo tautinėmis vėlia
vomis. Po oficialaus atidarymo, vė
liavų parado ir maldos tautybės pa
sirodė su savo dainomis, šokiais ir 
kitais skautiškais dalykėliais. Lietu
viams atstovavo “Šatrijos” tunto 
kanklininkės, “Rambyno” liaudies 
instrumentalistai ir jūrų skautų-čių 
tautinių šokių grupė. Programą pra
dedant, ps. R. Augustinavičiūtė pa
prašė visus atsistojimu pagerbti a.a. 
v. s. St. Kairį. Dalyviai buvo apdo
vanoti specialiais ženklais. Po progra
mos ir užkandžių buvo šokiai.

• Kovo 21 d. įvykusioje jaun. 
skautų šventėje Įžodį davė šie kan
didatai: P. Bubelis, V. Skilandžiū- 
nas, P. Turūta, A. Sendžikas ir J. 
Zenkevičius. V. Beržanskiui Įteiktas 
specialus medalis už pavyzdingą su
eigų lankymą. Jis, gyvendamas Oak- 
vilėje, nepraleido nė vienos sueigos, 
šiai šventės sueigai vadovavo s. J. 
Dambaras.

• Išvyka į Hamiltoną — šį sek
madienį, bal. 19. Smulkesnes infor
macijas teikia tuntininkai. č. S.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ šė- 
rininkų susirinkimas įvyko š.m. ko
vo mėn. 22 d. Iš pranešimų buvo ma
tyti, kad finansinė padėtis mažai pa
sikeitusi. Balansas 1969 m. buvo $30,- 
082, t.y. mažėjo $500. Aktyvas: skly
po kaina — $5.000, o namo — $41,- 
000. Amortizacijos nedaryta. Baldų, 
indų ir bibliotekos kaina sumažinta 
pagal praėjusių metų nutarimą. Pa
syvas: narių šėrų dalis yra pakilu
si S925 ligi $26,665; dividendas su
mažėjo ligi $5,689. Atsargos kapita
las sumažėjo $1,000 ir dabar yra 
$2,397. Minėtas $1000 panaudotas nu
rašymams. Ipotekos skola liko ta pati
— $12,300. Pajamų ir nuostolių są
skaita 1969 m.: pajamų už patalpas 
gauta $9,392, ty. $900 daugiau kaip 
pernai; pajamos už parengimus su
mažėjo $1,105, nes pernai buvo su
ruoštas tik vienas balius, užpernai
— du; pajamos iš parengimų penk
tadieniais labai sumažėjo; apyvartos 
sumos yra sumažėjusios; keturi pa
rengimai nedavė pelno. Išlaidų pu
sėje didžiausią poziciją sudaro atly
ginimas tarnautojams $4,858. Mokes
čiai — $2,702, t.y. padidėjo $100. 
Namų remontas sumažėjo liki $119. 
Buvo pasiūlyta išvestąjį pelną $307 
panaudoti bibliotekos vertės .nura
šymui. Balansas priimtas su pasiūly
tomis pataisomis.

Diskusijose buvo pasiūlyta likvi
duoti knygynėlį — padovanoti pvz. 
liet, parapijų knygynėliams. Pasiū
lymas rado pasipriešinimo. Kalbėta 
apie naujų namų pirkimą, bet per
nai išrinktos komisijos nariai paaiš
kino, kad tinkamo objekto nerasta ir 
taip pat nerastas piniginis šaltinis. 
Siūlyta kreiptis į šerininkus padi- 
didinti savo įnašus nors po keletą do
lerių. Nuo šio sumanymo atsisakyta, 
kai revizijos komisija paskaitė vie
no šėrininko iš St Catharines laišką, 
smerkaintį Lietuvių Namų administ
raciją. Valdyba pranešė, esą jo šė- 
ras išpirktas, kad jam nebereikėtų 
bartis. A.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

INDIAN TRAIL — BLOOR, $31,900 prašoma kaina; mūrinis noma-s, 
8 kambariai per 3 augštus, 2 garažai, moderni virtuvė, viena at
vira skola. '
INDIAN RD. — BLOOR, 15 kambarių atskiras pelningas namas, 
4 virtuvės, 4 prausyklos, dvigubas garažas, privatus įvažiavimas, 
7% % skola.
HUMBERCREST BLVD., $35.900 pilna kaina, gražus 8 kambarių 
vienaaugštis, vandeniu šildomas, 2 prausyklos, puikus didžiulis kie
mas su vaismedžiais, garažas su privačiu įvažiavimu, 7% % mortgi- 
čius, arti Bloor ir požeminio.
KENNEDY — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, 8 dideli kambariai per 
du augštus, balkonas, vandens apšildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti Bloor gatvės, vienas iš gražesnių namų tame rajone. 
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
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A 44 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rMf\A/ylA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA ’ 

5y2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

.  mu......... .....—aeam^

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

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

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

Tinime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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



Įxd. - Tėviškė, žHmrlli « 1970. IV. 16 — Nr. 16 (1055)

BALIO MASKEUONO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

.CII1KAS ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR VAISOM TV IR RADUO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

.PLOKŠTELIŲ.
672 Lansdowne Ave, 

TeL 531-6165 

Dirbtuvė

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios u? kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, .-—rrr-rrr
televizijos ir radijo priimtuvai^ *irktl. ’Vairlų preklų lr maisto 
šaldytuvai ir tt. dolerinėje krautuvėje.

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

iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

A &'B~ T A IlTO R S
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Tel. 531-1432

' VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

P. T> SERVICE CENTRE (Buvo - A. p. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle 
Directors

Margis Drugstore 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOIR, “C” TERMO

METRAI IR KT.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

KeL ir penkt. 9—9 vaL

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

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3223 arba WA 4-1001

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ATVELYKIO SAVAITGALIS Či
kagoje buvo gausus lietuviškais pa
rengimais. Pats didžiausias jų buvo 
Metropolitan operos solistės Lilijos 
Šukytes koncertas Orchestra Hali pa
talpose. šis Lietuvių Fondo sureng
tas koncertas sutraukė apie 1500 
publikos, nors tokia minia didžiu
lėje salėje “paskendo”. Tačiau ži
nant, jog individualūs koncertai pas 
mūsų tautiečius nėra populiarūs, tokį 
skaičių reikia laikyti nemažu.

Prieš soL šukytės koncertą, Jauni
mo Centre buvo pianisto Manigirdo 
Motekaičio fortepijono studijos mo
kinių koncertas, čia pasirodė nema
žai jaunųjų pianistų, o taip pat ir 
dainininkų, kuriuos paruošė buv. 
operos solistė Izabelė Motekaitienė. 
— šeštadienio vakarą tame pačiame 
Jaunimo Centre lietuvės dantų gydy
tojos (jų sąjunga turi virš 30 narių) 
surengė koncertą — kartūno balių. 
Meninę dalį atliko solistė Janina 
šalnienė. Už gražiausias kartūno suk
nias buvo skiriamos premijos. — 
Balandžio 4 d. Lietuvos buvusių po
licijos tarnautojų klubas “Krivūlė” 
turėjo pavasarinį vakarą su šokiais 
ir trumpa programa B. Pakšto salė
je, o Alvudo organizacija tą die
ną Marquette Parko parapijos salė
je surengė vakarą su filmais, paskai
tomis ir kt.
• • •

SOVIETINIŲ FOTOGRAFIJŲ PA
RODA atidaryta balandžio 12 d. gar
siajame Mokslo ir Pramonės Muzėju- 
je. šios parodos vienas vadovų yra 
lietuvis Osvaldas Aleksa, “Švyturio” 
žurnalo redakcinės kolegijos narys. 
Jis į Čikagą atskrido balandžio 5 d. 
iš Niujorko, kur ta paroda iki tol 
vyko (prieš tai ji buvo Vašingtone), 
šioje parodoje yra gausiai atstovau
jami ir okup. Lietuvos fotografai, ku
rie joje užima gana stiprias pozicijas. 
O. Aleksa atvykęs į Čikagą užmezgė 
ryšius su vietiniais lietuviais.
• • •

LIETUVIŲ OPEROS “Likimo ga
lia” premjera įvyks balandžio 18 d. 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje; bus 
pakartota balandžio 19, 25 ir 26 d. 
Daugiau kaip 400 žmonių aplankys 
šiuos operos pastatymus, kurie lietu
vių tarpe yra gana populiarūs. Net 
ir tie tautiečiai, kurie lietuviškus pa
rengimus nedažnai lanko, laiko parei
ga į operą nueiti. Taip pat ir auko
tojų sąrašuose galima rasti dešimtis 
lietuvių, kurie įteikia stambokas au
kas šiai operai. Kaikurie priekaištau
ja, kad dauguma iš lietuvių surinktų 
pinigų sumokama samdomiems ame
rikiečių simfoninio orkestro muzikan
tams. Tačiau Čikagoje yra tiek daug 
pasiturinčių lietuvių, kad ir tokia 

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4-1403 
30 Dewson Si, Toronto, Out ’

11 ■'    —IW — 1 I W I Į

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

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

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atslkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais }

pramoga gali būti priimtina. Čikagos 
lietuvių opera yra kolektyvas, kuris 
rodo čikagiečių stiprybę bei darbš
tumą
• o o

PASAK “SANDAROS” SAVAIT
RAŠČIO, Čikagos šv. Jurgio parapi
joje (seniausia Čikagoje ir antroji sa
vo senumu Amerikoje) yra panaiki
namos Mišios lietuvių kalba. Apylin
kėje, kur yra ši parapija (Bridge- 
porte), yra dar gana gausu lietuvių, 
bet į lietuviškas pamaldas mažai lan
kosi. Aplamai, dalyvavimas pamaldo
se yra sumažėjęs ir kitose lietuvių 
parapijose, galbūt dėlto, kad įvairios 
permainos religinėse apeigose jaudi
na senesnio amžiaus tikinčiuosius. Be 
to, neigiamai veikia kaikurių parapi
jų vadovų nepalanki laikysena tikin
čiųjų atžvilgiu (prisiminkime Čika
gos lietuvių jau seniai vedamą kovą 
dėl savųjų kapinių ar vaikams leidi
mo priimti pirmąją Komuniją gim
tąja kalba). Taip pat yra sumažėjęs 
ir lietuviškųjų parapijų finansinis rė
mimas. Kaikurių parapijų mokyklos 
labai sunkiai verčiasi, kadangi arki
vyskupijai reikia atiduoti duokles, 
nežiūrint sumenkėjusių pajamų. Kai- 
kuriose parapijose yra daromos spe
cialios mėnesinės rinkliavos mokyk
loms. Pvz. gana gausi šv. Antano pa
rapija Cicere irgi įvedė tokias rink
liavas, nes mokyklos nuostoliai yra 
sunkiai pakeliami. Katalikų ir kitos 

' privačios mokyklos turi pačios išsilai
kyti. Tų mokinių tėvai moka mokes
čius viešųjų mokyklų išlaikymui, bet 
turi atsilyginti už vaikų mokslą ir 
privačiose mokyklose. Neviena iš ka
talikų mokyklų Čikagoje jau yra už
sidariusi ir dabar eina kalbos apie 
kaikurių katalikų mokyklų sujun
gimą• • •

“CHICAGO TRIBUNE” kovo 27 d. 
laidoje paskelbė žinią, jog dešimtyje 
Čikagos bei apylinkių katalikų kapi
nių pakeičiama laidojimo tvarka; 
grąžinamas senas paprotys — miru
sius nulydėti prie duobės. Toks pa
keitimas kaikuriose kapinėse jau

* Airijos vyskupų konferenci
ja savo pranešime pabrėžė, kad 
kunigų celibatas ir ‘ pasiaukoji
mo dvasia yra kur kas prasmin
gesni ir svarbesni šiais laikais 
nei anksčiau, ir pasisakė, kad vi
sais atžvilgiais remia popiežiaus 
Pauliaus VI laikysenų šiuo 
klausimu. Kardinolas William 
Conway dar pridūrė, kad Airijos 
vyskupai labai patenkinti savo 
kunigų laikysena celibato atžvil
giu, o kandidatų į kunigus skai
čius pas juos seminarijose žy
miai padidėjęs.

dabar galioja, o kitose bos pradėtas 
vykdyti nao liepos 1 d. Prie duobės 
bus lydimi tik tie, kurių artimieji to 
norės ir už tai turės mokėti net 50% 
brangesnę kainą. Laikraštis pažymi, 
jog naujas potvarkis padarytas po ke
lių metų lietuvių “ir kitų” reikala
vimo.
• o o

TRUMPAI IS ČIKAGOS. Vladas 
Karpuška balandžio 4-5 d.d. dalyvavo 
Peorijoje, UI., didelio masto šach
matų varžybose, kur surinko 3 taš
kus iš 5 galimų (vieną tašką atidavė 
be žaidimo). Tai didelis šachmatų en
tuziastas, kuris nepraleidžia šachma
tų turnyrų Čikagoje ir jos artimesnė
se ar tolimesnėse apylinkėse. — Jau
nimo Centre įvyko Čikagos policijo
je tarnaujančių lietuvių policininkų 
susirinkimas. Dalyvavo apie 25 as
menys. Čikagoje yra priskaitoma apie 
70 lietuvių policininkų. — “Lietuviai 
Televizijoje” programa rengia 4 me
tų veiklos paminėjimą-balių gegužės 
3 d. West Lane salėje. — Dail. Ka
zio Varnelio dailės paroda, šiuo metu 
vykstanti viename amerikiečių mažė
juje Čikagoje, susilaukė didelio ame
rikiečių susidomėjimo bei įvertinimo.

“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

VB2215.

22 Davisville Ave., Toronto 7.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Į LIETUVĄ
Muitas ir išlaidos įeina Į nusta
tytą kainą — gavėjui nereikia 
nieko primokėti.
SPECIAL 1 S38.50 JAV.

10 sv. taukų, 10 sv. kviet. miltų,
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus

10 SKARELIŲ S46.80 JAV
5 vilnonės, didelėm ar mažom 
gėlėm, turkišku raštu, visų spal
vų; 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
DIRBTINIO KAILIO IMITACI
JA, pagaminta iš garsios Borga- 
na medžiagos (tamsiai ru
dos spalvos) arba persiško ėriu
ko (juodos spalvos).
Tokia pigia kaina niekur negau
site.
Pilna kaina su viskuo $99.- JAV.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

- INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23-rd St, New York, 
N.Y. 10010, USA.

PRAŠYKITE NEMOKAMŲ 
KATALOGŲ

Du lenkiški filmai

“ŽMONA 
AUSTRALIECIUI” 

muzikinis, spalvotas su 
“MAZOWSZE” 

dainų ir šokių ansambliu

Priedo: meilės drama 
“PER AŠARAS Į LAIMĘ”

Brighton kino 
teatre, 

tel. 532-2710 
127 Roncesvalles Avė. 

BALANDŽIO 16 — 28 d. d. 
Kasdien nuo 7.30 v. v. 

šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 5 v. p. p. be pertraukos
Sekmadienį, balandžio 26 

tik nuo 7.30 v. v.

HAMILTON, Ont. ta pati 
programa DELTA kino 
teatre, 1292 King St. E. 

tik nuo 4 v. p. p.

SAVAITRAŠTIS
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 

SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI 
NEMOKAMAI TIEMS, 
KURIE ATSIUNČIA

SAVO ADRESĄ.

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
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.

532 - 7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

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

DUĘjFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI Ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. UzbaB

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

Bloor Autorite Garage
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E. ZUBRIENfl

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

- 794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima paeientus iš anksto susitarus

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Parduodamas 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

2231 Bloor Street W<
769-4612

ŠYPSENOS
Dovana

Universalinėje parduotuvėje 
vyriškis paklausė pardavėją:

—Kur galėčiau nupirkti tin
kamą dovaną žmonai gimimo 
dienos proga?

— Ar seniai vedę?
— Jau dešimt metų.
—Tad prašome nulipti į pir

mą augštą — ten yra nupigin
tų daiktų skyrius.

Pagal Jurgį ir kepurė
Andoros respublika ginklavi

muisi per 1968 metus išleido 5 
dolerius.

Tiek kainavę šoviniai, išda
linti dvidešimčiai tvarkos sau
gotojų.

Amunicija naudojama sal
vėms per šventes ir iškilmin
gus diplomatinius priėmimus.

Pokalbis apie Vaižgantą 
Vilniuje

Ketvirtakursei parodė retą 
grupinę nuotrauką, kurioje bu
vo Vaižgantas. Ji įdėmiai pažiū
rėjo ir paklausė:

— O ta moteris, greta Vaiž
ganto, jo žmona?

Kita ketvirtakursė, chemikė, 
niekaip negalėjo atspėti, kokia
me žemyne yra Airija. Galiau
siai nusprendė, kad turbūt Afri
koje; “ten daug visokių valsty
bių” — paaiškino. (“Švyturys”).

Parinko Pr. Alš.

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

- Portretai ir kt.

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

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

pietų.

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

470 College St. Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vj>-6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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B MONTREAL
K. L. Katalikių Moterų Draugijos
Montrealio skyrius

balandžio 25 dienų, 7 vai. vakaro,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

PAVASARIO BALIU
Programą atliks: aktorius LEONAS BARAUSKAS 

pianistė EGIDIJA PETRAUSKAITĖ
• Vakarienė • Turtinga loterija
• Bufetas • Geras orkestras • šokiai

Įėjimas: suaugusiems $3.00, jaunimui $1.00.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Iš par. bažnyčios palaidotas a.a. 

Antanas Jonynas. Velionies žmonai, 
dukrelei ir visiems giminėms nuo
širdi užuojauta.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
parapijos bažnyčioje įvyks antrąjį ge
gužės sekmadienį.

— Sveikiname K. L. K. Moterų 
Draugijos suvažiavimą, linkėdami 
draugijai spindėti taikos ir meilės 
šviesa išeivijos lietuvių tarnyboje.

— Paminklams pamatai bus išlie
dinti balandžio mėnesio’pabaigoje.

— Šį šeštadienį 9 v. pamaldos už 
a.a. Antaną Jonyną. Sekmadienį: 10 
v. už Tadą Normantą, 11 v. — 
a.a. Oną ir Baltramiejų Jonikus, 12 
v. — a.a. Veroniką Karčiauskienę.

Dail. L. Urbono paroda užda
ryta balandžio 11 d. Dienraštis 
“The Globe and Mail” apie ją 
rašė balandžio 11 d. laidoje.

Lenkų Kongresas ir karo ve
teranai balandžio 12 d. paminė
jo 30 metų sukaktį Katyno žu
dynių, kuriose sovietai sunaiki
no 15.000 lenkų karių. Katedro
je arkiv. Ph. Pocock atlaikė pa
maldas, o masins susirinkimas 
įvyko Harbord Collegiate Insti
tute salėje. lietuviams atstova
vo KLB pirm. dr. S. Čepas ir S. 
Jokūbaitis.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, Kanados Lenkų Kongreso 
kviečiamas, dalyvavo katalikų 
katedroje, kur buvo laikomos 
pamaldos už lenkų karius, nužu
dytus Katyne pries 30 metų.

Tūkstantasis alutis balandžio 
10 d. į Lietuvių Namus sutraukė 
apie 70 viešnių ir svečių. Svei
kinimo žodį LN valdybos vardu 
tarė Pr. Bastys.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai, vir
tuvė ir prausykla I augšte; 3 kamba
riai, virtuvė ir prausykla Il-me augš
te. TeL 5364244.

PARDUODAMAS 9 x 3.5 pėdų lan
gas (picture window). Dvigubi stik
lai su sietais; šoniniai stiklai atida
romi. Tinkamas namui ar vasarna
miui. Skambinti tel. 533-5648 An
tanui.

PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN- 
DŲ specialistas atlieka grindų atnau
jinimo darbus, Įdeda naujas grindis, 
blizgina ir t.t. Darbas atliekamas pi
giai ir sąžiningai. Telefonas 653-3738.

LIETUVĖ PUSAMŽĖ MERGINA 
globojo tėvelius, kuriems mirus liko 
vieniša Lenkijoje; dirba knygyne; ki
lus nuo Biržų. Ji norėtų susirašinėti 
su rimtu pusamžiu vyru Kanadoje ar 
JAV. Gal ir vedyboms. Rašyti “Tė
viškės Žiburių” adresu, pažymint 
“Pusamžei”.

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.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
DALIMIS PARDUODAMAS pui 

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

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

kambarius. TeL 5354724.

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

| BARONESSA BEAUTY SALON S 
į Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 K
S 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių B 

S Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, § 

- perukai ir t. t. Prieinamos kainos *

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE 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.

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 8 v. koncel., 

vienos iš jų — už a.a. J. Baltakį, 
užpr. p. Baltakienės; penktad., 8 v., 
koncel. — už a.a. J. Baltakį, užpr. p. 
Baltakienės ir dvejos Mišios už a.a.
A. Kartavičių, užpr. T. Mikalauskie
nės; šeštad., 8 v. — už a.a. J. Balta
kį, užpr. p. Baltakienės; 9 v., koncel., 
vienos iš jų — už a.a. R. Žulienę, 
užpr. p. Kuolų; 10 v. — už a.a. J. 
Siminkevičių, užpr. p. Saplių; sek- 
mad., 8 ir 9 v. — už a.a. M. Slapšį, 
užpr. A. Slapšienės; 10 v. — už a.a.
J. Baltakį, užpr. p. Baltakienės; 11.15 
v. — K. L. K Moterų Dr-jos suvažia
vimo int. — už gyvas bei mirusias 
nares ir jų šeimas; 12.15 v. — už a.a.
K. Vaitiekūnienę, užpr. p. Vatiekūnų.

— Sveikiname K. L. Katalikių 
Moterų Dr-jos suvažiavimą. Suvažia
vimo Mišios — sekmadienį, 11.15 v.; 
kun. Pr. Gaidos pamokslas. Viešas 
muzikos ir literatūros vakaras, da
lyvaujant pianistei J. Rajauskaitei ir 
poetui J. Aisčiui — sekmadienį, 5 v. 
vakaro.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— kas sekmadienį po 10 v. Mišių ir 
kas antradienį, 7 v.v. Pirmoji Komu
nija — gegužės 3 d. Katekizacijos 
pamokos vaikams ir religijos pamo
kos gimnazistams — sekmadienį po 
10 v. Mišių. Pamokos baigsis šio mė
nesio gale.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.; studentų ir 
vaikų chorų repeticijų šią ir kitą sa
vaitę nebus.

— Lankomos šeimos Grove Ave. ir 
Lisgar St., o užmiesty — Downs- 
viev.

— Gegužės 2 ir 3 d.d. parodų sa
lėje ruošiama dail. Nijolės Vedegy- 
tės-Palubinskienės kūrinių paroda. Ji 
gyvena Klevelande, Ohio. Jos darbai 
buvo išstatyti eilėje parodų ir spaus
dinti “Aiduose”. Parodą globos Pri
sikėlimo par. katalikių moterų dr-ja.

— Šių metų pabaigoje organizuo
jamas dėvėtų drabužių išpardavimas, 
vad. “rummage sale”. Jis bus labiau 
nukreiptas į kitataučius. Pelnas eis 
par. skoloms sumažinti. Prašome pa
taupyti panaudotus gerame stovyje 
įvairiausius suaugusių ir vaikų dra
bužius.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairus spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.PL 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

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

s TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ 
ŠALPOS GRUPĖS “DAINA” 
metinis pavasarinis suknių

%
§

i
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BALANDŽIO 18, ŠEŠTADIENĮ,
Prisikėlimo parapijos auditorijoje,

1021 College St., Toronto
Gros puikus D'AMICO orkestras * Trys gražiausios 
suknios premijuojamos * Loterija • Pilnas bufetas

Įėjimas: $2.50 suaugusiems, $1.00 studentams Pradžia 7.30 v.v. 
Visus maloniai kviečia atsilankyti. “DAINA”

DR. GRAŽINĄ GIRDAUSKAITĘ, odos ligų 

gydytoją, atidariusią savo kabinetą 2140 Bloor 

St. W.z te/. 762-1717, sveikiname ir linkime 

ištvermės —

VI. O. Eižinai

K. L. K. Moterų Draugijos 
skyrių atstovių suvažiavimas 
šaukiamas balandžio 18, šešta
dieni, Prisikėlimo par. parodų 
salėje. Darbotvarkė: 10 v. r. — 
registracija, 10.30 — atidarymas 
ir darbo posėdis, 1.00 — pietūs, 
2.00 — centro valdybos ir rev. 
komisijos rinkimai, 3.00 — 3.30 
pertrauka, 3.30 — paskaita dr. 
A.šlepetytės-Janačienės, K.L.K. 
Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos valdybos pirmininkės. Sek
madieni, balandžio 19 d., Mišios 
Prisikėlimo bažnyčioje 11.15 v. 
r. Narės dalyvauja organizuotai. 
Suvažiavime kviečiamos daly
vauti ne tik atstovės, bet ir na
rės bei prijaučiančios. Į paskai
tą maloniai kviečiama visa vi
suomenė. Sekmadienį, 5 v. p. p., 
literatūros ir muzikos vakaras, 
kurin kviečiami visi ir visos.

Centro valdyba
Akademikų Draugijos rengia

mas simpoziumas — šį šeštadie
nį, balandžio 18 d., 7.30 v.v., 
L. Vaikų Namų salėje, 57 Syl
van Ave.' Tema'— “Karo ir tai
kos kryžkelėse”. Vadovas — 
prof. dr. A. Musteikis, nariai — 
V. Trumpa, kun. prof. dr. A. 
Paškus, prof. dr. J. Slavėnas. 
Visuomenė kviečiama g a u s iai 
dalyvauti. Smulkiau apie simpo
ziumą buvo rašyta “TŽ” 15 nr.

“Dainos” pavasarinių suknių 
balius — balandžio 18, šeštadie
ni. Kviečiame visas ponias ir pa
neles ruoštis tam vakarui. Kad 
nei viena dainietė nepraleistų 
“Birbynės” koncerto, “Dainos” 
susirinkimas nukeliamas į gegu
žės 3 d., 3 v.p.p., pas E. Ališaus
kienę ir V. Jasinevičienę, 534 
Windermere Ave., RO 7-2354.

Konferenciją imigrantų sielo
vados reikalu organizuoja italų 
kunigų taryba, globojama To^ 
ronto arkivyskupo Ph. Pocock. 
Konferencija įvyks balandžio 23, 
ketvirtadienį, 1.30 v. p.p., Sted
man Hall, York University, 
4700 Keele St. Konferencijos te
ma — “Katalikų Bendrija ir 
imigrantai”. Joje'bus gvildena
ma popiežiaus Pauliaus VI inst
rukcija “Pastoralis migratorum 
cura”, paskelbta 1969 m. rugsė
jo 8 d. Konferencijoje dalyvau
ti kviečiami įvairių tautybių ku
nigai, jų tarpe ir lietuviai.

“Birbynės” koncertas Toron
te įvyks sekmadienį, balandžio 
26 d., 4 v. p.p., Prisikėlimo par. 
salėje. Programoje dalyvaus ir 
Londono jaunimo ansamblis 
“Baltija”, kuris kartu su “Birby
ne” atliks programą.
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Toronto Maironio šeštadieni
nei mokyklai aukojo: Prisikėli
mo Parapijos Vyrų Draugija 
$50; Prisikėlimo ir Šv. Jono Kr. 
parapijų moterų draugijos po 
$25; lietuviai p'ensininkai $10. 
Nuoširdžiai dėkojame ir laukia
me atsiliepimų iš kitų organiza
cijų. Tėvų komitetas

A.a. Ant. Jonynas, 49 m. am
žiaus, mirė balandžio 7 d. ištik
tas širdies smūgio Newmarket 
miestely pradedant darbą elekt
ros jėgainėje. Palaidotas iš Šv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Kilęs nuo Alytaus, 
širdimi negalavo jau anksčiau. 
Paliko žmoną Dalią ir 11 m. 
dukrelę Danutę.

Naują leidinį “Lietuvių švie
timas Vokietijoje 1944-1950” 
Toronte platina J. Varanavičius, 
999 College St., Toronto 4, Ont. 
Tel. 532-3400. Leidinyje yra 640 
psl., 250 nuotraukų, buv. mo
kytojų ir mokinių pavardės. Tai 
dokumentuotas istorinis veika
las, paruoštas istoriko V. Liule- 
vičiaus.

Lenino raštų ir fotografijų pa
roda atidaryta' miesto rotušės 
viešojoj bibliotekoj ryšium su jo 
šimtuoju gimtadieniu. Tai pik
tina daugumą miesto gyventojų. 
Ir lietuviai turėtų tuojau pro
testuoti laiškais ir telefonais. 
Paroda, numatoma, truks 10 die
nų. Jau daug kas pareiškė 
savo nepasitenkinimą miesto va
dovybei.

Kūrėjai-savanoriai metiniame 
susirinkime nutarė skyrių pava
dinti Lietuvos Kariuomenės Kū
rė j ų-Savanorių Sąjungos Kari
ninko Juozapavičiaus Skyriumi 
Toronte. Išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: ~V. Štreitas 
— pirm., V. Tamašauskas — 
sekr., S. Paciūnas — ižd. ir J. 
Punkris narys. Valdyba

Kanados lenkų jaunimo ko
misija, išrinkta specialiame su
važiavime, pradėjo leisti laikraš
tėlį “Echo.” Dalis straipsnių pa
rašyta lenkiškai, kita dalis — 
angliškai. Pagrindinis komisijos 
uždavinys — surengti Kanados 
lenkų jaunimo kongresą.

Sąianką (folder) apie Baltijos 
kraštus išleido Baltic States 
Freedom Council Niujorke. Ji 
dalinama ir Toronte atitinka
mom progom. Gaila tik, kad lei
dėjai sumaišė valstybinius ženk
lus — Lietuvos Vytį priskyrė 
Latvijai, o Latvijos herbą — 
Lietuvai.

Ateitininkų metinė šventė ba
landžio 12 d. sutelkė daug jau
nimo ir senimo. Išvakarėse jau
nimas išklausė inž. A. Sabalio iš 
Niujorko paskaitos apie ameri
kiečių atbudusį susidomėjimą 
tautinėmis grupėmis, dalyvavo 
religiniame susikaupime ir šo
kiuose. Sekmadienį moksleiviai 
bei studentai organizuotai su vė
liavomis dalyvavo pamaldose 
Prisikėlimo bažnyčioje. Moks
leiviai giedojo giesmes, palydint 
gitaroms. Pamokslą pasakė kun. 
Pr. Gaida. Po pietų Prisikėlimo 
salėje įvyko iškilmingas aktas, 
kurio metu gražus būrys moks
leivių bei studentų davė įžodį 
vėliavų ir svečių ' akivaizdoje. 
Juos sveikino: sendraugių pirm. 
B. Sakalas, Kanados Katalikų 
Centro pirm. dr. J. Sungailaj 
Ateitininkų Federacijos vardu 
— kun. St. Yla (raštu) ir visa 
eilė moksleivių bei studentų 
kuopų atstovų '— Montrealio, 
Hamiltono, Čikagos, Niujorko, 
Grand Rapids ir kt. MAS cent
ro valdybos vardu sveikino G. 
Juozapavičiūtė. Įžodį davusių 
vardu padėkojo moksleivis Vai
čiūnas. Iškilmei pirmininkavo 
Eug. Girdauskas, kuris pristatė 
ir iš kitų vietovių atvykusius 
svečius. Turiningą kalbą pasa
kė inžinierius, erdvių specialis
tas A. Sabalis. Jis pabrėžė jau
nųjų pareikštą įsipareigojimą 
ateičiai ir drąsą būti naujausios, 
nekonformistinės jaunimo link
mės žmonėmis. Po to jaunimas 
atliko įdomią meninę programą 
ir užbaigė šventę vaišėmis.

Sendraugių ateitininkų reng
toji vakariene balandžio' 11 d. 
Prisikėlimo parodų salėje buvo 
gausi dalyviais. Matėsi ir daug 
studentu. Kalbėjo svečias iš Niu
jorko iriž. Antanas Sabalis, il
giau stabteldamas ties Amerikos 
valdžios besikeičiančia politika 
etninių grupių atžvilgiu. Pasak 
jo, net'ir kaikurie atkaklūs tirp
dančio katilo teorijos šalininkai 
dabar jau stoja už etninių gru
pių reikalingumą Amerikos kul
tūros pažangai. Lietuvių ir atei
tininkų išlikimas galutinai ne
bus apspręstas nepalankių gyve
nimo aplinkybių, bet mūsų pa
čių pastangų, būtent, kaip mes 
įstengsime įsąmoninti savo jau
nuosius. Vienas tokių puikių įsą- 
moninimų, jo manymu, tai' žie
mą Dainavoje ruošiamieji moks
leivių kursai. Po paskaitos buvo 
meninė dalis, kurią atliko stu
dentai ateitininkai. Buvo pora 
humoristinių dalykėlių, Ramunė 
Sakalaitė paskaitė savo poezijos. 
Pabaigai buvo atliktas mon
tažas.

Emilija Bartkuvienė po vyro 
mirties buvo ištikta paralyžiaus, 
gydoma Šv. Juozapo ligoninėje. 
Jau kuris laikas patalpinta pri
vačiuose poilsio namuose 28 
Halton St. (netoli Liet. Namų), 
Toronto 3. Kol kas mažai kas ją 
aplanko.

Apie tautinių šokių vakarą, 
surengtą Community Folk Art 
Council St. Lawrence Centre sa
lėje balandžio 4 d., ilgoką infor
maciją paskelbė dienraštis 
“Star” balandžio 6 d. laidoj. Ra
šinio autorė Eli Silas pastebi, 
kad vakaras buvo neformalios 
nuotaikos, šokėjai nesistengė 
būti preciziški, nesivaržė dėl 
klaidų, tvarkė drabužius sceno
je. Esą buvo ir linksmų momen
tų, kai pasigirsdavo ne' ta muzi
ka. Prie linksmų momentų auto
rė priskiria ir lietuvių teniso ba
tukus, kurie nesiderinę su tau
tiniais drabužiais. Lietuvių ir 
lenkų šokiai esą turtingi; apran
ga daug spalvingesnė už make- 
doniečių, vaizduoja asmeninę 
patirtį. Lietuvių “Gintaras” (klai
dingai parašyta “Guitars”) su 
30 šokėjų užpildęs pliką, nejau
kią sceną, o lenkų “Baltasis ere
lis” atlikęs Karpatų kalnų šokį. 
Pagal oficialią programą, “Gin
taras” atliko Sadutę, šustą, Ke
purinę, Malūną. “Gintaro” vado
vais pažymėti J. Karasiejus ir 
D. Balsytė.

Apie religinę būklę Lietuvoje 
ir kunigų raštą Sov. Sąjungos 
premjerui parašė informacinį 
straipsnį lenkų savaitraštis 
“Glos Polski” 1970. IV. 2 lai
doje. Straipsnyje cituojamos mi
nėto kunigų rašto ištraukos.

Į K. L Katalikių Moterų Dr- 
jos ruošiamą pavasario balių iš 
Čikagos atvyksta aktorius L. Ba
rauskas, buvęs Montrealio Dra
mos Sambūrio narys. Jis su sol. 
A. Stempuziene ir komp. D. La
pinsku sėkmingai gastroliavo di
džiosiose Š. ir P. Amerikos lietu
vių kolonijose. Montrealiečiams 
bus reta proga vėl išgirsti šį dai
liojo žodžio menininką. Kartu 
pasirodys jauna montrealietė 
pianistė Egidija Petrauskaitė. 
Tai vienintelis katalikių moterų 
metinis parengimas, kuris savo 
nekasdieniška programa turėtų 
atkreipti išskirtinį montrealie- 
čiu dėmesį. S.

“Baltijos” stovyklavietė, šalia 
šeštadieninės mokyklos, yra pa
ti svarbiausia organizacija mūsų

Mūsų kredito unijos nariui

AtA JONUI SIMONAVIČIUI mirus, jo broliui ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
“Litas“ valdyba

KANADOS ĮVYJUAI
(Atkelta iš 1 psl.)

Išgėrusiems automobilių vai
ruotojams federacinio par- 
mento 1969 m. gruodžio 1 d. 
įvestą cheminį kvapo tyrimą 
Britų Kolumbijos augščiausiasis 
teismas laiko nelegaliu. Pasak 
teisėjo C. Munroe, nevykdomas 
parlamento priimto įstatymo pa
ragrafas, pagal kurį'policija pa
imto kvapo pavyzdį turi duoti 
jo savininkui, kad jis galėtų pra
vesti bešališką analizę, pasinau
dodamas ne policijos kontroliuo
jamu aparatu. Teisingumo mi- 
nisteris J. Turner teisinasi, kad 
šio paragrafo teko atsisakyti dėl 
lig šiol nepagaminto specialaus 
indelio tokiam kvapo pavyzdžiui 
izoliuoti. Britų Kolumbija jau 
suspendavo įstatymo vykdymą. 
Ontario provincijoje šiuo klau
simu laukiama provincinio augš- 
čiausiojo teismo žodžio. Įstaty
mo galiojimą ar jo atmetimą tu
rės nuspręsti augščiausiasis Ka
nados teismas, kuris dėl darbų 
gausos sprendimą tegalės pada
ryti tik prieš Kalėdas. Ontario 
teisingumo ministeris A. Whish- 
art teisėjams leido atidėti tokių 
bylų sprendimus, kol paaiškės 
Ontario augščiausiojo teismo už
imta pozicija.

Kanados nepriklausomy
bės šventė liepos 1 d. lig šiol 
oficialiai buvo vadinama Domi
nion Day, nors šis terminas vis 
dar primena kolonijinius laikus. 
Šventės pavadinimo pakeitimą 
svarsto federacinio parlamento 
teisingumo komitetas, kuriam 
lig šiol parankiausias sprendi
mas buvo kompromisinė Kana
dos Diena. Kai britiškų pažiū
rų liberalų atstovas J.'Brown 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

lietuviškam jaunimui. Lietuviš
koje stovykloje praleistos trys 
savaitės sudaro virš 500 valan
dų, kai tuo tarpu šeštadieninė
je mokykloje per visus metus 
nesudaro nė 100 valandų, žino
ma, stovyklavietė nėra mokykla, 
bet ji turi kitų pliusų. Joje vai
kai išmoksta' savarankiškumo, 
prasilavina lietuvių kalboj,spor
te, susidraugauja su to paties 
amžiaus vaikais. Dar yra daug 
tėvų, kurie savo vaikų į lietuviš
kas stovyklas neleidžia dažniau
siai dėl labai menkaverčių mo
tyvų.

Ansas Lymantas, “Lietuvos 
Pajūrio” redaktorius” su duk
rele buvo išvykęs į Los Ange
les. Ten jis tarėsi su bičiuliais 
“Lietuvos Pajūrio” reikalais.

pasiūlė išmesti Canada Day ir 
palikti Dominion Day, komiteto 
nariai 7:6 balsų santykiu pasi
sakė už naują šventės pavadini
mą — Konfederacijos Dieną. Iš 
tikrųjų šis terminas galbūt yra 
tiksliausias, nes 1867 m. liepos 
1 d. buvo paskelbta tik Kanados 
federacija, o nepriklausomybę 
Kanada gavo prieš II D. karą. 
Dominion Day pakeitimas Con
federation Day bus pateiktas 
parlamentui patvirtinti sekantį 
mėnesį.

Anglosaksai nėra patenkinti 
ir šiuo pakeitimu. Jiems mie
lesnis žodis yra “Dominion”, pri
menąs ryšius su Britanija ir pri
klausomybę jai.

Socialinių ir šeimos reikalų 
Ontario ministeris J. Yaremko. 
paskelbė pašalpų padidinimą 
$18,5 milijono nuo gegužės 1 d. 
$8,3 milijono sumą parūpins 
provincija, o likusią dalį fede
racinė vyriausybė ir savivaldy
bės. Lengvatomis galės pasinau
doti apie 60.000 pašalpas gau
nančių Ontario gyventojų. Nu
rodomi trys pavyzdžiai. Regėji
mą praradusiems asmenims mė
nesinė $115 pašalpa padidina
ma iki $145. Našlė su trimis 
vaikais vietoj $238 gaus $262_ 
Negalinčio dirbti vyro su žmo
na ir dviem vaikais dabartinė 
pašalpa padidinama iki $279. 
Pašalpų reforma nepalies ligo
ninėse, senelių prieglaudose 
esančių asmenų ir tų, kurie nuo
moja tik kambarį. Taigi, pagerė
jimo, atrodo, susilauks tik šei
mos, aklieji ir vaikščioti nega
lintys asmenys, kuriems bus pa
didinta pašalpa susisiekimo iš
laidoms padengti.




