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LENINOMANIJA
Carinio ruso filosofija buvo teokratinė ir kartu labai paprasta

— Dievas valdo pasaulį, o Rusiją — caras to paties Dievo vardu. 
Ilgainiui mužiko sieloje išryškėjo mintis, kad caras toli, o Dievas 
augštai. žodžiu, vargas bujoja, o kreiptis nėra į ką. Atėjo revo- 
liucininkų generacija, kuri nušlavė carą, jo biurokratinę santvar
ką ir visą ūkinę sistemą. Toji generacija paskelbė, kad nėra nei 
caro, nei Dievo, o tik revoliucijos žmogus, pasiryžęs būti ir caro, 
ir Dievo pakaitu. Tuštumos palikti negalėjo, nes jon neišvengia
mai būtų grįžę nuverstieji arba atsiradę nauji. Dėlto revoliuciją 
laimėjęs rusas nėrėsi iš kailio, kad vietoje sugriautų sostų būtų 
pastatyti nauji. Ir taip liko dirbtinai iškelti raudonieji dievaičiai
— Marksas — Leninas — Stalinas. Kad atrodytų nemažiau galin
gi už carus, naujieji dievaičiai apsigyveno carų rūmuose, apsistatę 
milicija, saugumiečiais, kariuomene ir išugdė tokią diktatūrinę 
jėgą, kokios neturėjo nė vienas caras. Prieš ją turėjo drebėti mi
lijonai, nes grėsė kalėjimai, baudžiamosios stovyklos ir mirtis. 
Negana to, reikėjo naujiesiems valdovams pakeisti ir Dievo auto
ritetą. Tad prie Lenino ir Stalino vardų pradėta segioti dieviškos 
savybės — visagalybės, absoliutinės išminties, visa žinojimo. Per 
50 metų plačiausio masto propaganda kalė ir kalė žmonėms, kad 
naujieji* dievaičiai neklaidingi, kad jie yra didžiausi autoritetai vi
sais klausimais — politikos, mokslo, strategijos, filosofijos ir t.t. 
Taip milijonų akivaizdoje liko' nukalti modernieji dievaičiai — 
stabai.

Naujai nukaldintus dievaičius betgi ištiko nelaukta gyvenimo 
ironija. Stalinas, kuris įžūliausiai kopė ant dieviško pjedestalo, 
nuvirto nuo jo ne tik Budapešte, bet ir pačiame Kremliuje. Atėjęs 
į sostą, N. Chruščiovas išgabeno jo balzamuotą kūną iš mauzolė- 
jaus ir palaidojo Kremliaus pasienyje. Pabėgusi Stalino duktė į 
Vakarus atskleidė visu atvirumu, kad jis buvo žmonių pabaisa. 
Taigi, patys bolševikai savo rankomis vieną, dievaitį jau sudaužė 
ir net iš enciklopedijos išgyvendino. Liko dar Leninas, kuris tebe
laiko užėmęs garbingiausią vietą Maskvoje — mauzolėjuje. Jo die- 
vaitiškumas, atrodo, dar nėra sudužęs. Raudonosios propagandos 
mašinerija dirba keleriopai padidintu tempu, kad Lenino dievai- 
tiškumą ne tik išlaikytų, bet ir sustiprintų visoje Sovietų Sąjun
goje. Jo šimtojo gimtadienio proga, pagal kompartijos komandą, 
viskas išrikiuota dievaičio pagarbinimui. Visos mokslo ir švietimo 
Įstaigos, visų meno sričių žmonės, visi tarnautojai ir pagaliau 
paprasčiausi piliečiai turi garbinti Leniną net ištisus dvejus me
tus. Sakome “garbinti”, nes tai nebėra įprastinis pagarbos išreiš
kimas, o dirbtinis, dievaitiškas smilkymas ant pakylos rymančiam 
“antžmogiui”, kuris, pasak propagandos, tebėra “gyvas” sovie
tuose. Tokį garbinimą vienas užsienio žurnalistas pavadino lenino- 
manija. Tai dirbtinis pūtimas žmogaus iki iškreipimo. Jei Stalinas 
buvo sudaužytas pačių bolševikų jėga, tai Leninas gali būti iš
sprogdintas pasaulio akyse perdėtu pūtimu, panašiai kaip balio
nus. Tai neišvengiamas dievaičių likimas.
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Okupuotos Lietuvos tautietis: bepigu jums laisvėje gyventi! O 
mums reikia ir šokti, ir dainuoti pavergėjo šlovei . . .

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS
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. JUNGTINĖMS TAUTOMS
UNESCO, Jungtinių Tautu 

steigiriys, kurio tikslas — ska
tinti tarptautinį bendradarbia
vimą švietimo, mokslo ir kultū
ros srityse ir kurio centras yra 
Paryžiuje, 1970 metus yra pa
skelbęs Lenino metais. ELTOS 
žiniomis, tarptautinis Lenino 
“garbei” simpoziumas balandžio 
19-26 d.d. rengiamas Suomijoje, 
Tampere mieste. Jo tema: “Le
ninas ir mokslo, kultūros bei 
švietimo pažanga”. VLIKas, ry
šium su šiuo ir kitais galimais 
Lenino minėjimais, ruošia pro
testo pareiškimą. Būtų gerai, 
kad protesto raštus pasiųstų ir 
kitos mūsų organizacijos. Pro
testai siųstini šiuo adresu: 
UNESCO, Place de Fontenay, 
Paris 7, France.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas Niujorke taip pat ruošia 
atitinkamą protestą. (ELTA)

TEISMAS ATĖNUOSE

Karinis tribunolas Atėnuose 
pusę mėnesio teisė 34 graikų po
litikus, kaltintus bandymu nu
versti dabartinę karinę vyriau
sybę. Teisėjai pripažino kaltais 
27 teisiamuosius, bet septyniem 
suspendavo bausmes. Augščiau- 
sią bausmę — kalėjimą iki gy
vos galvos gavo prof. D. Kara- 
georgas. Byla susilaukė didelio 
dėmesio pasaulinėje spaudoje, 
kuri yra linkusi garbinti demo
kratiją net ir tokiu atveju, kai 
nesutariantys politikai Graikiją 
jau seniai būtų įstūmę į komu
nizmo glėbį. Karinė vyriausybė 
taipgi išleido Paryžiun džiova 
sergantį kompozitorių M i k į 
Theodorakį, kalintą beveik tre
jus metus, sukūrusį muziką tarp
tautinio pripažinimo susilauku
siems filmams “Graikas Zorba” 
irx“Z”. Jam išlaisvinti daug pa
stangų skyrė aktoriai su žymią
ja filmų žvaigžde Melina Mer
couri.

Pasaulio įvykiai

Leninomanija neaplenkė ir Lietuvos. Jos menininkai verčia
mi ir viliojami kurti Lenino paminklų projektus, piešti paveikslus, 
rašyti jo garbei poeziją, komponuoti* dainas, ruošti šventes ... š. 
m. liepos 18-19 dienomis Vilniuje rengiama dainų ir tautinių šo
kių šventė. Dešimtys tūkstančių dalyvių iš viso krašto turės dai
nuoti ir šokti rusiškojo dievaičio garbei. Lietuviui ši šventė bus 
juo skaudesnė, nes jungiama su 30 metu Lietuvos “išlaisvinimo”, 
t. y. pavergimo sukaktimi. Dėlto važiavimas į okupuotą Lietuvą šia 
vasarą gali tapti dalyvavimu Lietuvos laidotuvių sukakties nami- 
nėjime. Kuris gi nuoširdžiai mylįs savo tėvynę gali ramiai žiūrėti 
į tą “džiaugsmą”, primenantį Lietuvos pavergima. partizanų ko
vas* tūkstančius žuvusių, Sibirą, tremtį ir t.t. Tai džiaugsmas ruso, 
bet ne lietuvio. Leninomanija yra ruso gaminvs. o ne lietuvio. 
Pastarasis pavergtame krašte plaukia toje pačioje srovėje, nes 
kitos nėra. Dėlto nėra ko stebėtis. Stebėtis reikia tik tais laisvojo 
pasaulio žmonėmis, kurie be prievartos būna pagauti leninoma- 
nijos. Pvz. kad ir Toronto miesto savivaldybė. Jos globoje esanti 
viešoji biblioteka miesto rotušėje sutiko įrengti Lenino paveiks
lų bei raštų parodą. Per ją buvo skleidžiama komunistinė propa
ganda. nes iš Sov. Sąjungos gautoji medžiaga rodė tik vieną — 
dievaitiškaja pusę. Kiek Leninas padarė žalos visai žmonijai, kiek 
nužudė nekaltų aukų jo režimas, neužsiminta. Tai rodo arba parei
gūnų naivumą, arba sąmoningą palankumą prokomunistinei ten
dencijai. Tebūnie budrūs tie, kurie pašaukti budėti.

KANADOS ĮVYKIAI

Prievartauja Lietuvos žydus

DIDĖJA BEDARBIŲ SKAIČIUS
Dominijos statistikos biuro 

ir darbo jėgos departamento 
duomenimis, š. m. kovo mėnesį 
bedarbių skaičius Kanadoje pa
didėjo 16.000 ir pasiekė 542000, 
o tai yra 6,7% visos darbo jė
gos. Darbo pasiūla šiek tiek pa
didėjo Atlanto ir prerijų provin
cijose, bet sumažėjo Kvebeke ir 
Britų Kolumbijoje. Ontario pro
vincijoje tėra nežymus pakiti
mas. Daugiau kaip 542.000 be
darbių Kanada yra turėjusi tik 
1964 m. kovo mėnesį.

JAV valstybės departamentas 
Kanados ambasadoriui M. Ca- 
dieux įteikta nota pareiškė ofi
cialų protestą prieš premjero P. 
E. Trudeau pateiktą įstatymo 
projektą šiaurės ledjūrio vande
nims nuo užteršimo apsaugoti. 
Vašingtonui yra nepriimtinas 
Kanados kontroliuojamas šimto 
mylių ruožas aplink ledjūrio sa
las ir teritorinių vandenų pra
plėtimas iki 12 mylių kitose Ka
nados pakrantėse. Pašalinti led
jūrio vandens užteršimo pavojui 
Vašingtonas siūlo tarptautinę 
konferenciją arba tarptautinį 
teismą Hagoje, nors premjeras 
P. E. Trudeau iš anksto pareiš
kė nepripažinsias šios instituci
jos sprendimų. Nota papildė ki
tas ilgas JAV valstybės departa
mento raštas, primenąs Kana
dai. iog jos pavyzdžiu gali pasek
ti kitos valstybės. Tokiu atveju 
dėl besaikio teritorinių vande
nų kontrolės praplėtimo gali 
kilti tarptautiniai susidūrimai ir 
netgi karo veiksmai.

Manitobos Selkirk vietovė di-

Koktu iki graudumo skaityti 
vilniškėje “Tiesoj e” nesibai
giančius, vienus į kitą panašius 
prievartaujamų Lietuvos žydų 
pareiškimus. Visą kovo mėnesį 
truko monotoniškas frazių kar
tojimas, ir galo dar vis nematy
ti. Nematomos rankos stumiami, 
lipa tribūnon seni ir jauni, dau
giau ir mažiau visuomenei pa
žįstami įvairių sričių specialis
tai, nusipelnę darbuotojai, rim
tos asmenybės ir visi vienu bal
su smerkia Izraelį, sionizmą, vie
šai išpažįsta savo ištikimybę par
tijai ir SSSR politikai Art. Ry
tuose.

Nėra ko šaipytis
šalyje, kur vienas sąrašas per 

visus balsavimus visuomet su
renka 99,9% balsų, toks prieš- 
izraelinis vienbalsiškumas nieko 
nenustebina. Kam gi neaišku, 
kaip atsiranda toks šimtanuo- 
šimtinis vienbalsiškumas sovie
tiniame režime? Ir šaipytis iš to 
nėra ko. Savo metu poetas Ka
zys Jakubėnas šmaikščiai per
traukė per dantį, tardamas:

Kad balsavom, tai balsavom — 
šimtą procentų ir du ...!
O kas po to su juo atsitiko, 

tai dar ir šiandien, jau dvidešim
čiai metų nuo tragiškos poeto 
mirties praėjus, patys drąsiausi 
nedrįsta paskelbti. Taigi, šiukš
tu šaipytis! Nesišaipome nė mes 
iš to vienbalsiškumo, kuriuo žy
dų tautybės asmenys “Tiesos” 
puslapiuose priversti smerkti sa
vo tautinę valstybę ir tautini są
jūdį. Vietoj to norėtume visai 
rimtai kai ko paklausti.

Ko siekiama?
Pirmiausia, ko iš tikrųjų tuo 

siekiama? Jeigu nebūtų jokių 
kitų įrodymų, tai vien jau to, 
kas dabar “Tiesoje” pasirodė, 
pilniausiai pakanka įrodyti, ko
kia sunki žydu būklė Sov. Są
jungoje. Izraelio valstybės pro
blemos, jau nekalbant apie visiš
kai natūralias tautines aspiraci
jas, visų pasaulio kraštų žydams 
sukėlė daug rūpesčiu. Politika 
yra politika, ir ji dažnai eilinį 
pilietį priremia prie sienos prieš 
jo paties norą. Labai daug žydų 
šiandien skaudžiai išgyvena vidi- 

sakosi eisią iki tarptautinio teis- ni konfliktą, kai susikerta išti- 
mo, jeigu Otava nepatenkins jų kimybės Izraelio žemei ir loja- 
reikalavimų. Pirmasis bandymas lumo gyvenamajam kraštui par- 

(Nukelta j 6-tą psl.) eigos. Net kosmopolitiškai nusi-

džiule balsų dauguma į federa
cinį parlamentą išrinko socialis
tų NDP partijos atstovą D. Row
land. Rinkimus teko skelbti, kai 
iš federacinio parlamento pasi
traukė Manitobos socialistų va
du išrinktas E. Schreyer, vėliau 
laimėjęs provincinius Manitobos 
rinkimus ir tapęs šios provinci
jos premjeru. Balsavimą Sel- 
kirke sekė visos partijos, nes 
joms buvo svarbu pajusti Vaka
rų Kanados balsuotojų nuotai
kas. Liberalai tikėjosi, kad 
premjerui P. E. Trudeau pavy
ko pagerinti santykius su kvie
čiais užverstais ūkininkais. Pa
sirodo, vilties būta be pagrindo. 
Liberalų atstovas P. Reimer ne
surinko nė pusės socialisto D. 
Rowland gautų balsų.

Trys Kanados indėnų, metisų 
ir eskimų grupės, turinčios 450 - 
000 narių, ruošia bylą federaci
nei vyriausybei, reikšdamos tei
ses į 85% Kanados teritorijos, 
kuri joms turėtų priklausyti pa
gal senąsias sutartis, šiems pir
mųjų Kanados gyventojų pali
kuonims rūpi ne teritorijos susi
grąžinimas, bet finansinė kom
pensacija ir nauji palengvini
mai. Byla finansuoti sutiko Kal- 
gario milijonierius E. L. Harvie, 
o jos paruošimu rūpinasi Toron
to universiteto teisių fakulteto 
dekano R. St. J. Macdonald va
dovaujama keturiolikos profeso
rių ir advokatu grupė. Jieškovai

teikusiems komunistams nėra 
lengva nuosekliai apsispręsti. 
Rumunijos, Lenkijos ir kt. sate
litinių kraštų žydai komunistai 
“šešiadieniame kare” aiškiai pa
sisakė už Izraelį. Nėra jokio pa
grindo manyti, kad Sov. Sąjun
gos žydai būtų mažiau tautiškai 
sąmoningi. “Erec-Israel” meilė 
jiems lygiai natūralus jausmas, 
kaip bet kur esančiam lietuviui 
Lietuvos meilė. Išsigimėlių esa
ma visose tautose. Bet “Tiesa”, 
spausdindama vien tik Izraelį 
smerkiančius žydų pareiškimus, 
giliai įžeidė Lietuvos žydų ne
abejotinos daugumos tautinius 
jausmus.

Liaupsinkit sovietus!
Tokiais pareiškimais įžeisti ir 

išprievartauti jaučiasi ypač ko
munistinių įsitikinimų žydai. Jie 
verčiami išsižadėti savo tautiš
kumo tarptautiškumo labui, 
nors teorijoje komunistinė ideo
logija skelbia abieju pradų dar
ną. Ten, kur'praktiškai susiker
ta sovietų tarptautinės politikos 
interesai su žydų tautiniais jaus
mais, pastarieji jų turi išsižadė
ti. Jiems net neleidžiama paieš
koti kokios nors kompromisinės 
formulės. Tai dar neviskas. Ta 
pačia proga jie dar turi viešai 
deklaruoti, kad visada yra buvę 
ištikimi partijai ir neturėję ki
tos tėvynės, kaip Sov. Sąjungą. 
Koks pažeminimas tiems, kurie 
savo gyvenimą paskyrė komu
nizmo reikalui! Iš daugybės ki
tų, kurie šiandien dėl karjeros 
ar iš prisitaikymo save vadina 
komunistais, tokio viešo išpaži
nimo nereikalaujama. Tai kodėl 
dabar to reikalaujama iš senų 
veikėjų komunistų? Ogi tik to
dėl, kad jie žydai! Ar tai ne dis
kriminacija?

Kodėl Izraelis?
Kyla ir daugiau klausimų. 

Kodėl “Tiesai” staiga taip labai 
parūpo Izraelis, sionizmas ir ką 
apie tai galvoja negausi Lietu
vos žydų bendruomenė? Niekas 
neginčija, kad žydams tie reika
lai nepaprastai svarbūs. Bet jie 
šiuo metu nesudaro nė 1% Lie
tuvos gyventojų. Ar tai reiškia, 
kad ir 99% Lietuvos žmonių ne
turi jokių didesnių galvosūkių, 
kaip Art.* Rytų porblemos? Ke
turių, ir tik retkarčiais šešių, 
puslapių laikraštis “Tiesa” tik-, 
rai neturi pakankamai vietos iš
tisas skiltis paskirti vienos tau
tinės mažumos eksponavimui...

O gal iš tikrųjų “Tiesa” netu
ri kuo kitu užpildyti savo liesų 
puslapių? Sunku patikėti. Juk 
svarbių temų netrūksta. Ver
kiant reikėtų daugiau pakalbėti, 
pavyzdžiui, apie šakinio gamy
bos valdymo ir respublikinio 
planavimo sunkumus, apie vidu
tinių ir mažųjų miestų ugdymą, 
augštojo mokslo įstaigų krizę ir 
t.t. Temų yra, tik drą*sos stin
ga. Bet už tai nestinga drąsos 
morališkai smurtauti prieš ne
gausią žydų mažumą.

Kiekvienu atveju “Tiesa” ga
lėjo atsisakyti poros “spontaniš
kų” pareiškimų apie Izraelį, o 
jų . vietą paskirti nutylėtajai 
poeto Kazio Jakubėno dvidešim
tųjų mirties metinių sukakčiai. 
Beje, savo eilėse jis* skelbė ko
munizmą, kai tas šūkis-Lietu
voje dar buvo labai menkai ži
nomas, o meilę tėvynei užant
spaudavo gyvybės auka. Čia jau 
galima įžvelgti bent tam tikrą 
nuoseklumą: tikram patriotui, 
ar jis būtų lietuvis ar žydas, 
“Tiesoje” vietos nėra.
. C. Raganas

Paskelbta dviejų kalbų ir kultūrų komisijos studija, 
nepripažįstanti daugiakultūriškumo

Karališkoji Kanados dviejų 
kalbų ir kultūra komisija savo 
paskutinį pranešimą — studiją 
federaciniam parlamentui sky
rė Kanadoje gyvenančių etni
nių grupių reikalams. Oficialiai 
ji atsisakė pripažinti Kanadą 
daugiakultūriu kraštu, tačiau 
pabrėžė dideli etninių graniu 
įnašą prancūziškai ir angliškai

Kanados kultūrai. KomisijaKanados kultūrai. Komisija re
komendavo įvesti viešosiose pra
dinėse mokyklose ir gimnazijose 
neanglų ir neprancūzų kalbų 
dėstymą tose vietovėse, kur yra 
plačiau vartojama kuri nors ki
ta etninės grupės kalba. Univer
sitetams siūloma programas pa
pildyti modernių kalbu kursais 

(Nukelta į 6-tą psl.)

AMERIKIEČIŲ ASTRONAUTŲ DRAMA ERDVĖSE BAIGĖSI ŽMOGAUS 
triumfu Ramiajame vandenyne, netoli Samoa salos, kur balandžio 
17 d. laimingai nusileido “Apollo XIII” erdvėlaivis. Po balandžio 
13 d. 10.15 v.v. įvykusio sprogimo daug kam atrodė, kad astro
nautai J. Loveli, F. Haise ir J. Swigert yra pasmerkti žūti erdvėse. 
Pagalbinėje erdvėlaivio dalyje sprogę deguonies tankai nutraukė 
elektros srovės ir vandens gaminimą, šią erdvėlaivio dalį teko iš
jungti iš “Apollo XIII” sistemos. Astronautus išgelbėjo prie pa
grindinės erdvėlaivio kabinos “Odisėja” prijungtas mažasis erdvė
laivis “Akvarijus”, kuriuo J. Loveli ir F. Haise turėjo nusileisti 
mėnulyje. Jo deguonis, elektros srovė, vėsinimo sistema astronau
tams tapo gelbėjimosi valtele didžiojoje dangaus erdvių jūroje. 
“Akvarijaus” variklio dėka ke- •----------------------------- ----------

bilijono ekonominės paramos iš 
JAV. Dabartinis karas baigia iš
tuštinti užsienio valiutos atsar
gas Izraelio ižde. Britų duome
nimis, sovietai į Egiptą jau at
siuntė savo geriausius “MIG-23” 
naikintuvus ir lakūnus. Jie grei
čiausiai bus panaudoti saugoti 
naujųjų “SAM-3” priešlėktuvi
nių raketų bazėms. Izraelio kraš
to apsaugos ministeris M. Dayan 
taip pat prasitarė, jog Izrae
liui gresia tiesioginis susidūri
mas su sovietų technikais ir la
kūnais.

LAVONAI UPĖJE
Kambodijos premjeras gen. L. 

Nol kreipėsi į tautą, raginda
mas pradėti sukilimą prieš viet
namiečius, kurių Kambodijoje 
yra apie 500.000, neskaitant 40.- 
000 Š. Vietnamo karių ir komu
nistų partizanų. Atsišaukimas, 
matyt, buvo išgirstas, nes Me- 
kongo upe jau plaukia šimtai 
vietnamiečių lavonų, žudikai nė
ra nustatyti. Komunistai kaltina 
premjero L. Nol kariuomenę, o 
jis kaltę bando suversti komu
nistams. Prez. R. Niksonas gavo 
Kambodijos oficialų prašymą 
tiekti ginklus ir karinius reik
menis. Nors P. Vietnamo vyriau
sybė buvo Vašingtono paprašyta 
sustabdyti įsiveržimus į Kambo
dijos teritoriją, kelios kuopos 
Saigono kariuomenės sunaikino 
municijos dirbtuves ir komunis
tų bazę Kambodijos žemėje. At
rodo, šią paramą skatina naujo
ji Kambodijos vyriausybė. Sovie
tų ambasadorius J. Malikas Le
ninui skirtoje spaudos konferen
cijoje Jungtinėse Tautose pa
reiškė, kad taiką buvusios In- 
dokinijos kraštuose gali sugrą
žinti tik nauja Ženevos konfe
rencija, kurios dėka 1954 m. bu
vo sudaryta eilė nepriklausomų 
valstybių. Ženevos konferenci
jos seniai nori Vašingtonas, bet 
lig šiol nesusilaukdavo Maskvos 
pritarimo.

ŠALTASIS KARAS
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto susitikimą su R. Vokie
tijos premjeru W. Stoph gegu
žės 21 d. Kasselyje gali palaidoti 
komunistų atnaujintas šaltasis 
karas. R. Vokietijos spauda, te
levizija ir radijas aštriai puola 
ne tik patį kanclerį,W. Brandtą, 
bet ir krašto apsaugos ministe- 
rį H. Schmidtą su Vokietijos vi
daus reikalų ministeriu E. Fran
ke. Komunistų propagandistai 
H. Schmidtą vadina karo minis
teriu, ruošiančiu kariuomenę R. 
Vokietijai okupuoti. Jų teigimu, 
E. Franke svarsto planus R. Vo
kietijai jėga prijungti prie V. 
Vokietijos. Erfurte buvo suim
tas nemažas skaičius vokiečių, 
kėlusių ovacijas W. Brandtui. 
Suėmimams buvo panaudotos 
komunistų darytos nuotraukos 
ir V. Vokietijos televizijos fil
mas. Iš šių šaltinių atpažinti as
menys atsidūrė už grotų.

ATVIRI ŽODŽIAI
Kremliaus vadų varžybose, at

rodo, laimėtoju tapo komparti
jos sekr. L. Brežnevas. Tokią 
mintį įtaigoja jo labai atvira 
kalba televizijos žiūrovams, pri
menanti 1969 m. gruodžio mėn. 
partijos centriniame komitete 
tartą žodį, kuris nebuvo paskelb
tas spaudoje. L. Brežnevas sakė
si esąs įgaliotas centrinio komi
teto ir politbiuro kalbėti ne tik 
apie sovietų laimėjimus, bet ir 
nesėkmes — kritusį darbo na
šumą, bloga planavimą, gaminių 
trūkumą. Iš dalies kaltė tenka 
nenumatytoms užsienio politikos 
problemoms. Čia jis greičiaus’ai 
turėjo galvoje sovietine Čeko
slovakijos okupacija, įtemptus 
santykius su komunistine Kini
ja. L. Brežnevas nenutylėjo ir 
antros medalio pusės — planuo
toju klaidų, blogos darbininkų 
disciplinos, girtavimo. Pasak L. 
Brežnevo, naujas laikotarpis ke
lia reikalavimą rasti naujus me
todus ir sprendimus ekonomi
niams negalavimams pašalinti.

lis kartus buvo pakeistas “Apol
lo XIII” kursas ir laimingai pa
siekta prie Samoa salos numaty
ta nusileidimo vieta. Pagarbos 
nusipelnė Houstone skridimo 
kontrolės centro vadovai ir tech
nikai, nepaprastu šaltumu pla
navę kiekvieną improvizuotą 
žingsnį astronautams gelbėti. 
Mažiausia klaida galėjo baigtis 
katastrofa. Kai prez. R. Nikso- 
nas- norėjo įteikti Laisvės me
dalį erdvių centro NASA vado
vui dr. T. Paine, pastarasis at
sisakė jį priimti. Medalį teko 
skirti visam erdvių centrui, tu
rinčiam 32.000 augščiausios kva
lifikacijos specialistų. Tuo buvo 
pabrėžtos visos grupės bendros 
pastangos, išgelbėjusios astro
nautus. Drama erdvėse sujungė 
visą žmoniją. Už astronautų sau
gų sugrįžimą meldėsi įvairių re
liginių bendrijų žmonės su po
piežium Paulium VI priešakyje. 
Bengalietis S. Bhattacharjee su 
žmona kreipėsi net į legendinį 
mėnulio dievą Chandra Bhag- 
van. Į Arabijos jūros vandenis 
jiedu nuleido auką mėnulio die
vui — pintinėje įdėtus tris koko
so riešutus, bonką pieno, bonku- 
tę medaus ir keletą rožių. Di
džioji pasaulio dalis astronautų 
nusileidimą sekė televizijos ek
ranuose. Šį kartą amerikiečiai 
transliacijai perduoti panaudo
jo net malūnsparnius, pirmą 
kartą parodydami patį nusileidi
mą. Šovietų Sąjunga taip pat tu
rėjo galimybę parodyti savo pi
liečiams astronautų grįžimą že
mėn, bet Maskvos pagrindinė te
levizijos stotis transliavo ... ba
letą iš Didžiojo teatro. TASSas 
astronautų išgelbėjimą pranešė 
vienu sakiniu. Prez. R. Nikso- 
nas savo specialiu lėktuvu į Ha
vajus nuskraidino dviejų vedu
sių astronautų žmonas ir neve- 
dusio astronauto tėvus. Didžiau
si didvyriai tragedija baigtis ga
lėjusioje dramoje, be abejonės, 
buvo patys astronautai, mirties 
grėsmėj ę nepraradę savitvardos. 
Jų krūtines prez. R. Niksonas 
papuošė Laisvės medaliais. Įsi
dėmėtini buvo jo žodžiai astro
nautams: “Jūs nepasiekėte mė
nulio, bet pasiekėt milijonus 
žmonių širdžių.” Balandžio 19, 
sekmadienį, prez. R. Niksonas 
paskelbė maldos ir padėkos die
na.

ATŠAUKĖ AMBASADORIŲ
Atstatyti taiką Artimuosiuose 

Rytuose bandė specialus prez. R. 
Niksono pasiuntinys J. Sisco, 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas, lankęsis Egipte, Izraely
je ir Libane. Numatytą vizitą 
Jordanijai teko atšaukti dėl ma
sinių demonstracijų Ammane 
prie JAV pasiuntinybės. Jorda
nijos vyriausybė šį žingsnį pa
laikė įžeidimu ir pasmerkė am
basadorių H. Symmes už blogą 
patarimą Vašingtonui. Pasak 
Jordanijos, kariuomenė ir poli
cija būtų užtikrinusi prez. R. 
Niksono pasiuntinio saugumą. 
Jordanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris A. M. Rifai paprašė Va
šingtoną atšaukti ambasadorių 
H. Symmes dėl jo proizraeliškų 
pažiūrų. Tikrąja šio susikirtimo 
priežastimi tenka laikyti kara-. 
liaus Husseino nusivylimą Ame
rika. Jis yra dėkingas už eko
nominę paramą, bet negauna 
ginklų, kuriuos lig šiol parūpin
davo amerikiečiai. Jordanija yra 
vienintelis arabų kraštas, negau
nąs paramos iš Sovietų Sąjun
gos. Spėjama, jog prez.* R. Nik
sono pasiuntinys J. Sisco savo 
pokalbiuose su Egipto prez. G. 
A. Nasseriu ir Izraelio premje
re G. Meir pabrėžė Vašingtono 
apsisprendimą laikytis Jungtinių 
Tautų 1967 m. rudeni priimtos 
rezoliucijos, įpareigojusios Iz
raelį atitraukti kariuomene iš 
okupuotų arabų sričių. Rezoliu
cija taipgi reikalauja, kad ara
bai pripažintų ir respektuotu Iz
raelio sienas. Izraelio premjerė 
G. Meir sekančių penkeriu me
tų laikotarpyje nori gauti $1.5
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETUOS

Bėga nuo mokesčių bendrijoms
J. KAIRYS

Kai aklas kartą praregi 2 psL • Tėviškės žiburiai • 1970. IV. 23 — Nr. 17 (1056)

Šiais laikais kaikur pamaldų 
lankytojų yra mažiau nei būda
vo seniau. Panašiai yra ir V. 
Vokietijoje. Be to, paskutiniu 
metu čia vis dažnėja išstojimai 
iš savo religinių bendrijų.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information

PAJAMŲ DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS

iki

tu
šą-

Pakeitimai mažmenų 
prekybos mokesčių taisyklėse, 
liečiančiose restoranus ir 
maisto tiekėjus
Įvesdama mažmenų prekybos mokes
čių Įstatymą 1961 m., Ontario vy
riausybė nusistatė laikytis metodo, 
kuriuo valgio apmokestinimas buvo 
nustatomas pagal kiekvieno valgio 
kainą, šis būdas mažai sunkumų te
sudarė, kol neapmokestinama suma 
buvo SI.50 už kiekvieną valgi, o mo
kesčio dydis — 5%.

Kai mokestis buvo pakeltas iki 10% 
ir neapmokestinama suma 
$£.50, kilo reikalas Įvesti atskiras 
sąskaitas už kiekvieną valgi. Tai su
darė nepatogumų klientams ir dau
giau darbo patarnautojams.
Pašalinti šiems nepatogumams vy
riausybė 1969 m. gruodyje Įvedė 
visai naują, lanksčią tvarką, pagal 
kurią apmokestinami tiktai tie val
giai, kurių kaina $2.50 arba dau
giau.
Vykdant šią tvarką, pilnas valgis 
ri būti pažymimas ant atskiros 
skaitos vienu iš sekančių būdų:

1. Kiekvienas valgis gali būti įrašy
tas atskiroje sąskaitoje. Apmokes
tinama kiekviena sąskaita, jeigu 
yra didesnė kaip $2.50.

2. Jeigu sąskaitoje įrašyta daugiau 
nei vienas valgis, suma turi būti 
padalinta taip, kad vienas pilnas 
valgis tektų kiekvienam asmeniui 
ir pagal tai nustatytas mokestis.

3. Jei žymima atskirų patiekalų kaina, 
įskaitant valgi, ir tai Įregistruoja 
kasos automatas, imama pagrindu 
bendra suma už kiekvieną valgį.

Taip pat vyriausybė sušvelnino tai
sykles, liečiančias maisto tiekėjus 
(caterers). Nebereikalaujama mokes
čio nuo paskirų valgių, jeigu tekai
nuoja $2.50 ar mažiau, kai sąskaitos 
už paskirus valgius nerašomos. Pa
vyzdžiui: maisto tiekėjas gali dau
gelį valgių taip įrašyti: 100 valgių 
po S2.50 = S250.00 — be mokesčio 
(no tax). Bet jeigu paskiro valgio 
kaina yra didesnė kaip $2.50, bend
ra suma yra apmokestinama.

Smulkesnių informacijų galite gau
ti savo apylinkės mažmenų prekybos 
mokesčių įstaigoje (District Retail 
Sales Tax Office).

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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Pamaldų lankymas
Koks nuošimtis lanko pamal

das, pilnos statistikos visai V. 
Vokietijai neteko užtikti. To
kius duomenis kartais pasitai
ko rasti spaudoje atskirom vie
tovėm ir todėl jie yra laikytini 
daugiau žurnalistinio pobūdžio. 
Bet nuo tiesos didelių nukrypi
mų neturėtų būti. Pvz. Flens- 
burgo mieste, turinčiame apie 
100.000 gyventojų, daugiausia 
evangelikų, š.m. sausio 11 d. pa
maldų lankymas evangelikų pa
rapijose atrodė šitaip. Iš Sv. 
Gertrūdos parapijai priklausiu
sių 4.928 asmenų i pamaldas 
atėjo 36; iš Šv. Jono parapijai 
priklausančių 6.345 asmenų at
ėjo į pamaldas 19; iš šv. Jurgio 
parapijos 12.500 asmenų daly
vavo pamaldose 40; iš Kristaus 
parapijos 12.520 parapijiečių 
aną dieną atėjo Į pamaldas 29; 
iš Šv. Mykolo parapijos 8.200 
asmenų atėjo 33; iš Šv. Marijos 
parapijos 10.032 parapijiečių at
ėjo 45; iš Šv. Mykolo parapijos 
5.073 sielų atėjo 33: iš Šv. Pau
liaus parapijos 3.750 parapijie
čių atėjo 29: iš Šv. Petro para
pijos, turinčios 14.819 parapi
jiečių, atėjo 41; iš danų Bend
rijai priklausančių 3.000 asme
nų, atėjo 18.

Katalikų parapijose: iš Flens- 
burgo 3.000 parapijai priklau
sančių asmenų išklausė šv. Mi
šias 83; iš Šv. Ansgaro parapi
jos 2.000 parapijiečių i 9 v. pa
maldas atėjo 51. Reikia many
ti, kad kaip V. Vokietijoje yra 
Įprasta, toje pat parapijoje 
šventomis dienomis yra laiko
ma po kelias Mišias ir i kažku
rias iš jų, o ypač vėlesnes, vi
sada susirenka didesnis skaičius 
tikinčiųjų nei i ankstyvesnią
sias. (Čia pateiktų duomenų tiks
lumu tenka suabejoti. Galimas 
dalykas, kad jie liečia tiktai nu
statytos dienos vienerias kurias 
nors pamaldas — tiek evangeli
ku, tiek katalikų. Jei taip, mi
nėti skaičiai nerodo bendro lan
kančiu ir nelankančiu skaičiaus. 
Red.)'

Aplamai, pamaldos yra gau
siau lankomos kaimuose ir mies
teliuose. Visais atvejais katali
kų pamaldos yra lankomos gau
siau nei evangelikų. Pvz. Miun
chene evangelikų, lankančių jas. 
yra apie 6%, o kataliku — apie 
20%.

Išstojimai iš bendrijų
V. Vokietijoje tokie išstoji

mai yra senas dalykas, bet pas
kutiniu metu jie vis dažnėja ir 
darosi beveik masiniu reiškiniu. 
Išstojantieji pateikia įvairius 
motyvus, bet pirmoje eilėje kal
tę suverčia kitiems, ypač reli
ginėms bendrijoms ir jų dvasiš
kiams. Pvz. jie prikiša religi
nėms bendrijoms, kad jos yra 
konservatyvios, kliudo pažangą, 
reikalauja tikėti savo skelbia
moms tiesoms; kiti išreiškia nu
sivylimą dėl Dievo žodžio skel
bėjų pasyvumo teisingai tvarkai 
šiame pasaulyje Įvesti; treti kal
ba apie netikėjimą i bendrijų 
skelbiamą mokslą, prievartinį 
mokesčių rinkimą religinių 
bendrijų reikalams ir pan. Bet 
kiek iki šiol teko pastebėti, 
daugiausia išstoja dėl mokesčių, 
priverstinai mokamų religinių 
bendrijų reikalams. Mat, pagal 
V. Vokietijos tvarką, kiekvie
nas dirbantysis privalo mokėti 
religinių bendrijų reikalam tam 

(Nukelta į 7 psl.)

Svetlanos Statinaitės nemeluotas liudijimas apie didžiuosius Sovietų Sąjungos vadus

Komunistų revoliucijos pa
grinduose buvo beveik prieš du 
šimtmečius skambėję prancū
zų revoliucijos šūkiai: laisvė, 
lygybė, brolybė. Taigi, buvo 
kariauta už visuomenę be luo
minių skirtumų, be ponų ir ver
gų. Patys žinome, į ką visa tai 
pavirto. Svetlanos Stalinaitės 
knyga “Only One Year” duoda 
tam puikių pavyzdžių ir konkre
čių liudijimų. Čia juos suglaus
tai paminėsime.

Naujieji carai
Nužudžius Rusijos carą ir ku

nigaikščius, kurie nespėjo išbėg
ti į užsienį, jų vietą užėmė rau
donieji “kunigaikščiai”—dešimt 
politbiuro narių su Leninu prie
kyje. Pirmiausia jie įsikūrė iš
taiginguose rūmuose ir apsirū
pino valgiais, gėrimais bei pra
mogomis, kokių tik žmogus gali 
išgalvoti. Ir visa tai buvo valsty
bės iždo sąskaiton. Kiekvienas 
iš jų turėjo bent po dvi reziden
cijas — vieną Maskvoje, kitą 
kur nors užmiestyje. Stalinas, 
užėmęs caro buveinę pačiame 
Kremliuje, turėjo keletą vasaros 
rezidencijų įvairiose krašto vie
tose — prie Maskvos, Juodosios 
jūros pakrantėse ir Kaukaze. 
Visų ponų dvarai buvo arba se
nųjų didikų palikti, arba naujai 
pastatyti su gausiais kambariais, 
salėmis, maudymosi baseinais, 
kino teatrais ir bibliotekomis, Į 
kurias kiekviena leidykla priva
lomai siuntė visas išeinančias 
knygas. Rūmai buvo pilni meno 
vertybių, atimtų iš senųjų didi
kų (pvz. aukso indai Kremliuje) 
arba dovanotų įvairių “gerbėjų” 
iš visos So v. Sąjungos ir užsie
nio. Kiekvienas turėjo bent po 
du automobilius savo asmeni
niams reikalams ir viena šar
vuotą limuziną vykti į politbiu
ro posėdžius arba “draugiška 
liaudį”.

Karališki pietūs
Prie pietų stalo pas Staliną 

sėsdavo ir politbiuro nariai (pa
gal vado skonį — be žmonų). 
Ant stalo būdavo:

Žuvis iš specialių veisyklų, faza
nai ir aviena iš specialių sovehozų, 
Kaukazo vynas iš specialių daryklų, 
švieži vaisiai, specialiai atskraidinti 
iš pietinių respublkų. (387p.)

Autorė Svetlana liūdnai pri
simena mačiusi ant daugelio 
viešųjų namų sienų paveikslą, 
kur darbininkai valgo prie nepa
prastai apkrauto stalo. Darbi
ninkai tai buvo tikri, bet stalas 
— tik Stalino ir jo draugų. Ge-

Gimtieji namai
1 ------

Timpino neskubėdamas, sun
kiais batais tauškindamas į ce
mentinį šaligatvį, ir plačiai'ma
taravo didelėmis, ilgomis ran
komis.

Kulniavo, kaip ir prieš šūsnį 
metų nedideliame paprastų žmo
nių miestelyje, pažvilgodamas 
pro pravirus langus, braukyda
mas stambia plaštaka krūmokš
nių šakas.

Vilkėjo panašiai, kaip ir anuo
met: apačioje pabrizgusios kel
nės buvo apglamžytos, apsmu
kusios, perdidelis švarkas — at
lapotas, tarsi nenorėdamas pa
slėpti pilkos, palaidos liemenės.

Pilkšvi baltiniai buvo praseg
ti po truputį atsikišusiu, kelios 
dienos neskustu smakru. Kakla
raiščio, kaip ir tada, neturėjo. 
Gal atprato nuo jo tada, kai, už
sidėjęs iš kažkur ištrauktą šau
lio uniformą, saugojo pašilyje 
riogsantį tiltą.

Tada jis ir gurkšnoti įprato. 
Aiškinosi, kad, girdi, naktys 
esančios vėsios, kad maudulys 
rakinąs pavargusius bluostus. O 
be to, šios gėrybės esą apštu, 
nė pirkti nereikia. "Kad yr — 
kertai, — anot jo, — kad nėr — 
kentai”. Na, ir kirto, na, ir nie
kad troškulio nekentėjo.

Įkopęs į kambarį, šmaikščiai 
nusviedė ant lentynos apglam
žytą kepurę ir plačiai nusivie
pė. Mažutės, gyvos akutės, kaip 
dvi pelytės, šmižinėjo po ker
tes. kol nusėdo ant puspilnės 
whisky bonkos. Atbula ranka 
svydinčia rankove perbraukė su
sproginėjusias lūpas, čiauptelė- 
jo ir, įsikandęs paties susuktą 
cigaretę, pratarė:

— Taigi, atėjau aplankyti... 
Sakau, reikia — juk jau seniai 
nesimatėm...

Tartum labai pavargęs, kles
telėjo ant kėdės, užsidėjo su
grubusius kumščius ant pražerg- 
tų kelių ir įsistebeilinęs spokso
jo į bonką.

Tačiau ilgai nenustigo vieto
je: atsistojo, pasiraivė. įkišo 
ranką į kišenę ir kažin ko jieš- 
kojo. Sužvangėjo keli variokai, 
atsitrenkę į galbūt Virginijos ta
bako dėžutę, o jis persilenkęs 
gaudė kažin ką pačiame kišenės 
dugne ir ištraukė rausvai margą 
suglamžytą nosinę.

— Sušilau beeidamas, — nu
sišypsojo. — Taigi, nebe jaunys
tė_____f _ ‘
nosį.

ir garsiai nusišnypštė

rai valgant ir geriant, dažnai at
sirasdavo linksma nuotaika. Ta
da kompartijos vadai pradėdavo 
pasakoti nesvariausius anekdo
tus, dainuoti ir net šoktų kol pa
galiau palydovai išnešdavo juos 
į automobilius. Iš jų visų ra
miausiai laikydavosi pats Stali
nas, pasitenkindamas pypkės rū
kymu, išgėrimu ir necenzūriš- 
kais išsireiškimais netgi darbi
ninkijos atžvilgiu (384 p.). Kar
tais jis staiga supykdavo ir visą 
puotą netikėtai išvaikydavo.

Įtakingieji veidai
Prieš mūsų akis knygos pusla

piuose prabėga pagrindinės po- 
litbiuro figūros, kurių veidus 
taip įkyriai matėme Lietuvoje 
pirmosios sovietų okupacijos 
metu. Pirmoje eilėje Berija— 
didžiausias Stalino pataikūnas, 
storžievis ir mergininkas, kurį 
pats Stalinas vadino egzekuto
riumi.

Tai buvo Berija, kuris atnaujino 
egzekucijas 1948 m. Jo darbas buvo 
“Leningardo byla”, žudymas karo 
belaisvių, persekiojimas intelektua
lų, užgniaužimas betkokios minties 
laisvės raudonojoje armijoje, su
naikinimas ne tik kaikurių armijos 
vadų, bet ir ištisų vienetų, likvida
vimas ištisų tautų, kaip Volgos vo
kiečių, totorių, bulgarų, karaimų... 
(375 p.).

Matome čia ir kitus Stalino 
“ginklo draugus” — politinį kai
lį gabiai bekeičiantį Mikojaną, 
labai ištaigingai gyvenusį Voro- 
šilovą, “yes man” Molotovą, ve
dusį žydę ir tebegyvenantį Azi
joje, daugiau linkstantį į kinie
čių komunizmą. (408 p.)

Nevengia autorė liesti ir po- 
stalininio laikotarpio vadų. Pir
moje eilėje — Chruščiovas. Au
torė jam negaili ir gerų žodžių, 
kaip sumaniam reformatoriui, 
kuriam tačiau pritrūko drąsos 
reformoms iki galo.

Tėvui valdant, Chruščiovas buvo 
tylus, bet kai atėjo i valdžią, pasida
rė perdaug kalbus, ambicingas, ne
tolerantiškas, diktatoriškas (421 
P.).

Įtakingiausias žmogus raudo
nojoje imperijoje yra, pasak au
torės, Suslovas, kuris esąs vie
nas nesimpatiškiausių figūrų. 
Jis iškilo tada, kai Chruščiovą 
nuvertus valdžia teko konserva
tyviajam partijos sparnui, kurio 
vadovu kaip tik ir buvo Suslo
vas. Kai Svetlana paprašė leidi
mo tekėti už’irftifečio:

Suslovas nerviškai pajudėjo savo 
kėdėje už stalo. Jo labai baltos ran

JONAS GAILIUS 

Tačiau nebuvo laiko įgrūsti 
nosinės į kišenę — pametė ją 
ant kėdės; pamatęs pripiltą stik
liuką, žirgtelėjo porą stambių 
žingsnių ir abiem delnais apka
bino kaip mylimąją. Glamonėjo, 
glostė, braukė krumplėtais pirš
tais, vėl abiem delnais aistrin
gai spaudinėjo.

— Taigi, kaip sakiau: kad yr 
— kertai, kad nėr — kentai!'— 
karštai pabučiavo pračiauptom 
lūpom ir vienu atsikvėpimu 
maktelėjo. Kai jis pasigardžiuo
damas laižėsi ir, nepaleidęs iš 
saujos, tebeglamonėjo rausva ro
žyte papuoštą stiklelį, pristū- 
miau jam kėdę su rausva nosi
ne, kuri atrodė, tartum skren
dančios žuvėdros išskėsti spar
nai.

Lekutis vyptelėjo, jo išgeltusį, 
kampuotą veidą nutvieskė prie- 
plaki šypsena, kad net sena 
rumbė ant kairiojo skruosto iš
silygino. Žnektelėjo kūno svoriu 
į kėdę, švelniu mostu nuleido 
stikliuką ant stalelio ir, tarsi 
šachmatų figūrą, pristūmė prie 
bonkos.

— Kad ir mažutis, ale pasiu
tęs! — lyg įsimylėjėlis merginai, 
sviedė komplementą. — Taigi, 
atėjau aplankyti... Sakau — se
niai bemačiau, reikia užeiti 
anuos laikus prisiminti.

Dabar jo pirštai glostė bon
kos kaklą, glamonėjo išsitempu
sią krūtinę, supo tai į vieną, tai 
į kitą pusę, tartum sugautą mer
gaitę.

— Vis dar kaip šiandien atsi
menu jus prie Jonaičių trobelk- 
šės Pro liepsnų liežuvių lai
žomas duris strykteli ugnies ka
muolys ir pasileidžia gatve. O 
jūs paskui. Išsinėręs iš šinelio. 
Šast, staiga užmetat ir parmetat 
ant žemės, — pasakiau ir suro
jau dar pamatyti, kaip sklidinas 
stikliukas pakilo dugnu į viršų 
ir sužėrė šviesiai gelsvą skystį 
į plačiai pražiotas lūpas.

Lekutis niekad nebuvo koks 
narna ar bambeklis, ir dabarties 
klausimai jam neegzistavo: jis 
maginosi praeitimi, anais lai
kais, kaip mėgdavo pabrėžti.

Spindus jo veidas sutviskėjo. 
Mažutės akys užsidegė. Rože pa
puoštas stikliukas nusileido ant 
staliuko ir puslankiu lankstėsi 
apie bonką, tartum burdamas.

— Taigi, sakau: skrido kaip 
sakalas, tūpė kaip vabalas...

kos su iššokusiomis sklerozinėmis 
venomis nesustojo judėjusios nė 
vienai sekundei. Jis pats — liesas, 
augštas, fanatiško veido. Net stip
rūs jo akinių stiklai negalėjo pa
slėpti veriančio žvilgsnio, kuriuo jis 
žiūrėjo į mane... (47 p.) Išėjau iš 
pasikalbėjimo su įspūdžiu, kad kal
bėjau su žmogumi, kuris, kaip ta jū
rų kriauklė, yra užsikonservavusi 
senovėje. Jis tebegyveno praeitimi, 
nors buvo pagrindinis partijos vai
ruotojas dabartyje. (48 p.)

Knygą užverčiau t
Svetlana ir jos paskutinis vy

ras indietis Brajes Singh buvo 
pradžioje idealistai komunistai. 
Pirmoji, augusi komunizmo dva
re, paveldėjo tą nuotaiką iš ide- 
alistės motinos, antrasis, tur
tingos indiečių didikų kastos pa- * 
likuonis — tik iš tolo matyda
mas komunistiškąjį blizgėjimą. 
Abudu baigė visišku nusivyli
mu.

Palengva man pasidarė aišku, kad 
ne tik mano tėvas, despotas, kruvi
nojo teroro vykdytojas, išžudęs mi
lijonus nekaltų žmonių, bet ir visa 
sistema, kuri įgalino tėvą visa tai pa
daryti, buvo iš esmės klaidingi. Pasi
darė aišku, kad ne tik tėvas, bet ir 
visi, kurie tai sistemai vadovavo, ne
išvengs atsakomybės prieš istoriją, 
nors ir labai rūpestingai jie visi no
ri to išvengti. Visas komunizmo rū
mas, statytas ant melagystės, mano 
akyse sugriuvo nuo viršaus iki apa
čios. Ir kai kartą aklu buvęs žmogus 
praregi, nebegali dvasine prasme vėl 
visai apakti, nes jis jau matė... 
(143 p.)

Kaip artimi šie žodžiai ir 
mums, lietuviams! Teperskaito 
šią knygą vyresnieji, kurie ko
munizmą savo akimis matė — 
čia ras daug naujų faktų ir įsi
dėmėtinų minčių. Tenebijo pa
imti šios knygos į rankas ir mū
sų paklydę tautiečiai, kurie, 
kaip Svetlanos Braješ Singh, pa
tikėjo išviršiniu komunizmo 
blizgėjimu, — dar nevėlu pra
regėti. Teišstudijuoja šią kny
gą jaunimas: vieniems ji suteiks 
nepamainomą šaltinį komunisti
nės dokumentacijos, kitiems pa
dės susigaudyti teisingų ir klai
dingu idealu pasaulyje.

Bv. K.
Svetlana Alliluyeva. “ONLY 
ONE YEAR”. Translated by 
Paul Chavchavadze. Harper and 
Row Publishers, New York and 
Evanston, 1969. Rusiškąjį šio 
veikalo rankraštį du kartu per
rašė mašinėle Leokadija Ma
čiūnienė.

PADĖKA
Netikėtai prieš Velykų šventes mirė mano mylimas vyras ir šei

mos tėvas A. A. Antanas Gureckas. Palydėjusiems velionį į amžino 
poilsio vietą reiškiu nuoširdžią padėką. Ypač esu dėkinga gerb. 
prel. J. Tadarauskui ir kun. J. Gaudzei už Rožinio kalbėjimą laido
tuvių namuose, pamokslus, atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į Sv. 
Jono lietuvių kapines. Dėkoju: A. Paulioniui už vargonavimą ir gie
dojimą šv. Mišių metu; sesutei Stasei ir švogeriui Wm. Kowbell su 
šeima iš Okvillės. broliams Justinui Stankui su šeima iš Sudburio, 
Albinui Stankui su šeima iš Kalenderbay ir mielai mamytei A. Ston
kienei už laidotuvių tvarkymą, vaikų priežiūrą ir raminančius žodžius 
tose taip sunkiose valandose; velionies pusbroliui J. Gureckui su 
žmona iš Bostono, Mass., už atsilankymą laidotuvėse ir šv. Mišių už- 
prašymą; karsto nešėjams — P. Jankui, A. Jankauskui, G. Jasevi
čiui, J. Lekučiui, J. Povilauskui ir P. Zubui. Nuoširdi padėka Ely
tei Jasevičienei bei visoms prisidėjusioms prie polaidotuvinių pus
ryčiu ir visiems, visiems, kurie lankė velionį koplyčioje, dalyvavo lai
dotuvėse. atsiuntė prie velionies karsto gėlių ir užprašė šv. Mišias. 
Pagaliau esu dėkinga visiems už manęs ir vaikų raminimą, užuojau
tas žodžiu ir raštu bei parodytą nuoširdumą mūsų gilaus liūdesio 
valandose.

Liūdinti žmona Tonia, duktė Vida, 
sūnūs Audrius, Aidis ir Saulius Gureckai

□B

Žymiam lietuviui veikėjui

STEPUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia jo šeimai —

KLB St. Catharines apylinkės valdyba
3

Londono "Baltijos" ansamblio krikšto tėvui

At ASTEPUI KAIRIUI mirus, jo žmonai, dukrai ir sū

nui skausmo valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą—

Londono "Baltija

ANTANUI JONYNUI staiga mirus, jo žmoną DALIĄ, 
dukrelę DANUTĘ ir uošvę K. RICKUVIENĘ nuoširdžiai 
užjaučia —

Povilas Kalesinskas

Netikėtai mirus mielam ir brangiam

brangiai DALYTEI, mielai DANUTEI, poniai RICKIE-
NEI ir JASIUKŲ šeimai reiškiame nuoširdžią užuo- z
jautą —

Alma ir Romas Mockevičiai

šaukia |
Nesuvokęs jo minties, žvilg

terėjau į ant stalo nutūpsi stik
liuką. Lekutis pastebėjo mano 
žvilgį ir, matyt, atspėjo mintį, 
nes linksėdamas ėmė krizenti.

— Kaip regiu, vienas mąsto
me apie ratus, kitas — apie ba
tus, o iš tikrųjų abu kalbame 
apie Jonaičių nelaimę. Taigi... 
O gražios buvo mergiščios: vie
na — ilgakasė, vikri, rimta, pa
slaugi; antra, mažesnioji—glau
di, tyli, trupinėlį krupi... Ir 
visko turėjo mažylės: buvo ir 
pasipuošusios, ir apsiruošusios. 
Turėjo, sakau, visko turėjo. Bet 
kas tada ko nenorėjo turėti? 
Ana, net toks Polikarpas kaps
tėsi po griuvėsiais, kaip varna 
po mėšlyną, ir užverstų gėrybių 
j ieškojo ... Taip, taip: dūšia no
rėtų rojun, o kūnas gojun. Kai 
išgirdau, kad Jonaitis velkasi į 
namus nelaimingųjų užkeiktus 
lobius, taip ir pamaniau: tu, 
brol, turėsi daugiau iškados, ne
gu vigados. Ir neapsirikau ...

Lekutis sunerimo. Jo akys už
sidegė, įsiliepsnojo. Vydžiai iš
siplėtė. Paskendęs minčių ver
petuose, akimirksnį tylėjot kaž
ką svarstė, bet staiga, lyg iš ap- 
sapnio pakirdęs, tartum kati
nas pelę, grubiais pirštais pasi
gavo bonką ir pats prisipylė tau
relę. Kai jis užsivertęs kliukino 
rausvą skystį, vėl mačiau šiur
pius ugnies liežuvius, laižančius 
bėgančių mergaičių galvas, krū
tines, liemenis; girdėjau žmo
nių klyksmą, siaubingą motinos 
riksmą... regėjau šiurpią eise
ną į kapines... Tiesą Lekutis 
sakė: visi norėjo žiburio, tačiau 
žibalo tik Jonaitis turėjo. Ne, 
ne žibalo, o į visokias gėrybes 
išmainyto benzino.

— Žiūri į mane ir galvoji, 
kad aš lyg tas girioj augęs, gry
bo kotą žindęs. — kilnodamas 
taurelę, parpė Lekutis. — O 
kam man tie namai? Kam tas 
turtas? Juk mes Čia tik praei
viai: valandėlę ten nadirbėjam, 
pagyvenam, valandėlę — šen. 
Niekas, ypač vietiniai, mūsų ne
skaito savaisiais, bet gardesnės 
duonos jieškančiais ateiviais. 
Kaip sakoma: iš vieno namų — 
kitam ant ragų. O ir gimtieji na
mai šaukia. Vai ir kaip dar šau
kia. Bet mes iau ir savo sannus 
pakeitėm. Nakčiu svajones. Min
tis. Taigi, ir kalbas. Aš manau: 
blogas būsi, kad kalbėsi, o ne- 
tikšis, kad tvlėsi... O kam man

(Nukelta J 5 p«L)

JUOZUI SIMINKEVIČIUI mirus, jo žmonai, dukrai 
PRIMAI, sūnui VYTUI ir jų šeimoms reiškiame giliau
sią užuojautą —

Danutė ir Mečys Norkai
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AGOTAI KĖŽINAITIENEI mirus, jos sūnums VINCUI 

bei jo žmonai KĖŽINAIČIAMS, JUOZUI KĖŽINAI- 

ČIUI, A. B. NORKEVIČIAMS ir KAMINSKAMS reiš

kiame gilią užuojautą —

J. E. Inkratai

Brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, dukrai ALBINAI

KELIAČIENEI su šeima reiškiame užuojautą ir kartu

liūdime —

Gimžauskų šeima

Mylimam BROLIUI mirus, BRONĘ DUNDZIENĘ

ir šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Aldona ir Algis Vaičiūnai

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

Esu pripratęs maitintis nuo mažens grikiniais blynais. Jie pas mus 
buvo kepami iš grynų grikinių miltų, o ne kokio mišinio, kurio galima 
gauti krautuvėse. Bandžiau surasti Toronte tikrų grikinių miltų, ap- 
skambinau visas bendroves, turinčias malūnus, bet ir jos jų neturi. Taip
gi teiravausi pas didžiųjų parduotuvių vedėjus, bet ir jie negalėjo man 
padėti. Aš gi norėčiau pirkti 20—30 svarų maišą. Kvebeko provinci
joj galima pirkti grikinių miltų maišais, o Toronte — nė saujos. Pa
dėkite man surasti jų, kol dar nepasiutau. A. K.

Grikinių miltų galite gauti vadinamose sveikatos parduotuvėse. 
Kaina — 49 et už svarą. Galite ir pats susimalti. Ontario provincijoj 
niekas jų nepardavinėja maišais. Krautuvėse pardavinėjamas mišinys 
blynams, kuris erzina Jus iki pasiutimo, išstūmė grikinius miltus iš 
rinkos.
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Neramusis dabarties
Nerami jaunimo prigimtis ži

noma nuo neatmenamų laikų. 
Senovės egiptiečiai skundėsi sa
vo jaunimo blogu elgesiu, žema 
morale. Jų 6.000 metų senumo 
iškasenoje rastas įrašas: “Mes 
gyvename nuosmukio amžiuje. 
Jaunieji neberespektuoja savo 
tėvų, yra nemandagūs, nekant
rūs; gyvena karčiamose ir yra 
pasileidę”.

Senovės žydai buvo labai 
griežti savo jaunimui. Nuolat 
tėvams buvo primenama, kad 
rykštė ir barimas atveda vaikus 
į protą. Deja, Saliamonas per
gyveno jaunimo pasileidimą, o 
Hosea skundėsi, kad izraelitų 
vaikai yra visiškai svetima ge
neracija.

13—15 šimtmečio laikotarpy
je nuolatinės muštynės vyko 
tarp studentų ir miestiečių Pa
ryžiuje. Prancūzų studentų 
idealu tapo Francois Villon, ku
ris, pabėgęs dėl riaušių iš Sor- 
bonos universiteto, sudarė ban
ditų gaują, kurdamas balades, 
plėšė ir terorizavo ramius gy
ventojus.

1354 m. Oksforde vyko žiau
rios, kruvinos kautynės tarp 
miestiečių ir studentų. Žuvo 60 
studentų ir nežinomas skaičius 
miestiečių.

Rašytojai Byronas ir Shelley 
savo revoliucine poezija įkvėpė 
jaunimui radikalias idėjas. Gar
sus markizas Jean de Lafayette, 
vos 19 metų, buvo pakeltas į ge
nerolus Vašingtono armijoje; 
vėliau prancūzų revoliucijoje 
suvaidino svarbią rolę. Jaunuo
liai, kaip Giuseppe Garibaldi, 
Simon Bolivar, tapo revoliucinio 
judėjimo vadais.

19 š. Europoje vyko dideli 
studentų neramumai. 1870 m. 
Rusijos studentai atmetė caro 
duotas privilegijas ir rėmė “na
rodnikų” judėjimą. Dalis tų 
studentų tapo anarchistais. 1881 
m. Aleksandras II buvo nužudy
tas, ankstyvos viltys į laisvę bu
vo užgniaužtos.

Beviltiškose lietuvių partizanų 
kovose, 1956 m. vengrų, 1968 
m. čekoslovakų sukilimuose be
ginklis jaunimas, studentija, pa
sipriešino raudonosios Rusijos 
tankams.

.Jau penkeri metai Ameriko
je vyksta visiškai naujos rūšies 
neramumai. Atsirado vadinami 
“hippies”, kurie pasižymi savo 
pasyvumu ir bepartiškumu; 
traukdamiesi nuo bendruome
nės, siekia asmeninės laimės; 
nešioja ilgus plaukus, ekscent
riškus drabužius, kalboje varto
ja specialius išsireiškimus (augš- 
tyn kojom apverstą žargoną), 
augština indiečių misticizmą bei 
komunalinį gyvenimą. Bet ir to 
jų laimei neužtenka — plačiai 
vartoja narkotikus (LSD. hero
iną, marijuaną ir t.t.) Visiems 
aišku, kad ši jaunimo grupė pa
ti save pasmerkia — tai busi
mieji kandidatai į bepročių li
gonines, kalėjimus, savižudybę.

Rimtesnė ir daugiau discipli
nuota jaunimo grupė yra taip 
vadinama “Students for a De
mocratic Society” (SDS). Jie sa-

(Tęsinys iš praėjusio nr.) ANTANAS MACEINA 
Ar ne toks pat likimas laukia 

ir Bažnyčios? Šiandienėjimo 
vykdytojai mano, kad Bažnyčios - 
ėjimas į socialinę, teisinę, vals
tybinę, ihokslinę, meninę kasdie
nybę apreikš jos pasiuntinybę 
pasauliui ir kad pasaulis pradės 
Bažnyčią ne tik pastebėti, bet 
ją branginti bei jos trokšti. Bet 
ar tai nėra iliuzija? Ar Dievo iš
stūmimas iš pasaulio naujųjų 
laikų istorijoje neveda ir prie 
Bažnyčios išstūmimo iš to paties 
pasaulio? Kam gi Bažnyčia yra 
pasauliui reikalinga? Taikai? 
Pasaulis gali, jei nori, taiką 
įvykdyti ir be Bažnyčios. Nė 
vieno karo Bažnyčia nesutruk
dė, jei jis atrodė esąs naudingas 
vienai kuriai (o gal net ir 
abiem?) pusei. — Socialinei bei 
ekonominei gerovei? Praktika 
kalba kaip tik priešingai. Kraš
tai (pvz. Švedija), valdomi socia
listų (vad. labiausiai atsitolinu
sios partijos nuo Bažnyčios), yra 
pažangiausi socialiniu atžvil
giu. Ir ką čia Bažnyčia galėtų pa
sakyti, ko nežino ar negali pa
sakyti pasaulis? — Kultūrai kur
ti? šioje srityje Bažnyčia gali 
kuo mažiausiai, nes ji neturi jo
kių aiškių kultūrinių idėjų. 
O kai ji pradeda apie kultūrą 
kalbėti, tai viskas susiveda i pa
storaciją (plg. popiežiaus Pijaus 
XII kalbą apie literatūra). Kul
tūrai kurti pasaulis Bažnyčios 
iš tikro nėra reikalingas, ir nau
jųjų laikų kultūra susikūrė ne 
Bažnyčios* vadovaujama, b e t 
kaip tik priešindamasi Bažny
čiai. Galėtume perbėgti visas pa
saulio sritis ir nerastume nė 
vienos, kurioje pasaulis nega
lėtų apsieiti be Bažnyčios. To
dėl kai Bažnyčia šiandien siūly- 
te siūlosi pasauliui pagelbėti, tai 
man visados pasigirsta trunutį 
pakeisti Laplace’o žodžiai: “Ma
dame, Jūsų pagalba man yra ne
reikalinga”. Bažnyčios siūlyma
sis taikos, gerovės, teisingumo, 
kultūros reikalam yra tokios nat 
prasmės, kaip kad Dievas sifily? 
tusi Laplace’ui išspręsti plane
tų sukimosi dėsnius arba šian-

DR. A. PACEVIČIUS
ve vadina maoistais, tačiau nei 
Sovietų Sąjungos, nei Amerikos 
komunistai jiems nepakeliui. Jų 
idealas yra Maotsetungas, Che 
Guevara, Hočiminas. Jų tikslas 
— sugriauti betkokiomis prie
monėm esamą santvarką.

Dar yra daug visokių grupių 
grupelių, tačiau jas visas jungia 
bendras tikslas — pasmerkti 
esamą santvarką.

Praėjusiais metais Ameriko
je vyko demonstracijos šimtinė
je universitetų. Dalyvavo virš 
40.000 studentų. Kanadiečius 
daugiausiai sukrėtė riaušės Sir 
George Williams universitete 
Montrealyje. Apie 200 (dau
giausia juodųjų) studentų iš- 
Trinidad, Guayana... užėmė 
dalį pastatų, sudaužė baldus, 
vertingus skaitytuvo įrengimus 
ir visa tai padegė, demonstruo
dami prieš taip vadinamą rasi
nę diskriminaciją universitete. 
Nuostoliai — virš $3.000.000 
Kanados mokesčių mokėtojams.

Prancūzijoje, ' vadovaujami 
Cohn Bendit, studentai sukilo, 
reikalaudami reformų. Studen
tai laimėjo — atsilikusioje pran
cūzų švietimo sistemoje įvyko 
didžiuliai pakeitimai. Jaunus 
revoliucininkus jungia bendra 
charakteristika — jie visi yra 
nepaprastai nekantrūs. Visa, 
kas sena, nori tuoj pat sunaikin
ti, nors neturi jokios idėjos ar 
konstruktyvaus plano ką toj vie
toj sukurti. Labai gražiai juos 
charakterizuoja vienas Floren
cijos universiteto profesorius: 
“Jie važiuoja i barikadas bran
giais sportiniais automobiliais,

Marksistu ir krikščionių dialogas
Vakaruose yra toksai Milan 

Machovec, čekoslovakas, vienas 
marksistų filosofų, skelbęs 
“žmogiškesnio veido socializmą” 
tada, kai Čekoslovakijoje prasi
dėjo vadinamas “Prahos pava
saris”, kai buvo atleisti varžtai, 
panaikintas teroras, kaustęs tą 
kraštą per daugelį metų Novot
ny diktatūros laikais. Jis laimin
gai išvengė naujos savo krašto 
okupacijos, nes tuo metu buvo 
užsienyje; vėliau atsisakė grįžti 
Čekoslovakijon, pasiliko laisvuo
se Vakaruose ir tapo markistinio 
humanizmo skelbėju. Jis savo 
paskaitose bando derinti mark
sizmą su Vakarų kultūra ir te
mose liečia tokius klausimus, 
kaip mirtis, santykis tarp kan
čios ir laimės kiekvieno indivi
do istorijos šviesoje. Bando jieš- 
koti rakto tikrajam žmogiško
sios egzistencijos sprendimui. 
Jis visada buvo šalininkas dialo
go tarp marksistų ir krikščionių, 
juose aktyviai dalyvavo.

Vakarų Vokietijos Wuerzbur- 
go universitete Machovec skai
tė įdomią paskaitą: “Istorinė 
dialogo tarp marksistų ir krikš
čionių reikšmė”. Norėdamas pa
aiškinti, kodėl paskutiniu metu 
daugelis marksistų vis su dides
niu susidomėjimu žiūri į religi
nę krikščionių tradiciją ir nebe-

vadina jos paprasta “mitologi
ja”, o Kristaus — “mitu”, Ma- 
chovec sako, kad tai įvyko dėl 
tragiškos Stalino laikų koncent
racijos stovyklų patirties, dėl vi
sai naujų problemų, iškilusių 
už Europos, ribų ir dėl nepakan
kamo materialistinės istorijos 
filosofijos pažinimo. Bet dar gi
lesnė šio fakto priežastis yra ta, 
kad mūsų laikų istorijoje pačios 
didžiausios asmenybės, kaip Al
bert. Schweitzer, Teilhard de 
Chardin, Karl Barth ir Jonas 
XXIII, buvo krikščionys. Šios as
menybės mokėjo duoti atsakymą 
į daugelį šio meto iškilusių klau
simų.

Marksizmas, susidūręs su 
krikščionybe akis akin, pasijuto 
neturįs išsamaus atsakymo į pa
grindines paskiro žmogaus prob
lemas, kaip tai nuodėmė, kančia, 
mirtis. Štai dėlko dalis mark
sistų filosofų j ieško dialogo su 
krikščionimis.

Kad yra nuoširdžių marksis
tų, kaip Machovec, kurie jieško 
tiesos, pripažįsta, kad ir krikš
čionybėje yra gero, nėra abejo
nės. Bet praktika parodė, kad 
daugeliu atvejų dialogas tarp 
marksistų ir krikščionių buvo . 
tik monologas, norįs primesti 
krikščionims Markso idėjas.

V. Mar.

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
dieniniam astronautam išaiškin
ti mėnulio kilmę. Kaip Dievas 
pasidarė nereikalingas moksli
niam pasaulio tyrinėjimui, taip 
Bažnyčia darosi nereikalinga 
kasdieniniam pasaulio tvarky
mui. Savo “politinės teologijos” 
kritikoje R. Spaemannas teisin
gai pastebėjo, kad pasaulio sri
tyse “teologija neteikia mum nė 
vieno pagrindo, kuris būtų ge
resnis, negu tas, kurį galime ras
ti ir be teologijos” (“Wort und 
Wahrheit” 1969, nr. 6, p. 491). 
Tai labai taikli pastaba. Kritiš
kiau galvojančiam katalikui 
šiandien kartais net gėda, kaip 
juokingai ne vienas teologas bei 
sielovadis atsiliepia į kasdieni
nius pasaulio reikalus (karas 
Vietname, Biafra, atominė bom
ba, pokalbis su marksistais, 
spaudos laisvė ir t. t.) Tai pri
mena lietuvišką kalambūrą: ‘‘Ei
nu į mišką. — Ir aš! Kertu me
dį. — Ir aš! Darau iš to medžio 
lovį. — Ir aš”... Būtų liūdna, 
kad įsibėgėjęs Bažnyčios šian- 
dienėjimas virstų galų gale ne
apdairiu pasaulio vaikymusi ir 
nuolatiniu kartojimu, esą ir Baž
nyčia yra visur ten, kur ir pa
saulis. Pasaulis tik juokiasi iš 
šitokio vaikymosi bei kartojimo 
“ir aš”, kaip kad ir mes juokia
mės ano lietuviško kalambūro 
pabaigoje.

Ar tai nereiškia, kad Bažny
čia neturi nieko pasauliui pasa
kyti ir negali nieko jam duoti? 
Anaiptol! Minėta lygiagretė su 
Dievu ir šiuo atžvilgiu gali mum 
būti gera gairė. L. Tolstojus yra 
syki gražiai pastebėjęs: “Jei lau
kinis žmogus sukapoja savo sta
bą, tai dar nereiškia, kad Dievo 
nėra; tai tik reiškia, kad Dievas 
nėra medinis”. Jei Laplace’as 
nebuvo reikalingas Dievo išaiš
kinti bei išdėstyti pasaulio sis
temai; tai dar nereiškia, kad 
Dievo iš viso nėra; tai tik reiškia,

jaunimas
nežinodami ko jie nori, bet rei
kalaudami tai tuoj pat”.

Yra nuomonių, kad jaunimo 
sukilimas yra geras ženklas. Gal
vojama, kad jaunimas yra 
skriaudžiamas, išjungiamas iš 
gyvenimo realybės (gyvena per
tekliuje). Esą jis, kaip bendruo
menės grupė, yra išskirtas, pa
klusnus, pasyvus, bet ilgainiui 
kyla noras įsijungti į bendruo
menės gyvenimą. Iš to kyla re
voliucinės tendencijos.

Istorija kartojasi. Kiekviena 
nauja generacija turi judėjimo 
laisvę tik tam tikroje orbitoje, 
laiko bei socialinių sąlygų pa
diktuotoje. Taip vadinamasis 
“generation gap” nuolatos kar
tojasi. Esu tikras, kad mūsų vai
kai turės dar didesnių proble
mų su savo jaunimu. '

Dr. G. Maranon mano, kad 
jaunimo nerimas yra fiziologi
nio pobūdžio. Jaunų žmonių 
raumenys, sąnariai, griaučiai yra 
skirtingi. Jų širdis, arterijos, vi
sas kūnas gali aukotis veiksmui 
be kančios. Nervų sistema pri
taikyta veikimui ir polėkiams. 
Vaizduotė vadovauja mintims. 
Jiems trūksta dvasios stiprybės, 
kilnesnių emocijų, kurios atei
na su subrendimu.

Temistoklis, garsus graikų 
valstybininkas 505-460 m. p. Kr., 
buvo optimistas. Jis sakė: “Iš 
pasiučiausio kumeliuko išauga 
geriausias arklys.”

Išvada: naujų kelių, reformų, 
naujo gyvenimo jieškojimas yra 
jaunimui natūralus siekimas. 
Jis betgi turėtų būti nukreip
tas į gyvenimo tobulinimą, 
ne jo griovimą ar naikinimą.

o

kad Dievas veikia ne kosmolo
giniame pasaulio paviršiuje. Iš
stumdamas Dievą iš savo teori
jų bei hipotezių, mokslas kaip 
tik prisidėjo prie tikros Dievo 
bei pasaulio santykių sampratos. 
Dievas santykiuoja su pasauliu 
ne kaip kamštis su skyle, kuri 
užkemšama Dievu ten, kur mes 
patys jos savo žinojimu bei vei
kimu užkimšti negalime; ne, 
Dievas santykiuoja su pasauliu 
kaip Kūrėjas su kūriniu; kaip 
Kūrėjas iš nebūties, o ne kaip 
puodų žiedėjas iš molio ar ko
kios ten “pirmapradės medžia
gos” (T. de Chardin). Nužiesti 
vieną daiktą iš kito gali ir gam
tos bei žmogaus jėgos; Dievas- 
Kūrėjas čia tikrai nėra reikalin
gas. štai ką mokslas yra šiandien 
atskleidęs, atverdamas mum 
akis gilesniam Dievo-Kūrėjo per
gyvenimui, nes Dievas-Kūrėjas 
yra nepalyginamai augštesnis už 
platonišką demiurgą arba žie- 
dėją.

Lygiai taip yra dabar ir su 
Bažnyčia. Bažnyčios pagalbos 
nereikalingumas pasaulio kas
dienai dar anaiptol nepaneigia 
jos būtinybės pasauliui kain to
kiam. Jis tik parodo, kad ši bū
tinybė glūdi ne ten, kur ji šian
dien dažnai regima, būtent: ne 
pasaulio sričių santykiuose vie
na su kita, bet pasaulio santy
kiuose su Dievu. Pasaulis tįso 
piktenybėje ir yra Dievo teismo 
objektas todėl, kad jis gyvena 
nugara j Dievą. Atgręžti ji vei
du į Dievą yra pagrindinė Baž
nyčios pasiuntinybė. Bažnyčia 
yra ne taikos, ne gerovės, ne ly
gybės, ne kultūros vykdytoja, 
bet išganymo nešėja. Visa pa
saulio kasdiena esti išganymo 
perkeičiama, bet šios kasdienos 
keitimas pats savyje išganymo 
nekuria. Solovjovas prasmingai 
leido savam antikristui įvykdy
ti pasaulyje taiką, gerovę ir vie-

Toronto “Gintaro“ tautinių šokių grupė su savo vadovais ir akordeonistais. Kairėje Rita Narušytė-Karasiejienė, R. Cherry, E. Norkus; 
dešiniajame krašte — J. Karasiejus, A. Dimskis ir A. Paškauskas. Viršuje — septinta iš dešinės D. Balsytė. Nuotr. Baltrūno
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Toronto estų mokinės ruošiasi pasirodymui scenoj savo šventėj

Interview vietoje

nybę, norėdamas tuo pasakyti, 
kad visų šių dalykų buvimas pa
saulio neišgano; priešingai, jis 
gali pasauli kaip tik toliau nu
gręžt! nuo Dievo ir nuo Kristaus, 
ko Solovjovo antikristas kaip tik 
ir siekė (plačiau apie tai “Niek
šybės paslaptis”, Brooklyn 1964, 
p. 198-231). Klaida tad yra di
deliu uolumu imtis socialinių 
darbų, o pamiršti arba bent pa
stumti i šalį maldą, sakramen
tinę praktiką, atgailą. Kitaip ta
riant, klaida yra santykių su 
žmogumi neremti ir nekildinti 
iš santykių su Dievu. Kas sako
si mylįs Dievą, o nemyli arti
mo, tas yra melagis (pig. 1 Jon. 
4,20), nes Dievo meilė savaime 
veda į žmogaus meilę. “Dievo 
akivaizdoje nėra nieko svarbes
nio kaip aš, o Jo akivaizdoje aš 
nesu svarbesnis kaip kitas” (R. 
Spaemann, t. p. 490). Ir šis visų 
asmenų lygus svarbumas Vieš
pačiui kaip tik ir riša mus vieną 
su kitu. Todėl kas sakytų mylįs 
artimą, o nemylįs Dievo, tas ir
gi būtų melagis.'nes tokiu atve
ju jis mylėtų ne artimą, bet tik 
— sėbrą, kaip tai regime komu
nistinėje etikoje, nesugebančio
je apimti visų žmonių, net ir 
priešų taip labai pabrėžiama 
meile' žmogaus meilė be Dievo 
meilės virsta žmogaus idėjos, 
bet ne realaus žmogaus meile 
pagal aną vieno iš Dostojevskio 
veikėjų (Miusov) principą: “Aš 
sutinku būti nukryžiuotas iš 
meilės žmonijai, bet aš negaliu 
24 valandų išbūti viename kam
baryje su žmogumi.” Tokios so
cialinės sėbro ar žmonijos mei
lės yra pilnas pasaulis, ir Baž
nyčia tokiai meilei nėra reika
linga. Tačiau Bažnyčia yra būti
na pasauliui, kad parodytų bei 
vykdytų tikrą artimo meilę; ar
timo, kuris neišsisemia sėbru ar 
idėja, bet apima kiekvieną žmo
gų, net ir tą, kuris mūsų neken-
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čia ir mus persekioja. Pasauliui 
nereikia Bažnyčios kaip pagal
bininkės kasdienai, bet pasauliui 
reikia Bažnyčios kaip vilkėtojos 
Kristumi; vadinasi, kaip išga
nymo skleidėjos. Stumdamas 
Bažnyčią iš kasdieninių savo 
sričių, pasaulis tuo pačiu veda 
ją i jos išganomosios sąmonės at
budimą bei stiprėjimą. Pasaulio 
akivaizdoje pradedame suvokti, 
kad Bažnyčios pasiuntinybė iš 
tikro yra žymiai gilesnė, negu 
šiandien taip daugelio peršamas 
veiklumas kasdienos dalykuose, 
net jeigu šie dalykai ir liestų 
žmogų su jo teisėmis bei parei
gomis.

Leiskite man, mielasis kunige 
Pranai, užsklęsti šį mano ato- 
liepį į Jūsų klausimą sovietų ra
šytojo Andriaus Ziniavskio žo
džiais; rašytojo, kuris šiandien 
sovietų Rusijoje persekiojamas 
ir kalinamas, kuris tačiau pui
kiai įžvelgė žmogaus būseną pa
saulyje ir todėl ją išreiškė šito
kia nepaneigiama formule: “Rei
kia tikėti ne dėl seno įpročio, ne 
dėl mirties baimės, ne šiaip dėl 
viso ko, ne todėl, kad mus kas 
nors verčia ar mum grasina, ne 
dėl humanistinių principų, ne 
sielai išgelbėti, ne originalumo 
dėlei. Reikia tikėti visiškai pa
prastai todėl, kad Dievas yra” 
(cit. “Wort und Wahrheit” 1969 
m., nr. 6, p. 495). Dievo buvimas 
— štai kas yra tikėjimo pagrin
das. Ir kaip tik šį — tokį pa
prastą — pagrindą pradedame 
šiandien pamiršti, teikdami Baž
nyčiai visokių (kaip tik Ziniavs
kio minimų) įmanomų ir neįma
nomų paskatų, o pamirštame 
aną vieną tikrąjį, būtent: Dievo 
buvimą. Nuosekliai tad tas pats 
Ziniavskis toliau ir sako: “Mes 
labai ilgai galvojome apie žmo
gų. Jau laikas pagalvoti apie 
Dievą” (t. p.). Manau, kad šis jo 
posakis yra nuostabiai taikli gai
rė tolimesniam Bažnyčios ke
liui; keliui, kurio pasaulis neran
da, bet kurį jam Bažnyčia kaip 
tik gali ir turi rodyti.*

Jus nuoširdžiai gerbiąs —
Antanas Maceina

TAUTINIAI ŠOKIAI IR ŠOKĖJAI
Vienas labiausiai jaunimo mė

giamų užsiėmimų yrą tautiniai 
šokiai, čia sueina beveik to pa
ties amžiaus mergaitės ir ber
niukai, čia puoselėjamas jude
sys, ritmingų muzikos garsų ly
dimas, čia sueina draugai arba 
čia visi tampa draugais, šokėjai 
virsta grupe, nebedalomu vie
netu ir, kol jų amžius ir jėgos 
leidžia, laikosi drauge. Sava ap
linka ir nuolatinė draugystė 
dažnai tampa natūralia sąlyga 
orientuotis Į lietuvišką šeimą. 
Susiorganizavusi grupė mokosi 
ir stengiasi būti pajėgi lipti į 
sceną, kur parodo savo gabu
mus bei pasiruošimą. Neretais 
atvejais grupė šoka ne vien sa
viesiems, bet ir plačiausiai kraš
to visuomenei koncertų ar šokių 
festivalių metu, specialiose iš
vykose, kurias organizuoja ne
lietuviai. Tada jaunutis šokėjas 
ar šokėja jaučiasi pilnu savo 
tautos atstovu ir reikia tik svei
kinti tą pakilusią nuotaiką bei 
norą lietuviams gerai atstovau
ti. Šitoje vietoje judesiais išsa- 

. komas lituanistinis auklėjimas 
ir jo pasekmės. Scena tampa lie
tuviškumo skleidėja.

Šokėjų apranga
Šokėjų grupių vadovai turėtų 

tik būti atsargūs ir rūpintis, kad 
jų grupių išorė — drabužiai, 
apavas, plaukai ir grimas — ati
tiktų lietuvišką charakterį .be 
sudarkymo vieno ar kito tautos 
folklorinio pagrindo. Reikėtų 
stengtis priartėti prie lietuviš
kosios išvaizdos, aprašytos ir 
iliustruotos specialistų tai sri
čiai skirtoje literatūroje. Kaž
kurios naujovės, dabar iš oku
puotos Lietuvos ateinančios, ne- 
visada reiškia lietuviškumą. Va
dovai čia turėtų būti budrūs ir 
žinoti, kaip ir ką nuo ko atskir
ti. šokantysis jaunimas šoka vi
sokiuose apdaruose. Taipgi šo
kių vadovai turėtų būti labai at
sargūs kurdami “naujus tauti
nius šokius” arba į visiems jau 
žinomus įvesdami tam tikrų nau
jų figūrų, kad tik grupė skirtų
si nuo kitos tą patį šokį šokan
čios grupės. Ne įvairumas čia 
lemia šokio grožį ar pasiseki
mą, bet paties šokio atlikimas. 
Ne šokių kiekybė lems grupės 
iškilimą, bet kiekvieno pasiimto 
šokio kruopštus išbaigimas, įti
kinąs žiūrovą, kad siekiama to
bulybės. Reikia siekti kiek ga
lint augštesnio meninio lygio, 
kuriame kiekvienam šokėjui bus 
sunkiau, bet kiekvienas jaus

PRANEŠIMAS ŠVIETIMO REIKALU
1. Praėjusių šeimos ir švietimo 

Metų proga dėmesys buvo atkreiptas 
i lietuviškąją šeimą. Išryškėjo dauge
lis problemų, tačiau mažai tesurasta 
konkrečių būdų šeimai padėti. Ver
tingiausia sugestija bene buvo Įkur
ti Bendruomenės apylinkėse šeimų 
ratelius, kurie ir būtų pagrindiniai 
vienetai Įvairioms problemoms nag
rinėti. Tokių ratelių tolimesnis plė
tojimasis privestų prie šeimų vasaros 
stovyklų. Tai atlikti iš centro neįma
noma. Todėl prašome kraštų bend
ruomenių vadovybes tuoj pat imtis 
tokių ratelių organizavimo, i ta dar
bą Įtraukiant vietines organizacijas 
ir kitus veiksnius, sakysime, lietuviš
kas parapijas.

2. švietimo ir šeimos Metų proga 
pradėjome duoti mokytojams atžy- 
mėjimo diplomus. Mūsų pageidavi
mas būtų tą tradiciją tęsti pagal tas 
pačias taisykles. Tam reikalui at
spausdinome nuolatinius diplomų 
blankus žalios ir rudos spalvos. Be 
to, kaikuriems kraštams pageidau
jant, dar atspausdinome ir trečios 
spalvos diplomus mokyklų rėmėjams. 
Pastariesiems duoti nesurašėme jo
kių taisyklių — prašome kraštų va
dovybes juos duoti savo nuožiūra. 
Blankus užsisakyti pas mus.

3. švietimo ir šeimos Metų proga 
JAV LB švietimo taryba savo ^švie
timo Gairių” leidinį padarė periodi
niu spaustuvėje spausdinamu žurna
lu. Jis išeis kiekvienų metų rudenį ir 
pavasarį, t. y. du kartus į metus. Me
tinė prenumerata — $2. Nuoširdžiai 
raginame visuose kraštuose šį leidinį 
prenumeruoti. Adresas: Mr. P. Mal- 
deikis, 1836 So. 49 Court, Cicero, Illi
nois, 606550, USA.

4. Kanados LB švietimo komisija 
yra išleidusi kelis šimtus skaidrių iš 
Lietuvos geografijos, istorijos ir kitų

daug gilesnį pasitenkinimą, 
šokdamas ne vien kūnu, bet ir 
siela.

Toronto “Gintaras”
Hamiltono “Gyvataro” dvide

šimtmetį aną savaitę sveikinęs 
Toronto “Gintaras”, vadovauja
mas Juozo Karasiejaus, Ritos 
Narušytės - Karasiejienės, talki
namas D. Balsytės ir Vyt. Tu- 
rūtos, ruošiasi po vasaros atos
togų minėti savo 15 metų su
kaktį. Grupė išaugo iš Toronto 
skau'tų-čių tautinių šokių gru
pės, kurią tuomet globojo skau
tų vadovybė, parūpinusi ir 
trūkstamų drabužių. Dabartiniai 
šokių vadovai toje grupėje išau
go, pamėgo šokio meną, prisiri
šo prie to darbo, baigė tautinių 
šokių mokytojams paruošti kur
sus ir dabar sėkmingai reiškia
si, kaskart vis naujų šokėjų 
įtraukdami, vis savo repertuarą 
plėsdami. Toronto “Gintaras” 
jau yra šokęs beveik visose lietu
vių kolonijose ir daugelyje tau
tinių šokių festivalių. Su dide
liu pasisekimu grupė pasirodė 
su savo nauju trilypiu sąstatu š. 
m. Vasario 16 minėjime, kur da
lyvavo 60 šokėjų. “Gintaras” šo
ko ir š. m. balandžio 4 d. St. 
Lawrence Centre Folk Arts Ca
rousel programoje, kaip vienas 
geriausių vienetų, galinčių duo
ti dalį programos. “Gintaras” 
šiuo metu susideda iš trijų ats
kirų grupių — vyresniųjų, jau
nesniųjų ir pačių mažųjų. Šito
kia organizacija vadovams pa
ranki tuo, kad visuomet yra pa
kaitos, ir patys mažieji jau pra
tinami šokti dažnais atvejais 
bendruose šokiuose su vyres
niaisiais.

Reikia tikėtis didesnio pasi
rodymo “Gintaro” sukakties pro
ga ateinantį rudenį. Tam ruo
šiamasi gana intensyviai. Kol 
dar yra tokių grupių vadovų ei
lėse noro ir entuziazmo lietu
viškam šokiui, kol dar nesako
ma “ten be manęs apsieis”, nė
ra abejonės, kad tautinių šokių 
patrauklumas nemažėja. Kas
met vis prisideda nauji šokėjai 
ir šokėjos. Yra tad vilties, kad 
grupės plėsis ir tobulės, kad jų 
vis daugiau atsiras. Tegu “visi 
šoka”, kaip viena mamytė šio 
laikraščio skiltyje yra išsireiš
kusi. Svarbu tik, kad šokiai iš
laikytų lietuvišką charakteri ir 
veiktų jaunimą kaip viena iš li
tuanistinio auklėjimo priemo
nių. Č. S.

dalykų. Turėdama galvoje tų skaid- 
kių naudingumą ne tik mokyklai, bet 
ir jaunimui, PLB švietimo taryba, ga
vusi pašalpą iš JAV Lietuvių Fondo, 
nutarė po vieną rinktinę skaidrių se
riją nusiųsti kiekvienam kraštui ne
mokamai. Prašome pranešti tikslų ad
resą, kuriuo reikėtų minimas skaid
res siųsti.

5. Okupuotoje Lietuvoje šiemet 
ruošiamasi paminėti Lenino 100-ji 
gimtadieni. Labai tiktų ta proga vi
sose mokyklose ir jaunimo organiza
cijose turėti specialias pamokas, pa
skaitas ir diskusijas, nušviečiančias 
tą žalą, kurią šis žmogus padarė ne 
tik lietuvių tautai, bet ir visai žmoni
jai. Tam reikalui tiktų panaudoti ' 
puikų dokumentini Svetlanos Stati
naitės ką tik išėjusi leidinį “Only 
One Year”.

6. Laikraščiai ir įvairios instituci
jos dažnai kreipiasi i PLB švietimo 
tarybą, prašydami informacijų apie 
mūsų švietimo būklę laisvame pasau
lyje. Todėl prašome mokslo metų 
gale painformuoti mus, duodant pa
grindinius statistinius duomenis apie 
švietimo būklę Jūsų krašte. Laukia
me atsiliepiant —
PASAULIO LIETUVIU BENDRUO

MENES ŠVIETIMO TARYBA

DEKOJAME VISIEMS, kurie 
neraginti atsilygino už “Tėviš
kės Žiburių” siuntinėjimą. Ypač 
dėkingi esame tiems, kurie at
siuntė rėmėjų prenumeratas po 
$10 arba pridėjo auka prie me
tinės prenumeratos. Jie paleng
vino laikraščio leidėjų rūpesčius 
kainų kilimo laikotarpyje. Yra 
dar nemažai skaitytojų, neatsi
lyginusių už “Tž”. Laukiame ir
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DAINŲ ŠVENTĖ
Jubilėjine vadinama dainų šventė 

Vilniuje įvyks liepos 18-19 d.d. Ofi- 
daliai ji yra skiriama Lenino šim- 
tajam gimtadieniui, bet minima ir 
kita sukaktis — Stalino “saulės” at
vežimo Lietuvon trisdešimtmetis. 
Šiai sukakčiai Vilniaus “Dailės” kom
binatas jau pagamino žalvarinį sky-

kos bus atliktos šią vasarą Kuršių 
mariose tarp Juodkrantės ir Perval
kos. Spėjama, jog gintaringas sluogs- 
nis marių dugne yra 5-15 metrų gy
lyje nuo vandens paviršiaus. Suras
ti goriausiems gintaro klodams nu
matoma iškelti žemsiurbėmis apie 
30.000 kubinių metrų Kuršių marių 
dugno uolienų.

dą, kuris bus pritvirtintas prie Vil
niaus filharmonijos pastato sienos. 
Dainų šventės išvakarėse Vilniuje, 
Kalnų parke, bus surengtas liaudies 
ansamblių dainų ir instrumentų ge
gužinės pobūdžio koncertas, papėdė
je veiks lietuviškų patiekalų ir liau
dies meistrų gaminių mugė. “Kom
jaunimo Tiesos” 66 nr. ministerių ta
rybos pirmininko pavaduotoja ir dai
nų šventės organizacinio komiteto 
pirm. L. Diržinskaitė-Piliušenko su
pažindina su ansamblių pasirodymo 
tikslu: “Liepos mėnesį minėsime Ta
rybų valdžios trisdešimtmetį. Todėl 
manome, jog visų darbų derlius, kurį 
vaizduos ansambliai, geriausiai sim
bolizuos leninizmo idėjų triumfą. An
samblių pasirodyme norime meniškai 
įprasminti revoliucines darbininkiškų 
gegužinių tradicijas, jų pobūdį...” 
Dainų šventė sekančią dieną Vingio 
parko estradoje turės vyru, rv'erų, 
vaikų ir mišrius chorus, kaino ka
pelą. L. Diržinskaitė-Piliušenko džiau
giasi naujais kūriniais Lenino gar
bei — R. Žygaičio kantata “Leni
nui, Tėvynei — širdies daina”, 
Tamuliūno daina apie Leniną. Ji taip
gi tikisi 20.000 dainininku gretose 
matyti ir “pažangiųjų” JAV lietu
vių choristų grupę. Liaudies rcenn 
rūmų direktoriaus pavaduotojas Al
gimantas čižauskas “Gimtojo Kraš
to” puslapiuose daugiau pabrėžia J. 
Gruodžio harmonizuotą liaudies dai
ną “Aš ne uliot atėjau”, J. Nauja
lio — “Oi žiba žiburėlis”, M. Pet
rausko sukomponuotą dainą “Gaudžia 
trimitai”, č. Sasnausko — “Kur bėga 
Šešupė”. Dirigentų gretose bus K. 
Kaveckas, J. švedas, B. Dvarionas, 
J. Dautartas, J. Gaižauskas, P. Be- 
keris ir kt. Liepos 19 d. stadione 
įvyks šokių dienos programa “Po 
tėviškės dangumi”, kurios pirmoji 
dalis “Šoksim šokimėli” skiriama 
Lietuvos etnografinių sričių liaudies 
šokiams, antroji dalis “Subatvakary-

NEIŠSAMUS ŽEMĖLAPIS
Vakarų spaudoje jau buvo pasiro

dę pranešimų apie netikslius Sovie
tų Sąjungos žemėlapius, kuriuose iš
kreipiamos upių vagos, geležinkelių 
linijos, nukeliami j kitas vietas iš
tisi miestai. Toks “strateginis” kvai
liojimas, matyt, buvo įsakytas ir 
“Minties” leidyklai, neseniai išlei
dusiai red. L. Kokštienės, J. Iš
kausko ir dail. G. Marengolco pa
ruoštą “Lietuvos TSR turistinį že
mėlapį”. “Tiesos” balandžio 1 d. lai
doje J. Martišius leidėjams priekaiš
tauja: “Žemėlapyje visai nėra kelio 
iš Vilkaviškio į Kudirkos Naumies
tį, kuris pažymėtas TSRS autokelių 
atlase. Visiškai nenurodytos vieto
vės, per kurias eina tankus kelių 
tinklas į pietus nuo Vilniaus — pa
žymėtos tik Lietuvos TSR pasienio 
vietovės; nenurodyta nė vieno kelio, 
išeinančio iš Lietuvos teritorijos, to
limesnė kryptis, ir todėl žemėlapy
je nematyti, prie kokio kelio yra 
Medininkai. Geležinkelis nuo Kap
suko (Marijampolės, V. Kst.) į Aly
tų kažkodėl visai neina per šešto
kus ...” Nuskriausti ir miestų pla
nai, neturintys gatvių pavadinimų, 
išskyrus keturias išvardintas Kau
no gatves. Nutylimos ir istorinės 
vietovės: “žemėlapyje nesuprasi, 
koks muziejus jame pažymėtas tarp 
Maišiagalos ir Žaslių, kur yra pilis 
— Medininkuose ar Tabariškėse, ko
kios pilys yra prie Nemuno žemiau 
Kauno. Nepažymėta net senoji Lie
tuvos sostinė Kernavė. Kur ir kokie 
yra piliakalniai, garsūs medžiai ar ki
tokį paminklai ir kaip prie jų pri
važiuoti ar prieiti — iš šio žemėla
pio nesužinosi__” Susidaro Įspū
dis, jog šis turistinis žemėlapis bus 
pardavinėjamas ne tik vietiniams ke
liauninkams, bet ir svečiams iš užsie
nio.

STUDENTAI IŠ JAV

Hamiltono moksleivių ateitininkų išvyka Kanados sostinėje prie Otavos upės

Hamiltono ateitininkai sendraugiai gegužės 2, 
šeštadienį, 7.30 v. v. Jaunimo Centre rengia
TRADICINIUS KARTŪNŲ BALIAUS ŠOKIUS
PROGRAMOJE: 1. mergaičių choras,

2. jaunas dainininkas stud. J. Vaškevičius iš Toronto,
3. tautinių šokių grupė "Gyvataras",
4. Dominico Ferri orkestras,
5. turtingas bufetas ir loterija.
Programa prasidės punktualiai 7.30 vai. vakaro.
įėjimas: suaugusiems — $2.50, studentams — $1.00
Maloniai kviečiami visi atsilankyti Į šį didįjį pavasario parengimą.

RENGĖJAI
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je” — pramoginiams šokiams, čia 
dalyvaus senimo, jaunimo ir vaikų 
grupės. Trečiojoje dalyje bus atlik
ti vestuviniai šokiai — “Sadutė”, 
“Rezginėlė” ir kiti paruošti choreo
grafų J. Lingio, J. Gudavičiaus, M. 
Vaitulevičiūtės, K. Motuzo, K. Poš- 
kaičio ir T. Petreikio. Stilizuotų tau
tinių drabužių eskizus šventės daly
viams sukūrė dailininkai Regina Son- 
gailaitė ir Juozas Balčikonis. Dainų 
šventės proga Vilniaus parodų rū
muose bus atidaryta respublikinė 
liaudies dailės paroda. Dainų ir šo
kių programose dalyvaus apie 30.000 
saviveiklininkų.

LIETUVIŠKAS GINTARAS
Z. Garunkštytė “Valstiečių Laik

raščio” 35 nr. paskelbė lietuviškam 
gintarui skirtą straipsnį “Ir barsto 
krantą gintarais”. Pagrindiniu šio ra
šinio šaltiniu buvo jos pasikalbėji
mas su geologijos ir mineralogijos 
mokslų kandidatu Vladu Katinu, jau 
daugeli metų tiriančiu gintaro pro
blemas. Jo nuomone, gintaro pra
džios tenka jieškoti Skandinavijos 
pusiasalio pietinių šlaitų medžių 
prieš 50 milijonų metų išsiliejusiuo
se sakuose. Gintarą nešė požeminė 
senovinė upė, daugiausia jo palikda
ma dabartiniame Sambijos pusiasa
lyje prie Karaliaučiaus, kur šiandien 
jau veikia gintaro kasyklos. Kadan
gi tuo metu nebuvo Neringos, o tik 
atskiros jos seklumos, dalis gintaro 
turėjo atsidurti Kuršių marių dugne, 
šią savo teoriją V. Katinas remia 
archyviniais duomenimis. Pasirodo, 
jau 1860 m. vokiečių firmos buvo 
nusipirkusios teisę jieškoti gintaro 
Lietuvos teritorijoje. Prie Juodkran
tės ir Kuršių mariose jos per metus 
rasdavo 60-90 tonų gintaro, šį pro
jektą vokiečiai sustabdė, kai maž
daug 1890 m. Sambijos pusiasalyje 
buvo pradėta kasmet iškasti apie 400 
tonų gintaro. Didesni jo kiekiai bū
tų sumažinę gintaro kainas pasauly
je. 1928 m. vokiečiai vėl kreipėsi į

“Gimtojo Krašto” pranešimu, Vil
niuje viešėjo dvi didelės Wisconsin 
universiteto studentų grupės. Sve
čiai susipažino su kultūriniais bei is
toriniais senojo Vilniaus paminklais, 
susitiko su lietuviais studentais. Jie 
taipgi buvo priimti kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijoje. Smul
kesnių duomenų nepateikiama. Iš 
pranešimo neaišku, kas organizavo 
amerikiečių studentų išvyką į Sovie
tų Sąjungą, kokių politinių pažiūrų 
buvo ekskursijos dalyviai.

MOKYKLOS GRAŽUOLĖ
Telšių žemaitės vidurinė mokyk

la šiemet pirmą kartą išsirinko sa
vo gražuolę, kuriai buvo statomas 
reikalavimas ne tik būti gražia, bet 
ir išprususia, puikia pašnekove, 
grakščia šokėja. Pirmąjį prizą ir gar
bės vainiką konkursiniuose gražuo
lės Tikimuose laimėjo Xa klasės mo
kinė Sigutė Geribaitė. Ji su R. Run
giu taip pat išsikovojo mokyklos ge
riausios šokėjų poros vardą.

UTENOS ŠIMTAMEČIAI
Utenos rajono šeimaties apylinkė

je šimtąjį gimtadienį atšventė Mo
nika žilėnienė, Spitrėnų apylinkėje 
— Ona Andrusevičienė, Antalgės 
sovchoze — Vincas Kutka, Leliū
nuose — Teofilė Matukienė. Kuktiš
kių kolchoze gyvenanti Ona Devei
kienė pradėjo 105-tuosius metus.

KLAIPĖDOS VANDENVIETĖ
Kaimo pramoninės statybos pro

jektavimo institute vyr. inž. L. 
Apuoko vadovaujami darbuotojai 
paruošė Klaipėdos t r e č i o s ios van
denvietės projektą. Jam Įgyvendinti 
prie Kuršių marių bus iškasti trys 
kanalai, tarp kurių bus trys gręžinių 
eilės. Jų kiekviena per parą tieks 
iki 40.000 kubinių metrų vandens. 
Įrengimo darbai jau pradėti.

LIETUVIŲ PRANEŠIMAI
Tarprespublikiniame seminare Al

ma Atoje buvo aptarti pramonės ga-

g HAMILTON
KLB HAMILTONO APYL. RINKIMINĖ KOMISIJA 
skelbia rezultatus rinkimų, įvykusių 1970 m. balandžio 12 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Balsų dauguma į KLB Hamiltono apylinkės 
valdybą 1970-71 metams išrinkti:

1. Martinkutė, Silvija ------------------------- 222 balsais
2. Verbickaitė, Lina --------------—1--------- 219 „
3. Mileris, Kazys -__ — 196
4. Lesevičius, Pranas ------------------   184 „
5. Mikšys, Kazys ------------------------------- 171
6. Krištolaitis, Juozas----------------------------167 „
7. Stasiulis, Otonas ___________________  151 „

Kandidatais liko:
1. Kačinskas, Stasys --------------------------- 137
2. Borusienė, Marija ............ ...........—....... 92 „

Į kontrolės komisijų išrinkti:
1. Kėžinaitis, Vincas---------------------------- 204 „
2. Samus, Stella ____ _—.■---- ------ ------- 184 „
3. Bajoraitis, Juozas ------ .------------------- 181 „

Kandidatu liko:
Morkūnas, Vytautas ---- ----------------------- 104 „

Rinkiminė komisija, sudaryta iš E. Kybartienės, P. Kanopos ir 
P. Masio, nuoširdžiai dėkoja prel. dr. J. Tadarauskui už leidimą ne
mokamai pasinaudoti parapijos sale ir visiems prisidėjusiems prie 
sėkmingo rinkimų vykdymo.

Rinkiminė komisija
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Hamiltono lietuvių meno vienetą "GYVATARĄ" bei 
jo vadovę ponią GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ nuo
širdžiausiai sveikina jų 20 metų didelio lietuvybės dar
bo sukakties proga visų apylinkės lietuvių vardu —

§ KLB St. Catharines apylinkės valdyba

II1IIPUT RADIO & KNIbn I TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028
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nepriklausomos Lietuvos vyriausybę, 
prašydami teisės jieškoti gintaro Lie
tuvos teritorijoje, šį kartą jų pra
šymas buvo atmestas, o gintaro rei
kalais ėmė domėtis speciali lietu
viška akcinė bendrovė, savo dienas 
užbaigusi bankrotu, žvalgomuosius 
darbus Kuršių mariose geologai at

miniu įpakavimo suvienodinimo, po
ligrafinio atlikimo ir spausdintos 
reklamos klausimai. Pranešimus pa
darė Lietuvos eksperimentinio taros 
ir įpakavimo konstravimo biuro at
stovai — leidybinio skyriaus vadovė 
J. Baronienė, vyr. konstruktorius M. 
Kairys, vyr. inž. St. Zuzevičius, gra-

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

TRADICINIAI KARTŪNO BA
LIAUS ŠOKIAI gegužės 2 d. Jauni
mo Centre. Dainuos 60 mergaičių 
choras, jaunas solistas stud. J. Vaš
kevičius iš Toronto ir šoks mūsų iš
kilioji tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras”, vad. G. Breichmanienės. Veiks 
turtingas bufetas, paruoštas M. šiu- 
lienės. Visi kviečiami dalyvauti.

HENRIKAS LEPARSKAS CHML 
radijo stoties buvo parinktas iš 86 
moksleivių skristi “Air Canada” lėk
tuvu ir stebėti saulės užtemimą kar
tu su reporteriais ir mokslininkais. 
Globėju buvo Tom Cherrington, Ac
tion Line vedėjas.

DANUTĖ LATAUSKAITĖ susižie
davo su Algiu Enskaičiu. Jų ves
tuvės įvyks birželio mėn. Abu busi
mieji jaunavedžiai yra aktyvūs jau
nimo organizacijų nariai ir abu pri
klauso dramos teatrui “Aukuras”. 
Danutė šį pavasarį baigia mokytojų 
seminariją, o Algis yra baigęs Ryer- 
šono institutą Toronte, šiuo metu tu
ri atsakingą darbą vienoje Hamilto
no Įmonėje. J. P.

MOTINOS DIENA bus minima ge
gužės 10, sekmadienį. Paskaitininke 
pakviesta iš Toronto dr. A. Gustai
nienė. Vysk. M. Valančiaus šeštadie
ninė mokykla, vadovaujant mokyt. 
A. Mikšienei, ruošiasi atlikti meni
nę programą.

PARAPIJOS CHORAS yra suti
kęs dalyvauti St. Catharines lietu
vių skautų ruošiamose tradicinėse 
Joninėse. I šį parengimą suvažiuoja 
daug tautiečių iš viso Niagaros pus- 
siasalio. Mūsų choras, vad. muz. A. 
Paulionio, uoliai ruošia specialų dai
nų repertuarą.

VITALIUS IR MARYTĖ KAZ
LAUSKAI išvyko dviejų savaičių po
ilsiui į Floridą. Pakeliui žada ap
lankyti Vašingtone gyvenančią, anks
čiau buvusią uolią Hamiltono lietu
vių parengimų dalyvę ir kalbėtoją 
už pavergtų tautų išsilaisvinimą ra
dijo komentatorę Edith Hyder. Ji 
yra ištekėjusi už Amerikos diplomato 
ir gyvena jos sostinėje. K. M.

“THE SPECTATOR” dienraštis ba
landžio 3 d. laidoje paskelbė ilgoką 
aprašymą teisminės bylos, liečiančios 
Oną Kudžmienę, kuri buvo ištekėjusi 
už antro vyro, nes gavo žinią apie pir
mojo mirtį 1952 metais. Pasak jos, 
Juozas Kudžma 1944 m. buvo vokie
čių paimtas darbams, vėliau pateko 
į rusų rankas — į Sibirą. Apie jo 
mirtį buvo gavusi net oficialų doku
mentą iš vokiečių įstaigų. Vėliau ne
tikėtai per gimines gavusi “mirusio” 
vyro laišką ir pradėjusi antrosios 
santuokos panaikinimo bylą. Teisėjas 
antrąją santuoką panaikino. Dabar O. 
Kudžmienė, pagal imigracijos taisyk-

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ TAUTOS ŽUDYMO 

paroda, globojama ALTos, įvyks bir
želio 13—20 d. d. Čikagoje, Sheraton 
viešbutyje. Platesnių informacijų 
spaudos konferencijoje suteikė dr. 
I. Kriaučeliūnas, Z. Kolba, A. Valė- 
nas. Parodos 29-niuose dideliuose 
skyduose bus išstatytos 686 nuotrau
kos, 31 karikatūra, 25 žemėlapiai, 16 
diagramų ir 53 dokumentų kopijos. Į 
atidarymą kviečiami žymieji ameri
kiečių politikai. Vėliau paroda bus 
perkeliama į kitus JAV miestus. Jos 
šūkis — “Pažinkime savo priešą ko
munizmą!”

IV DAINŲ ŠVENTĖS repertuaras 
jau atspausdintas ir išsiuntinėtas da
lyvauti užsiregistravusiems chorams. 
Muzikinė komisija prašo neužsiregis
travusius chorus paskubėti, kad jie 
dar prieš vasaros atostogas galėtų su
sipažinti su repertuaro dainomis ir 
rudenį pradėti pasiruošimą. Regist
ruoja Petras Armonas, 4538 So. 
Hermitage Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

“LITUANUS” ŽURNALAS buvo 
išstatytas balandžio 13—17 d. d. Čika
gos Conrad Hilton viešbutyje įvyku
sioje tarptautinėje periodinių leidi
nių parodoje, kurią surengė A.. P. 
Wales organizacija iš Londono, ši 
paroda sutraukia daugiau kaip 3.000 
universitetų bibliotekų vadovų.

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI 
Čikagoje ir šiemet skirs stipendijas 
studentams. Prašymų blankai gauna
mi Balzeko Lietuvių Kultūros Muzė- 
juje. Juos reikia užpildyti ir pasiųs
ti iki balandžio 30 d. stipendijų ko
misijos pirm. dr. J. B. Jerome, 6720 
So. Campbell Ave. Stipendijų laimė
tojai bus paskelbti gegužės 17 d. Am- 
basador viešbutyje rengiamame LP 
Rūmų metiniame pobūvyje.

MOKSLEIVIŲ DARBŲ parodą Či
kagos Jaunimo Centre gegužės 3 d. 
rengia lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos ALIAS Čikagos skyrius. 
Informacijas gimnazijose besimokan
tiems lietuviams teikia pirm. Vikto
ras Jautokas tel. 778-0699 Čikagoje.

NATIONAL CENTER FOR VO
LUNTARY ACTION įstaigai, kurios 
uždavinys yra skatinti amerikiečių sa
vanorišką įsijungimą į vietines prob
lemas, prez. R. Niksonas paskyrė 104 
direktorius. Jų tarpe yra ir FiladeL 
fijos lietuvis advokatas Antony W. 
^Novasitis (Novasaitis), Pensylvanijos 
valstijos prokuroro pavaduotojas, lie
tuvių respublikininkų tarybos pirmi
ninkas, veiklus Filadelfijos LB apy
linkės narys.

LIETUVIŲ ISTORIKŲ DRAU
GIJOS jaunimo sekcija Čikagoje sa
vo susirinkime išklausė Jūratės Ja- 
saitytės pranešimo “Gediminas kelia 
krašto kultūrą”, šią temą diskusijo
se papildė jaunas istorikas Romas 
Misiūnas, dėstąs Rusijos istorijos ap
žvalgą Yale universitete ir ruošias 
ten doktoratą tema “Rusijos ir Šve
dijos santykiai 1772-78 m.”

Argentina
KORDOBOS LIETUVIŲ DIENAS 

rugpjūčio 8—9 d. d. rengia Dr. V. 
Kudirkos vardo Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje VI skyrius. Dėmesio 
centre — oficialus Lituania vardo su
teikimas vienai Kordobos gatvių, 
kuri yra gerokai ilgesnė už visas Li
tuania gatves Argentinos miestuose 
Buenos Aires, Rosario, Avellaneda ir 
Berisso. Speciali bronzos lenta jau 
yra pagaminta. Teisę gatvę pavadinti 
Lituania vardu iškovojo SLA Kordo
bos skyrius.

KUN. JONAS KIDYKAS, SJ, Bra
zilijos lietuvių laikraščio “Mūsų Lie
tuva” redaktorius, vedė priešvelyki- 
nes rekolekcijas Aušros Vartų para
pijoje. Velykų pirmą dieną jis lan
kėsi V. K. H. Masiokų vasarvietėje

“Lietuva” ir palaimino velykinių vai
šių stalą, už kurio susėdo apie 50 
svečių. Dalyvavo ir P. Gudelevičiaus 
vadovaujamas vyrų choras.

EKSKURSIJĄ OKUP. LIETUVON 
organizuoja Buenos Aires Viajes y 
Turismo kelionių biuras, kurio vie
nas savininkų — Felix Romano yra 
vedęs lietuvaitę Eleną šniurevičiūtę. 
Iš Buenos Aires šveicarų orinio su
sisiekimo bendrovės lėktuvu išskren- 
dama liepos 13 d. į Šveicariją. Vil
niun bus vykstama per Varšuvą. 
Viešnagei Vilniuje parinktas jubilė- 
jinės, Lenino garbei skirtos dainų 
šventės savaitgalis liepos 18—23 d.d.

ALICIJA PETKEVIČIŪTĖ, studi
juojanti vaidybos meną Avellanedos 
konservatorijoje, kovo 30 d. debiuta
vo televizijos XIH kanalo vaidinime 
“Amor tiene cara de mujer” (“Mei
lė turi moters veidą”). Ji atliko Mo
ros vaidmenį ir žiūrovams buvo pri
statyta ne kaip lietuvaitė Petkevičiū
tė, bet kaip neaiškios tautybes Ali
cia Grean.

Australija
KUN. A. SPURGIS, MIC, buvęs 

dienraščio “Draugas” administrato
rius, įsijungė į pastoracinį darbą 
Adelaidėje. Jis talkina klebono kun. 
A. Kazlausko, MIC, vadovaujamai di
džiausiai Australijoje lietuvių šv. 
Kazimiero parapijai. Prieš Velykas 
kun. A. Spurgis, MIC, tris savaites 
vedė rekolekcijas New Castle, Bris
bane, Sydney, Wollogong, Canberra 
ir Melbourne lietuviams. Paskutinės 
trys rekolekcijų dienos buvo skirtos 
tautiečiams Adelaidėje. Balandžio 24 
d. klebonui kun. A. Kazlauskui, MIC, 
išskridus į Londoną ir Romą, kun. A. 
Spurgis, MIC, iki rugpjūčio pabaigos 
turės vienas aptarnauti Sv. Kazimie
ro parapijiečius.

JURGIS GLUŠAUSKAS - ARMI
NAS, lietuviškos spaudos pionierius 
Australijoje, mirė nuo širdies smū
gio kovo 19 d. Adelaidėje. Dirbdamas 
rudosios anglies Leight Creek kasyk
lose P. Australijoje, velionis jau 
1948 m. pradėjo leisti “Australijos 
Lietuvį”, suorganizavo lietuviškų 
knygų leidyklą. Ši darbą nutraukė 
tada, kai Australijos lietuviai susi
laukė dviejų savaitraščių — “Mūsų 
Pastogės” ir “Tėviškės Aidų”. Velio
nis buvo gimęs 1909 m. Balbieriškyje.

DIENRAŠČIO “THE NEWS” Ade
laidėje surengtas margučių dažymo 
varžybas laimėjo J. Venslovavičienė, 
įveikusi apie 70 dalyvių. Trecią vie
tą su lenkaite dalijosi lietuvaitė Gri- 
gonytė.

Venecuela
INŽ. VLADO VENCKAUS, VLB 

centro valdybos pirmininko, praneši
mu, P. Amerikos lietuvių V kongre
sas Venecueloj įvyks 1971 m. vasario 
mėnesį. Sudarius atitinkamas komi
sijas, bus paskelbta platesnė infor
macija.

VYTAUTAS AKELIS mirė kovo 28 
d. Valencijos miesto ligoninėje. Ve
lionis ilgus metus yra buvęs buhalte
riu Sherwin-Williams Vehezolana C. 
A. bendrovės Valencijos skyriuje, už 
sąžiningą darbą gavęs medalį ir dip
lomą. Palaidotas Velykų pirmą dieną, 
dalyvaujant gausiam būriui lietuvių 
ir bendradarbių. Laidotuvėse dalyva
vęs E-do Carabobo gubernatorius pa
reiškė užuojautą vėlionies našlei Bro
nei Akelienei, Valencijos ligoninės 
vyr. medicinos seseriai.

Italija
DAIL. V. K. JONYNAS iš JAV su 

paskutiniais Lietuvos kankinių kop
lyčios dekoravimo projektais balan
džio 8 d. atskrido Romon. Jis patik
rins baigiamuosius darbus Sv. Petro 
bazilikoje įrengiamos koplyčios, ap
tars dekoravimo priemones ir joms 
parinks atitinkamas medžiagas.

liko 1959 m., bet tada jiems trūko 
modernių įrenginių. Gintaro pajieš-

finio apipavidalinimo skyriaus dar
buotojas A. Geidžius. V. Kst

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Daug džiaugsmo suteikusi Toronto lietuvių vaikams "Velykų bo 
butė". Viduryje — p. Nekrošienė, atlikusi Velykų bobutės vaid
menį, lydima gėlių ir kiškučių

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.

9.30 — 5 
9.30—5
9.30 — 5 
9.30 — 5

i.3O — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta.

v. p.n. 
v- p.p. 
v. p.p. 
V. p.p.

Mokame už: 
depozitus _____ _________5%
šėrus ir sutaupąs ______6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius________________ 8%
Duodame:

i asmenines paskolas iš ___ 10%
1 nekiln. turto paskolas iš 9%

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

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Jentitn^er Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

les, gali kviesti tikrąjį savo vyrą į Ka
nadą. Dienraštyje įdėta ir O. Kudž- 
mienės nuotrauka. N.

PADĖKA
Mums suruoštų 20 metų vedybinio 

gyvenimo sukakties vaišių proga 
ypatingą padėką reiškiu Jonui ir Er
nai Beržiniams už patalpas, vaišes ir 
malonų svečių priėmimą. Taipogi 
reiškiu didelę padėką už pasakytas 
kalbas: prel. J. Tadarauskui, Juliui 
Budnikui, Juozui Kažemėkui. Už jū
sų visu linkėjimus ir įteiktą dovaną 
nuoširdus, neužmirštamas lietuviškas 
ačiū. Taipogi ačiū visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems: p. p. Silins- 
kams, Simaičiams, Žuliams, Mikuc- 
kiams, Gujams, žiobams, BanaiČiams, 
Mateliūnams, Giedraičiams, Gužams. 
Vainauskams, Vembriams, Konvai- 
čiams, Urbonavičiams, Leonui Bu
činskui, Biekšoms, Krivinskams, Sta- 
bingiams, Barančiukams, Sasnaus
kams, Zhivko, Pilipavičiams, A. Jan
kūnui, P. Armonui, Petkūnams, Z. 
čečkauskui, A. Buiniui, J. Liaugmi- 
nui, Barkauskams, Gintautams, Sim- 
kevičiams, Juraičiams, Doerrl. Ypa
tinga padėka p. Budnikams už pri
siųstas gražias gėles ir dalyvavimą.

G. A. Gudeliai

DELHI, ONT.
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Del- 

hi skyriaus valdyba šaukia visuoti
nį metinį susirinkimą balandžio 25. 
šeštadienį. 7 v.v., pas p. Štradoms- 
kienę. Bus dr. A. Lukienės paskaita, 
naujai gautų gintaru parodėlė ir 
vaišės. Kviečiamos narės ir visos 
apylinkės lietuvės moterys. A. R.

TAUTOS FONDUI aukojo: Vasa
rio 16 minėti komitetas $100. KLB 
Delhi apylinkės valdyba $50; po $20: 
P. Augaitis, Br. Dirsė; $15: A. Ru
dokas; po $10: A. Augustine, kun. dr. 
J. Gutauskas, G. Rugienis. K. Rata- 
vičius, J. Mačiulis, S. Jakubickas, B. 
Stonkus. M. Grincevičius, M. Račys; 
$7: J. Laureckas; po $5: J. Jurėnas, 
P. Malakauskas, P. Ozai as. A. Steig- 
vila, M. Rimkuvienė, V. Radauskas. 
Pr. žilvitis, V. Treigys, J. Vitkaus-, 
kas, K. Lukošius, D. ir O. Šiumos, 
VI. Vytas, Pr. Pargauskas, A. Ma
siulis, Br. Gudinskas, Alf. Kairys, 
Br. Bačiūnas, D. žiogas, B. ir M. 
Povilaičiai, St. Kairys. VI. Miceikaf 
$4: A. Budreika; po $3: C. Matelis, 
P. Lapienis. Kiti aukojo po 2 ir ma
žiau — $14. Iš viso surinkta $431. 
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

M. Račys. Tautos Fondo 
Delhi apyl. įgaliotinis

Thunder Bay, Ont.
ANTANAS TAMOSIETIS, 75 m. 

amžiaus, mirė kovo 25 d. Tai senosios 
kartos ateivis, dirbęs miškuose. Kilęs 
iš Pasvalio apylinkės. Kanadon atvy
ko 1928 m. Jo brolis, gyvenęs JAV- 
se, mirė prieš keletą metų.

ANTANAS RUMŠĄ, 71 m. am
žiaus, mirė balandžio viduryje; pa
laidotas Fot William kapinėse. Jis

irgi buvo senosios kartos ateivis 
nuo Jurbarko, kur jo brolis ir dabar 
gyvena. Kanadoje velionis dirbo miš
kuose. Per pastaruosius 10 metų gy
veno Fort Williame savo namuose.

E. J.

THORNHILL, ONT.
PADĖKA

Už tylomis surengtas mūsų dvi
dešimties metų vedybinio gyvenimo 
sukakties vaišes, brangias dovanas 
ir raudonas rožes esame nepamirš
tamai dėkingi: A. E. Bočkams, J. E. 
Bukšaičiams, V. L Bušmanams, V. 
G. Dobbs, A. Dobienei, M. Dudziak, 
K. O. Ivanauskams, J. A, Jakelai- 
čiams, J. A. Mikučioniams. E. M. 
Marinoff, J. B. Mačkiniams, V. Ma- 
tulevich, J. A. Kizams, P. A. Ledams, 
J. M. Lazdauskams, V. L. Pevcevi- 
čiams, P. J. Piepcevičiams, A. M. 
Radžiūnams, K. A. šviežikams iš Sud- 
burio, Ont., A. Seklaičiui, šio paren
gimo atgarsiai neleis mums pamiršti 
Jūsų gražaus mosto likusiame mūsų 
gyvenime. Ačiū —

P. J. Pakalkos

Advokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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KAI PASAKA PINASI SU TIKROVE
Naujoji rašytojo Juozo Švaisto knyga "Šaunus penketukas 

VYTAUTAS A. JONYNAS

Gyveno kalvis — sveikas, darbštus. 
Jo žmona jauna, apsukri. O laimės 
nėra ir gana. Kelinti metai vis dvie
se ir dviese, žmonės pradėjo net pirš
tais rodyti. Su panieka sakydavo: 
•’Tie bevaikiai”-

Pagaliau... Kokia laimė, koks 
džiaugsmas. Susilaukė sūnaus. Nuos
tabiausia, kad jis augo ne metais, ne 
mėnesiais, bet dienomis. Aštuonerių 
metų jau visus savo kaimo pusber
nius lengvai nugalėdavo.

Kuris šeštadieninės mokyklos 
mokytojų neapsidžiaugs aptikęs 
tokį gabalėlį! Tobulą diktantui 
ar atpasakojimui. Aiškų, šviesų, 
trumpasakį, neperkrautą puoš
menom, gyvą. JAV Kultūros 
Fondas atliko didelę paslaugą iš
eivijos mokykloms paremdamas 
pašalpa J. švaisto knygos “Šau
nus penketukas’’ išleidimą. Kaip 
pratarmėj paminima, tai nebe 
pirmas autoriaus poslinkis į pa
sakų sritį. Bene 1952 metais pa
sirodė jo “Aukso kirvis” ir “Pet
ras širvokas” — dvi knygos, pa
rašytos lietuvių pasakų ataudais. 
Taigi švaistas yra įgudęs pinti 
pasakojimo vyteles; Įsismagina 
kartais net toj pačioj pasakoj 
įpinti kitą pasakaitę ar pamoky- 
mėlį.

Vaikų literatūra, mūsų many
mu, yra pats sunkiausias amatas. 
Nesijaučiam jos specialistais, 
bet linkėtumėm, kad ji būtų “off 
limits” daugeliui plunksnagrau
žių, ypač moteriškai lyčiai, pa
siekusiai vadinamąjį “garbingą 
amžių”. Sakoma, vaikai liks vai
kais, bet mūsų televizijos am
žiaus bambekliai nebe tie pasy
vūs 19 amžiaus vaikai, kurie 
leisdavos užmigdomi nusikama
vusių per dieną mamyčių, sene
lių ar nešiočių. Jie išrankūs, 
reiklūs ir, kaip dera vaikams, 

-žiaurūs.
Be to, dabar vaikų literatūra 

pažymėtinai gausi ir savo išore 
patraukli, čia kalbam apie ang- 
ių-prancūzų knygas, su kuriomis 
lietuviški leidiniai privalo grum
tis. (Laimei, mums Į pagalbą at
eina literatūra vaikams, išleista 
okupuotoj Lietuvoj). Visdėlto ir 
kitataučiai turi problemų. Per
pūsti moderniosios psichologijos 

. skersvėjų, jie neretai metasi į 
visokius kraštutinumus. Ir ne
būtinai į sausą postringavimą, 
pamokslavimą. Veikiau priešin
gai — neriasi iš kailio, norėdami 
pasirodyt originaliais. Prisigal
vojamą visokios pusiaufreudinės 
simbolikos, pasąmonės srauto 
gurgėjimų, neretai su dora pa
stanga, kad vaikutis susirastų sa
vąjį aš. Užsimirštama, kad vai
kai jieško pirmoj eilėj gyvo pa
sakojimo, nuotykių, netikėtumų. 
Įtampos. Amerikiečių rašytoias 
Isaac Bashevis Singer yra šia 
prasme pastebėjęs labai teisingų 
dalykų:

Ką beprasimanytų suaugusieji, 
mūsų vaikai, ačiū Die, skaito ne tam, 
kad susirastu sau identitetą. Jie pui
kiai žino kas yra ir kur jų vieta. Kai- 
kurie rašytojai Įsitikinę, kad vaikų 
galvosena nelogiška. Jų supratimu, 
vaiko protavimas kafkiškai miglotas. 
Tikrumoj jaunikliai pasižymi nepa
prasta logika. Tik jie stato klausi- 

. mus, kurių suaugusieji nebedrįsta 
klausti.

Nepretenzingos, gal kiek apy
sausės J. švaisto pasakos, kurio
se nestinga pamokomojo ele
mento, yra pavyzdžiu tokio ban
dymo prabilti i vaikus aiškia, 
nuoseklia, sveiko proto kalba. 
Autorius nesivaiko gražbylystės 
bei galvosūkių. Jis žino, kad pa
sakos stiprybė yra jos slinktyje, 
gausiuose nuotykiuose, saikin
gam fantastinių dalykų ir tikro
vės vaizdų rikiavime. Viso to 
Švaisto knygoj apstu. Jis nesibo
di pasinaudoti tarptautinių pasa
kų motyvų skoliniais. Taip, sa
kysim, titulinėj pasakoj “šaunus 
penketukas” aiškiai jaučiama 
“Barono von Muenchausen’o Įta
ka. Tai savotiškas potpourri. Bet 
galima spėti, kad pasaka vai
kams patiks. Penketo nuotykiai 
kažkaip primena “komikus”, 
pvz. “Sergeant Rock”. Ta pras

Toronto jaunimo sambūrio "Birbynės" kankl'ninkės ruošiasi koncertui balandžio 26 d. Pri
sikėlimo salėje ' Nuotr. V. Maco

me Švaisto knyga Įeina į švieti
mo vadybos nepripažintą, bet 
privalomą jaunimui kursą. Žino
ma, galima joj įžiūrėti ir Grai
kijos generolų apoteozę. Tai irgi 
labai atitinka mūsų dienų dvasią, 
nes, kaip kad yra pastebėjęs Da
vid Riesman (“Lonely Crowd”), 
komikų paskirtis yra įdiegti vai
kučiams nuo mažens šventą pa
garbą autoritetinei santvarkai. 
Pasak jo, senose pasakose Jone
lis durnelis pats vienas sutvarko 
visokius galiūnus, tuo tarpu kai 
dabar jis tampa supermanų gize
liu. Bet visa tai nuvarys mus i 
metafiziką. Sakykim, kad “šau
nus penketukas” sumaniai su
narpliota, gyva pasaka.

“Laimės .žiedas” yra žinomos 
pasakos apie žveją ir aukso žuve
lę variantas. Gal kiek senoviška 
skaldyti pasakojimą Į poskyrius: 
“Nusijuokia jam laimė”, “Džiau
giasi radiniu”, “Naktis užklum
pa miške”. Paprastai, jei vaikas 
ką skaito, tai ryja kaip reikiant. 
Kiekvienu atveju jis pajėgus su
vokt, kas jam pasakojama, be 
papildomo pakutenimo. Bet vi
sumoj ši pasaka laikytina labiau
siai nusisekusia ir lietuviškiau
sia savo koloritu. Joje esama 
šiurpesniu epizodų (gal kiek per
manai), slėpiningumo ir tai. la
bai priimtina. Juk nedera už
miršti, kad nėra specifiškai vai
kiškos literatūros. “Babaro nuo
tykiai” mielai skaitomi suaugu
sių, o visi vaikų literatūros kla
sikai buvo skirti anaiptol ne 
bambliams.

žymiai blankesnis bandymas 
yra tretysis apsakymas “Gyvo
sios raidės”. Bent berniukams 
jis visiškai nepriimtinas. Senti
mentalūs dūsavimai apie Gailu
tę - Brangutę, puritoniška, pa
mokslaujanti kūrinėlio idėja 
vargu ar sužavės ir modernias 
mergaitės. Jame švaistas tikrai 
žengia kaip sakoma “pirmyn i 
žilą senovę”.

Knygos pradžioj įterptas ne
žinomo autoriaus motto:

“Dažnai pasaka panaši i tikro
vę, bet neretai ir tikrovė atrodo 
lyg pasaka”. Mūsų K. Boruta yra 
išreiškęs tą pačią mintį, tik gai
viau ir tikriau, savo “Baltaragio 
malūne”:

Ir iš tikrųjų, susipina pasaka su tik
rove, kaip laimė ir nelaimė žmogaus 
gyvenime, ir kur čia atskirsi, kur pa
saka, o kur tikras gyvenimas. Aš jų 
ir neskiriu. Neskiria ir žmonės su 
skaidriom širdim ir šviesiomis aki
mis.

Nesakytumėm, kad švaistui 
pavyko surasti tą dimensiją, ku
ri padarytų jo knygą artimą su
augusiems, kaip “Baltaragio ma
lūnas”, J. Kaupo “Sniego senis”, 
žavingosios A. Vaičiulaičio pa
sakos iš “Aukso kurpelės”, Ra
dausko pasakinis polėkis. Bet 
kaip lengvo pasiskaitymo knyge
lė vaikams “Šaunus penketu
kas” rekomenduotina.

Baigiant tenka tarti kritiška 
pastabą apie knygos išorę. JAV 
Kultūros Fondas padarė milži
nišką klaidą parinkęs leidiniui 
kalenkorinį apdarą ir formatą, 
įžūliai primenanti vadovėlius. 
Zitos Sodaitienės iliustracijos 
yra mėgėjiškos ir labai abejoti
no skonio.

Juozas Švaistas, ŠAUNUS PEN
KETUKAS. JAV LB Kultūros 
Fondo leidinys 38 nr. Iliustravo 
Zita Sodaitienė. Spaudos darbus 
atliko M. Morkūno spaustuvė Či
kagoje 1969 m. Kaina — $3.

Atsiųsta paminėti
Birutė Pūkelevičiūtė, “RUGSĖJO 

ŠEŠTADIENIS”. Premijuotas roma
nas. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Čikaga (4545 W. 63rd Street, 
Chicago. Ill. 60629, USA), 237 psl< 
kaina $5.00. Viršelis ir vinjetės — 
Kazio Veselkos.

Aidai nr. 1 ir nr. 2. 1970 m sausis 
ir vasaris. Mėnesinis kultūros žurna
las, leidžiamas Tėvų pranciškonų, re
daguojamas dr. J. Girniaus. Admi
nistratorius — T. Benevenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, USA.

SielvartasSkulptorius Juozas Zikaras

"Vyruti, reikia įsigilinti
Adomas Galdikas — dailininkas, mokytojas, žmogus ir kūrėjas

Šitokių elgesiu A. Galdikas 
parodė, kad jis yra meno idea
listas, kad jis nori pagelbėti vi
siems, kas jo pagalbą nuoširdžiai 
priima, kas jo žodžius su atsidė
jimu išklauso. Jis buvo vienas 
tų, kuris matydamas sunkiai ve
žant vežimą prišokęs ji stumda
vo, kai tuo tarpu kiti nekreipda
vo dėmesio, girdi, tai ne mano 
mokinys. A. Galdikas buvo pro
fesorius, kuris dirbo viršvalan
džius be atlyginimo.

Ar jis tau dėdė?
Man baigus studijas ir išvykus 

į provinciją mokytojauti, kartą 
A. Galdikas važiuodamas savo 
automobiliu per tą miestelį apsi
stojo ir susirado mane. Vos įėjęs 
i kambarį, tikrai galdikišku stai
gumu prašneko, žvelgdamas i 
sieną: “Kas? Jis tau dėdė?” 6 
ten kabojo prezidento A. Smeto
nos portretas. Atsakiau ramiai, 
kad čia kabojo prieš man apsi
gyvenant, taigi, ne mano, be to, 
aš čia ne vienas gyvenu...

Visi kalba apie A. Galdiko 
staigų būdą, apie pareiškimą sa
vo nuomonės ir įspūdžių tiesiai 
i akis, ar tai kitam patiks, ar ne, 
užgaus, ar ne. Aš čia prisimenu 
jo tą pareiškimą kaip klasišką 
apibūdinimą jo charakterio — 
tiesaus, nuoširdaus žmogaus me
nininko, o ne diplomato, ne 
sukto politiko, kuris už akių 
skirtingai kalba. Gi A. Galdikas 
pamatė, pasakė ir užmiršo, su
žibo kaip Įžiebta ugnis ir užgeso 
nesukėlęs gaisro.

Rūstumo nepatyriau
Dažnokai girdime pareiški

mus, kad A. Galdikas mėgo rūs
čiai bartis ar keiktis. Nežinau, 
kaip tai vyko, bet prie manęs ir 
man taip niekada nepasireiškė. 
Gal jautė, kad aš to nevertas, 
tam netinkamas ar perrimtas. 
Gal kiti, žinodami jo staigumo 
savybę, jį erzindavo ar provo
kuodavo ir tada jis impulsyviai 
reikšdavosi, šiaip gi jo kultūrin
gumui tai netiko, nes jis nebuvo 
nei girtuoklis, nei koks latras, o 
padorus žmogus—ugningas j ieš
kotojas kūrybinės didybės. Į tą

Lankydamas Kauno Meno Mo
kyklą per penkerius metus, eida
vau Ukmergės plentu, pasuk
davau į Malūnų gatvę ir ties tuo 
kampu praeidavau pro daik A. 
Galdiko nameli. Studentavimo 
pradžioje pagalvodavau: koks jis 
laimingas! Gali gyventi Kaune 
arti meno ir kultūros centrų sa
vame dailiame namelyje. Nerei
kia jam pusalkaniam drebėti ko- 

. kiose šaltose pastogėse. Mat, iš 
kalbų ir knygų buvau susidaręs 
panašų vaizdą apie dailininkų 
gyvenimą. .

Pirmieji bandymai
Studijuodamas bendruosiuose 

skyriuose, kurių intensyvus dar
bas vykdavo tik'vakarais, dienos 
metu turėdavau nemažai laisvo 
laiko. Pradėjau dairytis į studi
jas, kuriose darbas vykdavo die
nomis. O jų buvo trys: gafikos, 
tapybos ir skulptūros. Jeigu jose 
būdavo laisvų vietų, įsileisdavo 
studentus ir iŠ bendrųjų skyrių. 
Kreipiausi i grafikos studijos ve
dėją — A/Galdiką. Jis tuojau 
mane Įsivedė i studiją ir padavė 
kažkurį Duererio paveikslą. Jį 
turėjau nukopijuoti ir tušu iš
pildyti ant akmens. Pradėjau 
dirbti, bet darbas nekaip vyko: 
tušas sustingdavo ant plunksnos, 
nekibdavo prie akmens; linijos 
išeidavo sudurstytos — mazguo- 
tos, ne tokios plastiškos ir lanks
čios kaip Duererio.

Maždaug kartą per dieną prieš
piet i studiją atvykdavo A. Gal
dikas ir užklupdavo vieną stu
dentą, kuris vis mėgdavo šildytis 
prie krosnies, ir sakydavo: “Vy
ruti, tu vėl čia?” Peržvelgdavo 
visų darbus, įsigilindamas, nuo
širdžiai aiškindamas ir daryda
mas individualias pastabas. Su
stojęs prie manęs, sakydavo: 
“Vyruti, reikia įsigilinti, reikia 
suprasti. Juk tas meistras, kuris 
tai darė, viską apgalvojo; pas ji 
nieko nėra pripuolamo ...”

Pažintis su kitais
Aš dirbau, prakaitavau, gili- 

nausi ir nervinausi, kad neišeina 
taip, kaip reikia. Galvojau — 
gal todėl taip nesiseka, kad nuo 
sunkių vasaros darbų sustingu
si, nelanksti ranka.

Ten susipažinau su kitais gra
fikais: dažnai maišydavosi nera
mus V. K. Jonynas ir man saky
davo, kad grafikui reikia jausti 
liniją, kad iš manęs grafiko ne
bus. O aš maniau, kad liniją jau
čiu, tik nepadarau. Tuo metu Jo
nynas dienomis studijavo tapy
bą, o vakarais — grafiką. Ten 
prie kito stalo darbavosi du ne
didukai dailūs jaunuoliai: tylus 
A. šepetys ir daug kalbantis, vis 
planuojantis kaip uždirbti pini
gą — A. Tamošaitis. Nuošaliai 
prie lango juodą, kietą popierių 
krapštė St. Žukas, išgaudamas 
baltų linijų vaizdus, ir retkar
čiais stiproku savo bosu bandy
davo arijų melodijas. Mat, jis 
padėdavo tapyti teatrui dekora
cijas ir todėl dažnai jame lanky-

DAIL. DAGYS

SKULPTORIUS PETRAS VAŠ 
KYS su 24 dailiosios keramikos dar
bais dalyvavo kovo 6 d. Filadelfi
joje atidarytoje parodoje “Crafts
men 70”. Jis priklausė 30 kviestinių 
dailininkų grupei, kuriuos pasirinko 
parodos rengėjai. Parodos dalyvių 
tarpe buvo ir 130 naujų talentų. 
Iki balandžio mėn. 19 d. trukusi 
paroda turėjo daugiau kaip 5 00 
darbų.

NOTRE DAME UNIVERSITETAS 
Indianoje, JAV, išleido latvio prof. 
Aleksio Rubulio studiją “Baltic Lite
rature”, kurioje jis skaitytojus su
pažindina su estų, latvių, lietuvių 
ir suomių literatūrinėmis tradicijo
mis, šaltiniais, pagrindinėmis kryp
timis. Autorius aptaria daugiau kaip 
šimto rašytojų kūrybą, jų tarpe K. 
Donelaičio. V. Krėvės ir Stp. Zobars- 
ko. Lietuvių literatūrai skirtą kny
gos dalį sudaro keturi skyriai — 
tautosaka, senieji raštai, romantiz
mas ir simbolizmas, XX amžiaus li
teratūra. Prof. A. Rubulis, priklau
sąs Indianos Notre Dame universi
teto moderniųjų kalbų ir literatūros 
fakultetui, yra baltiečių literatūros 
dėstytojas. Studiją “Baltic Literatu
re” už amerikietiškus $8.50 galima 
garti pas leidėją: University of Not
re Dame Press, Indiana 46556, USA.

JAUNIMO RASINIŲ KONKURSĄ 
lituanistinių mokyklų VII ir VIII 
skyriaus mokiniams bei visiems augš- 
tesniųjų lituanistinių mokyklų moks
leiviams skelbia “Draugo” dienraš
tis Čikagoje. Konkursas skirstomas į 
dvi grupes, kurių kiekvienai numaty
tos atskiros temos. Lituanistinių mo
kyklų septintokai ir aštuntokai pa
sirenka vieną iš šių temų: “Ką pri
valau daryti, kad būčiau geras lietu
vis?”, “Ką aš žinau apie Lietuvą?” ir 
“Kuo aš galiu padėti Lietuvai?”. 
Augštesniųjų lituanistinių mokyklų 
moksleiviams siūloma viena iš šių 
trijų temų: “Kokiai lietuviškai orga
nizacijai norėčiau priklausyti?”, “Lie- 

- tuvis rašytojas, kurį labiausiai mėgs
tu”, “Lietuviška knyga, kurią skaity
čiau antrą kartą”. Rašiniai turi būti 
parašyti kiekvieno mokinio mokyk
loje. Tris geriausius rašinius atren
ka mokytojas. Jų pabaigoje prideda
ma mokinio pavardė, klasė, mokyklos 
pavadinimas. Vokas užklijuojamas 
mokytojo akivaizdoje ir siunčiamas 
šiuo adresu: Jaunimo mokinių kon
kursui, 4545 West 63rd St., Chicago. 
Ill. 60629, USA. Kairiajame voko 
kampe turi būti pažymėtas pilnas mo
kyklos adresas. Rankraščių laukiama 
iki š. m. birželio 15 d. Kiekvienoj 
grupėj bus premijuojami septyni ra
šiniai. Mokinių grupė turės $50 pir
mąją premiją, tris po $25 ir tris pre
mijas knygomis. Moksleivių grupės 
rašiniams skiriamos premijos: I — 
S75, II — S35. III — $30, IV — S25 
ir trys premijos knygomis. Dvi ver
tintojų komisijas abiem grupėm su
darys “Draugo” redakcijos atstovai 
ir po.du kviestinius asmenis. Rašiniai 
be atskiro susitarimo bus skelbiami 
“Drauge”. Premijos bus Įteiktos nau
jųjų mokslo metų pradžioje.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 
JA 1969 m. išleistų grožinės literatū
ros kūrinių premijai vertintojų ko
misiją sudarė Kalifornijoje. Įeina— 
Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Al
fonsas Gricius, Juozas Tininis ir Pra
nas Visvydas. Tūkstančio dolerių pre
mijos mecenatas yra JAV Lietuvių 
Fondas. Leidyklos prašomos nedel
siant siųsti po 5 egzempliorius savo 
leidinių LRD vertintojų komisijai, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029, USA.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪ
RIS, sutikdamas Čikagoje 1971 m. 
numatytą antrąjį teatro festivalį, pa
skelbė dramos veikalo konkursą, žan
rą ir temą pasirenka patys dalyviai, 
tačiau pageidaujama, kad konkursui 
siunčiamus kūrinius būtų įmanoma 
pastatyti išeivijos sąlygose. Mašinėle 
perrašyti rankraščiai pasirašomi sla
pyvardžiu. Autoriaus pavardė, adre
sas ir telefonas pridedami atskirame 
užklijuotame vokelyje. Jis nebus at
plėštas, jeigu turės pastabą: “Nelai
mėjus neatplėšti”. Dramaturgai savo 
kūrinius konkursui prašomi siųsti iki 
š. m. liepos 1 d. šiuo adresu: Los An
geles Dramos Sambūris, 4601 W. 4th 
St, Los Angeles, Calif. 90005, USA. 
Vertintojų komisija — prof. dr. č. 
Jasutytė, Alė Rūta, D. Mackelienė. 
dr. J. Tininis ir prof. dr. E. Tumienė 
paskirs $1.000 pirmąją ir $500 antrą
ją premijas. Sambūrio valdyba rezer- 
vuojasi premijuotų veikalų premjeri
nio spektaklio teises.

ČIKAGOS “AIDUČIŲ” ANSAMB
LIS, vadovaujamas muz. A. Stephens- 
Steponavičienės, atliko koncertine 
programą Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos pavasario pobūvyje Klevelan- 
de. Jaunosios dainininkės programon 
buvo įtraukusios A. Mikulskio, J. 
Strolios, M. Petrausko, St. Sodeikos, 
J. Gaidelio, St. Gailevičiaus, W. Holt, 
J. Zamecnik, N. Luboff. H. O. Borg, 
A. Belazaro, A. Bražinsko, A. Klenic- 
kio ir J. Bankio kompozicijas. Solo 
dainavo Vaigailė Kavaliūnaitė, Ramu
tė Drūtytė, Gražina Bičiūnaitė, Živilė 
Numgaudaitė ir Liucija Buivydaitė.

LITUANISTINIŲ VEIKALŲ daž
nai galima užtikti E. J. Brill (Lei
den, The Netherlands) antikvariate. 
Pvz. Kataloge 425 nr. 1970 m. yra 
pažymėti leidiniai: Juška, A., Lietu
viškos dainos 1-2, 1954-55; Baltisches 
Handbuch fuer das Jahr 1929 (2. 
Jahrgang), hrsg. von der “Baltischen 
Presse”, Danzig 1929; A. Janulaičio, 

svarą. Žinau, paskolinsi dėl se- V. Kudirkos A. Lasto ir kitų veika
lai; lenkų, prancūzų ir kitų leidiniai 
apie Lietuvą.
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davosi. Man pabaigus tą darbą, 
Galdikas davė kopijuoti antrą — 
taip pat ant akmens pieštuku. 
Šis sekėsi geriau.

Pas Vienožinskį
Padaręs tuos du darbus, gra

fikos studiją palikau. Įstojau i 
tapybos studiją pas J. Vieno
žinskį. Pradėjau tepti, marginti 
atskirame kambaryje beveik vie
nui vienas. Užsukęs studentas A. 
Gudaitis pasakė, kad tapyba tai 
nėra daugelio spalvų mišinys, 
bet dviejų — trijų tinkamas su
jungimas. Pats Gudaitis studija
vo universitete teisę, lyg nepasi
tikėdamas, kad iš tapybos galės 
pragyventi. Sakė studijuojąs ta
pybą, nes mėgstąs ne kokias idė
jas vaizduoti, bet pati veiksmą 
— tepti. Taip betepdamas pasi
darė tapybos profesoriumi. Aš 
gi tapybą neilgai studijavau, nes 

. meno mokykloje 1929 m. įvyko 
revoliucija ir viską pakeitė. Ta
da nutariau pabandyti skulptū
rą pas J. Zikarą. Jis maloniai 
mane įsileido į studiją, kurioje 
ir pasilikau.

Vėl Galdikas
Su dailės prof. Galdiko dėsty

mu dar teko susidurti vienais 
metais, nes jis vedė privalomą
sias susipažinimo su grafišku iš
pildymu pamokas bendrajame 
skyriuje. Bet čia mes dirbome 
tik popieriuje ir man sekėsi ne
blogai. Prisimenu, kai jis darė 
pastabas gabiam piešėjui T. Ku
lakauskui, kai tas panoro būti 
“moderniu” ir tik keliomis pri
mityviomis linijomis pavaizduo
ti duotą modeli, o ne jo rimtą 
studiją padaryti. A. Galdikas rei
kalavo rimtumo visokiuose dar
buose.

Vėliau, man jau esant pilna
teisiu skulptūros studijos stu
dentu, dail. A. Galdikas mėgda
vo iš ryto, tik atvykęs Į meno 
mokyklą, užsukti i skulptūros 
studiją pažiūrėti ir pakritikuoti 
mano darbų, pakalbėti apie kūri
nio kompoziciją. Kai mano bu
vo daroma kas nors plokštumo
je, jis kalbėdavo apie linijų są- ■ pasaulį jis patsai visomis savo 
ryši, veiksmą ir jų išreiškiamą -- ’
dramiškumą. Taip nekartą per
žvelgęs mano darbus, pareiškęs 
savo nuomonę ir pasakęs “tik 
nesakyk Zikarui, kad aš čia bu
vau”, sprukdavo pro duris.

GIMTIEJI NAMAI ŠAUKIA
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

ir ta žmona ir vaikai? Argi tu, 
žmogau, jūrą išsemsi, upę iš
gersi?! Kuriam galui prisirišti 
prie daikto ar kokios žmogys
tės?! Kad prakaitą lietum, bur
noj maž beturėtum ir vilktum, 
kaip Jonaitis, gėrybes Į savo pa
stogę?! Kad saugotumeis vagių, 
potvynių ir perkūnų? Kad dar
biniais batais bijotum kilimus 
supurvinti?

Lekutis kandžiai žvilgterėjo Į 
savo didelius batus, seniai tepa
lo nemačiusius, dėbtelėjo Į raus
vą kilimą, i tautinių juostų ta
kutį ant staliuko.

— Niekas nežino galo vežimo, 
kaip anas pasakė, — tarsi kaltin
damas pakėlė į mane mažutes 
akių spykseles. —• Pameni Ma
tulių Vincą? Nusipirko trobą, 
vilkte vilko visokias spintas ir 
minkštasuolius, padorios paval
gos sau gailėjo, tarsi čia būtų jo 
tėvynė ir dėl jos reikėtų betko- 
kio malonumo atsižadėti. Man 
dargi už pinigą ir arktikos ne
davė. Girdi, geri, rūkai — dar 
mano namus sudeginsi. O kur 
dabar jis, tas išmintingasis Vin
cas? Kam atiteko jo turtas, lyg 
tos šarkos sunešiotas? Ogi pūva 
jis svetimų kapinių patvory, nes 
nebuvo kam už duobę užmokėti, 
kai be testamento staiga numi
rė... O manai, Lietuvoje dabar 
taupo? Atvažiavo, ana, Vilkaus- 
ko žmona pas savo vyra ir sako: 
“Ale jūs čia kaip pakasynose 
murksote — nei išgeriate, nei 
padainuojate, nei svečių pasi- 
kriečiate... Pamatytumėt ten

galiomis stiebėsi ir kitus traukė 
be pavydo, be paniekos. Jis blaš
kėsi, j ieškojo ir tą antspaudą už
dėjo ant savosios kūrybos, pali-, 
ko meno pasauliui savo dvasios 
nerimą.

— šeštadieniais taip ir tvoja ba
tais į grindis, taurelę išgėrę...” 
Ir teisybę pasakė, nes ir pati čia
— gėrybių krašte neprigijo: nu
siskubino pas poną Dievą. Kaip 
toj patarlėj — ak, Dievuli dan
gaus, ir aš pas tave skubėdamas 
rangaus...

Bonkos vienas šonas žvilgėjo 
dienovidžio saulės spindulių ap- 
žertas. Jo dugne susitraukęs ru
davo gėrimo lašelis. Lekučio 
skruostai įkaito. Stambi nosis 
paraudo, kaip slyva.

— Žmogus susiprasi, bet laiko 
neberasi, — jau, tartum su sa
vim kalbėdamas, atsiduso Le- 
kutis. — Ana, Jonaitis šaukė už 
tėvynę, kad net girios aidėjo. 
Būtų Įmanęs, kiekvienam į glė
bį būtų patranką Įbrukęs. Ta
čiau nevisuomet kaltas tas, kuri 
muša. Kaip ir aš — nei prie mi
nėjimų, nei prie apkalbinėjimų. 
Nei prie lietuvišku tancių, nei 
prie bendrų rožančių. Aš neno
riu, kad prie mano duobės ko
kie pražbyliai kalatotų ir lakš
tingalomis suoktų: skrido kaip 
sakalas, o nutūpė kaip vabalas. 
O bene jie ką gudresnio už ma
ne padarė? Jų kalbos — veži
mais, o naudos — už grašį.

Pakėlė bonką, pavartė ir 
dženktelėjo ant staliuko. Buvo 
tuščia. Lekučiui nereikalinga.

— Gana lot, reikia jot! — 
pašoko ir suspaudė mano alkū
nę. — Matai, aš su reikalu: gal, 
sakau, paskolintum man kokį

nos pažinties, juk turi... 
(Bus daugiau)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS TELEVIZIJA specia

lia laida “Pirmasis Lietuvos barito
nas” atžymėjo lietuviškojo operos 
teatro veterano Antano Sodeikos 80 
metų amžiaus sukaktį. Programą pa
ruošė muzikologė Ona Narbutienė ir 
rež. Julija Adamkevičienė, sutelku
sios gausią vaizdinę ir muzikinę me
džiagą, kurią papildė filmuoti intar
pai ir ištraukos iš sukaktuvininko 
atsiminimų knygos “Mano kelias į 
meną”. Nuotraukos atskleidė A. So
deikos sukurtus vaidmenis, bet trūko 
jo paties gyvo žodžio. A. Sodeikos 
ir M. Petrausko bičiulystei buvo 
skirta pastarojo operos “E g 1 ė” fil
muota scena, atliekama soprano 
Elenos Saulevičiūtės ir tenoro Vir
gilijaus Noreikos.

NIJOLE AMBROZAITYTĖ, Vil
niaus operos jaunoji solistė, Mask
voje įvykusiame atrankiniame kon
kurse išsikovojo teisę dalyvauti 
tarptautinėse Dž. Enesku varžybose, 
kurios įvyks 1970 m. pabaigoje Ru
munijos sostinėje Bukarešte. Ji bus 
pirmoji Vilniaus operos atstovė šiose 
tarptautinėse dainininkų varžybose. 
Atrankiniame konkurse, kurio ver
tintojų komisijai priklausė ir vil
nietis Z. Paulauskas, dalyvavo 20 
jaunųjų dainininkų. Vykti į Buka
reštą buvo išrinkti tik trys.

BIRUTĖS RAINIENĖS, Šiaulių 
augštesniosios muzikos mokyklos pe
dagogės, koncertas įvyko miesto kul
tūros namuose. Koncertą pradėjusi 
St. Šimkaus daina “Kur bakūžė sa
manota”, B. Dvariono “žvaigždute” 
bei kitais lietuvių kompozitorių kū
riniais, solistė jį užbaigė G. Puccini 
“Toscos”, P. Čaikovskio “Pikų Da
mos” ir kitų operų arijomis. Pir
majai koncerto daliai akompanavo 
pianistė V. Vitaitė, antrajai — J. 
Lamausko vadovaujamas Šiaulių 
miesto simfoninis orkestras. Progra
mą papildė V. Vitaitės ir A. Povi
laičio fortepijoninis duetas.

MENINĖS FOTOGRAFIJOS IV 
tarptautinėje parodoj e Bulgari j oje, 
Plovdivo mieste, atžymėjimo susi
laukė du vilniečiai. Bronzos medalį 
laimėjo Vito Luckaus nuotrauka 
“Mergaitė”, Bulgarijos kultūros ir 
meno komiteto prizą — Mariaus Ba
ranausko nuotrauka “Sargyba kei
čiasi.”

JUOZAS SIPARIS, lietuvių profe 
sinio dramos teatro veteranas, mirė 
balandžio 5 d. Vilniuje, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Aktoriaus kelią velio
nis buvo pradėjęs 1920 m. “Vilkola
kio” satyros teatre ir nuo 1926 m. 
jį tęsė Kauno dramos teatre. Dėme
sio vertų .vaidmenų Lietuvos nepri
klausomybės metais jis yra sukūręs 
A. Ostrovskio “Pelningoj vietoj”, N. 
Gogolio “Revizoriuje”, A. Čechovo 
“Vyšnių sode”, W. Shakespear “Ham
lete”, “Dvyliktoj nakty”, G. Haupt
mann pjesėje “Prieš saulėlydį” ir 
kituose veikaluose. Pokario metais 
dirbo Vilniaus dramos teatre, vaidi
no pirmuosiuose filmuose “Marytė” 
ir “Aušra prie Nemuno”, ruošė jau
nąją aktorių kartą. Sovietų Sąjungos 
valstybinės premijos susilaukė 1952 
m. už Lenino vaidmenį N. Pogodino 
“Kremliaus kurantuose”. Po poros 
metų jam buvo suteiktas Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos liaudies artisto var
das.

VILNĮ AUS FILHARMONIJOJE 
koncertavo šveicaras vargonininkas 
Joseph Bucher, atlikęs eilę J. S. Bach 
ir kitų vilniečiams mažiau žinomų 
kompozitorių kūrinių.

SAVAITĘ TRUKUSIU FESTIVA
LIU 15 metų veiklos sukaktį atžy
mėjo Vilniaus studentų teatras. Fes
tivalis buvo pradėtas poezijos spek
takliu “Saukiu savo vardą”, kuria
me studentai skaitė savo ir kitų 
poetų eilėraščius. Tolimesnėj pro
gramoj buvo VI. Limanto aktuali
jų pjesė “Mano genijus”, B. Sruogos 
ir V. Mozūriūno poezijai skirtos 
“Vilniaus kronikos”, sąžinės ir kar
jeros konfliktą kelianti S. Šaltenio 
pjesė “Giljotina”. Užbaigai buvo pa
sirinkta vokiečių dramaturgo G. 
Hauptmanno “Paskendusio varpo” 
premjera. Spektaklius režisavo L. 
Ciunis, P. Bielkis ir amžiaus pen
kiasdešimtmetį šventęs studentų teat
ro veteranas V. Limantas.

TARPTAUTINĖJE KNYGŽENK- 
LIŲ parodoje, kuri buvo surengta 
Varšuvos valstybiniame muzėjuje, 
dalyvavo ir keli lietuviai grafikai. 
Meno kritikės E. Gažteckos šilto įver
tinimo “Trybuna Ludu” dienraštyje 
susilaukė V. Antanavičius, S. Kisa
rauskienė, V. Kisarauskas ir V. ži
lius.

LIETUVOS KNYGŲ RuMŲ, pa
grindinio bibliografijos centro, 25 
metų veiklos sukaktis buvo atžymėta 
specialiu posėdžiu Vilniuje. Nuveik
tų darbų apžvalgą padarė šios insti
tucijos vadovas A. Ulpis. Pranešimus 
skaitė: LKR skyriaus viršininkas, 
filologijos mokslų kandidatas M. Roč
ka — “Lietuvos pirmosios knygos”, 
Vilniaus universiteto vyr. dėstytojas, 
filologijos mokslų kandidatas V. Ly- 
rovas — “Informacinis požiūris į bib
liografiją, prielaidos ir problemos”. 
Stambiausias Lietuvos Knygų Rūmų 
užmojis yra 55 tomų “Lietuvos TSR 
bibliografija”, kurios neseniai buvo 
išleistas pirmasis tomas. Enciklopedi
nio pobūdžio bibliografija apims ne 
tik lietuviškas knygas, laikraščius, 
žurnalus, bet ir svarbesniuosius 
straipsnius apie Lietuvą viso pasau
lio spaudoje. Sumanymą turės įgy
vendinti kelios filologų kartos per 
sekantį šimtą metų.

V. Kst.



MANN MARTS.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
HIGH PARK, $4,900 Įmokėti, 8 
kambariai per du augštus. Atski
ras, mūrinis namas, garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Dvi modernios 
virtuvės, vandeniu - alyva šildo
mas. Tuojau galima užimti.
KINGSWAY, $31.500 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis, 6 kam
barių vieno augšto namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas, 
įrengtas rūsys, graži aplinka. 
7% % skola. Apie $10.000 įmo
kėti.
RONCESVAtLES, $84.500 prašo
ma kaina. 7 butų pastatas su 5 
garažais ir privačiu įvažiavimu. 
Didelis sklypas, geros pajamos, 
viena skola balansui. Arti centrų.
JANE - ANNETTE, $10.000 įmo
kėti tik 3-jų metų senumo, gra
žus 6 kambarių mūro namas. Pri
vatus įvažiavimas ir garažas. 
Įrengtas rūsys. Viena atvira 
skola.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — OLD MILL DR., 
$37.900 prašoma kaina. Atskiras, 
mūrinis 7 kambarių namas su pri
vačiu įvažiavimu ir garažu. Van- 
deniu-alyva šildomas. Dideli kam
bariai. Viena skola. Arti požemi
nio.
JANE — BLOOR, $10.000 įmo
kėti, atskiras, mūrinis 2-jų augštų 
namas, padalintas į du butus po
5 ir 4 kambarius. Atskiros prau
syklos ir virtuvės. Patogu nuomo
ti. Viena skola. Įvažiavimas ir ga
ražas.
LONG BRANCH, $18.000 įmokėti
6 butų pastatas, 10 metų senu
mo. Pilnai išnuomotas. Privatus 
įvažiavimas ir garažai. Vandeniu- 
alvva šildomas $760 mėnesinių 
pajamų.
SWANSEA, $6.500 įmokėti, at
skiras, mūrinis, vieno augšto na
mas su 3 kambarių butuku rū
syje. Arti Bloor. Viena skola.

Reikalingi namai pardavimui.

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad. uždaryta
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad........ 10-3

ir 4.30-8
Seštad...........9 - 12
Sekmad. 9.30 - 1

MOKA:

už term, indėlius 3 metam 8%
už term, indėlius 2 metam.. .73/į%
už term, indėlius 1 metam 7%
už depozitus-čekių s-tas......... 514%
už serus 1969 m. išmokėta 6%
DUODA PASKOLAS :

asmenines — iki $10.000 ...9% 
nekiln. turto — iki $30.000 814%

Nemokamas visu nariu gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeniniu paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
SWANSEA — ELLIS AVE.,, gražioje vietoje netoli High Parko, 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Idealus didesnei šeimai. Galima 
pigiai pirkti sumokant grynais (cash). Retai pasitaikantis pirkinys. 
GRIMSBY — 8TH HWY, netoli miesto, prie gero kelio parduodami 
10 ir 15 akrų 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
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

visa tai rasite tik

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

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

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

Extra Realty Ltd.
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, trys 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.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūmis 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

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

TORONTO
LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA

• Šį šeštadienį, bal 25 — obuo
lių diena, kurioje dalyvauja “Ram- 
byno” tunto dr-vės. Skautai suvažiuo
ja 8.30 v. r. į University Settlement 
Centre, 23 Grange Rd.

• Balandžio 26 d., 130 v. p. p. 
skautų būkle šaukiama priešstovyk- 
linė vadovų-vių sueiga nustatyti vasa
ros stovyklos programai. Laukiama 
jaun. vadovų-vių, kurie turėtų pa
reikšti savo nuomones. Taip pat va- 
dovams-vėms jau reikėtų žinoti, ku
rią savaitę kurie stovyklaus.

• Jūrų skautės taria ačiū E. Jan
kutei už $30 auką.

• LSB vyr. skautininkas v. s. fil. 
P. Molis sudarė 19 asmenų vadiją ir 
pradėjo darbą. Visiems brolijos vie
netams žinotini adresai: ižd; ps. fil. 
A. Glodas, 15 Ayrshire Rd., Worces
ter, Mass. 01604; tiekimo skyriaus ve
dėjas ps. fil. R. Karaliūnas, 7120 
West 107th St. Worth, Ill. 60482, 
USA.

• Autobusu ir keliais automobi
liais praėjusį sekmadienį “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų skautai-tės nu
važiavo į Hamiltoną dalyvauti bend
roje Šv. Jurgio šventės sueigoje. Iš
sirikiavus apie 200 skautiško jauni
mo, sueiga pradėta vėliavų įnešimu 
ir Tautos himnu. Sueigos dalyvius 
sveikino Kanados rajono vadas s. K.

Inž. A. Sabalis iš Niujorko sako 
kalbą ateitininkų metinėje šven
tėje Toronte

Kanados Katalikų Centras iš
leido atspaudą kun. prof. Stasio 
Ylos paskaitos “Katalikiškoji 
veikla i naują kelią”, šią pa
skaitą autorius skaitė Kanados 
lietuvių katalikių suvažiavime ir 
pabėrė daug vertingų ir naujų 
minčių. Su jomis verta susipažin
ti visiems. Atspaudas bus netru
kus išsiuntinėtas parapijoms ir 
organizacijoms.

Petras Balčiūnas, kanadiečių 
mokyklos vedėjas Toronte, JAV 
ir Kanados lietuvių mokytojų 
studijų savaitėje skaitys paskai
tą: “Koki mokini gauna litua
nistinė mokykla iš vietinės mo
kyklos?” Studijų savaitė Įvyks 
rugpjūčio 16-23 dienomis Daina
voje, Manchester, Mich. Mokyt. 
J. Čeponkutė skaitys paskaitą: 
“Skaityba ar skaitymas?”

A. Dudaravičius, KLB Ed- 
montono apylinkės pirmininkas 
ir baltiečių veikėjas, šią savaitę 
lankosi Toronte draminio veika
lo baltiečių rezistencijos tema 
reikalais-.

Automobilio nelaimė ištiko 
inž. Vyt. Balsį; norėdamas iš
vengti staiga pasipainiojusio 
šuns, jis pasuko i šalį ir susi
dūrė su kitu automobiliu, atva
žiuojančiu iš priekio. Nelaimėje 
buvo sužeista Mrs. Judith Crane. 
23 m. amžiaus, eismo policijos 
pareigūno . žmona. Nuvežta i 
Humber Memorial ligoninę mi
rė. Kiti asmenys nenukentėjo. 
Susidūrimas Įvyko balandžio 14 
d. Dixon Rd. prie Macdonald — 
Cartier Freeway.

ETN INIŲ GR
(Atkelta iš 1 psi.) 

bei kultūrinėmis studijomis, už 
kurias būtų galima gauti moksli
nius laipsnius. Valstybinei radi
jo ir televizijos CBC bendrovei, 
lig šiol leidusiai transliacijas tik 
anglų, prancūzų, indėnų ir es
kimų kalbomis, patariama Įsi
leisti ir kitas etninių grupių kal
bas. Konkrečiai buvo pasiūlyta 
Montrealyje ir Toronte Įsteigti 
AM ir FM bandomąsias radijo 
stotis etninėms grupėms. Toron
te tokia stotis savo laidas galė
tų pradėti itališkai, vokiškai, uk- 
rainietiškai, o vėliau jas papil
dyti ir kitomis kalbomis, kai su
sidarytų pakankama paklausa. 
Lig šiol etninių grupių laidas 
transliuodavo tik privačios radi
jo ar televizijos stotys, nepri
klausančios CBC tinklui. Komi
sijos nuomone, etniniu grupių 
kultūrai puoselėti valdžia turė
tų skirti finansinę paramą. Ko
misijos narių ukrainiečio dr. J. 
B. Rudnyckyj ir lenko P. Wy- 
czynski reikalavimas kaikuriose 
Kanados srityse Įvesti trečią sri-

Batūra, vadeivė s. D. Gutauskienė ir 
įžodį davusius — vadeiva ps. A. Ba- 
ziliauskas. Linksmus žaidimus prave
dė ps. dr. V. Kvedaras. Pabaigai pa
sivaišinta. Išvykai vadovavo tuntinin- 
kai s. L. Gvildienė ir ps. dr. A. Dai- 
lydė.

• Šį ketvirtadienį, bal. 23, Pri
sikėlimo parodų salėje bus dar kar
tą rodomas filmas iš V-tosios tauti
nės stovyklos.

• Balandžio 19 d. įvykusioje ASS 
sueigoje ASD centro valdybos pirm, 
s. S. Gedgaudienė iš Klevelando kal
bėjo apie ASS uždavinius. Toliau la
bai įdomiai sueigai vadovavo ps. fil. 
G. šernas. Birželio 6-7 d. numatoma 
iškyla į gamtą. Dalyvaus Toronto, 
Detroito ir Klevelando skyriai. Aka
deminę iškylos programą sutiko pa
ruošti ps. fil. G. šernas.

• Vasaros stovykla Romuvoje pra
sidės liepos 18 d. ir truks tris savai
tes. Pirmos dvi savaitės skiriamos 
skautam-tėm, trečioji — jaun. skau- 
tams-tėms. Į šią stovyklą ir . vėl at
vyks didelis būrys Detroito skautų- 
čių.

• “TŽ” 15 nr. paskelbta, kad mi
rus v.s. S. Kairiui, kanklininkių gru
pės viena iš seniūnių bei globėjų 
išrinkta Ž. šilinskaitė. Turėjo būti 
— ž. šilininkaitė. C. S.

Nuotr. V. Pranaičio

Adomas Kantautas, nekartą 
lankęsis Toronte ir dabar gyve
nąs Edmontone, Albertoj, gavo 
iš vietinio universiteto stipendi
ją rašyti bibliografinei studijai 
apie leidinius, liečiančius Lietu
vą anglų kalba. Stipendija duo
ta 8 mėnesiam. Studiją išleis 
Albertos universitetas. A. Kan
tautas jau yra surinkęs gana 
daug bibliografijos. Jai papil
dyti numato aplankyti pagrindi
nius JAV universitetus.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
bus Manitobos teisme, kur šios 
provincijos metisai pagal 1874 
m. sutartį reiškia pretenzijas net 
i 550.000 akrų žemės.

Britų Kolumbijos provincija, 
pirmoji Kanadoje priėmė įsta
tymą, leidžiantį alkoholinius gė
rimus pardavinėti 19 metų am
žiaus sulaukusiems jaunuoliams, 
ši amžiaus riba jiems taipgi su
teikia teisę vesti be tėvų sutiki
mo. Provincijos teisingumo mi- 
nisterio L. Petersono teigimu, 
dabar bus lengviau kontroliuoti 
jaunimo problemą, nes daugiau
sia vargo alinėse ir baruose bu
vo turima su 19-20 metų amžiaus 
jaunuoliais. Panašų Įstatymą 
svarsto ir Saskačevano parla
mentas. Lig šiol alkoholinius gė
rimus Kanadoje galėjo vartoti 
tik 21 metu amžiaus sulaukę jau
nuoliai, kai jie tapdavo pilnatei
siais Kanados piliečiais.

UPIŲ VIETA
tinę kurios nors etninės grupės 
kalbą buvo atmestas kitų komi
sijos narių. Vadinamoji trečio
ji jėga Kanadoje taip pat esąs 
nerealus dalykas. Nors 26% 
krašto gyventojų nėra anglų ar 
prancūzų kilmės, bet šios etni
nės grupės tarpusavyje neturi 
nieko bendro. Nė viena jų nėra 
tiek gausi, kad duotų pagrindo 
pripažinti trečią oficialią kal
bą kurioje nors Kanados vieto
vėje. Komisija taipgi pasisakė 
prieš etninių grupių reikalavi
mą, kad jų atstovai pagal gru
pės proporcingą svorį būtų įsi
leisti i tokias vyriausybės insti
tucijas, kaip senatas, ministerių 
kabinetas ir augščiausiasis teis
mas. Reikalavimas esąs neprak
tiškas. nes neįmanoma būtii nu
statyti kiekvienos etninės gru
pės tikrojo svorio. Komisija pri
pažino, kad Kanadoje vis dar 
esama diskriminacijos prieš et
nines grupes, ir patarė provin
cijoms imtis priemonių jai pa
šalinti. Tam turėtų būti panau
doti jau turimi įstatymai.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
DIENOS ŠVIESOS TAUPYMO LAIKAS

TORONTO MIESTE-
nuo 1970 m. balandžio 26 iki spalio 25 d.
Burmistras William Dennison, remdamasis miesto tarybos 
instrukcija, paskelbė, kad Toronto mieste dienos šviesos 
taupymo laikas prasideda 1970 m. balandžio 26, sekma
dienį, 2 v. r., ir baigiasi spalio 25, sekmadienį, 2 v. r. 
Visi gyventojai prašomi pasukti laikrodžių rodykles 
vienų valandų pirmyn

balandžio 26, sekmadienį, 2 v. r.
Burmistras kviečia visus gyventojus nuoširdžiai bendradar
biauti fr šį potvarkį padaryti naudingu visuomenei.

C. E. NORRIS, 
City Clerk

Ateitininkų žinios
1970 metai yra paskelbti ateitinin

kų jubilėjiniais metais — 60 metų 
nuo ateitininkų sąjūdžio įsteigimo. 
Visose šios vasaros stovyklose bus 
prisiminta ši sukaktis. Ateitininkų 
kongresai yra ruošiami kas 5 metai. 
Šių metų kongresas įvyks per Darbo 
Dienos savaitgalį Čikagoje.

Vasaros stovykla Wasagoje bus 
nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 8 d. 
jaunučiams ir vyresniesiems moks
leiviams. Dainavoje vyr. moksleivių 
stovykla bus nuo birželio 21 d. iki 
liepos 5 d., jaunučių — nuo liepos 
5 d. iki liepos 18 d. Ten dalyvauti 
ruošiasi ir būrys torontiečių.

"Ateities” prenumeratą Toronte 
renka A. Bumbulis ir R. Girdauskai- 
tė. Kurie dar “Ateičiai” yra skolin
gi, prašomi pasiskubinti atsilyginti.

Nuoširdi padėka Šv. Jono Kr. par. 
klebonui kun. P. Ažubaliui už $40 
auką Toronto ateitininkiško jaunimo 
veiklai paremti.

Stovyklai Wasagoje reikalingos 
šeimininkės. Ponios, galinčios sto
vyklos metu padėti, prašomos kreip
tis į tėvų kom. pirm. Z. Girdauską, 
tel. 533-0342.

Prieškongresinės stovyklos komi
sija sudaryta Toronte kovo 14 d. 
Jai vadovauja Povilas Žumbakis iš 
Čikagos. Studentų Ateitininkų Sąjun
gai komisijoj atstovauja Vytautas 
Kliorys, Moksleivių Ateitininkų Są
jungai — Gabija Juozapavičiūtė. Ka
dangi MAS centro valdyba jau už
siėmusi ruošimu 6 vasaros stovyklų 
moksleiviams, didesnė darbo dalis 
teks SAS valdybai. Kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, sutiko tvarkyti stovyklos 
ideologinę programą.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
rinkiminis suvažiavimas įvyks Dai
navoje liepos 4-5 d. moksleivių ateiti
ninkų stovyklos metu. Į suvažiavimą 
kviečiami visi moksleiviai ateitinin
kai. Sprendžiamąjį balsą turi rink
tieji kuopų atstovai. Atstovu gali bū
ti kiekvienas moksleivis ateitininkas, 
užsimokėjęs nario mokestį, išskyrus 
jaunučius. Atstovai renkami — vie
nas nuo 5 vyresniųjų moksleivių iš 
kiekvienos kuopos ir nuo nemažiau 3 
asmenų likučio. Atstovai renkami 
slaptu būdu. Suvažiavime bus daro
ma sąjungos apžvalga, svarstomas są
jungos statutas ir narių iškelti klau
simai bei pasiūlymai, renkama nauja 
centro valdyba.
AUŠROS ŽINIOS

Pirmoji stalo teniso komanda — 
Almis Kuolas, Jurgis kolasis ir Os
valdas Rautinš lygoje laimėjo pir
mą vietą. Baigmėje nugalėjo latvių 
komandą. Antroji komanda — Jo
nas, Paulius Klevinai ir Valteris 
Pėteraitis liko antroje vietoje. Baig
mėje pralaimėjo prieš International 
komandą.

Paulius Klevinas atvirame stalo 
teniso turnyre antrą kartą apgynė 
meisterio vardą jaunių iki 13 m. 
ir jaunių iki 16 m. klasėje.

Stalo teniso sezonas pasibaigė, ta
čiau Prisikėlimo salėje kiekvieną 
trečiadieni nuo 7 v. v. iki 9 v. vyks
ta treniruotės. Vadovauja sekcijos 
treneris Jonas Klevinas. Gera proga 
pradedantiems.

Golfo sezono atidarymo turnyrą 
rengia Aušra gegužės pabaigoje. Vie
ta ir laikas bus paskelbta vėliau.

Sovietu armijos meno an
samblis Toronte koncertuos bir
želio 4-7 d. Maple Leaf Gar
dens. Tai bus vėl proga antiko
munistinėm demonstracijom.

Home Owners

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

• Ivoinot medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindy, (abg ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbas Ir remontas
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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

DUNDAS — ISLINGTON, apie $3.000 įmokėti, atskiras 6 kamba
rių namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiu
lis kiemas, tuoj galima užimti.
JANE — ANNETTE, apie $5000 įmokėti, atskiras 6 kambarių mū
rinis namas, garažas su privačiu įvažiavimu; su didesniu įmokėjimu 
_  mažesnė kaina
SWANSEA — BLOOR, prašoma kaina tiktai $27.900, atskiras 6 kam
barių namas, platus privatus įvažiavimas, nedidelis jmokėjimas, ne
toli Bloor gatvės.
RUNNYMEDE — BLOOR, puikus 8 didelių kambarių per du augš- 
tus atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, didžiulis balkonas, ga
ražas su privačių įvažiavimu, arti Bloor gatvės, apie $12.000 įmokėti, 
vienas iš gražesnių namų tame rajone.
INDIAN RD. — BLOOR, 10 kambarių per du augštus atskiras pla
tus namas, perdirbtas į dvibutį, vandeniu-alyva šildomas, labai gra
žus didžiulis 200 pėdų sklypas, dvigubas garažas, atviras pasiūly
mams, netoli Bloor.
JANE — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, 2 
prausyklos, 2 virtuvės, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas; iš
nuomotas už $310 mėnesiui; parsiduodamas su visais baldais, ne
didelė kaina, skubus pardavimas.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 14 kambarių tribu
ris, dvigubas garažas, viena atvira skola balansui nedidelėm palū
kanom, 6 kambariai pirmame augšte, labai puikus pirkinys, sku
bus pardavimas. •

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

PARAMA
IMA 

8% už asm. paskolas 

8% už mortgičius

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

51/2% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
734% už 2 m. term. dep.

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 S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ft. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVDIAS

WESTON — LAMBTON, $3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 4 kam
bariai pagrindiniame augšte, 4 vienetų prausykla, šiltu vandeniu šil
domas, privatus įvažiavimas, 7^ % skola; prašoma $20.900.
JOHN ST., $4.900 įmokėti, atskiras, plytų, moderni krosnis, privatus 
įvažiavimas, garažas, namas be skolų.
BLOOR — DELAWARE, palikimas, $39.900, 16 kambarių, atskiras 
plytinis, namas, šiltu vandeniu šildomas, 4 virtuvės, 3 prausyklos, di
delis sklypas; turi būt parduotas.
$3.000 ĮMOKĖTI, $512 mėnesinių pajamų, 5 virtuvės, 2 prausyklos, šil
tu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas; pra
šoma $26.900.
QUEENSWAY — KIPLING, atskiras vienaaugštis, 3 miegamieji, už
baigtas rūsys, didelis sklypas su maudymosi baseinu, $24.500 vertės.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičiu.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Ronce$valles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

—^11 ||M m ■ gR ■

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas)
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir t.t.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

Į A & B TAILORS
| Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

1 343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
| Tel. 531-1432
< VYRIŠKŲ IR JAUNIMOĮ MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

'1 Nemokamas krosnių išvalymas.
! Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. i r 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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

dhl ■<*> A-A

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą 
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W.z Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

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

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

oav ™ kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

Įffy 1 / A CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

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

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantnotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3226 arba WA 4-1001 

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi- 
pirkti įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403
’ 30 Dewson St, Toronto, Ont.

© SKAHTTOJAI PASISAKO
ROKIŠKĖNŲ SUKAKTIS

“Naujienose” buvo atspausdinti
kelių rokiškėnų rašiniai, kuriuose 
buvo raginama minėti Rokiškio gim
nazijos sukaktį ir ta proga išryš
kinti visos apskrities buvusią kul
tūrinę veiklą, paruošiant atitinkamą 
leidinį. Tai remtinas sumanymas, 
prie kurio turėtų prisidėti ir Kana
doje gyveną rokiškėnai. Sukaktis tu- tarp 
retų būti paminėta be išgėrimų ir 
be balių. Kovo 13 d. Čikagoje sukak
ties klausimu buvo sukviestas posė
dis. Jis buvo negausus, be to, nuo
monės išsiskyrė dėl minėjimo po
būdžio. Tikimasi, kad ateityje bus 
sudarytas organizacinis komitetas.

Pasubačio gyventojas
PRANAŠYSČIŲ BIULETENIAI
Jau kuris laikas gaunu biuletenius 

apie visokius regėjimus ir pranašys
tes. Tokius biuletenius daug kas gau
na. Siunčiu vieną ir “Tėviškės Ži
buriams”. Kadangi šis laikraštis iš
sprendžia daug dalykų, būtų gera, 
kad jame kas nors pasisakytų bei 
įvertintų tuos biuletenius. Ar tai 
Motinos Bažnyčios balsas, ar kokie 
velnio gundymai?

, Priedas — Biuletenis nr. 8 ir “Tik
ras Jėzaus Kristaus laiškas”.

K. činčius
Red. pastaba, šiuo klausimu “T. 

Žiburiuose” bus vieno teologo pasi
sakymas, kuris parodo minėtų biu
letenių vertę.

VISŲ UŽMIRŠTAS
Niekad negalėčiau atsisakyti pa

gelbėti lietuviškai organizacijai ar 
lietuviškam reikalui, ypač katalikiš
kai spaudai. Bet turiu prisipažinti, 
kad nelabai kas mane prisimena iš 
lietuvių organizacijų. Esu visų už
mirštas, tai ir kenčiu tik su vienu 
savo draugu “Tėviškės Žiburiais”, 
kuriuos jau senokai skaitau. Pasku
tiniu metu jie yra gerokai pasikeitę, 
daug ką galima rasti naujo, ko anks
čiau nebuvo prieš 6 ar 8 metus.

Povilas Sutkaitis, New Market
PAŽAISLIS

“TŽ” savo laiku rašė apie Pa
žaislį,- kad jis yra vykdomojo ko
miteto žinioje Vėliau buvo užsimin
ta, kad ten norima Įsteigti kavinę. 
Kaip neseniai atvykusi iš Lietuvos 
primenu, kad po karo Pažaislyje 
įrengta psichiatrinė ligoninė, kurio

<

<

DVIVEIDIS FILMAS MONTREALYJE
Š. m. kovo 21 d. Montrealio Auš

ros Vartų parapijos salėje buvo pa
rodytas M. Rainio filmas “Lietuvos 
tragedija” ir vaizdai iš okupuotos 
Lietuvos gyvenimo. Pirmiausia pa
žymėtina, kad aparatūra buvo bloga 
— negalima suprasti nei kalbančių, 
nei dainuojančių. Be to, viskas įkal
bėta tik angliškai.

Filmas susideda iš dviejų dalių. I 
dalis vaizduoja nepriklausomos Lie
tuvos laikus. Parodoma Lietuvos 
gamta: jūra, žvejai, upės, lietuvaitės, 
pijančios vainikus, paukščiai, Vil
niaus ir Kauno apylinkės, bažnyčių 
architektūra. Matėme Kauno stoty
je pasitinkant popiežiaus nuncijų, 
Lietuvos valdžios atstovus, Karo mu- 
zėjuje nežinomo kareivio paminklą 
ir t. t. štai jau ir rusų kariuomenė 
atžygiavo Lietuvon, o lietuvių kariuo
menė žygiuoja Vilniun ir iškelia Lie
tuvos vėliavą Gedimino kalne. Paga
liau lietuvių išvežimas Sibiran, pra
sidedančio karo vaizdai, vokiečiai 
Lietuvoje, kurie irgi veža lietuvius 
Vokietijon darbams ir į kacetus. šiais 
tragiškais vaizdais galima būtų ir 
baigti rodyti filmą. Deja, įmontuoja
mas didžiausias juostii ratas, ir mes 
išvydome bei išgirdome garsinį fil
mą iš “Tarybų Lietuvos”. Pirmiau
sia pačiame Vilniuje lietuvių dainų 
ir šokių šventė. Tautiniais drabužiais 
pasipuošęs lietuvių jaunimas dainuo
ja. Pirmoji daina garbina komunis
tų partiją, antroji — rusiška, trečio
ji — lenkiška ir tik ketvirtoji lietu
viška “Ar aš ne vyšnelė”.

Rodomi Lietuvos vaizdai, žinoma, 
tik tokie, kurie tinka propagandai, 
kurie turi mums pasakyti, kaip da
bar gražu, kokia turtinga dabar Lie

BĖGA NUO MOKESČIŲ BENDRIJOMS
(Atkelta iš 2 psl.)

tikrą mokesti. Jo dydis priklau
so nuo uždarbio ar algos dydžio, 
bet aplamai neprąšoka 1%. Šis 
mokestis yra sulaikomas institu
cijų, išmokančių uždarbius bei 
algas. Mokantysis tegali jo iš
vengti tik atitinkama tvarka 
įteikęs pareiškimą apie išstoji
mą iš savo religinės bendrijos. 
Atskaityti mokesčiai eina tų re
liginių bendrijų sąskaiton, ku
rioms mokėtojai priklauso. To
kiu būdu didžiosios religinės 
bendrijos, pirmoje eilėje evan
gelikų ir katalikų, surenka už
tektinai pinigų savo dvasiškiams 
išlaikyti ir kitiems reikalams, 
kaip pvz. maldovių, jaunimo na

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalas traukiniais, laivais, lėktuvais

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

je buvo patalpinti nelaimingi mūsų 
tautos žmonės. Be to, ten įrengtas 
kolchozas, kuriame viskas dirbama 
rankomis. H. Viluckienė

Red. pastaba. Jūs netiksliai supra
tote tai, kas buvo rašyta “Tž” apie 
Pažaislį. “TŽ” 1968. XI. 7 buvo ra
šyta, kad kauniečiai stato kavinę 
“Burė” Kauno marių pusiasalyje

Kauno hidroelektrinės ir buvu
sio Pažaislio vienuolyno. Taigi ne 
pačiame Pažaislyje. “TŽ” 1967. XII. 
14 buvo pranešta apie meno tyrinė
tojų suvažiavimą Pažaislyje jo 300 
metų sukakties proga (kertinis baž
nyčios akmuo padėtas 1667 m. lap
kričio 20 d.). Jame buvo nutarta 
įsteigti Kauno M. K. Čiurlionio mu- 
zėjaus skyrių. Psichiatrinė ligoninė 
buvo įsikūrusi Pažaislio vienuolyne 
1951—64 m., o 1964—66 m. turistinė 
bazė. Visas architektūrinis telkinys 
1966 m. perduotas Čiurlionio dailės 
muzėjui. Tai tokie faktai. Jie skau
dūs lietuviui ta prasme, kad buvusi 
religinė šventovė okupacinės valdžios 
padaryta muzėjumi, o vienuolynas 
uždarytas. Ne muzėjui visa tai bu
vo statyta.
DĖMESIO TORONTO “GINTARUI”!

Balandžio 4 d. Toronto tautinių 
šokių grupė “Gintaras” atliko pro
gramos dalį St. Lawrence Centro 
salėje. Be “Gintaro”, dalyvavo len
kų ir makedoniečių tautinių šokių 
grupės. Mūsų šokėjai atliko šešis 
šokius, kurie buvo gana šiltai su
tikti žiūrovų. Tiktai gaila, kad to
kioje didelėje salėje, kuri gali tal
pinti apie 500 žiūrovų, buvo vos ne
pilnas šimtas. Jų tarpe buvo apie 
10 lietuvių, neskaitant mūsų jaunų
jų šokėjų. Ar čia kaltas pavasariš
kas oras ar kiti parengimai? Mūsų 
tautiečiams reikėtų daugiau įsijausti 
į jaunųjų pastangas. Jei svetimieji 
džiaugėsi mūsų šokiais, tai mes ga
lėtume nors savo gausesniu dalyva
vimu pakelti jų nuotaiką. Atrodo, 
atėjo laikas nustoti garbinus kitų ko
lonijų grupes ir žvilgterėti į savo 
“Gintarą”. Jis mums parodė Vasa
rio 16 minėjime savo darnumą ir 
pajėgumą. Visi buvome sužavėti. To 
susižavėjimo nepalikime vienkarti
niu, bet būkime kartu su jais visur 
ir visuomet. Juk jų dalyvavimas sve
timose salėse daugiau pasieks, negu 
tuščios kalbos. Ištvermės tau, “Gin
tare”! vm.

tuva, kokiame rojuje dabar gyvena 
mūsų broliai ir seserys. Tai dar ne
viskas. Štai lietuviai menininkai nu
vežti į Maskvos dekadą. Jie čia dai
nuoja operą “Boris Godunov” ir 
operoje “Marytė” solistė, iškėlus 
ranką, šaukia: “Mirtis fašistam!”. 
Montrealyje per “Expo 67” jau ma
tyti ansambliai Maskvos scenose šo
ka, dainuoja. Lietuviai menininkai, 
visi kaip vienas, apsikabinėję krūti
nes medaliais koncertuoja: daininin
kai. smuikininkai, pianistai, chorai, 
baletas. Net ir" cirkas rodo savo me
ną. O “prezidentas” Paleckis iš tri
būnos drožia prakalbą, dėkodamas 
komunistams už atneštą Lietuvai lais
vę. Po tokio “triumfališko” lietuviii 
menininkų paisrodymo, lyg ir atsipra
šant, rodomos iš laikraščių iškirptos 
mūsų lietuvių partizanų kelios nuo
traukos.

Trumpoje filmo santraukoje, M. 
Rainio lietuviškai parašytoje, kurią 
galima buvo pasiimti perkant už S2 
bilietą, neigiamai atsiliepiama apie 
komunistus, bet filmo antroji dalis 
visai ką kitą rodo. Nieko čia komu
nistai blogo nedaro. Ir Lietuvoje, ir 
Maskvos dekadoje viskas labai iškil
mingai apstatyta. Scenos išdekoruo- 
tos Lenino paveikslais, visur raudo
nos vėliavos, visi linksmi ir nesima
to jokios “prievartos”, kaip M. Rai
nys rašo. Juk šis filmas turi tarnau
ti propagandai. Pažiūrėjęs tokio fil
mo pagalvoji: kurgi galima buvo gau
ti tokią ilgą antrąją juostą? Kaip
gi galima buvo ją imti ir kodėl ją 
mums rodyti? Pažiūrėjo montrealie- 
čiai to filmo ir klausia: ar ir mes 
jau “bendradarbiaujame?”

O. R.

mų ir kitokių patalpų statybai, 
kursams ir t.t.

Išstoja daugiausia jaunesnio 
amžiaus žmonės — darbininkai, 
amatininkai, tarnautojai. Išsto
jimų daugiausia būna evangeli
kų tarpe. Pvz. V. Berlyne, ku
riame yra virš dviejų milijonų 
gyventojų ir kurių dauguma yra 
evangelikai, 1969 m. buvo apie 
13.500 išstojusių, t.y. apie 70% 
daugiau nei 1968 m.

Miunchene, kuriame yra be
veik milijonas su ketvirčiu gy
ventojų ir kuriame vyrauja ka
talikai, 1969 m. išstojo iš reli
ginių bendrijų apie 1.800 kata
likų, t.y. apie *50% daugiau nei 
ankstyvesniais metais.

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

Didžioji padėjėja
Šią prof. A. MACEINOS 
knygą verta ne tik per
skaityti, bet ir išmąstyti, 
nes ji Marijos asmenyje 
atskleidžia moters vidinę

Į vertę ir jos paskirtį Kū
rėjo plane. Tai gali būti 
gera dovana Motinos Die
nos proga.

Užsakymus siųsti:
Immaculate Conception

Conyent, Putnam, 
Conn. 06260, USA

Sudbury, ont?
MOTINŲ PAGERBIMAS ruošia- 

mas gegužės 2, šeštadienį, 130 Frood 
Rd., ukrainiečių salėje. Programoje: 
trumpa paskaita, meninė dalis, ofi
cialus motinų pagerbimas, šokiai, 
“Star Dust” orkestras, įvairus bufe
tas. Kviečiamos visos motinos ir tau
tiečiai dalyvauti ir pasikviesti sve
čių. Nesinori tikėti, kad atsiras tau
tiečių, kurie savo gyvų ar mirusių 
motinų pagerbti nenorės ir nedaly
vaus. Nuoširdus kvietimas kaimy
nams Sault Ste. Marie kolonijos lie
tuviams. Laukiame.

KLB Sudburio apyl. valdyba

LONDON, ONT.
“BALTIJOS” ŠOKIŲ VAKARAS 

balandžio 4 d. puikioje Centennial 
salėje buvo labai sėkmingas. Prie 
sėkmės ir geros nuotaikos daug pri
sidėjo mūsų jaunimas, gausiai daly
vavęs ir programoje, ir šokiuose. Ne
trūko taipgi svečių kanadiečių. Jų 
tarpe buvo Londono burmistras H. J. 
McClure, parlamento narys J. Bucha
nan, Kanados etninio meno tarybos 
pirm. K. Green, Londono etninio me
no tarybos pirm. Mrs. G. F. Walden. 
Jie buvo painformuoti apie Londone 
rengiamą Lietuvių Dieną ir pažadėjo 
dalyvauti, šokiuose buvo matyti daug 
kanadietiškos publikos. Mat. nedide
lėje kolonijoje sunku užpildyti salę 
vien lietuviais, antra, norėta išeiti į 
platesnę viešumą. Malonu buvo ma
tyti tautiečius iš Delhi, Barrie, St. 
Catharines, Toronto ir kt. Meninę 
programą atliko “Baltija”. Choras pa^ 
dainavo 3 dainas, o tautinių šokių 
grupė pašoko 5 šokius. Dauguma at
liktų dalykų buvo naujai paruošti ir 
dėlto žiūrovų nuoširdžiai priimti. 
Programai ir visam vakarui buvo il
gai ir rūpestingai ruoštasi. Tai buvo 
viso kolektyvo darbas, kuriame talki
no ir mamytės bei tėvai. Visiems pri
klauso nuoširdi padėka, šiuo metu 
“Baltija” ruošiasi jungtiniam koncer
tui su “Birbyne” Toronte balandžio 
26 d. B. K.

RODNEY, ONT.
JAUNIMO DALIS su tėvais buvo 

nuvykę į Detroite suruoštą čikagiečių 
vaidinimą “Penki stulpai turgaus 
aikštėj”. Vaidinimas žiūrovams pa
liko gilų įspūdį. Dėl naujoviško at
likimo buvo įvairių nuomonių, bet 
jaunimui patiko.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO pobū 
vis Londone įvyko Centennial salėją 
kuri tokiems parengimams yra labai 
tinkama. Programoj dalyvavo visos 
trys artimos apylinkės — Londono, 
Delhi ir Rodney. Dainavo jungtinis 
šių apylinkių jaunimo choras, vad. 
kun. B. Pacevičiaus. Jau vien toks di
delis jaunimo susibūrimas — apie 
70 asmenų — buvo imponuojantis. 
Dainos tinkamai parinktos ir gerai 
sudainuotos, bet ypač gerai pavyko 
“Tu giruže, tu žalioji”. Pasirodo, su
jungti jaunimo gretas yra galima. 
Linkėtina, kad šis junginys pasiliktų 
ir toliau. Jis gali drąsiai pasirodyti ir 
Lietuvių Dienoje, kuri įvyks šių me
tų rudenį Londone. Tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja D. M. Chai- 
nauskai, pasirodė su naujais šokiais, 
daugumoj vestuviniais. Gera muzika 
ir jauni šokėjai žiūrovams sudarė 
gražų įspūdį.

TAUTOS FONDUI per Vasario 16 
minėjimą surinkta $102. Aukojo: 
$12 J. Rastapkevičius; po $10: K. Ga- 
putis, S. Paketuras, J. Ciparis. J. Stat- 
kevičius, V. Ignaitis; po $5: E. Damb
rauskas, Z. Mockus, P. Jocius, H. Ja- 
sinskas, P. Balyta; po $2: A. Kažemė- 
kaitis, A. šarapnickas, A. Kojelaitis, 
A. Kaupas, P. Gaidauskas; po $1: O. 
Skuja, O. Budreikienė, A. Danėnienė, 
V. Bukota, V. Naruševičius.

DAR NEAIŠKU, kiek leis šiais me
tais sodinti tabako. Ūkininkai augina 
tabako daigus šiltadaržiuose ir pra
deda ruošti žemę naujam derliui. Bū
tų labai gera, kad trąšas visi lietuviai 
užsisakytų per vietos liet, klubą. Pel
nas, kuris gaunamas už trąšas, eina 
lietuviškiems reikalams. A.

Kalbama Prahoje
— Karo nebus, bet ir taiką 

beginant galima pasaulį sunai
kinti.

— Optimistai teigia, kad ru
sai visus išveš Sibiran, pesimis
tai — kad pėsčiomis varys.

— Rusai pasitrauks arba nor
maliai arba per stebuklą. Pir
mu atveju nusileis dangaus an
gelai, pasiims po ruskį už ran
kos ir nulydės namo. Bet tikras 
stebuklas būtų, jei rusai pasi
trauktų savo noru.

— Rusų sargybinių trijulės 
Prahoje yra tokios sudėties: 
vienas moka skaityti, kitas ra
šyti, o trečiam pavesta sekti 
abu intelektualus.

ŠYPSENOS
Pas psichiatrą

Lenkijoje pacientas skundžia
si psichiatrui:

— Daktare, man kažkas ne
tvarkoje . . . Valgau geriausiuo
se restoranuose, turiu vilą, auto
mobilį, drabužius siuvuosi pas 
geriausią siuvėją, kasmet poil
siauju užsienyje.

— Nematau čia nieko ypatin- 
bo, — sako gydytojas.

— Na, taip, bet aš per mėnesi 
uždirbu tik du tūkstančius zlo
tu...£

Amerikiečiai ir italai
Amerikos moterų žurnale bu

vo išspausdintas reportažas iš

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. 1
! 532-7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Siasiulis
JHWWIII II mini

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

I _____ -—- Vestuvines nuotraukos
—" "" Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

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. UzbaD-

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

Bloor Autorite Garage ?la%6 frKc„u«vgee>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E. ZU BRIENS

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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 pacientus iš anksto susitarus

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM8ERIS, 
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 pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

769-4612
2231 Bloor Street W.

Lengviausia ir sunkiausia
Ką lengviausia valdyti?
— Prityrusiam lakūnui — 

lėktuvą, nes ore nėra mašinų 
susigrūdimo.

— Prityrusiai moteriai — vy
rą, jei jis ją aklai yra įsimylė
jęs.

— Mėgstančiam rašyti — 
plunksną, jei ja norima tik kitus 
apšmeižti.

Ką sunkiausia valdyti?
— Save patį, jeigu jauti ne

nugalimą silpnybę moterims, 
alui ir arkliams.

— Paauglius vaikus, jei laiku 
jų nevaldai.

— Redaktorių, kuriam laik
raščių leidėjai neturi pakaitalo.

Italijos, kuriame, be‘ kita ko, 
rašoma: “Amerikiečiai taip užsi
ėmę darbe, kad neturi laiko do
mėtis moterimis. Visai priešin
gai yra Apeninų pusiasalyje. 
Italai taip užsiėmę moterimis, 
kad neturi laiko dirbti”.

Panašumas
Klientė dailininkui, pas kuri 

nori užsakyti savo portretą:
— Ar garantuojate panašu

mą?
— Šimtu nuošimčių!
— Ar ilgam?

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: i^03 ^708 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. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.n—S v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu



TORONTO®*
$v. Jono Kr. par. žinios

— Nuo Šio sekmadienio pamaldos lai
komos pagal pakeistą vasaros laiką.

— Toronto arkivyskupas specialiu 
laišku skatina jaunimą įsijungti į ge
gužės 2 d. vykstantį žygį “miles for 
millions”. Gautos pajamos skiriamos 
šalpai.

— Parapijiečiai lankomi Royal ir 
Islington rajone.

— Parapijos choro metinis pobū
vis įvyko balandžio 11 d. Choristai 
bei choristės, giedą chore 20 metų, 
buvo atžymėti specialiu ženklu: S. 
Jagėlienė, E. Pusvaškienė ir Stp. 
Pusvaškie. Pobūviui vadovavo Ant. 
Matulaitis.

— Yra užsakyta lietuviškų Mišių 
gegužės mėnesiui specialios knyge- 
gelės. Jos bus išdėstytos bažnyčios 
suoluose.

— Mišios: sekmadienį 10 vai. už 
už a.a. Juozą Siminkevičių, 11 v. — 
a.a. Tomą Trečioką ir 12 v. — a.a. 
Juozą Simonaitį.

KLK Kultūros Draugijos Ži
buriai” metinis susirinkimas, 
kuris buvo numatytas balandžio 
26 d., 4 v. p.p., atidedamas dėl 
tuo pačiu metu rengiamo “Bir
bynės” koncerto.

“Varpo” choras ruošiasi kon
certui gegužės 9 d. Sudarytas 
rėmėjų būrelis, į kurį įeina: 
choro krikšto tėvai — O. Indre- 
lienė, sol. Pr. Radzevičiūtė, J. 
Strazdas ir J. Matulionis; H. Ste- 
paitis — būrelio pirmininkas; 
nariai — kun. P, Ažubalis, A. 
Ščepavičienė, S. Pacevičienė, T. 
Sekonienė, dr. A. Dailydė, J. 
Račys, J. Karasiejus.

Radijo programa “Songs of 
the Amber Coast” ir “Tėvynės 
prisiminimų” programa iš Ok- 
villės stoties perkelta i Toron
to stotį CHIN - AM banga 1540. 
Pusė valandos lietuviškai ir pu
sė valandos angliškai su baltie
čių muzika bus girdima kiekvie
ną pirmadienį nuo 10.30 iki 
11.30 vai. ryto. Pirmoji progra
ma transliuota balandžio 20 d. 
Lietuviška programa iš CHIN 
stoties banga 101 FM, bus ir to
liau girdima kiekvieną dieną 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio 4-5 v. v. Programų vedėjas
— J. R. Simanavičius.

Antanui Balniui, senosios kar
tos ateiviui, padaryta operacija 
šv. Juozapo ligoninėje.

Latvių dainų ir šokių šventė 
įvyks Toronte birželio 27 — lie
pos 5 d.

EUROPIEČIŲ NAME IŠNUOMO
JAMAS nerūkančiam švarus prieki
nis kambarys. Virtuve galima naudo
tis su kitu asmeniu. Bloor — Duffe
rin rajone. Tel. 533-5585.

PARDUODAMAS 7 kambarių tri
jų metų senumo namas netoli Cooks
ville’s. Kaina — $29.000. Tel. 233- 
7985.

12 AKRŲ ŽEMĖS į pietus nuo 
Barrie miesto; 580 pėdų prie kelio; 
yra miškas ir teka mažas, gražus 
upelis. Prašo $12,000 su $2,000 Įmo
kėti. Viena hipoteka 10 metų.

48 AKRŲ KAMPINIS ŽEMĖS skly
pas tik i pietus nuo Barrie miesto 
tarp 27 ir 400 plentų. Kitoj pusėj 
400 plento bus statoma Formosa 
alaus darykla, ši nuosavybė yra pa
likimas, ir giminės labai nori par
duoti. Prašo $65.000 su $25,000 Įmo- 
kėjimo. Viena hipoteka 10 metų.

300 AKRŲ MIŠKAS — yra ir žemų 
vietų — Į šiaurė nuo Allistono mies
telio. Prašoma $62,500, Įmokėti $8,- 
000. Viena hipoteka 10 metų. Allisto- 
nas numatomas padaryti Toronto sa
telitiniu miestu. Spėjama, kad nau
jasis Toronto aerodromas gali būti 
įrengtas toj apylinkėj. Geras pirki
nys. Turime ir kitų pirkinių.

Skambinti ST. DARGIUI, 231-6226. 
FRANK BARAUSKAS, Realtor.

PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN
DŲ specialistas atlieka grindų at
naujinimo darbus. Ant naujų grin
dų uždedu varnišą, kurio nereikia 
vaksuoti. Darbas atliekamas pigiai 
ir sąžiningai. Telefonas 653-3738.

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.

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
raštį. J. Baltakys, 20 Underwood 
Ave., Toronto 325, Ont.

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

kambarius. TeL 5354724.

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE “i;;ET
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rakyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Antanui Jonynui, ve- 

lionies šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

— Mišios: ketvirtad., 8.30 v. — už 
a.a. Pr. Valaiti, užpr. p. Bložienės; 
penktad., 7 v. — už a.a. Eug. Bubelį, 
užpr. p. Babelienės ir vaikų; šeštad., 
9 v. konceL — už a.a. J. Švėgždą, 
užpr. p. šmigelskių ir p. Murauskų; 
už a.a. Pažerūnų šeimos mirusius, 
užpr. p. Pažerūnų ir už a.a. A Bart
kų, užpr. p. Kriščiūnų; 10 v. — spe
cialia int, užpr. V. A Genčių (ne 
už a.a. S. Kairį — kaip buvo skelbta 
par. biul.); sekmad., 9 v. — už a.a. 
C Spilčaką, užpr. p. Spilčakienės; 10 
v. — už a.a. A. Kobelskį, užpr. p. 
Petraičių; 11.15 v. už a.a. M. Pet- 
kūnienę, užpr. p. Genčių; 12.15 v. — 
už a.a. S. Kairj, užpr. šeimos bičiu
lių.

— Pirmoji vaikučių Komunija — 
gegužės 3 d., 10 v.; pirmoji išpažin
tis — šeštadienį, geg. 2 d., 4 v. p.p.; 
repeticijos bažnyčioje 
bal. 28 d., ir ketvirtad, bal. 30 d.,

antrad.

— Katechetinės pamokos vaikams 
ir religijos pamokos gimnazistams šį 
sekmadienį bus paskutinį kartą. Ren
kamasi po 10 v. Mišių LV Namuose 
ir muz. studijoje.

— Chorų repeticijos: studentų — 
trečiadienį, 7 v. v.; ketvirtadienį, 7.30 
v.v. — suaugusių; penktadienį, 6.30 
v.v. — vaikų.

— Lankomos šeimos Beaconsfield 
Ave., Cross St. ir Gladstone Ave.; 
užmiesty — Downsview.

— Šį sekmadienį po 11.15 v. Mi
šių muz. studijoje šaukiamas labai 
svarbus Kat. Vyrų Dr-jos susirinki
mas. Bus svarstomi ateities darbai, 
renkama valdyba. Prašom gausiai da
lyvauti.

— Nuoširdi padėka K. Dulevičiui 
už par. bibliotekai padovanotą Lie
tuvių Enciklopediją ir kitas vertingas 
knygas.

— Išsiųsti laiškai Motinos Dienos 
novenai. Kurie gali, kviečiami prisi
dėti. Mirusių ir gyvų motinų vardai 
prisiunčiami iki gegužės mėnesio pra
džios. Novenos Mišios — kasdien per 
visą gegužės mėn. 8 v. r.

— Šį savaitgalį T. Augustinas iš
vyksta į Kennebunkportą dalyvauti 
vienuolyne vykstančiame JAV rytų 
pakraščio skautų suvažiavime.

— Sutuokta Rainer Kutschenreu- 
ter ir Helena Bortkiewicč.

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

DIDELIS PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Lietuviškos H F, Stereo įvai
rios ilgo grojimo plokštelės 

papigintomis kainomis.
Lietuviški odiniai albumai, ra
šomosios mašinėlės su lietuviš
ku raidynu ir kt.
Priimu užsakymus iš visur 
St. Prakapas - tel. 767-9088 

18 Brookside Ave., 
Toronto 9, Ont.

ATSTOVYBE SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ IR KITUR

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

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 draudą. 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, So v. A. Čeponis

B

LONDONO “BALTIJOS” IR TORONTO “BIRBYNĖS”

KONCERTAS
balandžio 26, sekmadienį, 4 v. p. p.,

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
Bilietai: jaunimui — $1.00, suaugusiems — $2.00

Tai jungtinis dviejų pajėgių jaunimo sambūrių pasirodymas. 

Dalyvaukime visi — jauni ir seni

Medžiotojų ir žūkiautojų klubo “Tauras”

gegužės I, penktadienį, 7.30 v.v., 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 

941 Dundas St. W.
Linksma nuotaika, nepakeltos kainos 

Klubo vadovybė

Dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių dailės paroda 
rengiama Vašingtone National 
Association of Broadcasters 
Building balandžio 25-30 d. Pa
rodos rengėjas — Kanados am
basados Vašingtone informaci
jos ir kultūros skyrius. Ta pro
ga atspausdinti keturių puslapių 
iliustruoti katalogai su dailinin
kų biografijomis ir jų meno ap
tarimais. Apie A. Tamošaitienės 
meną rašo dr. L Gražytė, o apie 
A. Tamošaičio — profesorė J. 
Vaštokienė.

“Birbynės” sambūrio koncer
tas — balandžio 26, šį sekma
dienį, 4 v. p.p., Prisikėlimo par. 
salėje. Programa bus beveik vi
sai nauja. Kartu pasirodys ir 
Londono “Baltija”, dar nematy
ta Toronte. “Birbynės” skelbtas 
kanklių vajus buvo sėkmingas. 
Kanklės jau suaukotos. Mecena
tai koncerto metu bus paprašyti 
įteikti sambūriui paaukotas 
kankles. Rengėjai kviečia visus 
tautiečius atsilankyti į koncertą 
ir tuo būdu paskatinti gražiai 
dirbantį jaunimą.

E. Burke Draugija balandžio 
28, antradienį, 8 v.v., Latvių Na
muose, 491 College St., rodys fil
mą apie prez. Kennedy nužudy
mą — neoficialią versiją. Taip
gi rodys ir antrą filmą “Katyno 
žudynės”, jeigu bus gautas iki 
to laiko.

Dail. Nijolės Vedegytės-Palu- 
binskienės grafikos ir tapybos 
darbų parodą rengia KLK Drau
gijos Prisikėlimo par. skyrius 
parodų salėje gegužės 2 ir 3 d. 
Atidarymas — gegužės 2, šešta
dienį, 3 v. p.p. Dailininkė gy
vena Klevelande. Ji yra baigusi 
tapybą ir knygų iliustravimą 
Klevelando Meno Institute. Da
lyvavo įvairiose parodose. Yra 
gavusi keletą premijų amerikie
čių parodose. Parodos lankymo 
valandos Toronte: gegužės 2 d. 
nuo 3 iki 8 v.v., gegužės 3 d. 
nuo 9.30 iki 5 y. p.p.

Trylikos metų lietuvaitė — 
Anita Pakalniškytė Kiwanis klu
bo surengtame muzikos festiva
lyje Toronte laimėjo pirmą vie
tą-.savo amžiaus grupės mergai
čių solisčių varžybose. Ji su savo 
tėvais gyvena Hamiltone.

Lenino raštų ir nuotraukų pa
roda, surengta Toronto rotušės 
bibliotekoje, susilaukė daug pro
testų iš etninių grupių organi
zacijų ir paskirų asmenų. Vieni 
savo protestą išreiškė telefonu, 
kiti oficialiais raštais. Bene ryš
kiausiai protestavo Edmund 
Burke draugijos nariai. Jie ro
tušės aikštėje dalino atsišauki
mus, nukreiptus prieš parodos 
iniciatorius. Juose, be kitko, sa
koma: “Toronto gyventojai turi 
teisę žinoti kas atsakingas už le- 
ninistų infiltraciją į mūsų savi
valdybės institucijas ir reika
lauti pasiteisinimo. Mes moka
me mokesčius ne tam, kad jie 
būtų panaudojami mūsų pačių 
subversijai, padedant mūšų prie
šams per bibliotekas ir kitas 
viešas institucijas. Kas tad atsa
kingas?” Gyventojai kviečiami ir 
toliau protestuoti rašant laiškus 
Toronto dienraščiams arba 
skambinant telefonu miesto ro
tušės įstaigoms 964-9151 ir 366- 
6330. Turimomis žiniomis, Le
nino paroda buvo leista miesto 
savivaldybės bibliotekos komisi
jos. Bibliotekos vedėjas yra Mr. 
Campbell. Matyt, ryšium su pro
testais prie įėjimo bibliotekon 
iškviestas budėti policininkas, 
ši Lenino paroda sujaudino et
nines Toronto grupes. Protesto 
raštus parašė KLB krašto val
dyba, Baltiečių Feedracija ir kt.

KLB Toronto apylinkės val
dyba savo posėdyje konstatavo 
dviejų valdybos narių — Laimos 
švėgždaitės ir V. Paškevičiaus 
pasitraukimą dėl asmeninių 
priežasčių. Pasinaudodama savo 
teise, ji pakvietė valdybon kun. 
P. Ažubali ir inž. Eug. Sičiūną. 
Naujoji valdyba svarstė lietuvių 
studentų susiorganizavimo rei
kalą, pavesdama valdybos jau
nimo sekcijos vadovams drauge 
su akademikų valdyba sudaryti 
liet, studentų valdybą ir suruoš
ti dar šį pavasarį mokslo užbai
gimą. Motinos Dienos minėji
mas bus jungiamas su šeštadie
ninės mokyklos mokslo metų 
užbaigimu. Jis rengiamas gegu
žės 10 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Valdyba apsvarstė Laisvės 
paminklo užbaigiamuosius dar
bus — vitražą, vartus ir kapi
nių iškilmes gegužės 31 d. Nu
tarta kviesti į kapinių pamaldas 
jaunimo muzikinius vienetus ir 
organizacijas su vėliavomis. Jau 
bandoma gauti salę sekančių me
tų Vasario 16 minėjimui? Pa
reikšta padėka praėjusių metų 
buv. apyl, valdybai, ypač jos 
pirm. stud. L. švėgždaitei.

Toronto apylinkės valdyba 
balandžio 17 d. pasiskirstė par
eigomis: pirm. Vytautas Skrins- 
kas, vicepirmininkai: kun. P. 
Ažubalis ir inž. Raimundas Stir- 
bys, sekr. Liuda Gvildienė, ižd. 
Vytautas Stabačinskas, jaunimo 
reikalam inž. Saulius Masionis 
ir inž. Eugenijus Sičiūnas, pa
rengimų vadovas Petras Butė
nas.

Nepamirškime šį šeštadieni, 
balandžio 25, prieš einant poil
sio, pasukti laikrodžio rodyklę 
vieną valandą pirmyn. Oficialus 
dienos šviesos taupymo laikas 
prasideda balandžio 26 d., 2 v. r.

KLK Moterų Draugijos suva
žiavimas įvyko* balandžio 18 ir 
19 d. Prisikėlimo par. patalpo
se. Dalyavvo apie 60 atstoviu iš 
Toronto, Montrealio, Hamilto
no, Delhi, Londono. Centro v- 
bos pirm. dr. O. Gustainienė pa
kvietė pirmininkauti V. Garne- 
lienę iš Delhi ir S. Laurušaitie- 
nę iš Toronto, sekretoriauti — 
D. Staškevičienę iš Montrealio. 
Paskaitą skaitė viešnia iš Niu
jorko dr. A. šlepetytė - Jančie- 
nė. Suvažiavime išrinkta nauja 
centro valdyba: dr. O. Gustai
nienė, A. Kuolienė, Z. Daugvai- 
nienė, A. šimkevičienė, S. Pet- 
raitienė. Revizijos komisija pa
likta ta pati: J. Kaknevičienė, S. 
Miniotienė, F. Urbonienė. Sek
madienį kun. P. Barius, OFM, 
atnašavo iškilmingas lietuviškas 
Mišias; pamokslą sakė kun. Pr. 
Gaida, giedojo par. choras, vad. 
kun. Br. Jurkšo. Plačiau apie 
suvažiavimą — kitame “Tž” nr.

Jaukų ir turiningą koncertą 
balandžio 19 d. Prisikėlimo salėj 
surengė KLK Moterų Draugijos 
centro v-ba, “Moters” žurnalo lei
dėja, suvažiavimo proga. Kartu 
buvo paminėta “Moters” žurna
lo 50 m. sukaktis, skaitant nuo 
jo įsteigimo Lietuvoje. Meninę 
programą atliko poetas Jonas 
Aistis ir pianistė J. Rajauskaitė- 
šušienė-Petrauskienė. Abu savo 
srityje yra stiprūs menininkai ir 
savo kūryba bei interpretacija 
imponavo klausytojams. Pianis
tė atliko M. K. Čiurlionio, J. 
Gaidelio, F. Chopino ir F. Lisz- 
to kūrinius. Koncerto proga apie 
30 asmenų įsigijo J. Aisčio poe
zijos knygų ir gavo autoriaus 
įrašą. Po meninės programos 
centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienė visus pakvietė vai
šėms- Dalyvių tarpe matėsi ir 
evangelikių atstovės.

Toronto "Birbynės" kanklinin
kė: ruošiamės koncertui, kuriuo 
visi gėrėsitės

Akademiku Draugijos sureng
tas simpoziumas balandžio 18 d.
L. V. Namų salėje susilaukė ne
mažo torontiečių dėmesio — da
lyvavo gera šimtinė tautiečių, 
jaunosios ir vyresniosios kartos 
atstovų. Simpoziumo vadovas 
prof. dr. A. Musteikis iš Buffa
lo aptarė temą “Taikos ir karo 
kryžkelėse”, kurioje esą gali bū
ti įvairių nuomonių. Dr. J. Sla
vėnas, istorikas iš Buffalo, kal
bėjo apie bendrosios temos as
pektą, būtent, “Lietuvos nepri
klausomybė — mažos valstybės 
dilema”. Jis, be kitko, išryškino 
Amerikos lietuvių išeivijos pa
stangas Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti po I D. karo. Esą 
tuomet lietuviai turėjo gerus ry
šius su prez. Wilsonu ir kitais 
pareigūnais. Kun. prof. dr. A. 
Poškus gvildeno kitą aspektą — 
“Laisvės sąmonė krašte ir trem
tyje”, nurodydamas skirtingas 
formas to paties laisvės troški
mo. Istorikas V. Trumpa iš Va
šingtono dėstė savo pažiūras 
apie “Tiesos sąmonę Lietuvoje 
ir tremtyje”. Jis nurodė, kad 
okup. Lietuvoj vyrauja melo sis
tema, bet ir išeivijoj esą viešo 
melo ar nepilnos tiesos bei ne- 
dasakymo. Diskusijos buvo gy
vos ir ilgos. Jos turėjo telktis 
apie tris klausimus: 1. kokios 
sąlygos priartina tiesą, laisvę ir 
nepriklausomybę, 2. kas ta link
me darytina, 3. kas padaryta. 
Kaip paprastai, diskusijų daly
viai mažai tesilaikė pirminin
kaujančio plano ir nevengė nu
krypti nuo temos. Diskusijose 
dalyvavo: dr. M. Anysas, kun. 
Pr. Gaida, inž. L. Balsys, J. Kra- 
likauskas, archit. A. Banelis, 
archit. N. Liačienė, V. Gruodis 
ir kt. Simpoziumas buvo Įdomus, 
bet konkrečių išvadų mažai te- 
išryškėjo.

“Star” dienraštis 1970. III. 23 
paskelbė žinutę, gautą iš UPI 
agentūros Maskvoje, kad Genri- 
kas Kajota, 45 m. amžiaus, slė
pėsi savo tėviškės namų rūsyje 
26 metus, vengdamas mobiliza
cijos į rusų kariuomenę. Nese
niai jis išėjęs iš slėptuvės ir pa
sidavęs milicijai. Esą jis norėjo 
palikti slėptuvę 1950 m., bet mo
tina neleidusi. Pasak dienraščio, 
sovietai po II D. karo paskelbė 
amnestiją pabėgusiems nuo mo
bilizacijos.

PADĖKA
Už suruoštą gražų pobūvi mūsų 

20 metų vedybinių sukaktuvių pro
ga nuoširdžiai dėkojame: gerb. klebo
nui kun. P. Ažubaliui už perduotus 
visų vardu linkėjimus; visiems mie
liems bičiuliams: P. A. Augaičiams, 
P. Bacevičiui, K. B. čepaičiams, B. 
Čepaičiui, I. ir dr. E. Ehlers, Z. O. 
Girdauskams, V. Germanavičiui, A. 
V. Grybams, P. S. Gotceitams, K.
M. Janeliūnams, F. B. Kasperavi
čiams, V. A. Kazlauskams, K. O. Ku
dirkoms, A. V. Lapaičiams, A. M. 
Misiūnams, S. J. Poškams, J. V. Par
šeliams, P. M. Pranaičiams. J. J. Ša
rūnams, P. Slapšienei, B. V. Saulė- 
nams, J. M. Vaseriams. Ypatingas 
ačiū Juliui ir Stefutei Sinkevičiams, 
kurių jaukiuose namuose buvome 
susirinkę. Jūsų visų parodytas nuo
širdumas pasiliks mums nepamiršta
mas. Jūsų —

Antanas ir Eugenija žemaitaičiai
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B MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Choras, talkinamas klebono 

ir komiteto, gegužės 2, šeštadienį, 
parapijos salėje rengia sezono užbai
gos koncertą. Programą atliks sol. 
G. čapkauskienė ir choras. Po kon
certo — vakarienė, šokiams gros ge
ras “Marinervos” orkestras iš 5 as
menų. Bilietus platina choristai ir 
par. komiteto nariai. Kaina suaugu
siems — $3, jaunimui — $1. Rengė
jai maloniai prašo paaukoti fantų.

— Margučių vakarienė balandžio 
11 d. buvo sėkminga. Loterijoj buvo 
55 laimikiai, kurie davė $302 paja
mų. Bendras pelnas — $651.30. Di
delis ačiū visoms vakarienės talki
ninkėms ir loterijos laimikių davė
jams.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų suvažiavime Toronte 
balandžio 18 - 19 d. Montrealio 
skyriui atstovavo D. Staškevičie- 
nė ir E. Bernotienė.

“Litas” per pirmąjį metų ket
virtį paaugo $133,525.92, o per
nai per visus metus $95,800.

Loto — Quebec loterijos bi
lietai, žmogus ir jo pasaulis pa
rodos vizos, American Travelers 
čekiai gaunami “Lite”.

Aušros Vartų choro vyrų ok
teto koncertas įvyko balandžio 
18 d. Meninė programa užtruko 
apie valandą laiko. Konrertas 
buvo sėkmingas ir susilaukė ne
mažo publikos dėmesio. Okteto 
vadovas yra sol. A. Keblys. Pla
čiau — sekančiame “Tž” nr.

“Baltijos” stovyklavietės pen- 
kerių metų sukakties minėj imas- 
balius įvyko balandžio 11d. Auš
ros Vartų salėje. Trumpą sto
vyklos kūrimosi apžvalgą pada
rė V. Piečaitis. Kartu buvo pa
gerbti ir stovyklavietės funda
toriai. Meninę programą atliko 
Birutės Nagienės vadovaujama 
Toronto universiteto išraiškos 
šokio grupė. Ji pašoko insceni
zuotą lietuvių liaudies kompozi
ciją “Lietuvaitės pramogauja”. 
Dešimties šokėjų grupėje buvo 
ir viena lietuvaitė iš Toronto — 
Kryžanauskaitė. Programoje da
lyvavo “Gintaro” ansamblis ir 
skautai bei skautės. Buvo paro
dyta skaidrių iš stovyklos skau
tų veiklos. Po programos buvo 
šokiai ir vaišės. Baliaus metu 
surinkta $1200 aukų stovykla- 
vietei. J. L._____________ _
TORONTO, ONTARIO

Lietuviai moksleiviai krepši
ninkai — G. Rautinš, Stp. Igna
tavičius, S. Kaknevičius susilau
kė didžiosios spaudos dėmesio. 
Jie visi trys mokosi šv. Mykolo 
gimnazijoj. “The Telegram” ba
landžio 16 d. laidoj įdėjo jų 
nuotraukas ir ilgokame aprašyk 
me, be kitko, sako, kad Šv. My
kolo krepšinio komanda “Blue 
Raiders” yra be abejonės geriau
sia gimnazijų komanda Toron
te. Vadovaujantį branduolį esą 
sudaro “trys žvaigždės: lietuviai 
kanadiečiai — Jurgis Rautinšas, 
Stepas Ignatavičius ir Simas 
Kaknevičius”. J. Rautinšas esąs 
galbūt geriausias Toronto gim
nazijų krepšinio žaidėjas, S. Ig
natavičius, komandos vadovas 
— bene geriausias žaidimo pla
nuotojas, S. Kaknevičius — la
bai sėkmingas metikas.
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APSIDRAUSK!

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

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
- - -?r_—-------- _-----~ -- -- - :
Ml I T A Q ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET

L I I A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš........... ......... ..9%
čekių kredito iš ___________ 9%
Nekiln. turto iš ...------------------ 9%
įskaitant gyvybės draudimą 
iH $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230
' darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius; 

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

Aušros Vartų par. žinios
— Lietuvių Katalikių Moterų Drau- 

gijos Montrealio skyrius rengia pa
vasario balių balandžio 25 d,, 7 v.v., 
Aušros Vartų parapijos salėje. Me
ninėje programos dalyje matysite 
čikagietį aktorių Leoną Barauską ir 
girdėsite jauną pianistę Egidiją Pet
rauskaitę. Be to, bus vakarienė, lo
terija, bufetas ir geras orkestras. 
Rengėjos maloniai kviečia visus at
silankyti į šį balių.

— Šeštadienį, gegužės 2 d., Sv. 
Onos Draugija rengia klebonui pa
gerbimą vardinių proga ir kviečia da
lyvauti visus parapijiečius.

— Motinos Dienos minėjimas bus 
sekmadienį, gegužės 3. Ta proga Auš
ros Vartų bažnyčioje bus vakarinės 
Mišios 5 v. Po to parapijos salėje 
įvyks progai pritaikytas paminėji
mas.

— Antradienį, gegužės 5 d., 7.30 v. 
v., šaukiamas parapijos komitete su
sirinkimas klebonijoje.

— Pirmosios Komunijos iškilmė 
— sekmadienį, gegužės* 10 d.

— Gegužines pamaldas savo baž
nyčioje turėsime trečiadieniais ir 
penktadieniais 7.30 v.v., sekmadie
niais — po 11 v. Mišių.

— Jau sulaukėme pirmųjų atsilie
pimų į vajų, paskelbtą bažnyčios re
montams. Po $20 aukojo: J. Kan- 
dižauskas, A. Pakulis ir K. Rimkevi
čius; po $10: Elvyra, Haroldas ir 
Audrutė Celtoriai, J. Intas, D. Jur
kus, D. Linkonas ir J. Valašimas; 
$5: J. Šaltenis. Pati pirmoji vajaus 
auka buvo vieno aukotojo, kuris pra
šė neskelbti pavardės. E. Aleksiejū- 
naitė paaukojo bažnyčios fondui $17. 
Praėjusį sekmadienį surinkta $234.- 
61.

Akademinis sambūris balan
džio 10 d. Aušros Vartų salėje 
suruošė H. Nagio poezijos “Bro
liai balti aitvarai” knygos pri
statymą publikai ir kartu auto
riaus pagerbimą. Be sambūrie- 
čių, dalyvavo gražus būrys 
draugų ir pažįstamų. Salė buvo 
gražiai dekoruota. V, A. Jony
nas pristatė poetą, apibūdinda
mas jo savybes. H. Nagys skai
tė savo poezijos. Sambūriečiai 
minėjimo pabaigoje suruošė sve
čiams vaišes. J. L.

Apie Toronto “Birbynę”, kon
certavusią Montrealyje, operos 
solistė ir muzikos studijos mo
kytoja E. Kardelienė rašo “Nau
jienose” 1970 m. balandžio 14 
d. laidoje:

Reikia tik stebėtis iš vadovės D. 
Viskontienės, kad būdama tokia jau
na, muzikos mokslus ėjusi Kanado
je, šitaip teisingai ir giliai supranta 
ir atjaučia tikrą lietuvišką dainų gro
ži ir taip mokamai perteikia jį savo 
jauniems dainininkams. Ji labai gra
žiai diriguoja ir tas jaunas choras 
žavėjo mus subtiliu išpildymu, Įsi
jautimu Į dainuojamas dainas, dik
cija ir disciplina.

Nepaprasta elegancija, labai išra
dingomis figūromis, gražiai, labai 
spalvingai išsipuošę šokėjai, akordeo
no palydimi, šoko liaudies Šokius, 

Montrealiečiai buvo nuoširdžiai su
žavėti “Birbynės” ansamblio koncer
tu. Triukšmingai ir daug plojo, šau
kė valio ir bravo ir reikalavo tęsti 
toliau koncertą. Gaila, kad nebuvo 
spausdintų programų ir negalima da
bar paminėti nei pavardžių, nei šo
kių, kuriuos svečiai taip gražiai šoko.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 5,0%
Serus (numatyta)_______ 6,0%
Taupomąsias s-tas________ 6.5%
Term. ind. 1 metams____715%
Term. ind. 2 metams____7.75%
Term. ind. 3 metams_____8,0%
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




