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DU VEIDAI

Mielos motinos rankos, palydinčios atžalyną i lietuviškąjį gyvenimą Nuotr. A. Sutkaus

Su moters vaidmens iškilimu visuomenėje pradėtas kelti ir 
motinos vaidmuo. Vieniems rūpėjo išryškinti motinos pašaukimą, 
kitiems — atkreipti pačių moterų dėmesį, kad jų veržimasis Į vie
šąjį gyvenimą, siekimas lygiateisiškumo su vyrais nenustelbtų pa
grindinio visuomenės vieneto — šeimos. Taip per keletą dešimt
mečių pavyko atkreipti plačiųjų masių dėmesį į motinos pašau
kimo kilnumą, išvesti ją į ryškesnę šviesą, įvertinti jos kuklų 
kasdieninį rūpestį bei pasiaukojimą šeimai. Tame sąjūdyje išsi
skyrė viena linkmė, kuri kasdieninę motiną suidealino. Stengda
masi parodyti motinos pašaukimo kilnumą, ji tą motiną nutik- 
rovino, perkėlė į literatūrinę, meninę plotmę. Ji sukūrė tokį 
taurų motinos vaizdą, tolų augštą ir nepasiekiamą, kad jis gali 
būti išreiškiamas tiktai poezija, pasaka, gali būti deklamuojamas, 
kalbėtojų nusakomas, bet ne gyvenamas. Toks motinos suidealin
tas vaizdas yra ne kas kita kaip gražus mitas. Galime juo pasi
gėrėti Motinos Dienos proga, bet perkelti jo tikrovėn niekas ne
įstengs — net ir geriausia moteris, nes ji yra žmogus, kuriam 
lemta gyventi kasdieniškoje tikrovėje, tai yra tokioje, kur su
dūžta visi mitai, baigiasi pasakos, išdžiūsta poezija, nežėri pa
veikslų spalvos, blankiai tespindi idealas. Dėlto šia linkme einanti 
motinos apoteozė yra labai graži, spalvinga, bet mažai tepakeičia 
tikrovę- Kyla tad klausimas, ar ta linkmė, vyraujanti ir mūsų 
Motinos Dienos minėjimuose, yra veiksminga, ar ji pajėgia jau
najai kartai išryškinti tikrąjį motinos veidą?* * *

Pastaraisiais metais pradėta Į visus sąjūdžius žiūrėti realesnė
mis akimis, nes pastebėta, kad dirbtinis tikrovės suidealinimas 
tėra gražus mitas, kuris konkretaus gyvenimo nepakeičia, jo ne
tobulina. Panašiai yra ir su motinos vaidmens kėlimu. Kad jis 
yra taurus, didžiai reikšmingas, nors kartais nepastebimas, — nie
kas neabejoja, bet dabarties žmogui visa tai reikia jau kitaip per
duoti. Dėlto nejučiomis atsiranda nauja linkmė, kuri siekia moti
nos pašaukimą pristatyti visuomenei jau ne kaip tolimą idealą, 
abstraktų vaizdą, bet kaip konkrečią moterį su visu jos pasiauko
jimu, ydingumu, svyravimu bei kasdienine kova. Tai daug labiau 
Įtikina naujose sąlygose užaugusį jaunimą ir linkusį į konkrečią 
galvoseną. Jam daug svarbiau įžvelgti paprastoje kasdienybėje 
motinos pasiaukojimą, negu girdėti skambias deklamacijas apie 
pasakon perkeltas motinas. Mūsų visų, ne tik jaunimo, silpnybė 
yra ta, kad matome motinų kasdienybę, bet neįžvelgiame joje to, 
kas glūdi už tos pilkos kasdienybės. Motinos pasiaukojimas su 
ja taip susipina, kad sunku beatskirti. Dėlto Motinos Diena ir pa
našios kitos progos teatskleidžia tai, ką slepia kasdienybė, ir tepa
rodo aukso žėrėjimą pelenuose. Taigi, svarbu pastebėti ne idealinę, 
o konkrečią motiną, einančią savojo pašaukimo keliu idealo link. 
Motina juk nėra angelas, plasnojąs virš kasdienybės, o žmogiškoji 
būtybė, kuri ant savo pečių neša tą kasdienybę,; daro ją pakelia
mą šeimai, nuskaidrina ją savo širdies šviesa ir kuria ateities 
gyvenimą. ;

* * * <
Kurdamos ateities gyvenimą, mūsų motinos Lietuvoj ir išei

vijoj perduoda vaikams tuos lobius, kuriuos pačios bręsdamos 
sutelkė. Ypač gyvybiškai svarbūs jie išeivijoj, nes šeimos vaidmuo 
čia yra daug didesnis nei tėvynėje, kur lietuviškoji kultūra stip
riau pulsuoja, negu išeivijoj. Mūsų šeima čia nedaug pagalbos te
susilaukia iš lietuviškos mokyklos ir kitų veiksnių, nes viską už
gožia kanadietiškoji ar amerikietiškoji mokykla su visais kitais vie
šojo gyvenimo veiksniais. Lietuvių šeimai, siekiančiai atsilaikyti 
prieš nutautėjimo bangas, tenka tapti tvirtove, kurioje svarbūs visi 
įgulos nariai, bet motina ypatingai, nes jos globa vaikams yra 
intymiausia ir giliausia. Nuo jos sugebėjimo priklauso ne tik lie
tuviško lobio perteikimas, bet ir priėmimas iš vaikų pusės. Ne
vieno motina skundžiasi, kad jos šeimos vaikai nesidomi lietuviš
kais dalykais. Ir kaip jie domėsis, jeigu motina nesugeba, nepa
jėgia sudominti, jeigu primityviu būdu nori įkalti lietuviškumą 
arba krikščioniškumą. Tai dalykai, kurie yra įkvėpiami, širdimi 
pažadinami, protu perteikiami, pavyzdžiu sutvirtinami. Tai užda
viniai, kurie laukia ir būsimų motinų. Dabarties jaunuolės tema
to ryškius savo motinų pavyzdžius. Be jų vargu ar galima tikėtis 
būsimų lietuvių motinų, drįstančių aukotis didžiosioms vertybėms 
ir savajai tautai. Jeigu mūsų dienų motinos neįkvėps savo įpėdi
nėms aukos dvasios, niekas joms neįkvėps. Dėlto Motinos Diena 
teprimena ne tiktai garbės vainiką, bet ir tą rūpestį, nuo kurio 
priklauso tautos ateitis. Pr. G.

KANADOS [VYJLL^l

PUOLA DABARTINE POLITIKA
Prancūzijos dabartinei vy

riausybei artimas savaitraštis 
“Actualite” Paryžiuje paskelbė 
s t r a i p s nį “Baltieji Amerikos 
negrai”, aštriai puolantį prem
jero P. E. Trudeau dviejų kalbų 
ir dviejų kultūrų politiką Ka
nadoje. šį projektą laikraštis 
laiko sukta apgaule ir vienin
telę išeitį Kvebekui mato ne
priklausomybėje. Išmintingiau
siu žmogumi laikomas separa
tistų vadas R. Levesque. Pagrin
dinis tokio aštraus rašinio tiks
las greičiausiai buvo noras pa
dėti separatistams Kvebeko par
lamento rinkimuose. Pasak sa
vaitraščio “Actualite”, prancū
zų daugumą Kvebeke tvarko 
angliškoji mažuma. Dabartinė 
politinė sistema kvebekiečius 
yra pavertusi baltaisiais Ameri
kos negrais. Dvikalbė Kanada 
problemos neišspręs, nes 1870 
m. Manitoboje buvo dvi maž
daug lygios prancūziškai ir ang
liškai kalbančių kanadiečių gru
pės, o šiandien prancūzų Mani
toboje tėra vos keli tūkstančiai. 
Viena pagrindinių priežasčių 
yra imigrantai, kurie beveik vi
sada pasirenka ne prancūzų, bet 
anglų kalbą. Aiškus pasisaky
mas už Kvebeko nepriklausomy
bę įtaigoja mintį, jog Prancūzi
jos politika Kvebeko atžvilgiu 
nepasikeitė su prez. De Gaulle 
pasitraukimu. Kvebeko pasiskel- 
bimas nepriklausoma respubli
ka Prancūzijai duotų ekonomini, 
kultūrinį ir diplomatinį prietil
tį š. Amerikos žemyne.

Ontario sveikatos ministeris 
T. Wells CFRB radijo diskusijų 

programoje prasitarė, jog yra 
svarstomos sveikatos draudos 
OHSIP reformos. Svarbiausia jų 
būtų pilnas gydytojo sąskaitos 
apmokėjimas pagal nustatytą 
gydytojų paslaugų kainarastį. 
Šiuo metu OHSIP padengia tik 
90% sąskaitos. Du specialūs ko
mitetai taipgi svarsto kitą ne
mažiau svarbų klausimą — 
draudos įvedimą sveikstantiems 
ligoniams. Ontario ligoninės 
drauda padengia tik ligoninės iš
laidas. Dėl vietų stokos pacien
tus kartais tenka iš ligoninės 
siųsti į slaugymo namus. Ši pa
slauga nėra įtraukta į ligoninės 
draudą — už ją turi atsilyginti 
pats pacientas. T. Wells taipgi 
žadėjo atkreipti dėmesį į pacien
tų skundus Ontario gydytoju 
draugijos Ontario College of 
Physicians and Surgeons adre
su. Paciento nesutarimus su gy
dytoju dabar sprendžia šios 
draugijos komitetas, dažniausiai 
pasitenkindamas gydytoja teisi
nančiu raštu pacientui. Ministe- 
rio T. Wells nuomone, pacientui 
turėtų būti leidžiama dalyvauti 
komiteto posėdyje ir asmeniškai 
išdėstyti savo skundą.

Federacinio komiteto jauni
mo reikalams atstovai šiuo me
tu važinėja po visą Kanada. To
ronte jiems ilgą skundą įteikė 
prieš amerikiečių karinę tarny
bą nukreiptos organizacijos at
stovė Naomi Wall, teisindama 
didėjančius amerikiečiu karinės 
prievolės vengėjų ir dezertvru 
nusikaltimus: Jos organizacijai 
tenka parūpinti vis didesnį 
skaičių užstatų amerikiečiams,

Kaip dabar atrodo Tilžė?
Šventovės uždarytos. Gyventojai eina Į pamaldas per Nemuną Lietuvos pusėn

Vokiečių savaitinis žurnalas 
“Ostpreussenblatt” atspausdino 
pasikalbėjimą su iš Tilžės atvy
kusia repatriante Anna Szillat. 
Ji esanti apie 44 metų amžiaus, 
gimusi Lankininkų apskrityje, 
12 vaikų šeimoje. Du broliu ka
ro metu žuvo kaip vokiečių ka
reiviai. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje ji gyveno su savo se
serimi ir jos keturiais vaikais 
Karaliaučiaus mieste. Pasitrauk
ti į Vokietiją šeimai nepasisekė, 
neš rusai jau buvo užkirtę kelią. 
Ji pergyveno visas miesto už
ėmimo baisenybes — visur gulė
jo lavonai arba mirštantieji.

Okupanto valdžia ją ir kitus 
mieste likusius paėmė į darbą, 
bet aprūpinimas maistu 1946 m. 
ir vėliau buvo labai blogas. Pri
siėjo jai, kaip ir kitiems Kara
liaučiuje gyvenantiems, važiuo
ti į Lietuvą maisto jieškoti. Bet 
ir šie žygiai buvo surišti su įvai
riais pavojais, kontrolėmis, su
sirgimais ir pan.

Pas fotografę
Viena lietuvė fotografė, persi

kėlusi iš Lietuvos į Tilžę, ją pa
ėmė kaip pagalbininkę. Tokiu 
būdu pateko į Tilžę, kurios prieš 
karą nepažino. Čia ji gyveno iki 
persikėlimo į Vokietiją. Darbui 
pas fotografę pasibaigus, ji dir
bo eilę metų Tilžės ligoninėj, o 
vėliau kaip tarnaitė pas gydyto
ją. Per tą laiką išmoko rusiškai 
kalbėti ir skaityti, bet ne rašyti. 
Atlyginimas ligoninėje buvo 80 
rublių į mėnesį (pagal Maskvos 
kursą — 280 DM). Maistas Til
žėje esąs pigesnis, negu Vakarų 
Vokietijoje, bet apranga brangi 
ir bloga.

atsidūrusiems kalėjime už nar
kotikų pardavinėjimą, vagystes 
ir neturėjimą pastogės. N. Wall 
teigimu, du dezertyrus nusižu
dyti, o kitus imtis kriminalinių 
nusikaltimų privertė paramos 
stoka. Jos įstaigą kasdien aplan
ko apie 15 bėglių iš JAV, kurių 
60% dabar yra ne karinės prie
volės vengė j ai, bet kariuomenės 
dezertyrai. Dėl menko išsilavini
mo jiem beveik neįmanoma 
gauti darbo dabartiniais ekono
minio negalavimo laikais. N. 
Wall, žinoma, nutylėjo antrą 
medalio pusę — bėgliai toli 
gražu nėra amerikiečių jaunimo 
žiedas. Didžiąją jų dalį sudaro 
kankinio skraiste prisidengę 
avantiūristai, kuriem rūpi leng
vas, neatsakingas gyvenimas. 
Tiems, kurie yra rimtai nusitei
kę prieš Vietnamo karą, JAV 
įstatymai leidžia net kelerius 
metus vesti teisinę kovą iki ga
lutinio sprendimo augščiausiaja- 
me teisme.

Kanados kompartijos suorga
nizuotos demonstracijos Otavo
je prieš Vietnamo karą baigėsi 
maoistų ir trockininkų mušty
nėmis prie parlamento rūmu ir 
JAV ambasados. Policija suėmė 
16 Mao garbintojų, jų tarpe ir 
vieną merginą. Teisme ši gru
pė pasiskelbė politiniais kali
niais. Teisėjas buvo priverstas 
juos uždaryti į kalėjimą, kai jie

DR. M. ANYSAS
Vokiškai kalbančių piliečių 

Tilžėje yra nedaug. Seniau buvo 
uždrausta vartoti vokiečių kal
ba, bet dabar jau lengviau. Pra
džioje vokiečiai savo kalbos mo
kėjimą slėpė. Aplamai, Tilžėje 
kalbama rusiškai ir lietuviškai. 
Jaunosios kartos vietinės mergi
nos esančios Ištekėjusios už ru
su arba lietuviu.

Nugriauti paminklai
Buvo paklausta, kaip dabar 

atrodo Tilžė. Ji prieškarinės Til
žės nemačiusi, todėl galėjo pasa
kyti tik kaip dabar miestas atro
do. Vokiečių gatvė karo pabai
goje buvo smarkiai apgriauta. 
Dabar ji naujai apstatyta trijų 
arba keturių • augštų namais^ 
Prie miesto esąs ežeras, seniau 
vadintas Jakobsruhe, dabar yra 
nuleistas, be vandens. Už jo da
bar yra pastatyta visa eilė naujų 
šešių, augštų namų. Sugriautas 
karalienės Luizos tiltas esąs at
statytas, bet be senųjų lankų.

Gyventojų dauguma dirba ce
liuliozės ir mielių fabrikuose. Iš 
vokiečių laikų nėra nė vieno pa
minklo, bet už tai pastatytas gy
ventojus laiminąs Leninas.

Nėra šventovių
Tilžėje ir apylinkėje nėra jo

kios bažnyčios. Vadinamoji ordi
no bažnyčia nugriauta. Lietuvių 
bažnyčia dar stovi, bet joje 
įrengtas didelis vaikų darželis. 
Bažnyčios nugriautos arba nebe
veikiančios, bet religingumas 
dar esąs išlikęs. Nesant Tilžėje 
pamaldų, tikintieji eina per Ne
muną į lietuvių pusę, kur žmo
nės pasiklauso pamokslo ir prii- 
salėje pradėjo šūkauti: “Fašistų 
padlaižy teisėjau, mes tave su
deginsime dujų krosnyje! Mirtis 
fašistų policijai!”

Metropolinio Toronto 1970 
m. biudžetas gerokai padidins 
nuosavybės mokesčius namų sa
vininkams. Negalutiniais duo
menimis, $5.000 įvertinto namo 
savininkui šiemet reikės parem
ti miestą papildoma $41.25 su
ma. Nuosavybės mokesčius pa
didina pakilusios švietimo va
dybos ir miesto administracijos 
išlaidos, kurių pagrindinė prie
žastis yra mokytojų ir miesto 
tarnautojų augštesnės algos, du 
nauji maudymosi baseinai Jar
vis Collegiate ir Western Tech 
mokyklose. Vien tik šie baseinai 
atsieis $500.000, nors jie nieko 
bendro neturi su tiesioginiu 
švietimu.

Pensijon pasitraukusį V. Vo
kietijos ambasadorių Otavoj dr. 
J. Ritter pakeitė baronas Diet- 
rich von Mirbach, teisę studija
vęs Marburgo, Freiburgo, Lo
zanos ir Karaliaučiaus universi
tetuose. Vokiečių diplomatinėje 
tarnyboje jis dirba nuo 1935 m. 
Hitlerio laikais D. von Mirbach 
yra buvęs ambasados attache 
Turkijoje, konsulato Dancige ir 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnu. Kanadon jis atvyks
ta iš Indijos, kur nuo 1965 m. 
ėjo ambasadoriaus pareigas. 

ma komuniją net vokiečių kal
ba. Taip pat daug pravoslavų 
rusų eina per Nemuną. Pasienio 
bažnyčios vietomis pasidariusios 
ekumeninėmis (visų tikybų). 
Viena rusų pora norėjo savo vai
ką krikštyti Tauragės pravosla
vų bažnyčioje, bet rado ją nevei
kiančią ir užrakintą. Galiausiai 
susitarę su lietuviška bažnyčia 
Tauragėje, kur naujagimis ir 
buvo pakrikštytas.

Volgos vokiečiai
Karaliaučiuje rusai apgyven

dino daug Volgos rusų, dar kal
bančių vokiškai. Su jais esą 
daug lengviau susidraugauti, ne
gu su tikrais rusais. Karaliaučiu
je tebestovi Schillerio pamink
las su užrašu vokiečių ir rusų 
kalbomis. Kartą A. Szillat buvu
si ir Krance (Krantz) prie Kuršių 
marių Nerijos galo; dalyvavusi 
autobusu ekskursijoje po Sam
biją. Esą sunku orientuotis, nes 
vietovių pavadinimai pakeisti ir 
rusų raidėmis užrašyti. Ji buvo 
nuvažiavusi ir į savo kilmės 
miestelį Kieslau, bet nerado nė 
vieno pažįstamo. Apylinkė pilna 
kolchozų, kuriuose darbuojasi 
atvežtieji kolonistai rusai.

Laukė 14 metu
Savo prašymą grįžti į Vokieti

ją ji padavė prieš 14 metų, kuris 
buvo atmestas. Ji kiekvienais 
metais pakartojusi, bet vis su 
tuo pačiu neigiamu rezultatu. 
Tik paskutinis prašymas po še
šių mėnesių buvo nelauktai pa
tenkintas. Reikėjo įrodyti, jog 
neturi jokių skolų — nei priva
čių, nei valstybinių. Išvažiuojant 
buvo sulaikyta prie Lenkijos sie
nos, nes neturėjo tranzitinės vi
zos per Lenkiją ir Rytų Vokieti
ją. Jai gauti buvo grąžinta į 
Maskvą.

Į stotį ją palydėjo draugai ir 
kaimynai. Atsisveikinant jie pa
sakė: “žiūrėk, kad būtų taika”. 
Ji gi atsakė: “Ir vokiečiai nori 
taikos”.

OMEGA RADIJAS į LIETUVA
Šveicarijoj veikiąs radijo siųs

tuvas Radio Omega po ilges
nės pertraukos vėl atnaujino 
transliacijas, skirtas Sovietų Są
jungai. Šis siųstuvas, ypač 1962- 
1965 m. laikotarpyje, perdavė 
ideologinę, religinę, nepolitinę 
radijo pranešimų medžiagą So
vietų Sąjungos gj^entojams. Da
bar Radio Omega persitvarkė ir 
kreipėsi į visuomenę, kviesdamas 
būti siųstuvo nariais ir paauko
ti nemažiau kaip po 100 frankų. 
Nurodyta, kad Radio Omega 
programų klausosi milijonai 
žmonių, ypač inteligentija ir jau
nimas Sovietų Sąjungoje, Lie
tuvoje, Latvijoje, Estiioje, Veng
rijoje, Bulgarijoje, Kinijoje ir 
Jugoslavijoje. Ė.

Mėnesinis žurnalas “Exil et 
libertė” š.m. kovo mėn. laidoje 
atspausdino protestantų teologo 
J. G. Hoffmano straipsnį apie 
žmogaus teisių nepaisymą Lie
tuvoje parašytą pasinaudojant 
Lietuvos kunigų raštu Kosygi
nui.

Pasaulio įvykiai
LENINO ŠIMTĄJĮ GIMTADIENĮ SOVIETŲ SĄJUNGA ATŽYMĖJO 

vainiko padėjimu prie mauzolėjaus, dvi dienas trukusiomis iškil
mėmis Kremliaus kongresų rūmuose, kur buvo susirinkęs visas 
sovietų kompartijos politbiuras, augščiausiasis sovietas ir drau
giškų užsienio kompartijų vadai. Pagrindinį žodį jiems tarė.L. 
Brežnevas, aštriai kritikavęs kapitalizmo sistemą ir siek tiek švel
niau pasisakęs prieš komunistinę Kiniją. Kiniečių kritika buvo 
sutikta plojimu su dviem svariom išimtim — L. Brežnevui neplojo 
rumunų kompartijos vadas N. Ceausescu ir š. Vietnamo atstovas 
Le Duan. Nemaža kalbos dalis buvo skirta pašlijusiems ekonomi
niams reikalams, kuriuos svarstys ir naują penkerių metų planą 
priims šiemet šaukiamas sovietų kompartijos XXIV kongresas. 
Susilaukęs skaudaus pralaimėji- • 
mo erdvėse, Kremlius nė neban
dė Lenino jubilėjinio gimtadie
nio atžymėti naujais kosmonau-
tų skrydžiais, tik kiek vėliau iš
šovė aštuonis satelitus. Sovietų 
galybė šį kartą buvo demonst
ruojama karo laivyno ir aviaci
jos manevrais Atlanto ir Ramia
jame vandenynuose. Trys pa
grindiniai kiniečių kompartijos 
laikraščiai paskelbė bendrą 12.- 
000 žodžių vedamąjį, kuris so
vietinį komunizmą pavadino fa
šistine diktatūra, o satelitinius 
kraštus už spygliuotų vielų už
tvaros uždarytais belaisviais. Pa
sak Pekingo, Rytų Europa šian
dien jau yra tapusi. kiekvienu 
momentu galinčia sprogti stati
ne parako. Lenino šimtąjį’gim
tadienį Kinija sutiko savo pir
muoju erdvių satelitu, kuris že
mėn transliuoja kiniečių komu
nistų himną “Rytai yra raudo
ni”. Pekingo radijo pranešimu, 
satelitas sveria 346 svarus. Tai
gi, jis yra porą kartų didesnis 
už sovietų ir dešimt kartų už 
amerikiečių pirmuosius sateli
tus. Dėl satelito palyginti dide
lio svorio Vakarų ekspertai daro 
išvadą, jog jam Įstatyti į orbitą 
aplink žemės rutulį kiniečiai pa
naudojo sudėtingą kelių pakopų 
raketą, kurios pagrindiniu auto
rium greičiausiai buvo iš JAV į 
Kiniją grįžęs Massachusetts 
technologijos instituto talentin
gas profesorius Chien Hseu- 
shen. Ekspertų nuomone, Kinija 
jau šiemet gales iššauti į erdves 
savo pirmuosius astronautus, 
pradėti tarpkontinentinių rake
tų gamybą kariniams reikalams.

SUKILIMAS TRINIDADE
Negrų “juodosios jėgos” nuo

latinės demonstracijos, pradėtos 
vasario mėnesį, kai Montrealyje 
buvo teisiami Trinidado negrai 
už G. Williams universiteto 
elektroninio skaitytuvo centro 
sunaikinimą, privertė Trinidado 
ir Tobago premjerą dr. E. Wil
liams suimti 14 negrų vadų. Su
ėmimas nesumažino, bet padidi
no demonstrantų gretas. Maišta
vimas persimetė ir į kariuome
nės dalinius. Ltn. R. Lasalle 400 
karių užėmė pagrindinę Trinida
do kariuomenės bazę prie Tete- 
rono įlankos. Daug kam atrodė, 
jog Trinidado saloje prasidės 
pilietinis karas. Amerikiečiai 
jau buvo pasiuntę į Trinidado 
vandenis lėktuvnešį “Gudalca- 
nal” su penkiais laivais savo 
tautiečiams evakuoti. Sukilėlių 
užimtą bazę apsupo 150 prem
jerui dr. E. Williams lojalių ka
rių. Pilietinio karo grėsmę pa
šalino derybos ir nuolaidos su
kilėliams. Jų vadas ltn. R. La
salle paneigė betkokius ryšius 
su negrų “juodąja jėga”. Jo tei
gimu, pagrindine sukilimo prie
žastim buvo jo karių nepasitikė
jimas kariuomenės vadu pik. S. 
Johnsonu, kurį premjeras dr. E. 
Williams dabar sutiko pakeisti 
pik. J. Serrette. Jis taipgi paža
dėjo nebausti sukilime dalyva
vusių karininkų ir karių. Ameri
kiečių laivai buvo paprašyti pa
sitraukti iš Trinidado vandenų.

KARAS KAMBODIJOJE
Komunistų daliniai Kambodi- 

joje bando* apsupti sostinę 
Phnom Penh. Į premjero gen. 
L. Nol prašymą tiekti ginklus 
prez. R. Niksonas atsiliepė salia
monišku sprendimu. Iš P. Viet
namo Kambodijon buvo pasiųs
ta keli tūkstančiai automatinių 
AK-47 sovietų ir kiniečių gamy
bos šautuvų, patekusių į ameri
kiečių ir vietnamiečių rankas 
kautynių metu P. Vietname. 
Prieš tokį Kambodijos ginkla
vimą nebus patogu protestuoti 
Maskvai ir Pekingui, nes tokiu 
atveju viso pasaulio akivaizdoje 
tektų nrisipažinti ginklų siunti
mą į P. Vietnamą. Iš Saigono i 
Kambodijos sostinę ruošiasi 
vykti oficiali P. Vietnamo vy
riausybės delegacija užmegzti 
diplomatinius ryšius tarp abieju 
kraštų. Kambodija perdavė JAV 

atstovams žemėlapį, kuriame 
tiksliai pažymėta pagrindinė ko
munistų bazė Kambodijos teri
torijoje. Joje yra įsikūrusi ko
munistų Tautinio Išsilaisvinimo 
Fronto sudaryta provizorinė P. 
Vietnamo vyriausybė. Kambodi
jos premjeras gen. L. Nol prašo 
Vašingtoną atsiųsti didžiuosius 
B-52 bombonešius šiai bazei su
naikinti. Prez. R. Niksonas iki 
1971 m. gegužės mėnesio įsipa
reigojo atitraukti iš P. Vietna
mo .150.000 amerikiečių karių, 
bet jo planus gali sugriauti įvy
kiai Kambodijoje.

NESĖKMINGAS ATENTATAS

Tautinės Kinijos premjero 
Ciang kaiše ko sūnų Chiang 
Ching-kuo, einantį premjero pa
vaduotojo pareigas, Piaza vieš
bučio tarpduryje Niujorke ban
dė nušauti formozietisP.Huang, 
priklausąs organizacijai, kuri 
nori pašalinti nacionalistus iš 
Formozos. Atentatą sutrukdė de
tektyvas, paskutiniu momentu 
nukreipęs pistoletą laikiusią 
ranką. Policija suėmė ir P. 
Huango talkininką T z u i -1 a i 
Cheng, Niujorke gyvenantį ar
chitektą.

POPIEŽIUS SARDINIJOJE
Popiežius Paulius VI aplankė 

skurdo slegiamos Sardinijos sa
los sostinę Cagliari. Turtuoliai 
po jo automobilio ratais mėtė 
gvazdikus, neturtėliai — mimo
zos žiedus. Netikėtą incidentą 
sukėlė pora tuzinų anarchistų, 
akmenimis apmėčiusių gatves 
saugojusius policininkus ir jų 
autobusą. Pasak spaudos, jie no
rėjo ne popiežiaus Pauliaus VI 
vizito, bet naujos vaistinės ir te
lefono. Sostinėje Cagliari popie
žius VI atlaikė Mišias ir pasakė 
pamokslą. Grįžęs į Vatikaną, jis 
nusiskundė didžiąją italų spau
da, skyrusią daugiau dėmesio 
anarchistų akmenims, negu pa
čiam popiežiaus vizitui, nors iš 
tikrųjų anarchistai tenorėjo pa
rodyti opoziciją Sardinijos vy
riausybei.

MIRĖ PATRIARCHAS
Sulaukęs 92 metų amžiaus, 

Maskvoje mirė Ortodoksų Bend
rijos patriarchas Aleksiejus, 
1952 m. paties Stalino apdova
notas Raudonosios Darbo Vėlia
vos medaliu. Karo metais jam 
pavyko užmegzti ryšius su Sta
linu ir išsikovoti oficialų Orto
doksų Bendrijos pripažinimą, 
kurio dėka buvo atidaryta kele
tas seminarijų ir akademijų. 
Bendrijos vardu patriarchas 
Aleksiejus pažadėjo lojalumą 
Sovietų Sąjungai. Dėl šios prie
žasties daug kas juo nepasitikė
jo ir net laikė Kremliaus agen
tu, bet jo pastangų dėka buvo 
sudarytos bent minimalinės są
lygos ortodoksų religinei veik
lai, nors antireliginės propagan
dos ir nepavyko sustabdyti.

PABĖGO LATVAITĖ
Sovietų žvejybos laivynas prie 

Niujorko krantų paprašė ameri
kiečių pakrančių apsaugos ma
lūnsparnį nuskraidinti į Niujor
ko ligoninę 25 metų amžiaus lat- 
vaitę Dainą Paleną,* dirbusią vie
name laive padavėja. įveikusi 
plaučių uždegimą ligoninėj, Dai
na pareiškė niekada negrįšianti 
nei į žvejybos laivą, nei i So
vietu Sąjungą ir paprašė politi
nės* globos.

KONFERENCIJA VIENOJE
Belvedere rūmuose pradėjo 

darbą sovietų ir amerikiečių 
konferencija atominių ginklų 
lenktynėms sustabdyti. Ameri
kiečių delegacijai vadovauja G. 
Smith, sovietų — užsienio reika
lų ministerio" pavaduotojas V. 
Semionovas. Pasiruošimai šiai 
konferencijai buvo atlikti Hel
sinkyje vykusiuose pokalbiuose. 
Greito sprendimo nesitiki abi 
pusės. Vienoje bus posėdžiauja
ma trejetą mėnesių, o rudeni po
sėdžiai vėl bus tęsiami Helsin
kyje.
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® RLLIGI1IAMI: GIMIME
* Popiežius Paulius VI, mal

dų už pašaukimus dienos proga, 
išreiškė ypatingą susirūpinimą 
pašaukimų į kunigystę ir vie
nuolinį gyvenimą mažėjimu. Pa
šaukimai mažėja dėl daugelio 
priežasčių ir nė vienas krikščio
nio vardo vertas žmogus negali 
būti šiam reikalui abejingas. 
Nors pašaukimų užuomazga pra
sideda šeimos aplinkoje, tačiau 
jos negana. Pašaukimui tinkama 
aplinka turi būti sudaroma ir 
visoje krikščioniškoje bendruo
menėje. Tik tokios aolinke': su
darymas, o ne celibato panaiki
nimas tegali pašaukimų proble
mą išspręsti.

* II Vatikano santarybos li
turginės konstitucijos įgyvendi
nimo komisija galutinai po 7 
metų užbaigė savo darbą ir to
limesnį liturginio gyvenimo 
tvarkymą paliko apeigų kongre
gacijai. Ta proga komisija po 
savo paskutiniojo posėdžio tu
rėjo audienciją pas popiežių, ku
ris pasidžiaugė komisijos darbu. 
Jis pabrėžė, kad liturginis atsi
naujinimas turi būti visur įgy
vendinamas pagarbiai, išmintin
gai ir ištikimai, o ne pagal savo 
skonį ir užgaidas. Todėl- esą la
bai svarbu, kad tikintieji veng
tų bandymų, kurie nėra patvir
tinti atsakingos Bendrijos vado
vybės.

* Mons. Fausto Vallaine, Va
tikano oficialus atstovas spau
dai, paneigė pasklidusį gandą 
apie slaptą dokumentą, išsiunti
nėtą vyskupams susipažinti su 
įsigaliosiančiais naujais teisės 
pakeitimais. Pasirodo, tas “slap
tasis dokumentas” buvęs Bend
rijos teisinės komisijos pirmi
ninko kard. Pericle Felici pra
eitą rudenį padarytasis praneši
mas tarptautinio vyskupų sino
do metu apie komisijos darbą. 

•Tas pranešimas dabar buvo iš
siuntinėtas tos komisijos na
riams, besiruošiantiems sekan
čiam savo posėdžiui spalio mė
nesį Romoje. Amerikos spauda 
dokumentą buvo paskelbus, kaip 
pagrindinius Bendrijos įstaty
mus pakeičiantį naują dokumen
tą ir todėl buvo susilaukta smar
kios Amerikos Katalikų Bendri
jos teisių draugijos narių kri
tikos. Esą tai absoliutistinis do
kumentas, vedąs į dar didesnę 
autoriteto krizę ir kenksmingas 
ekumenizmui.

* Kardinolas Jan Wille
brands Katalikų Bendrijos var
du įteikė $25,000 bendram tiks
liausių originalia kalba rašytų 
Šv. Rašto tekstų atrinkimo dar
bui, kuriame bendrai darbuo
jasi protestantai ir katalikai 
mokslininkai. Jų tikslas yra pa
rengti kuo tiksliausius ir pati
kimiausius šv. Rašto tekstus ori
ginaliomis hebrajų bei graikų 
kalbomis, remiantis visais ge
riausiais šaltiniais. Tie tekstai 
ateityje pasitarnautų mokslinin-

. kams, verčiantiems šv. Raštą į 
moderniąsias kalbas. -

* Kardinolas Gabriele Garro- 
ne, krikščioniškojo švietimo 
kongregacijos galva, paskelbė 
dokumentą “Ratio fundamenta- 
lis”, kuriame nurodo kandida
tų į kunigus auklėjimo bei se
minarijų tvarkymo gaires. Tai 
jo vadovaujamos kongregacijos 
ir vyskupų tautinių konferenci
jų bendradarbiavimo vaisius. 
Dokumente paminimas ir mažų
jų seminarijų (į kurias stoja 14 
metų amžiaus. berniukai) reika
lingumas, nors nevieno jos bu
vo kritikuotos kaip atgyventas 
dalykas. Kardinolas, pristatyda
mas dokumentą, pareiškė, kad

dokumento taisyklės esančios la
bai lanksčios: lengvai pritaiko
mos vietinėms seminarijų sąly
goms, jų tradicijoms bei toli
mesniam seminarijų vystymuisi 
ateityje. Tarp įvairių dokumen
te pabrėžtų principų yra pabrėž
tas kunigų celibatas, o kandida
tų į kunigus mokytojai skatina
mi tinkamai tam savo kandida
tus ruošti, duodant atitinkamą 
auklėjimą.

* Kardinolas Leo J. Suenens 
ir Canterbury arkiv. Michael 
Ramsey, abu teologai ir abu 65 
m. amžiaus, skaitė paskaitas 
Niujorko Trinity Instituto su
rengtame 3 dienų seminare 
“Bendrijos ateitis”. Jie pareiš
kė viltingai žiūrį į krikščionijos 
ateitį. Seminare dalyvavo apie 
80 anglikonų vyskupų. Po semi
naro Riverside bažnyčioje jie 
abu bendrai apibūdino savo pa
grindines mintis pateiktas semi
naro metu. Jų klausėsi 800 
Union Theological seminarijos 
sukviestų svečių. Kard. Suenens 
priminė atvejį, kai popiežius Jo
nas XXIII, kalbėdamasis su me
todistų vyskupu, užklausęs, ka
da jų Bendrijos susijungsiančios, 
ir tuojau pridūręs, kad jiedu 
jau susijungę. Ir jie su arkivys
kupu Ramsey esą panašiai susi
jungę. Kardinolas siūlė perdaug 
nepabrėžti praeities, bet ir ne
paskęsti dabartinėje filosofijoje, 
nes Bendrija turinti būti ištiki
ma istorinei praeičiai ir ruošti 
ateitį dabartyje. Vėliau, kalbė
damas spaudos konferencijoje, 
jis pareiškė, kad jau laikas pra
dėti kurti naujas Katalikų Bend
rijos atsakingumo formas kiek
vienoje plotmėje. Tai bus gali
ma atlikti tik visų bendru susi
pratimu, veikliu dalyvavimu ir 
Įsijungimu į sprendimus įvairio
se Bendrijos plotmėse ir įvairio
se vietovėse. Reikia išsiaiškinti 
ne tik santykius popiežiaus su 
vyskupais ir vyskupų su kuni
gais, bet ir tinkamai suprasti 
įvairiopas atsakingumo plotmes, 
kurios paliečia popiežių, vysku
pus, kunigus, diakonus, vienuo
lius ir pasauliečius. Pasak jo, 
nors autoritetas turi būti visada 
pripažįstamas, tačiau jo panau
dojimo būdas turi keistis. Celi
bato klausimas, jo manymu, 
nors ir nepagrindinis, tačiau la
bai sunkiai išsprendžiamas. Po
piežius Paulius VI neseniai pa
sakęs, kad yra pasiruošęs svars
tyti vedusių vyrų i kunigus šven
tinimo klausimą.' Tokiu būdu ga
lima tikėti, jog bus priimtina 
taisyklė, galiojanti rytu apeigų 
katalikų kunigams: vedę vyrai 
gali tapti kunigais, bet tapusie- 
ji kunigais negali vesti.

* T. Arrupe, S J, jėzuitų ge
nerolas, atmetė mažos ispanų 
jėzuitų grupės prašymą leisti 
jiems tiesiogiai jam priklausyti, 
aplenkiant ispanų provincijolą 
T. Urbono Valero, SJ. ši grupė, 
kuriai priskiriama apie 100 visų 
3,500 ispanų jėzuitų, yra nepa
tenkinta dabartiniu jėzuitų 
draugijos sumoderninimu ir no
ri išlaikyti tikrąją šv. Ignaco, sa
vo įkūrėjo, dvasią, steigdama 
sau atskirus gyvenamuosius na
mus ir mokslo centrus savo bū
simiems nariams ruošti. Atrodo, 
kad šia grupe yra susidomėję 
kaikurie Ispanijos vyskupai ir 
pats Vatikanas. Ji atsirado tuoj 
po jėzuitų visuotinio suvažiavi
mo 1965 m. Romoje, kai 20 is
panu jėzuitu jau tada prašė po
piežių Paulių VI leisti jiems 
įsteigti savo atskirą griežtąją 
jėzuitų šaką.

Kun. J. Stš.
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Laisvės kovos Lietuvoje
Rašo neseniai iš pavergtos Lietuvos atvykęs asmuo

Esame gavę ilgesnį rašinį ari* Lie
tuvos partizanus iš asmens, kuris 
buvo artimas laisvės kovų sąjūdžiui. 
Spausdinsime dviem ar trim atski
rais straipsniais. RED.

Baigiantis antrajam pasauli
niam karui, sovietai antrą kartą 
okupuoja Lietuvą, pakeisdami 
hitlerinius okupantus. Lietuvo
je prasideda įnirtinga partiza
ninė kova prieš rusiškąjį oku
pantą, tikintis atgauti nepri
klausomybę. Ši kova savo he
roizmu primena žūtbūtinę lietu
vių kovą prieš kryžiuočius XIII- 
XV š. Susikuria Lietuvos Lais
vės Armija. Panaši kova prieš 
rusiškąjį okupantą įsižiebia Es
tijoje ir Latvijoje.

Kyla klausimas: ar lietuviai 
tikėjosi tik su estų ir latvių pa
galba nugalėti Sovietų Sąjungą 
ir išvyti rusiškąjį okupantą iš 
savo šalies?

Kiekvienas Lietuvos Laisvės 
Armijos kovotojas ar partizanas 
suprato, jog baltiečių ir sovie
tų kovai ginklu pajėgių vyrų ir 
net moterų santykis skaičiumi 
buvo apytikriai vienas prieš tris
dešimt. Jie taip pat žinojo, kad 
lietuvis laisvės kovotojas, išėjęs 
žūtbūtinei kovai prieš okupan
tą, yra lygiavertis, blogiausiu at
veju, keliems rusų kareiviams, 
enkavedistams -ar vietos stri- 
biams, išdavusiems savo tautą 
okupantui. Bet vargu ar kuris 
partizanas tikėjosi, kad Pabalti
jo tautos be laisvojo pasaulio 
tautų pagalbos sugebės vienos 
susidoroti su, kaip minėta, 30 
kartų gausesniu priešu. Reikia 
taip pat turėti galvoje, kad lais
vės kovotojų aprūpinimas gink
lais, uniforma, maistu vyko pri
vačia iniciatyva ir todėl nely
ginamai sunkiau, negu aprūpi
nimas sovietų karių, enkavedis
tų ir stribių iš Sovietų Sąjun
gos sandėlių-

Lietuvos laisvės kovotojai ta
da tikėjosi sulaukti pagalbos iš 
laisvojo pasaulio kraštų — 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos. Panagrinėkime priežastis, 
dėl kurių lietuviai susidarė to
kią nuomonę.

Lūkesčio motyvai
Sovietiniam okupantui 1944 

m. sugrįžus Lietuvon ir atnau
jinus siautėjimus, kuriuos rusai 
buvo pradėję 1940 m., piršosi 
išvada: nejaugi laisvasis pasau
lis, ypač Amerika, kurią lietu
viai žinojo kaip laisvę mylinčią 
šalį, pakęs tokius barbariškus 
žvėriškumus, kuriuos rusai daro

J. LAISVU ŽIS
Lietuvoje. klas

šios išvados teisingumą lie- °?®1 
tuviams lyg ir rodė “Amerikos
Balso” programos, demaskuo
jančios rusiškojo okupanto žvė
riškumus Lietuvoje.

Nežiūrėdami okupanto prana
šumo, lietuviai, estai ir latviai 
pradėjo laisvės kovą, kuri toly
džio vis stiprėjo. Buvo Lietuvoj 
vietų, kur okupantas laikėsi tik 
apskrities ir kaikurių valsčių 
miesteliuose. Tokiuose valsčiaus 
miesteliuose būdavo keli šimtai 
rusų kareivių, enkavedistų, 
ginkluotų milicininkų ir kelias
dešimt stribių iš vietos padug
nių. Gi kaimuose be mažiausia 
keliasdešimt ginkluotų vyrų 
okupanto valdininkai kaikurio- 
se Lietuvos dalyse net iki 1950 
m. bijojo pasirodyti. Apskričių 
centruose būdavo rusų kariui 
menės įgulos, susidedančios iš 
kelių kuopų ar net batalijonų.

Tada ir piršosi sveikam lietu
viškam protui antra išvada: ne-, 
jaugi laisvojo pasaulio šalys, ’ 
matydamos sėkmingai besivys
tančią žūtbūtinę Lietuvos Lais
vės Armijos bei partizanų, Lat
vijos, Estijos kovą už laisvę, ne
padės kovoti su pavergėjais?

“Amerikos Balsas” dažnai 
kalbėjo apie lietuvių partizanų 
didvyriškumą ir tuo davė lietu
viams suprasti, kad jų kova lais
vajame pasaulyje sekama. Tiks
liau sakant, “Amerikos Balsas” 
šnekėjo maždaug šitaip: “Lietu
viai, laikykite kol kas rimtį ir 
būsite laisvi”. Lietuvoje tas pa
reiškimas buvo suprastas: “Kol 
kas reikia susilaikyti nuo visuo
tinio sukilimo ir tęsti partizani
nę kovą”.

Kaikurie lietuviaLkovai prieš 
rusiškąjį okupantą įsijungė gal
vodami: “Geriau mirti stovint, 
negu gyventi klūpant.” Neapy
kanta rusiškajam okupantui bu
vo tokia didelė, kad lietuviai ge
riau pasiryžo mirti, negu padlai
žiauti okupanto statytiniams ir 
visur kišantiems nosį enkavedis
tams.

1948 — 1950 metais
Partizaninė kova Lietuvoj bu

vo stipriausia 1948 - 1950 me
tais. Rusiškojo okupanto nuo- 
.stoliai tuo laikotarpiu buvo di
džiausi. Kiekvienas sąžiningas 
lietuvis skaitė savo pareiga pa
dėti Lietuvos Laisvės Armijai.

Iš kitos pusės, Lietuvos jauni
mas, sulaukęs 18 metų amžiaus

Gimtieji namai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2-----
Kai pabarškinau į duris, jas 

atidarė pagyvenęs, neaugšto sto
go, per pečius truputį sulinkęs 
žmogisčius. Smulkiai trepsėda
mas užsivedė į antrą augštą ir 
užšovė duris.

— Kad Lekutis neįgriūtų ir 
neužsimuštų, — striukai pasakė 
\r skubėdamas nurinko nuo sta- 
l\_baterini radiją, muilo milte
lius garsinančius.skelbimus, te
palo dėžutę, senokai skalbtą 
rankšluosti ir anglišką žurnalą, 
ant kurio viršelio maivėsi stam
bių formų nudiste.

Kai jis lakstė nuo plačiai ati
darytos spintos iki stalo, vėl at
gal ir dėliojo krokuvinę dešrą, 
agurkus, duoną, sviestą, sūrį, — 
laikas nuo laiko striūbavo ilgo
ką, truputį išlenktą nbsį, o jo ne
didelių, mėlynų akių žvilgsnis 
tviskėjo nervingu netikrumu ir 
jaudesinga baime. Seniai lygin
tos kelnės laisvai karojo ant lie
sų kojų, plačiai žargstantis ma
taravo; prasegtas švarkas atrodė 
ne tik nutrintas, bet ir perma- 
žas, rankovės pernelyg trumpos. 
Reti, pelenų spalvos plaukai gu
lė i visas puses, bet niekaip ne
galėjo uždengti raustelėjusios 
plikės. Mano bičiulis Montvydas 
atrodė kaip tikras kaliausė: į ša
lis šmižinėjantis kaklaraikštis, 
atleistas kelnių diržas, palaidas 
megztukas, išsikišusios ausys, 
truputi patempta apatinė lūpa, 
neskustas smakras ir žandenos 
būtų atbaidęs nevieną žvirblį 
nuo senosios močiutės daržo.

Ant stalo vikriai nutūpė dvi 
taurelės, skambtelėjo ir, kaip du 
ministrantai, asistavo baltai bon- 
kai degtinės.

— Atleiskite. — kaip moku, 
taip šoku. — kalbėjo nužėręs 
nuo peleninės nuorūkas ir pele
nus.

— Gal Lekučio nė namuose 
nėra? Dabar visos alinės atida- 
rvtos, — pažvilgodamas i užra
kintas duris, užsiminiau.

— Nėra, sakote? — neramiu 
žvilgsniu mane nutvieskęs čiupo 
rakinėti bonkos kamšti. — Ali
nės atidarytos? Jo uoslė — kaip 
tos laputės: tik atidaryk bonka, 
ir jis tuoj ją užuodžia. O galgo- 
nas kad jau nevaldo liežuvio, 
kad jau mala, kad nešioja įvai
rias prasimanytas paskalas apie 
mane... Aną diena žiūriu — o 
gi moterys, sukišusios nosis,

JONAS GAILIUS
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ir nesimokantis vidurinės mo
kyklos (gimnazijos) baigiamojoj 
u,“nj, buvo šaukiamas tarnauti 

kojo okupanto kariuome- 
Aštuoniolikamečių jaunuo

lių, besimokančių vidurinės mo
kyklos baigiamojoj klasėj, tuo 
laikotarpiu buvo nedaug dėl se
kančių priežasčių: a. karas dau
gumai sutrukdė jauniems baig
ti vidurinę mokyklą, b. lietuviš
kose vidurinėse mokyklose ta
da mokslas truko 12 metų 
(įskaitant 4 metus pradinės mo
kyklos). Abiturientai todėl buvo 
geriausiu atveju 19 metų am
žiaus. Kaip matome, daugumas 
lietuviškojo jaunimo buvo tuo 
laikotarpiu — 1948-1950 metais 
pašaukti į sovietinę kariuome
nę, nebaigę vidurinės mokyk
los.

Tais revoliucinės situacijos 
metais daugumas Lietuvos jau
nuolių tarnavimą okupanto ka
riuomenėje suprato kaip savo 
tautos interesų išdavimą. Ka
dangi pasilikti namuos- gavus 
šaukimą į okupanto kariuomenę 
nebuvo galima, didelė dalis Lie
tuvos jaunimo pasirinko partiza
nų kelius-

Su lietuviais ar rusais?
Šaukimas į okupanto kariuo

menę pastatė jaunimą prieš al
ternatyvą: su lietuviais ar su ru
sais. Neutraliu pasilikti buvo 
sunku. Jaunimui, ypač kaimo, 
masiškai įstojus Lietuvos Lais
vės Armijon ir apie 1950 m. 
okupantui sutvirtinus savo po
zicijas Lietuvoje, prasidėjo par
tizaninio karo atoslūgis ir ma
sinis geriausio Lietuvos jauni
mo žudymas. Lietuvos Laisvės 
Armijos kariai ir partizanai ko
vėsi ik paskutinio kraujo lašo. 
Jie buvo pasiryžę geriau mirti, 
negu kentėti rusų pasityčioji
mus ir kankinimus kalėjimuose 
bei konclageriuose. Tai paaiški
na tą faktą, kodėl šiandieninėje 
Lietuvoje, palyginti, tiek maža 
vyrų gimusių 1929-1933 m. Mer
ginos irgi kovojo su ginklu ran
kose partizanų eilėse, bet tai 
nebuvo masinis reiškinys.

Kovos metu laikurie sužeisti 
lietuviai, be sąmonės paimti į 
nelaisvę ir nugabenti ligoninėn, 
atsipeikėję atsisakydavo priimti 
vaistus, tikėdamiesi greičiau 
mirti ir išvengti rusų kankini
mų. Kankinimais rusai stengda
vosi partizanus-belaisvius pri
versti pasakyti jiems pavardes 
žmonių, remiančių laisvės armi
ją maistu, uniforma, ginklais 
ir 1.1.

šaukia

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 1970 m.

balandžio mėn. 21 dienų Lietuvoje, Kaune,

mirė mano mylimas tėvas, sulaukęs 81 metų

amžiaus, buvęs karo aviacijos pulk. Itn.

EDUARDAS REICHERTAS

Nuliūdusi duktė

Lidija Valevičienė ir giminės

Kanada, Hamilton, Ont.

JUOZUI SIMINKEVIČIUI mirus, 

žmonų PRANĘ, dukrų PRIMĄ SAPLIENĘ, sūnų VY

TĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame —
J. S. Paketurai

VLADISLOVAI MARTINAITIENEI mirus, jos dukroms 
PRANEI, LEOKADIJAI, VIKTORIJAI, JANINAI ir sūnui 
VYTAUTUI bei jų šeimoms ir anūkams liūdesio valan
doje reiškia nuoširdžią užuojautą —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

KAZIMIERUI STANČIKUI 
mirus, jo sūnui ALEKSANDRUI ir šeimai reiš
kiame nuoširdžių užuojautų —

Viktoras ir Elena Dailydžiai
Kastytis ir Sharon Dailydžiai 
Arūnas ir Vida Dailydžiai 
Jonas ir Jūratė Tamulaičiai

Mirus BONIFACUI BARŠKĖČIUI Amerikoje, reiškiame 
gilią užuojautą skausmo valandoje jo žmonai ir vaiku
čiams, jo tėveliams ir broliams BARŠKĖČIAMS, seseriai 
VAIDILIENEI bei jos vyrui VAIDILAI ir anūkams -—

J. J. Dauniai

kuždasi, kažką burbsi ir vis 
pirštu į mano namus baksteli. 
Ir dar patenkintos nevidonės... 
O ir vaikai , ramiai praeiti nelei
džia — užkabinėja, pravardžiuo
ja. Vis tai Lekučio darbas, jo 
plerpalynės. Visus prieš mane 
nustato.

Kaukštelėjo kamštis, pasipy
lė skaidraus skystimėlio sriau
tas ir staiga — trenksmingas 
bar-bar-bar į duris.

— Lekutis! — išgąstingu 
žvilgsniu žvelgdamas tai į duris, 
tai į mane kuštelėjo Montvydas.
— Ką dabar daryti?!

Tačiau man nebuvo kada at
sakyti.

— Bar-bar-bar! Atidaryk, kai
myne, duris! Noriu su svečiu 
pasikalbėti! — už durų pakilo 
toks triukšmas, kad Montvydas, 
nė bonkos neužkišęs, prilėkė 
prie durų ir atsargiai pravėrė. 
Dešinės kojos sužlugusiu batu 
spyriuodamasis į durų apačią, 
kad jos plačiau neatsivertų, nar
savo:

— Kad tu ir gėdos .neturi, 
Lekuti! Sakiau, kad nesigrūs- 
tum pas mane, kai bus svečias!

Tačiau Lekutis, įrėmęs petį, 
jau spraudėsi pro duris. Pro 
atlapus baltinius rudavo gau
ruota krūtinė, apsiausto skver
nai karojo prasegti, storos lū
pos šypsojosi, pro plačias šner
ves išsiveržė susuktos ir ranko
je maigomos cigaretės dūmų 
šliukas.

— Ale tu, brolau, ir susirau
kęs kaip suodžius braukęs! — 
Lekutis buvo geroj nuotaikoj ir 
šypsojosi, kaip nekaltas berne
lis. — Ar tau gaila, kad ir aš 
kiek paplepėsiu?! Svečias i na
mus, Dievas į namus, anot tos 
patarlės.

Lemendamasis, tvirtai paspau
dė mano delną, antrąja stukte
lėjo į krūtinę.

— Savo svarą seniai atsiėmei,
— kebeliavo. — Namie nebu
vau. tai Kuraičiai atidavė. O geri 
buvo žmonės, labai mielaširdin- 
gi, — atsiduso. — Tik visi ge
ri žmonės kur kitur nusidangi
na. Ir reikėio jiems per iūras 
marias plaukti? Vienos šiukšlės, 
kaip mudu su Montvydu, pasi
lieka. žiūrėk, ir pats kur nors 
nenukezlink. Nors, tiesą pasa
kius, kur nueisi — ten namai, 
kur numirsi — ten kapai.

Lekutis, nepaisydamas suglu-

mūšio šeimininko, pats mus ir 
prie stalo paprašė, ir pirmas 
taurelę pakėlė.

— Tik tu, Montvydai, nesi- 
ožiuok, nebūk padraika! — tauš
kėjo, krimsnodamas dešrą su 
agurku. — Suprask gi mane. 
Anot tos patarlės: ir vilkas avis 
ganyti galėtų, jei avieną jam 
smirdėtų.

— Tau, Lekuti, kaip tam vil
kui aviena, degtinė iš tolo kve
pia, — nenorėjo nusileisti Mont
vydas. — Aš ir Amerike buvau, 
ir su labai mandriais vyrais į sa- 
liūnus nueidavau, bet tokio nar- 
taus pakramtos niekur nebuvau 
sutikęs. Juk nuo seno tokia ma
da — aš tau vieną kartą, tai tu 
man kitą. O tu niekam nuostolių 
nelygini. Negi nejauti — greitai 
kojas pakratysi, kurgi tave Die
vas padės...

Lekutis pats įsipylė kitą tau
relę, muktelėjo užsivertęs, pra
dėjo čepnoti duoną su dešra ir 
visai ramiai atrėžė:

— Montvydai, kiek kartų tau 
sakiau: iš savo burnos — ant sa
vo galvos, žiūrėk, kad tik tu, 
toks nartus būdamas, iš galvos 
neišeitum, nes tada tau nei že
mėj, nei danguj nebus vietos. O 
ir Pono Dievo be reikalo, kaip 
kokio šakalio į ratų stipinus, ne
kaišiok — jis ne tavo nosiai. Tu 
daug kalbėdamas sumeluosi ir 
nenorėdamas ... Atsimink senų 
žmonių pasakymą: nevisuomet 
tas kaitas, kurį muša. Kuo aš 
kaltas, kad pergreit nuostolius 
lyginu — šeštadienis, sekma
dienis, ir kišenės tuščios. O ma
nai, vienas, kaip koks galvijas, 
ryju?! Aš dėl kompanijos į svie
to kraštą nubildėjau.

Montvydas paragino mane, 
nežymiai pamerkęs akį ir galvos 
judesiu parodęs Lekutį. Tačiau 
šis pastebėjo jo judesį ir, matyt, 
geriau už mane suvokęs jo min
tį, trumpai drūtai tepasakė:

— Pirma pamanyk, brol, tada 
tik pasakyk!

Montvydo jaudesiai sukilo. 
Rankoje ir taurelę vos benulaį- 
kė. Ji virpėjo, audringai įsupusi 
baltą skystimėlį, kurio keli la
šai nukapnojo ant keliu.

— Lekuti, — šūktelėjo, o pra
žiotos lūpos maivėsi, pagieža pu
tojo, — Tu tikras nuosusa! Ma
nai. nenutuokiu, jog tyčia mane 
svečio akyse garbavoii. kad skru- 
džu pamaliavotum. Tu tikras pa
kursta! Ana, kiek ant manes 
Voiciekui pritauzinai. net akių

neturiu kur padėti. O ir toms 
boboms...

Lekutis niūksojo kaip koks 
bejausmis padavimo akmuo. Abi 
rankos, sukritusios ant stalo, 
maigė tuščią taurelę, žvilgis įsi- 
spitrino į vieną tašką, tik vir
šum rumbės, pačiam paaky, kaip 
koks kirminiukas, virpėjo rau- 
menėlis.

— Jei ir būtų tiesa, ką dabar 
prizaunijai, — ramiu, bet valin
gai valdomu balsu pratarė, — 
jei, kaip tu įsivaizduoji, aš vie
šai tavo baltinius skalbiu, turė- 
turii atsiminti, jog mėnulis ne
boja, kad šuva loja. Kas aš tau? 
O gi, kaip sakei, ir pakramta, 
ir nuosusa, ir pakursta. Tad kam 
mano kalbų tau paisyti, kam 
dėl jų kalatones kelti?

— Tai kad tu, kad tu ... — 
Įsiterpė Montvydas, bet nega
lėjo baigti, nes Lekutis mostelė
jo kairiąja, o dešiniąja stuktelė
jo taurelę i bonką ir tokiu pat 
ramiu, bet kietu balsu tęsė to
liau:

— Esi daug matęs, net Ameri- 
ke buvęs, bet maža tesupratęs... 
Tau būt geriau patylėt, negu 
nieku? kalbėt, nes liežuvi palei
dęs, galo nerasi. Mano tėvas, am
žiną atilsi, sakydavo: gerą peik
si — neišpeiksi, blogą girsi — 
neišgirsi. Tačiau aš noriu tau 
vieną dalyką pasakyti: mano tė
viškėj žmonės su gyvulėliais, 
paukščiais, medžiais, krūmokš- 
čiais, net akmenimis mandagiau 
sušnekdavo, negu tu su žmonė
mis. Ana, mano tėvas pasilenkęs 
pakeldavo akmeni nuo tako ir 
numesdavo kur i šąli, pridurda
mas: žinai, akmenėli, nesipai
niok po koiu, nes koks pakram
ta, į tave užkliuvęs, gali toki pra
garą pakelti, kad pačiam Belze
bubui pristigs skūros visus keiks
mus surašyti! Mano močiutė kal
bindavo žoleles, darželio gėles, 
obelis, kriaušes, — ir vis su 
meile, pagarba. Ir žinai dėl ko? 
Seni žmonės pati Dievą nujaus
davo ne tik kokio pavargėlio 
skarmaluose, bet ir žolės ar gėle
lės žiede, medžio pumpure, ja
vo varpoje, vėjelio čiužėjimė, 
upės čiurlenime. Pyktis, pavy
das su meile drauge nevaikšto, 
brol, o piktas liežuvis ir be pei
lio papjauna. Jei tau rodžias, 
kad aš ar kas kitas vra pašmai- 
ža ar, kaip pats pasakei, pakurs
ta, tai štai ka tau pasakysiu: ki
tu klausyk, ale ir savo protą tu
rėk...

Lekutis lėtu rankos mostu pa
ėmė bonką, pripildė mano, pas
kui beskeryčiuojančio Montvy- 
do, gale savo taurelę ir pakėlė. 
Tačiau Montvydas savo taure
lės nespėjo pakelti. Tarsi dus
damas, pasikosėdamas pradėjo 
tratėti:

— O kas paleido gandą, kad 
kad aš iš Amerikos dėl Šmitie
nės sugrįžęs? Ar ne tu? Kas ma
no vandeni užteršė? Kas jį už
nuodijo? Ar ne tu? Kas? ...

— Nustokite, kaimyne! — su
stabdžiau Montvydą. — Nerėki
te! Va, Lekučiui bloga darosi...

Kol apstulbęs Montvydas, tar
si savo akims netikėdamas, išsi
žiojęs vėpsojo, paėmiau susmu
kusį Lekutį už pažastų ir vilkau 
i lovą.

— Praeis! Tikrai praeis! Jam 
nepirmas kartas! — tupinėda- 
mas aplinkui, rodos, save pati 
ramino Montvydas.
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Deja, Lekučiui nepraėjo. Ir 

gydytojas negalėjo jam padėti. 
Griuvo, kaip vėtros su šaknimis 
išrautas medis, ir daugiau nesi
kėlė.

Į kapus ji palydėjo vos du 
pensininkai, geros širdies mote
ris ir du svetimtaučiai — jo 
darbdaviai.

Montvydas į kapines neatėjo.
Lekučio palaikus, pašarvotus 

pigiame karste, keturi nepažįs
tami vyrai nuleido į negilią duo
bę, iškastą kapinių patvoryje, ša
lia Matulių Vinco apleisto kapo.

Pas jį nerado nė vieno peno. 
Laidotuvių išlaidas apmokėjo 
įmonė, kurioje jis dvidešimt me
tu dirbo.

Kai, sukalbėjęs maldas, žė
riau tris gniūžtes sudrėkusio 
molio į atvirą duobę, mano au
syse tebeskambėjo Lekučio kaž
kada pasakyti žodžiai: “Ak, Die
vuli dangaus, ir aš pas Tave ran
gaus ..

Po jo mirties mūsų miestelis 
liko tarsi tuštesnis ir skurdes
nis.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAF 
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI 

NEMOKAMAI TIEMS, 
KURIE ATSIUNČIA 

SAVO ADRESĄ.
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KAI MANO MOTINA TEBEGYVENO
DR. P. MAČIULIS

GRIAUNAMOJI MŪSŲ VEIKLA
AL. GIMANTAS

žabam berže gegutė kukavo, 
Kai man mažų motutė liūliavo...

Kiek pamenu, mūsų buvo trys 
vaikai: vyresnis už mane broliu
kas, sesutė ir aš pats mažiau
sias, “pagranduku” vadinamas. 
Nors mes ir nedaug tos žeme
lės teturėjome, bet tėveliai lau
ke su vienu arkliuku darbavosi 
nuo ankstyvo pavasario ligi vė
lyvo rudens.

Mes, vaikai, kol dar buvome 
mažesni, nedaug ką tėveliams 
tepadėdavome: sesuo, kaip pati 
vyriausioji, tiek tepadėdavo ma
mytei, kad prižiūrėdavo mažes
nius vaikus, ypač gi mane, tą 
pagranduką, buvusį labai dide
lį nenuoramą, sunkiai sesers ap
maldomą. Namuos mamytei tek
davo atlikti visą ruošą: išvirti 
valgį visai šeimai ir pasirūpin
ti naminių gyvulių priežiūra. Be 
to, reikėjo visus aprūpinti balti
niais iš žiemą išaustos drobės — 
lininės ir pašukinės. Ir visa tai 
motutė gebėjo nepaprastai gra
žiai su adata peltakius išvesti.

Kiek paūgėjus, ir sesuo pra
dėjo domėtis audimu: tik ne dvi- 
nyčius ir trinyčius ausdavo, bet 
ir aštuoniomis ir daugiau nyčių, 
net gražu būdavo iš šalies pasi
žiūrėti. Taip namuose atsirasda
vo rietimėliai čerkesinės ir mi
linės medžiagos, kurią iš Žilių 
atvykęs Petras Bitinas visiems 
pritaikydavo po reikalinga dra
bužėlį.

Septynerių metų sulaukę, vie
nas po kito mudu su broliuku ei
davome kasdien keturis verstus 
valsčiaus mokyklon, kuri iš mū
sų paėmė keturias žiemas, tad 
namuose nieko valyvesnio nenu
veikdavome.

Namie viskas užguldavo mo
tutės pečius, kurie, atrodė nie
kad nepavargdavo; jei kartais ir 
nudiegdavo skaudžiai per nuga
rą, niekas skundo iš jos lūpų 
negirdėdavo, nes tai buvo šven
tosios kantrumo motina!

Jei namuose kartais atsirasda
vo “dūmų”, be kurių, sakoma, 
nėra namų, tai ir čia motutė

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

377. Grašys, P___ _________  S100
378. Žurauskas, V. .... 100
379. S. B. (Toronto) 100
380. Treigys, Sergijus ......  100

Papildė Įnašus:
191. Montvilas, Vytautas iki $400

Grašys P. gyvena — Wawa, o žu
rauskas V. — Sault Ste. Marie, visi 
kiti — Toronte. Šiais metais i Fondą 
Įstojo 19 narių. Metinio plano išpil
dymui reikia gauti 60 narių. Kažku
riose apylinkėse jau 2—3 metai ne
atsiranda naujų narių (Montreal, St. 
Catharines, Winnipeg, Edmonton, 
Vancouver), o Fort William jau 
penkti metai niekas neatsiliepia. 
Wellande nėra nė vieno lietuvio — 
Fondo nario. Kaikur ir Įgaliotiniai 
apsnūdo t— nieko nebeveikia. Vienas 
rašo, kad “šėrų platinimas” gerokai 
apsnūdo ir sunku atgauti Fondo pra
dini populiarumą.

Įgaliotinio pareiga yra pabudinti 
tautiečius iš apsnūdimo. Fondo išug
dymas yra ne tik Įgaliotinių, bet ir

Kanados lietuvių katalikių moterų suvažiavime besiruošiant valdy
bos rinkimams Nuotr. S. Dabkaus

Vankuverio “Atžalynas” Kalgaryje
š, m. balandžio 12 d. Kalgario 

Bendruomenės pirm. A. P. Nevada 
pakvietė mūsų “Atžalyną” išpildyti 
programą Kalgario lietuvių sureng
tose vaišėse, šis pakvietimas susilau
kė didelio susidomėjimo ne tik jau
nimo tarpe, bet ir visoj Vankuverio 
lietuvių kolonijoj. Buvo nusamdytas 
autobusas, ir ne tik jaunimas, bet ir 
grupė suaugusių nutarė važiuoti su
sipažinti ir užmegzti glaudesnius ry
šius su kalgariečiais.

Kai atėjau į autobusų stotį, nuste
bau pamačius pusę mūsų kolonijos 
lietuvių, atvažiavusių išleisti išvyks
tančiųjų. Jaunimas užėmė galą auto
buso, o mes, vyresnieji, susėdom 
priekyje, šokių vadovė p. Šmitienė 
vis viena akim žiūrėjo, kad viskas bū
tų ramu autobuso gale ir kad jauni
mas pailsėtų. Bet jie visai nebuvo 
miegui nusiteikę, gyvai tarp savęs 
šnekučiavo ir laiks nuo laiko pasi
girsdavo linksmas juokas.

Netrukus mes juos užmiršom. P. 
Matjošaitienė žinojo tiek daug senų 
mįslių ir juokų, kurių, be abejonės, 
jaunimas neprivalėjo girdėti — bū

tik skarytės kampučiu kartėlio 
ašarą nubraukdavo ir vėl eida
vo triūsdama apie namus, apie 
vaikus, apie viską, nes jos įsta
tymas buvo — viską pastebėti, 
visur būti laiku.

Kai mes pasijutome užaugę, 
išvažinėjome savais reikalais, 
motutė tik retkarčiais, tik per 
didžiąsias šventes vėl mus pama
tydavo; pasidžiaugdavo su mu
mis, jeigu viskas sklandžiai se
kėsi, padejuodavo dėl nesėkmių 
ir su viltinga šypsena vėl išleis
davo pasaulin.

Ir besimokant neviskas gerai 
baigdavosi, tačiau po keleto me
tų motutė labai apsidžiaugė, kai 
vienas jos sūnus išėjo gydyto
jauti, o kitas net buvo pasišovęs 
apaštalauti, atseit, mokėsi semi
narijoje. Tik ir čia josios 
džiaugsmas nebuvo ilgas, nes 
susigrūmė pasaulio galiū
nai, vieni kitiems stengdamiesi 
išplėšti laurų vainikus, svetimu 
prakaitu įgytus turtus pasi
glemžti. O kad pakelėse paliko 
nesuskaitomų kaimų ir miestų 
tebesmilkstančius namus, kad 
po namų griuvėsiais tūkstančiai 
nekaltų žmonių buvo žuvę, — 
apie tai tik stebuklingu būdu 
išlikusios žuvusių vaikų motinos 
tegalėjo kalbėti Augščiausia- 
jąm.

Mūsų motutė šitoje pasaulinė
je tragedijoje atidavė savo dalį, 
sužinojusi, kad josios pirmagi
mis sūnus taip klaikiai ir žiau
riai buvo nužudytas... Per 60 
metų ji pakėlė visokį vargą, bet 
nepajėgė pakelti mylimojo sū
naus mirties: lygiai po trijų mė
nesių ir dviejų dienų ji nuėjo 
pas savo Globėją Viešpatį.

Kai buvome maži, kai gyveno
me nedideliame kaimelyje, tuo
met dar Lietuvoje tebebuvo sve
timieji, kaip ir šiandien, niekas 
Motinos Dienos neminėdavo. Da
bar gi, nors ir būdami devinta
me pasvietyje, patys jau gerokai 
linkterėję į gyvenimo pavakarį, 
vėl prisimename tave, Motute, 
ir nesakome sudiev, tik iki grei
to susitikimo anapus ...

tarybos narių pareiga. Negalime 
skųstis dėl Toronto, Londono, Ota
vos, Sault Ste. Marie ir Sudburio apy
linkių veiklos.

1970 m. balandžio 4 d. Fondo tary
bos nariai (9 iš 12) posėdžiavo To
ronto Lietuvių Namuose ir nutarė: 
visuotini narių sūsirinkimą šaukti ru
deni; $3.000 pelną paskirstyti gegu
žės mėnesi, bet pirma papildyti pelno 
skirstymo komisiją, kviečiant 3 
Bendruomenės atstovus; i sekančią 
Fondo tarybą kviesti 4 Bendruome
nės atstovus. Priimtos pelno skirsty
mo taisyklės, kaip paskutiniame na
rių susirinkime nutarta. Valdybos 
sekretorium išrinktas Pr. Bastys. 
Fondo ir Bendruomenės santykiai 
normalėj a. KLB krašto valdybos pir
mininkas dr. S. Čepas leido Fondui 
naudotis Kr. valdybos spausdinimo 
priemonėmis ir patalpomis. Pakarto
tinai kviečiu visus siųsti Įnašus Fon
do iždininkui šiuo adresu: 325 Sea
ton St., Toronto 2, Ont. arba Įmokė
ti lietuvių bankeliuose.

P. LELIS, vajaus ved. ir ižd.

tume sugadinę savo, rimtų tėvų, var
dą. Kiekvienas, atrodo, prisiminė 
daug senų patarlių. Nors jau buvo 3 
v. nakties, nieks negalvojo apie mie
ga. Pagaliau iš autobuso galo pasi
girdo lietuviška daina ir mes prisi- 
jungėm prie jos. Tik auštant kaiku- 
rie užsnūdo, bet protarpiais kas nors 
pasakydavo juoką ir vėl visi atgyda
vo.

Fraser upės pakrantės buvo nepa
prastai įspūdingos ryto saulės spin
duliuose. Bet mes stebėjomės, kad 
visur čia dar buvo žiema, medžiai vi
sai nesprogo. Vankuveryje palikom 
jau kvepiantį pavasarį.

Po gerų pusryčių Kamloops vėl 
jautėmės atgiję ir pilni energijos. P. 
Vileita su p. Šmitiene tarėsi dėl bū
simos programos. Aš paėmiau pieštu
ką ir pradėjau rašyti savo kelionės 
įspūdžius. Pamatę mane rašant, visi 
prašė, kad aš parašyčiau mūsų ge
riausią juoką apie vištytę ir 12 gai
džiukų. Mielai čia pridėčiau, bet esu 
tikra, kad cenzūra gali nepraleisti. 
Po kiekvieno autobuso sustojimo p. 
Šmitienė rūpestingai skaičiavo jauni-

Lietuvių Radijo Forumas Čikagoje balandžio 25 d. minėjo dvejų metų sukaktį. Programa perduoda
ma kiekvieną šeštadienį nuo 8 iki 9 v. v. Ji skiriasi nuo kitų tuo, kad klausytojas gali skambinti te
lefonu ir pateikti klausimus, kurie liečia tos programos temą. Dažnai Forumas nesuspėja į visus 
klausimus atsakyti. Nuotraukoje matyti balandžio 4 d. programos dalyviai. Iš kairės: inž. Antanas 
Rudis, Forumo leidėjas, Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis; maestro Vytautas Ma- 
rijošius, kuris to vakaro programoje davė labai įdomų pasikalbėjimą apie savo (profesoriaus) parei
gas Hartfordo universitete ir apie lietuvių muzikinius reikalus; kun. Jonas Kubilius, SJ; Marija Ru
dienė, programos vedėja. Po programos p. Rudžiai surengė šaunų pagerbimą maestro V. Marijošiui, 
kuriame dalyvavo 70 svečių. Nuotrauka A. Vengrio

Moteris buvo ougštinama ir išnaudojama
Kanados lietuvių katalikių moterų atstovių suvažiavimas Toronte

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos skyrių atsto
vių suvažiavimas įvyko balan
džio 18 ir 19 d. Toronte. Dalyva
vo 55 atstovės iš Montrealio, 
Londono, Hamiltono, Delhi ir 
Toronto. Suvažiavimą atidarė 
centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienė, pakviesdama kun. 
P. Barių, OFM, invokacijai. Su
važiavimui pirmininkavo V. Gar- 
nelienė, sekretoriavo D. Staške- 
vičienė ir S- Laurušaitienė. žo
džiu suvažiavimą sveikino kun. 
P. Ažubalis,, Kanados Katalikų 
Centro pirm. dr. J. Sungaila, 
kun. P. Barius.

Raštu sveikinimai gauti iš 
mons. J. Tadarausko, gen. kon
sulo dr. J. Žmuidzino, lietuvių 
evangelikių moterų, pranciško
nų prov. kun. L. Andriekaus, 
OFM, ateitininkų sendraugių 
pirm. B. Sakalo, vysk. V. Briz- 
gio, M. Galdikienės. Centro val
dybos pranešimą darė pirm. dr. 
O. Gustainienė, revizijos komisi
jos — S. Miniotienė, “Moters” 
žurnalo — red. N. Kulpavičienė, 
“Moters” administracijos — B.

SPORTININKŲ SĄSKRYDIS ČIKAGOJ
14.

Vyrų B klasėje rungėsi 5 koman
dos. Baigmėje susitiko Cicero “Atei
tis” ir “Neris”. Laimėjo ciceriečiai 
64:60. “Ateities” taškai: Pinkowski 
10, Z. Tauginas 15, Bačinskas 17, Ru
ginis 9, Šiaučiūnas 10, Griauzdė 3.

Jaunių A klasėje I vietą laimėjo 
Čikagos “Litunanica”. Ji baigmėje 
įveikė Cicero “Ateitį” 68:64. Pas lai
mėtojus žaidė: Ančiulis, Neniškis, Ba
ris, Ambutas, Domanskas, Grigola, 
Gerulis, Brizgys. Trečioje vietoje li
ko Toronto “Aušra”, IV-je Klevelan
do “Žaibas”.

Buvo rungtyniauta ir jaunių B kla
sėje. Čia komandos išsirikiavo sekan
čia tvarka: I — “Neris”, II — Hamil
tono “Kovas”, III — “Litunanica”, 
IV — “Ateitis”. Baigminėse rungty
nėse čikagiečiai nugalėjo svečius iš 
Kanados 58:56.

Tinklinyje vaizdas buvo liūdnokas. 
Moterų ir mergaičių grupėje, sumen
kus klevelandietėms, pirmavo Čika
gos “Neris” ir Cicero “Vėtra”. “Ne
ris” laimėjo pirmąsias vietas moterų 
ir mergaičių B klasėje. Mergaičių A 
klasėje pergalę pasiekė “Vėtra”. Pas 
moteris antroje vietoje liko “Vėtra 
I”, toliau — “Žaibas”, “Vėtra II” ir 
Detroito “Kovas”. Gerų duomenų tu
ri Cicero “Vėtros” mergaičių A kla
sės komanda, kuri pas moteris užė
mė II vietą. Iš jos tarpo gali išaugti 
pajėgių žaidėjų.

Vyrų grupėje, kaip paprastai, rung
tyniavo tik dvi komandos. Susitiko 
“Žaibas” su Čikagos jungtine koman
da (beje, vieną žaidėją čikagiečiai 
importavo iš Detroito). Buvo žaidžia
mos dvejos rungtynės ir abejas lai
mėjo “Žaibas” su veteranu R. Babic
ku priekyje. Pas čikagiečius, kurių 
tarpe jau visus 20 metų matome Z. 
žiupsnį ir J. Kauną, trūko ištvermės, 
nors jie pajėgė vieną setą laimėti.

žaidynės Čikagos publikos praėjo 
beveik nepastebėtos. Kiek daugiau 
(apie 200 žmonių) sutraukė baigmės. 
Prieš jas buvo svaikinimų, kuriuos 
išreiškė Sporto Sąjungos c. v. pirm. 
S. Krašauskas iš Toronto, JAB LB c. 
v. pirm. B. Nainys, Vid. Vakarų spor
to apygardos pirm. dr. E. Ringus ir 
Illinois valstijos seimelio narys 
Frank Savickas.

šių jubilėjinių — XX žaidynių 
garbės komitetą sudarė: dr. P. Dauž
vardis, kun. J. Borevičius, SJ, Euge
nijus Bartkus, Br. Nainys, A. Rudis. 
Organizaciniam komitetui vadovavo 
dr. E. Ringus, o varžybiniam komite
tui—Z. žiupsnys. žaidynių kontrolės 
komisijos nariais buvo: S. Krašaus
kas, K. Lukošius, dr. E. Ringus, J. 
Valaitis ir Z. žiupsnys. Žaidynes glo
bojo JAV Lietuvių Bendruomenė.

Edv. šulaitis

280 lietuvių sportininkų iš JAV ir 
Kanados, kurie atstovavo 21 krepši
nio ir 15 tinklinio komandų, buvo su
važiavę į Čikagą balandžio 18—19 d. 
ir dalyvavo XX S. Amerikos liet, 
sporto žaidynėse. Daugumą pergalių 
iškovojo Čikagos ir kaimynystėje 
esančio Cicero sportininkai, nors det- 
roitiečiai išsivežė patį svarbiausią 
laimikį ■— vyrų krepšinio A klasės 
laimėtojo taurę. Vertinant taškais, 
Čikagos “Neris” su 73 taškais buvo 
nugalėtoja krepšinyje, antroje vieto
je palikusi Cicero “Ateitį” (59 taš
kai).

Vyrų A klasės varžybose pasirodė 
tik 4 komandos: penketuko neparodė 
Klevelando “Žaibas”, o praėjusių žai
dynių laimėtojas — Cicero “Vėtra” 
(po žaidynių ši komanda buvo dis
kvalifikuota dėl abejotino lietuvišku
mo žaidėjo dalyvavimo) atsisakė žais
ti, kai nebuvo leista rungtyniauti 
vienam iš komandos narių. Tad čia 
liko dvi stipresnės komandos: Čika
gos “Neris” ir Detroito “Kovas”, ku
rios ir susitiko baigmėje. Detroitie- 
čiai atvyko su garsiuoju F. Cekows- 
ki (čekausku) ir jau lietuvių žaidy
nėse “įsipilietinusiu” Dziku (jam 
anksčiau kartą dėl abejotino lietuviš
kumo nebuvo leista žaisti). “Kovas” 
beveik visą rungtynių laiką vedė, 
nors “Neris” kartais priartėdavo, o 
kelis kartus buvo persvėrusi pasekmę 
savo naudai. Galutinė rungtynių pa
sekmė 93:85 maždaug atitiko koman
dų pajėgumą. Pas laimėtojus žaidė ir 
taškus iškovojo: F. Cekowski 23, Ab- 
ramavičius 27, Mulada 15, Dzikas 11, 
Majauskas 15, R. Cekowski 0, Sven- 
tickas 0. Viskantas 2. “Neriai” atsto
vavo: Varnas 14, Sepit (Seputavi- 
čius) 9, Jesevičius 20, Galinaitis 13, 
Miknaitis 14, Grigaitis 5, Jankauskas 

mą, kad nė vieno nepaliktų pakelėje.
Pavažiavę apie 40 mylių nuo Re- 

velstoke radom nuo kalnų slenkan
čio sniego užgriautą kelią. Teko grįž
ti atgal j Revelstoke ir ten laukti 
apie 4 valandas, kol atkas sniegą. Bet 
buvo puiki saulėta diena, ir šis kelio
nės nepasisekimas nesugadino mūsų 
geros nuotaikos. P. Macijauskas nusi
vedė pavaišinti “Atžalyną” j restora
ną, o mes susėdę tvarkėme progra
mas, kurias jaunimas norėjo parda
vinėti Kalgary. Laikas slinko greit, 
ir autobusas vėl pajudėjo. Po trumpo 
sustojimo Banff pasiekėm Kalgarį.

Mus šiltai pasitiko didelis būrys 
lietuvių. Bendruomenės valdybos rū
pesčiu jaunimas buvo paskirstytas 
nakvynei lietuviškose šeimose, taip 
kad visi atvažiavo pasiimti savo jau
nimo. Po trumpo susipažinimo mes 
išskubėjom jieškoti viešbučio.

(Nukelta j 7 psl.)

Pabedinskienė, Londono sky
riaus — I. Daniliūnienė, Hamil
tono — S. Rakštienė, Montrea- 
lio — D. Staskevičienė, Delhi — 
B. Vytienė, Toronto šv. Jono 
Kr. par. — V. Ottienė, Prisikėli
mo — A. Kuolienė. Susikaupi
mo minute pagerbta a. a. V. Ste
ponaitienė. Garbės narėmis pa
keltos Montrealio skyriaus na
rės — V. Gražienė, J. Vaškienė 
ir E. Kellerienė. A. Sungailienė 
padėkojo dr. O. Gustainienei už 
sėkmingą .vadovavimą centro 
valdybai. Naujon centro valdy- 
bon išrinktos: dr. O. Gustainie
nė, A. Kuolienė, Z. Daugvainie- 
nė, A. šimkevičienė, S. Petrai- 
tienė,°I. Žemaitienė ir S. Lauru- 
šaitienė. Revizijos komisijom S. 
Miniotienė, F. Urbonienė ir J. 
Kaknevičienė.

Paskaitą skaitė L. K. M. O. 
Pasaulinės Sąjungos pirm. dr. 
A. Šlepetytė-Janačienė. Pasvei
kinusi suvažiavimo nares ir “Mo
ters” žurnalą jo 50 metų sukak
ties proga, ji bandė nušviesti, 
kokiais keliais katalikė moteris 
eina per pasaulį. Palietusi mo- 

terš vaidmens raidą praeityje, ji 
nurodė Pasaulio Katalikių Mote
rų Unijos svarbą. Šios unijos 
centras yra Paryžiuje ir jai pri
klauso visos katalikiškos moterų 
organizacijos, šio viso judėjimo 
dėmesys esąs nukreiptas į mo
ters asmenybės ugdymą. Moteris 
praeityje, nors buvo augština- 
ma, tikrumoje buvo išnaudoja
ma, nes buvo atskirta nuo visuo
meninio gyvenimo, negalėjo pa
sireikšti kaip asmenybė. Pagrin
dinis visų unijos apjungiamų or
ganizacijų tikslas — gerinti mo
ters padėtį pasaulyje, ruošti ją 
profesiniam, krikščioniškam gy
venimui.

Mūsų tautos padėtis esanti 
skirtinga nuo kitų unijos narių. 
Lietuvės moters užduotis dvigu
ba: dirbti žmonijos gerovei ir 
Lietuvos laisvei. Būdama šios 
unijos narė, Lietuvių Moterų 
Pasaulinė Sąjunga kelia Lietu
vos reikalą kitų unijos narių tar
pe. Dalyvaudamos tarptautiniuo
se suvažiavimuose, jos randa 
draugų ir apaštalauja keldamos 
savo tautos reikalus.

Auklėdama jaunąją kartą, 
moderni lietuvė moteris aktyviai 
dalyvauja lietuviškose organiza
cijose. Užsidariusi namuose, mo
teris dažnai neturi žinių kaip 
auklėti šeimą, jos gyvenimas ne
įdomus. Išeidama į pasaulį, mo
teris yra pajėgi pakreipti šeimos 
gyvenimo vagą savo pasirinkta 
linkme. Moters pareiga išlaikyti 
tautines tradicijas, budėti, kad 
jaunimas nenusigrįžtų nuo gro
žio ir gėrio. Lietuvė moteris, 
sekdama bendrus viso pasaulio 
moters reikalus, dalyvaudama 
tarptautinėse organ izacijose, 
garsina savo tautos bylą.

Sekmadienį narės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, orga
nizuotai dalyvavo šv. Mišiose. 
Pamokslą pasakė kun. dr. Pr. 
Gaida. Po pietų įvyko “Moters” 
žurnalo 50 metų sukakčiai 
skirtas koncertas, kurio progra
moje girdėjome vieną garsiausių 
Lietuvos poetų Joną Aistį ir pia
nistę J. Rajauskaitę-Šušienę-Pet- 
rauskienę. Buvusi

Brežnevas Kosyginui; Aleksai, puški 
mane!

smarkiau, nežiūrėk į

Kad ir kaip būtų keista, bet 
turime savųjų tarpe tokių, ku
rie visomis jėgomis stengiasi 
kiršinti vieną visuomenės dalį 
prieš kitą, vienus asmenis pries 
kitus, vienokias ar kitokias ins
titucijas prieš kitas ir t.t. Visa 
tai vyksta tikro ar tariamo pat
riotizmo vardu, tautinių ir bend
rųjų interesų naudai. Visoke
riopi kaltinimai, įtarinėjimai su
kelia daug erzelio savųjų tarpe, 
kurių dalis tiesiog nori nusiim
ti nuo viso lietuviško darbo ir 
užsidaryti savajame kiaute. Taip 
jau visa yra įkyrėję, įgrisę.

Kaltinimai, įtarinėjimai, kaip 
netolima praeitis parodė, netu
rėjo pagrindo, nebuvo įrodyti, 
nes nesąmonės iš viso negalima 
įrodyti. Tad jokių įrodinėjimų 
jos ir nereikalingos. Bet kiek 
daug moralinės skriaudos pada
ryta, kiek įskaudinta, įžeista, 
kiek bendrajai veiklai pakenkta. 
Kiek pagaliau nelietuvių, vieti
nės aplinkos atstovų yra nusi
stebėję lietuviškuoju nesolida
rumu ir pamazgų pylimu vieni 
ant kitų galvų. Vienas Vakarų 
valstybės vidaus saugumo agen
tas prieš porą metų yra paste
bėjęs lietuviui laikraštininkui: 
“Bloga pas jus, lietuvius, bet 
tiesą sakant, gal kiek ir geriau 
kaip pas vengrus. Tie nebežino 
jokių ribų įskundinėdami sa
vuosius .. .” Prisimename tikrai 
tyros sąžinės ir doro lietuvio 
Juozo Bačiūno skausmą, kai jis 
buvo apšauktas komunaru- Nie
kas tada viešai neištarė atviro 
žodžio ar pasmerkimo gandų 
skleidėjų adresu. Tylėjo net jo 
bičiuliai,* gerbėjai, organizaci
jos, kurias duosniai ir darbu ir 
pinigu jis rėmė. Kartą jo Ta-

Viena ranka davė, kita atėmė
J. MATULIONIS

džią perėmė bolševikai. Vyko 
daug susirėmimų, kovų, bet jos 
buvo daugiausia* vietinio pobū
džio. Nė viena partija neturėjo 
organizuotos jėgos, ir bolševikai 
pasiliko valdžioje. Jiems išsilai
kyti valdžioje pagelbėjo Lenino 

pat ėmėsi”darbo — stiprinti^bol- paskelbta nauja doktrina — per
duoti valdžią vietos žmonėms; 
rusiškai tariant, buvo paskelbta 
“vlast na miestach”. O tą val
džią faktinai užgrobė pats kai
riausias elementas, galbūt net 
kriminalinis, kuris ir pasitarna
vo bolševikų partijai.

Mums, lietuviams, jau tada 
rūpėjo, kaip naujoji valdžia žiū
rės į rusų caro pavergtas tau
tas, 'kurių* buvo daug. Leninas 
paskelbė’ laisvės principą, ku
ris buvo skubiai laužomas. Pvz. 
besiorganizuojant Lietuvos vals
tybei, i ją buvo pasiųsta lietu- 
vių-gudų divizija su bolševiku 
Kapsuku-Angariečiu priešakyje. 
Tas pats pasikartojo ir su kito
mis Pabaltijo valstybėmis, ir su 
visa eile Kaukazo tautų. Taigi, 
ką viena ranka davė, kita sten
gėsi atimti. Tai bolševikiškas 
metodas, būdingas visam jų val
dymo laikotarpiui.

Antras bolševikiškas bruožas 
— teroro įvedimas. Leninas, 
padedamas Felikso Dzeržinskio, 
suorganizavo ČEKĄ ir su jos 
pagalbą tebevaldo rusus ir visas 
kitas pavergtas tautas.

Tvirtinama, jeigu marksiz- 
mas-bolševizmas būtų įsigalėjęs 
kitoj tautoj, pavyzdžiui Vokieti
joj, būtų buvęs visai kitoks, te
roro būtų buvę kuo mažiausiai. 
Rusijoj betgi bolševizmas dau
giausia teroru ir laikosi. Jis ne
mažėja ir po 50 metų. Lietuvos 
užėmimas vyko bolševikams 
įprasta tvarka: žudymai, trėmi
mai, kalėjimai, suimtųjų kanki
nimai. Tvirtinama, kad bolše
vizmas yra išžudęs 47 milijonus 
žmonių. Prievarta buvo vykdo
mi ir visi ekonominiai pakeiti
mai — varymas į kolchozus, 
stambiosios pramonės įkurdini
mas Rusijoj ir kt.

V. černovas į klausimą, ar 
Leninas taip jau myli proleta
riatą, atsakė: jis ne tiek myli 
proletariatą, kiek neapkenčia ki
tų luomų, ypač caro biurokra
tijos, bajorijos, turtingųjų ... 
Iš to aiškėja, kodėl Leninas 
lengva ranka leido siautėti savo 
įkurtiems čekistams. Leninas 
pradėjo terorą, o Stalinas užbai
gė. Skirti Staliną nuo Lenino 
faktinai ir negalima, nes buvo 
vienos sistemos tąsa.

Aplamai, teroras rusu tautai 
yra beveik įprastas dalykas. Te
roru valdė įvairūs carai, prade
dant Jonu Žiauriuoju, Petru Di
džiuoju, baigiant revoliucinin- 
kais, kaip Stenka Razinas, Pu- 
gačiovas ir visi kiti vėlesnieji.

Rašytojas Adam B. Ulan tvir
tina, kad ir komunizmas yra 
tampriai susijęs su rusų tauta: 
“Pakrapštyk rusą komunistą, ra
si šovinistą”. Tai mes ryškiai 
matome ir šiandieninių rusų 
okupuotoje Lietuvoje.

Šiuo metu garbinti Lenino iš
ėjo pasaulio komunistų partija. 
Ji stengiasi Vakarams įkalbė
ti, kad Leninas buvo didelis hu
manistas. Mes, lietuviai, žinome, 
koks jis buvo “humanistas”. Šią 
ligą įkalbėti gali tiktai naiviems 
ir nesiorientuojantiems užsie
niečiams.

Baigiantis I D. karui, Leninas 
buvo vokiečių parvežtas Rusijon 
iš Šveicarijos užplombuotame 
vagone, kad pagelbėtų griauti 
byrančią Rusiją, ne monarchi
ją — caras įvykusios revoliuci
jos buvo jau nuverstas. Jis tuoj

ševikų partiją, kuri tada Rusi
jos partijų tarpe buvo labai ne
gausi ir nepopuliari. Rusai ir 
nuvertus carą, sąjungininkų ra
ginami, bandė dar kariauti 
prieš Vokietiją, tuo žymiai pa
gelbėdami Vakarų sąjunginin
kams — Prancūzijai, Anglijai, 
Belgijai.

Leninas dėjosi rusų liaudies 
užtarėju ir ragino baigti karą. 
Jis skelbė labai priimtiną rusų 
parblokštai tautai taiką — be 
aneksijų, be kontribucijų ir siū
lė demobilizuoti nuvargusią ar
miją, paleisti visus fronto ka
rius namo. Karas tikrai buvo iš
varginęs rusus, nes jis buvo ne
sėkmingas — vokiečių armija 
toli buvo įžygiavusi Rusijos te
ritorijos gilumon.

Po caro nuvertimo Rusijos 
valstybę valdė koalicija iš kelių 
partijų, kariavo fronte ir orga
nizavo steigiamojo seimo rinki
mus. Steigiamasis seimas turė
jo išspręsti visus reikalus. O tų 
reikalų buvo begalės: likviduoti 
caristinį režimą, pakeisti kelių 
šimtmečių senumo pagrindinius 
įstatymus, duoti direktyvas vals
tybės ūkio pertvarkymui ir t.t.

Rinkimuose į steigiamąjį sei
mą bolševikai daugumos nelai
mėjo. Daugiausia balsų susirin
ko socialistų revoliucininkų par
tija, kurios narys Viktoras čer- 
novas buvo išrinktas steigiamo
jo seimo pirmininku. Deja, pir
mąją dieną seimas bolševikų bū
rių buvo išvaikytas. Faktinę val- 
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boro Farmoje Lituanus Fondo 
suvažiavimo metu šių žodžių ra- 
Šėjui jis skundėsi, beveik su 
ašaromis akyse, esą už ką tokie 
šmeižtai ne iš svetimųjų, bet 
savųjų tautiečių.

Buvo juk bandoma diskredi
tuoti jaunimo kongreso rengė
jus. Dabar, atrodo, atėjo eilė 
tautinių šokių puoselėtojo 
“Grandinėlės” kolektyvo kaiku- 
riems vadovams. Tuo metu, kai 
tas jaunimo ansamblis skina lau
rus po laurų savųjų ir svetimų
jų auditorijų salese, kai baigia
mi paruošiamieji darbai jų gast
rolėms P. Amerikos kraštuose, 
per lietuvių kolonijas keliauja 
naujas gandas, kaltinantis juos 
nebūtais nusikaltinmais. teno
rint diskredituoti jaunųjų an
samblį, jų vadovus, sugriauti jų 
darnią veiklą, pakenkti išvykai 
į užsienio kraštus. Mūsų visuo
menė negali likti pasyvi, neut
rali, nesuinteresuota. Prieita 
prie tokio taško, kad pagaliau 
turi atsimerkti pasyvių stebėto
jų akys ir atsidaryti mūsų auto
ritetų iki šiol užčiauptos bur
nos. Laikas pasakyti svarų žodį 
ir liautis žaisti kažkokiu “palai
mintuoju neutralumu”, lyg vi
sa tai, kas šiuo metu vyksta, 
visai neliestų lietuviškosios iš
eivijos pačių giliųjų šaknų. 
Griaunamoji veikla vargiai ar 
gali būti toliau ramiai toleruo
jama. Težino mūsų visuomenė, 
kas yra tie, kurie yra pasinešę, 
nesiskaitydami su priemonėmis, 
griauti lietuviškąjį pastatą. Ter
mitų graužiamas pastatas, sunai
kinus pamatus, vieną dieną 
grius, lyg lengvutis kortų name
lis.



PAŽAISLIO PARKAS
Gamtos apsaugos komiteto inspek

toriaus P. Kanapienio pranešimu 
“Tiesos” 77 nr^ Lietuvoj dabar sau
gomi 194 seni parkai, bet į juos na
gus kiša įvairios organizacijos. Per
nai pvz. buvo surašyti 168 protoko
lai, o pagal juos pažeidėjams buvo 
pateiktas 9.230 rublių civilinis jieš- 
kinys ir 368 rublių administracinė 
bauda. Pažeidėjų gretoms priklauso 
ir Kauno miesto vykdomojo komi
teto kapitalinės statybos valdyba, ga
vusi užsakymą statyti pastatą Pažais
lio parke prie anksčiau įrengtos 
vandenvietės. Siam sumanymui pasi
priešino Kauno valstybinis gamtos 
apsaugos inspektorius. Jo balso sta
tybininkai nepaklausė: “Kapitalinės 
statybos valdyba turėjo gauti Sta
tybos reikalų komiteto ir Gamtos ap
saugos komiteto leidimą, bet statybi
ninkai be jokio leidimo 1969 metų 
kovo pabaigoje piovė pušaites, kasė 
tranšėjas. Už tokį savavaliavimą bu
vo surašytas protokolas ir paskai
čiuoti nuostoliai — 314 rublių. Ta
da valdybos vadovai sujudo. Kauno 
miesto vykdomasis komitetas jau iš
kirstiems medžiams kirsti 1969 m. 
rugpjūčio 12 d. išleido potvarki, nors 
jo įgaliojimai per maži: Pažr’slio 
parkas — respublikinės reikšmės 
gamtos paminklas. Bylą nagrinėjo 
Valstybinis arbitražas. Nutarta išieš
koti iš Kauno miesto vvkdo^o5* ko
miteto kapitalinės statybos valdybes 
baudą, bet jos vadovas vis dar nenu
rimsta...” P. Kanapienio teigimu, 
tokių nusižengimų yra ir kitose 
vietovėse. Marijampolės rajono Ig- 
liškių kolchozui priklausančiame bu
vusio dvaro parke buvo nutarta sau
goti išlikusius medžius, bet kolcho
zo vadovai senųjų liepų pavėsyje 
įrengė diendaržius kiaulėms. Nuosto
lių padaryta daugiau kaip 2.000 rub
lių, kurie neatgaivins nudžiūvusių 
liepų.

VITRAŽAS MUZĖJUI
Lenino muzėjaus vienos salės gali

nę sieną Uljanovske papuošė 7 met
rų augščio ir 6 metrų pločio Algi
manto Stoškaus sukurtas vitražas, ku
rį jam sumontuoti padėjo vitražinin- 
kas Kostas Šatūnas, inž. Antanas Sta- 
šinskis ir architektas Henrikas šatū
nas. Vitražą sudaro didžiulė moters 
figūra, eilė mažesnių figūrinių gru
pių. Stasys Kašauskas “Tiesos” ba
landžio 12 d. laidoje džiaugiasi, kad 
vitražui pirmą kartą buvo panaudo
tas “Rudonosios Aušros” fabriko Lie
tuvoje pagamintas spalvotas stiklas. 
Spalvas sukurti fabrikui padėjo che
mijos instituto vyr. mokslinis bend
radarbis Saulius Žukauskas. Pasak S. 
Kašausko, ypač daug vargo buvo su 
raudona spalva, kurią sovietinis ko
munizmas, matyt, yra padaręs nepo
puliariausia spalva Lietuvoje. Vit
ražas muzėjui iš esmės nėra ypatin
gas meninis laimėjimas, bet tik 
duoklės atidavimas kompartijos die
vaičiui. žymiai svarbesniu įvykiu 
tenka laikyti lietuviško vitražinio 
stiklo gamybos skyriaus Įsteigimą 
“Raudonosios Aušros” fabrike. Lig 
šiol lietuviai dailininkai savo vitra
žams stiklą turėdavo importuoti. Da
bar jų vitražai, susilaukę plataus 
tarptautinio pripažinimo, bus kuria
mi iš lietuviško stiklo.

“VILNIES” SUKAKTIS
Spaudoje plačiai buvo paminėtas 

Čikagos komunistų laikraščio “Vil
nis” penkiasdešimtmetis, šiai sukak
čiai atžymėti Vilniuje netgi buvo iš
leista speciali knygutė, kurioje red. 
V. Andrulis liūdnai prisipažįsta:

ST. CATHARINES, ONTARIO
MOTINOS DIENOS paminėjimas 

Įvyks gegužės 10 tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje. Bus paskaita ir trum
pa jaunimo programėlė. Maloniai 
kviečiami visi dalyvauti. Ta pačia 
proga vakare numatomas bendras vi
sų lietuvių pobūvis — arbatėlė. Kor.

IŠKILIOSIOS LIETUVAITĖS RIN
KIMAI. Miesto rengiamajame tauty
bių festivalyje kiekviena tautybė tu
ri turėti parinktą mergaitę, kuri ats
tovautų savo tautybę. Tokią mergai
tę reikia išsirinkti ir mums. Svarbu 
ne tiek išvaizda, kiek lietuviškumas, 
jendras išsilavinimas ir gabumai. 
Yra sudaryta komisija tokiai lietu
vaitei parinkti: K. Šukienė, A. Pau- 
lionis ir S. Šetkus. Kviečiamos lietu
vaitės, priklausančios St. Catharines 
bendruomenei, atvykti į mūsų mažą
ją parapijos salę gegužės 3, 4 v. p. p. 
Nebus jokių egzaminų ar specialių 
pasirodymų. Užteks ką nors paskai
tyti ar padeklamuoti. Kas galės, yra 
pianinas atlikti kuriam muzikiniam 

Homiltono mergaičių choras, suorganizuotas ateitininkų ir vadovaujamas sol. V. Verikaičio, pasiruošęs pavasario koncertui
Nuotr. Bella Studio

“Mes vis žygiuojame pirmyn, nors se
nesniųjų gretos praretėjo...” šią 
mintį paryškina “Gimtajame Krašte” 
įdėta “Vilnies” redakcinio kolekty
vo nuotrauka, iŠ kurios į skaitytojus 
žvelgia senukai V, Andrulis, J. Ma
žeika, A. Jonikienė, J. Marazienė ir 
bene paskutinis šiek tiek jaunesnis 
pakaitas dabartiniam redaktoriui S. 
J. Jakubka. Tokiose aplinkybėse liūd
no humoro dozę gali įžiūrėti “Litera
tūros ir Meno” puslapiuose V. Kir- 
nio paskelbto rašinio antraštėje “Nu
galėjusi laiką”. Ne, “Vilnis” laiko ne
nugalėjo. Žinoma, jo nenugalės ir ki
ti išeivijoje leidžiami lietuvių laik
raščiai, bet grumtynes su laiku ga
lės pratęsti jų išsiauginta jaunoji 
išeivijos lietuvių karta, kai tuo tar
pu Maskvą garbinantys lietuviai ją 
jau yra praradę. Čikagoje leidžiami 
“Akiračiai” šiuo klausimu pateikia 
įdomią ištrauką iš savaitraštį “Agita
torius” Vilniuje pakeitusio naujo lei
dinio “Laikas ir įvykiai”. Joje V. Ka
zakevičius jau dega žvakes ant “pa
žangiosios” spaudos kapo: “Tačiau 
šių dienų realybė rodo, kad pažangio
ji emigracija nepalyginamai silpnes
nė savo gyvosiomis jėgomis, negu 
prieš antrąjį pasaulinį karą. Laikas 
smarkiai praretino jos gretas. Didžią
ją pažangiųjų emigrantų dalį sudaro 
senyvo amžiaus žmųnės, kurie nebepa
jėgūs išlaikyti gausesnių visuomeni
nių ir kultūrinių organizacijų. Jau
niausiems pažangių laikraščių redak
cijų darbuotojams yra apie šešiasde
šimt metų, bet ir tokių nedaug. La
biausiai žinomi pažangios emigraci
jos vadovai JAV yra maždaug 70—85 
metų amžiaus. Dėl subjektyvių ir ob
jektyvių priežasčių pažangioji lietu
vių emigracija nepajėgė išsiauginti 
jaunosios kartos, kuri galėtų plačiau 
įsijungti į pažangią išeivių veiklą” 
(“Akiračiai”, 1970 m. sausis). Tuos 
“pažangiuosius”, t. y. komunistinius 
laikraščius galės užpildyti Vilniuje 
sėdintys žurnalistai, bet kokia nauda 
iš tokio darbo, kai nebeliks skaityto
ju.

MERGINŲ SEKLYČIA
Vilniaus universitete įsteigtoje 

Merginų Seklyčioje istorijos fakul
teto studentės žada rengti pokalbius, 
vakarones, susitikimus gyvenimo 
klausimams svarstyti.

NIJOLĖ MEKENA...
Už pagarbą žmogaus vardui “Vals

tiečių Laikraščio” balandžio 7 d. lai
doje kovoja J. Pakutinskas: “Įeini 
kartais į karvių fermą ir lieki nema
loniai nustebintas. Kiek ten Aldučių, 
Auksių, Maryčių, Onučių. Kai jau 
nieko ūkiuose netrūksta — pritrūko 
gyvuliams vardų. Ir visai nejuokinga. 
Lietuvių liaudyje iš seno priimta 
žmonėms duoti vienus vardus, o gy
vulius vadinti kitais. Netgi žirgo, 
dainose apdainuoto kovos draugo, 
niekas niekad nevadindavo Jonuku 
ar Miku, žinoma, fermose gyvulių 
daug. Ir visiems jiems parinkti de
ramus vardus nelengva, štai ir pasi
žiūri melžėja Į “Kolūkiečio kalendo
riuje” spausdinamus vyriškus bei 
moteriškus vardus. Netrukus bulius 
tampa Bonifacu, karvė Aušrine. Pa
vyzdžiui, Kėdainių rajone mačiau te
lyčią Vaižgante. Ko tik nesugalvoja! 
O juk galima būtų tame pačiame ka
lendoriuje ar kitame kuriame leidi
nyje pasiūlyti ir gyvuliams vardų. Jų 
yra daug: Balne, Avietė, Nage, ži
lė, Plaukė, Ragė ir taip toliau, šim
tus vardų galima rasti arkliams, šu
nims, galvijams. Patikėkite, labai 
jau negražu, kai kieme mekena ožka 
Nijolė.” V. Kst.

dalykėliui. Kas turi, tegu atsineša 
kuri muzikos instrumentą. Kas lan
ko baleto mokyklą, tegu pasiruošia 
kuriam lengvesniam šokiui ir pan. 
Festivalio pabaigoje įvyks bendras 
tautybių pasirodymas ir gali tekti 
išrinktai mergaitei ką nors iš pasi
rinktų dalykų atlikti scenoje. Išrink
tai mergaitei bus duota proga tam 
tinkamai pasiruošti.

Komisija

LONDON, ONT.
JAUNOJI “BALTIJA” pasirodė su 

lietuvišku tautiniu šokiu St. Mary’s 
ligoninėje. Tai senų, chroniškai ser
gančių žmonių ligoninė. Kartu su lie
tuviais pasirodė vengrai ir škotai. 
Mūsų jaunieji atliko Audėjėlę, Kubi
lą ir Malūną. Broliai Repšiai akorde
onais atliko keletą dalykų. Gražu, 
kad mūsų jaunimas nesnaudžia, dar
buojasi ir suteikia džiaugsmo ki
birkštį tiems, kurie tiek mažai gali 
šiuo gyvenimu džiaugtis. B. K.

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",

t 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

g HAMILTON
KARTŪNŲ BALIUS — šį šešta

dienį, gegužės 2 d. Jaunimo Centre. 
Meninė programos dalis prasidės 
punktualiai 7.30 v. v., o po progra
mos — šokiai.

ATEITININKŲ METINĖ ŠVENTĖ 
įvyks gegužės 2—3 d. Gegužės 2, šeš
tadienį, 3 v. p.p. šventė prasidės pa
maldomis bažnyčioje, kurias atlaikys 
MAS dvasios vadas kun. G. Kijauskas 
SJ, iš Čikagos. Po pamaldų — bend
ras moksleivių ir studentų susirinki
mas. Vakare — Jaunimo Centre kon
certas ir šokiai. Sekmadienį, gegužės 
3 d., 11 v., iškilmingos pamaldos, 
bendri pusryčiai ir iškilminga akade
mija — kalbos, įžodis ir meninė da
lis. Akademijos metu kalbės dr. M. 
Ramūnienė iš Otavos, šventėje lau
kiami visi Hamiltono ir kitų vietovių 
ateitininkai: jaunučiai, moksleiviai, 
studentai, sendraugiai su šeimomis, 
tėveliai ir svečiai.

PR. BALTUONIO medžio šaknų 
skulptūrų paroda balandžio 11—12 d. 
buvo sėkminga. Balandžio 11 d., 6 
v. v., įvyko oficialus parodos atidary
mas, kur žodį tarė ateitininkų sen
draugių skyriaus pirm. J. Pleinys ir 
mons. dr. J. Tadarauskas. Parodą ap
lankė labai daug žmonių ir nupirko

vuinilT RADIO & aNIuH I television
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168 Locke St S., Hamilton, Ont.
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.

v. p.p.
v. p.p.
v. P-P.
v. p.p.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

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

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

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

'ennm^er Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET - 389-41 13

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

WINNIPEG, MAN.
A. A- BENEDIKTAS DUBANIS, 

74 m. amžiaus, palaidotas balandžio 
11 d. iš lietuvių šv. Kazimiero bažny
čios. Po laidotuvių Manitobos Lietu
vių Klubo salėje įvyko velionies pa
gerbimo pusryčiai.

PAKRIKŠTYTA: David Anthony 
Kriščiūnas, dr. Harvey ir Lesley Kriš
čiūnų sūnus; krikšto tėvais buvo: Pe
ter Highet, motinos brolis, ir Patricia 
Fulton; Tomas - Aloyzas Sarauskas. 
Aloyzo ir Hildos Sarauskų sūnus; 
krikšto tėvais buvo: dr. A. Jauniškis 

20 kūrinių. Šią parodą organizavo 
ateitininkų sendraugių skyrius.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS sky
riaus ruošiamoj pavasario šventėj ge
gužės 23 d. programą išpildyti suti
ko Hamiltono mergaičių choras, va
dovaujamas sol. V. Verikaičio. Taip 
pat dainuos ir pats solistas.

VIDA PAŠKEVIČIŪTĖ susižiedavo 
su Vytautu Beniušiu, kurių vestuvės 
numatytos rugpjūčio mėnesį. Abu 
busimieji jaunavedžiai yra tautinių 
šokių grupės “Gyvataras” šokėjai, da
lyvavę išvykoje į Europą, ir aktyviai 
reiškiasi jaunimo organizacijų veik
loje. J. P.

Advokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus ___________5%
šėrus ir sutaupąs _____.,..6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius _______________  8%
Duodame:
asmenines paskolas iš .... ... 10%
nekiln. turto paskolas iŠ —9% 

ir J. Barkauskaitė. Po krikšto parapi
jos salėje įvyko krikštynų pobūvis, 
kurį suruošė seneliai.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO ir prezid. A. Stulginskio mirties 
minėjimas rengiamas gegužės 9, šeš
tadienį, 7.30 v. v., parapijos salėje. 
Prašome visus dalyvauti, prisiminti 
šiuos taip svarbius mūsų tautos gy
venimo įvykius. Bus bufetas, muzika 
ir šokiai. Įėjimas — laisva auka. 
Kviečia rengėjai ir Bendruomenės 
valdyba. P. L.

OTTAWA, ONT.
MOTINOS DIENOS paminėjimas 

įvyks gegužės pirmąjį sekmadienį, t. 
y. gegužės 3 d. Programoje: 12 vai. 
— pamaldos katedros žemutinėje 
koplyčioje, 13 vai. — sueiga, vaišės 
arkivyskupijos salėje Parent ir Guig- 
nes g-vių kampe. Sueigos programo
je: dr. A. Šidlauskaitės paskaita, 
šeštadieninės mokyklos mokinių pa
sirodymas ir suneštinės vaišės.

BALTIEČIŲ bendrai ruošiamas 
balius — pavasariniai šokiai įvyks 
gegužės 9 d., 8 v. v., Civic Centre 
Assembly Hall salėje Lansdowne 
parke. Kvietimai gaunami pas apyl. 
v-bos iždininką p. Daunių ir pas šeš
tadieninės mokyklos tėvų komiteto 
narius.

HAMILTONO JAUNIMO — ateiti- 
nininkų grupės ekskursijos į Otavą 
metu apylinkės valdyba sudarė gali
mybę tai grupei dalyvauti agapėje 
bei susitikti su tautiečiais. Agapės 
metu apylinkės valdybos pirminin
kas A. Paškevičius pasidžiaugė, kad 
pobūvy taip gausu jaunimo, pasvei
kino juos su jų vadovu J. Pleiniu ir 
palinkėjo išsivežti iš Otavos malonių 
prisiminimų.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ — re
kolekcijas pravedė kun. dr. Pr. Gai
da. Agapės metu B-nės pirmininkas 
padėkojo abiem kunigam: regijoni- 
niam vyskupijos vikarui kun. dr. V.
Skilandžiūnui ir svečiui kun. dr. Pr. 
Gaidai, pastarajam įteikdamas kuklią 
dovanėlę prisiminti Otavos lietu
viams.

PETRĄ IR ROBERTĄ BŪDVIE
ČIUS, sukūrusius šeimą, aplankė 
apyl. v-bos atstovai: p. Plečkaitienė 
ir A. Paškevičius, pasveikindami 
juos Otavos lietuvių vardu. Ta proga 
B-nės vardu įteikta dovanų. Petras 
yra aktyvus B-nės veikloje: vieninte
lis vyras tautinių šokių “Žilvitis” 
grupėje; žada ir ateityje talkinti.

PLIAS Otavos skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko balandžio 14 d. inž. 
dr. A. Jurkaus bute. Sudaryta šiems 
metams valdyba: Danys, Daunius ir 
Jurkus.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖS” 
išvykai į P. Amerikos kraštus apylin
kės v-ba iš savo kuklių lėšų paskyrė 
$10.

APYLINKĖS VALDYBA įteikė 
Kanados parlamento bibliotekai nau
jai išėjusį “Encyclopedia Lituanica” 
I tomą. Bibliotekos direktorius p. 
Spicer, priimdamas iš valdybos pir
mininko knygą, reiškė didelį pasiten
kinimą ir prašė perduoti padėką vi
sai Bendruomenei.

Pasikalbėjimo metu panoro susipa
žinti su mūsų “Lituanus” ir teigiamu 
atveju užprenumeruoti jį parlamen- 
to bibliotekai. Albinas Vilniškis

RODNEY, Ont.
VASARIO 16 minėjimo proga apy

linkės valdyba gautą VLIKo rezoliu
ciją anglų kalba priėmė minėjime ir 
pasiuntė Kanados min. pirmininkui 
Pierre Trudeau ir Elgin apskrities 
parlamento nariui Harold Staford. 
Iš min. pirmininko į mūsų siųstąją 
rezoliuciją atsakymas dar negautas, 
bet gautas iš Harold Staford. Mr. H. 
Staford užklausė Kanados užsienio 
reikalų ministerį Mitchell Sharp apie 
lietuviams rūpimą rezoliuciją ir gavo 
iš jo šį atsakymą: “Dear Mr. Sta
ford, Thank you for your letter of 
March 4, requesting comments on 
the resolution passed by the Lithua
nian Community of Rodney, Ontario. 
The Canadian Government stands by 
its position of refusing to recognize 
the legality of the incorporation of 
Lithuania into the USSR, and con
tinues to support the principle of 
self-determination. Taking up these 
matters in the United Nations or 
at other international conference as 
requested by the Lithuanian Commu-
nity is a major step which requires 
very careful consideration in terms 
of what the UN can usefully do 
and what consequences (either be
neficial or adverse) might possibly 
accrue to the people we want to 
help. Canada has taken and will 
continue to take appropriate action, 
both in its direct contacts with the 
USSR and in international organi
zations, to encourage respect for hu
man rights. Yours sincerely.

Mitchell Sharp”
MOTINOS DIENOS minėjimą ren

gia apylinkės valdyba gegužės 3 d.,
5.30 v. p.p., Rodney miestelio salėje 
Community Hall. Meninę dalį atliks 
Rodney ir Delhi jaunimas, Dr. Vinco 
Kudirkos šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Mokykla baigia mokslo metus. 
Rengėjai kviečia Londono, Delhi, 
Tillsonburgo, Windsoro ir kitų apy
linkių lietuvius atvykti į mūsų ren
giamą Motinos šventę. Valdyba
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® LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

A.A. PREL. IGNAS ALBAVIČIUS 
mirė balandžio 19 d. Palaidotas su 
didelėm iškilmėm, gausiai dalyvau
jant visuomenei. Velionis tai visuo
menei dirbo ištisą savo gyvenimą. 
Gimė 1890 m. liepos 29 d. Lazdijuo
se ir ten baigė pradžios mokyklą. 
Gimnaziją baigė Novorosijske, kuni
gų seminariją — Seinuose, Grego- 
riaus universitetą filosofijos licencia
to laipsniu — Romoje. Kunigauti 
pradėjo 1914 m. Čikagoje, kur ir 
baigė savo gyvenimą. Aktyviai daly
vavo lietuviškoje veikloje: L. K. 
Federacijos pirmininkas, Katalikų 
Spaudos Dr-jos pirm., ALTos ir 
BALFo narys. Pastatė Dievo Ap
vaizdos šventovę Čikagoj, o mokyklą 
— Cicere. Velionis buvo aiškaus 
patriotinio nusiteikimo, didelis spau
dos rėmėjas, įskaitant ir “Tėviškės 
Žiburius”. Į lietuvybės reikalus jis 
žiūrėjo ne kurios vienos parapijos, 
bet visos išeivijos ir Lietuvos mastu.

“LOS ANGELES TIMES” dien- 
ratis paskelbė ilgoką rainį apie fil
mų aktorę Rūtą Kilmonytę-Lee ir 
jos mamą, kurios savo svečius vai
šina lietuviškais patiekalais — ku
geliu, dešromis, kopūstais. Rašinys 
iliustruotas abiejų nuotraukomis.

LIETUVIŲ PARAPIJOS bažnyčio
je Gary, Ind., balandžio 13 d. kilo 
gaisras — žaibas trenkė Į bokštą. 
Iškviesti gaisrininkai gaisrą užgesino, 
bet bažnyčia labai nukentėjo ne tik 
nuo ugnies, bet ir vandens. Ten kle
bonauja kun. dr. Ignas Urbonas, ku
ris gyvai reiškiasi visuomeniniame 
lietuvių gyvenime.

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ, 
paskirtas į lietuvių parapiją Sao 
Paulo Brazilijoje. Numato ten iš
vykti apie gegužės 15 d. ir darbuotis 
dvejetą metų ir kartu gilinti savo 
studijas.

PASITARIMAS LAISVOJO PA
SAULIO lietuvių jaunimo II kon
greso reikalais Įvyks gegužės 16-17 
d. d. Klevelande, Čiurlionio Ansamb
lio Namuose, 10908 Magnolia Dr. 
Dalyvauti kviečiami Kanados ir 
JAV LB valdybų, jaunimo .sekcijų, 
jaunimo organizacijų atstovai ir jau
nimo laikraščių redaktoriai. Kitų 
kraštų lietuviai savo nuomones apie 
jaunimo kongresą prašomi atsiųsti 
raštu PLB valdybos vykd. vicepirm. 
dr. A. Butkui, 2370 Canterbury Rd., 
Cleveland, Ohio 44118, USA. Pasi
tarime dalyvaujančių organizacijų 
vadovybės turi iš anksto pranešti da
lyvių skaičių. Bus svarstomas kon
greso pobūdis, programos, kultūri
niai, sportiniai, pramoginiai rengi
niai, stovyklos, jų vietovės bei da
tos.

J. TUMO VAIŽGANTO šimtųjų 
gimimo metinių minėjimą Čikagos 
Marquette Parke surengė Algio Mo
desto vadovaujama korporacija“Neo- 
Lithuania”. Paskaitas skaitė: prof. 
Aldona Augustinavičienė — apie 
Vaižganto ryšius su lietuvių jauni
mu, “Draugo” red. kun. Pr. Garš
va, MIC, — apie Vaižganto kuni
gišką veiklą, prof. dr. Antanas Ra
mūnas iš Otavos universiteto — apie 
Vaižgantą kaip lietuvių tautos auk
lėtoją. Programą atliko šatrijiečiai 
korporantai M. Smilgaitė, A. Zails- 
kaitė, L. Alenskas, J. Bradūnas, pa
teikę Vaižganto “Paskutini kartą”, 
savo eilėraščius skaičiusi E. Juod
valkytė. Muzikinėje dalyje skambė
jo muz. A. Stephens-Steponavičienės 
vadovaujamo “Aidučių” ansamblio 
lietuvių kompozitorių dainos ir jauno 
pianisto M. Mačiulio atlikti L. Beet- 
hoveno, R. Schumanno kūriniai. Pro
gramos vadovė Ž. Keliuotytė Įvadi
niame žodyje atsiprašė Vaižgantą už 
galimus netobulumus: “Mes žinome 
jo gilią asmenybę ir didžius jo nuo
pelnus Lietuvai, todėl ir jo garbei 
turėtų talentų talentai nusilenkti... 
Bet mes mylime Vaižgantą ir nuo
širdžiai savais talentais jam norim 
pasirodyti, atsidėkodami už tai, kad 
jis mus, gimusius ir augusius be tė
vynės ir niekad Lietuvos nemačiu
sius, išmokė savo kraštą pažinti, pa
milti ir jam dirbti...”

ALIAS IR PLIAS skelbto lietuviš
ko vasarnamio konkurso data pratę
siama iki gegužės 15 d. Projektus 
konkursui prašoma siųsti šiuo adre
su: ALIAS, 4607 Anderson Rd., 
South Euclid, Ohio 44121, USA. 
Juos Įvertins ir premijuotinus at
rinks komisija: archit. prof. J. Ko- 
va-Kovalskis, inž. J. Augustinavičius, 
architektai E. Kersnauskas, A. Liut
kus ir J. Premeneckas. Konkurso re
zultatai bus paskelbti gegužės 30 
d. Toronte įvyksiančiame ALIAS ir 
PLIAS X suvažiavime.

Urugvajus
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGI

JA Montevideo visuotiniame narių 
susirinkime išsirinko naują valdybą. 
Rinkimus laimėjo daugiausia balsų 
gavęs jaunimo atstovų sąrašas: pirm. 
St Goda, vicepirm. Alb. Milašius, 
I sekr. G. Mačanskas, II sekr. A. 
Stanevičius, I ižd. R. Ladega, II ižd. 
A. Pašukonis, narys A. G. Siniaus- 
kas. Revizijos komisijon išrinkti: Pr. 
Stanevičius, V. Cieslinskas ir R. Ma
čanskas. Draugijos ižde šiuo metu 
yra 70.000 perų.

Argentina
BUENOS AIRES TELEVIZIJOS 

VIII kanalas transliavo madų kūrė
jų diskusijas apie trumpus ir ilgus 
sijonus. Aštuonių dalyvių tarpe buvo 
ir lietuvis Benediktas Survila, turjs 
savo madų saloną. Vieni diskusijų 

dalyviai pasisakė už ilgus, kiti už 
trumpus sijonus. Svariausias buvo B. 
Survilos patarimas sekti publikos 
skonį. Moterų apranga nuolatos kei
čiasi, o tas keitimasis kaip tik yra 
mada. Jos kūrėjų uždavinys yra jaus
ti keitimosi kryptį, šias diskusijas 
plačiai aprašė Buenos Aires dienraš
tis “La Razon”.

ALBERTAS J. BALTUŠIS laisvai 
vartoja ispanų, lietuvių, rusų ir 
esperanto kalbas. Korespondentinius 
ryšius jis yra užmezgęs su dauge
liu pasaulio esperantininkų, jų tarpe 
ir kiniečiais. Jam taipgi būtų miela 
gauti esperantiškų laiškų ir iš lietu
vių. Rašyti prašoma šiuo adresu: 
Esteban Bonorino 785, (Sucursal 6), 
Buenos Aires, Argentina.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA 
RAPIJOS Lietuvos respublikos var
do mokykla Rosario mieste 1970 
mokslo metus pradėjo kovo 16 d. 
naujame pastate, turinčiame klases 
keturiem skyriam, mokytojų ir di
rektorės kambarius. Apie 600 moki
nių, pasipuošusių Vyčio ženkleliu, pa
sitiko direktorė seselė Elenisa su 
22 mokytojom. Dėl lėšų trūkumo pa
statas dar nėra galutinai užbaigtas. 
Parapijos klebonas kun. J. Margis, 
MIC, ir mokyklos tėvų komitetas mo
kyklos šventinimo ir Įkurtuvių iškil
mes rengia gegužės 16-17 d.d. Mo
kyklos šventinimo kūmais bus inž. 
Jonas Čekanauskas su šeima, Moni
ka Galickienė su vaikais. Atstovauti 
visoms lietuviškoms organizacijoms 
pakviestas Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos pirm. Ar
tūras Mičiūdas su žmona. Iškilmėje 
taipgi dalyvaus muz. V. Rymavičiaus 
diriguojamas jungtinis Šv. Cecilijos 
ir Argentinos Lietuvių Centro “Auš
ros” choras, studento H. Levanavi- 
čiaus vadovaujama tautinių šokių 
grupė “Atžalynas”.

CHIRURGAS DR. ALDO M. ŠLE- 
PETIS, Tornu ligoninės direktoriaus 
pavaduotojas, balandžio 11-18 d. d. 
Kordobos mieste vykusiame tarpame- 
rikiniame darbo medicinos kongrese 
padarė mokslini pranešimą. Jo dar
bus skelbia ne tik Argentinos, bet ir 
Ispanijos medicinos žurnalai.

Australija
JAMES COOK, prieš 200 metų at

radęs Australiją, buvo pagerbtas pen
kiolikos tautybių koncertu Sidnėju
je. Lietuviams atstovavo M. Osinai- 
tės-Cox vadovaujama Sidnėjaus tau
tinių šokių grupė ir lietuvių meno 
ansamblis, kurio vadovė yra M. Um- 
bražiūnienė.

DAIL. VACLOVAS RATAS, gyve
nantis Sidnėjaus priemiestyje, atžy
mėjo amžiaus šešiasdešimtmeti. Jo 
grafikos darbai buvo naujovė austra
lų meniniame gyvenime. Be eilės in
dividualių parodų, sukaktuvininkas 
redagavo prieš porą metų išleistą kny
gą “Eleven Lithuanian Artists in 
Australia”, plačiai reiškėsi ALB 
krašto taryboje, priklausė Plunksnos 
Klubui. Jo kūriniai puošia Melburno 
viešbuti “Southern Cross”. Jų taipgi 
yra įsigijusios beveik visos valstybi
nės Australijos galerijos ir žymesnie
ji meno židiniai Europoje. Šiuo metu 
V. Ratas yra pensininkas, pasitraukęs 
iš visuomeninės veiklos dėl pašliju
sios sveikatos. Pagrindini dėmesį da
bar jis skiria kūrybai.

JONAS A. LAURINAITIS, 18 me
tų amžiaus sidnėjiškis studentas, žu
vo automobilio nelaimėje. Velionis 
buvo veiklus skautų organizacijos na
rys. Palaidotas lietuvių kapinėse.

NAUJOJI LITURGIJA Adelaidės 
vyskupijoje buvo įvesta Gavėnios 
pirmąjį sekmadienį. Prie reformos 
turėjo prisitaikyti ir šv. Kazimiero 
koplyčia. Panaikinus groteles, alto
riaus Gedimino stulpų stalas buvo 
perkeltas Į priekį. Parapijiečiams 
ypač gaila Trijų Kryžių, kuriuos teks 
išimti iš altoriaus, nes vyskupijoje 
paliekami tik marmoriniai altoriai. 
Klebono kun. A. Kazlausko vadovau
jami parapijiečiai išimtus Tris Kry
žius nutarė pakeisti vitražu, kuria
me bus atkurti tie patys kryžiai ir 
šv. Kazimieras. Sumanymo įgyvendi
nimas pareikalaus apie $2.000.

Monakas
TARPPARLAMENTINES SĄJUN- 

GOS konferencijoje Monte Carlo 
mieste VLIKo atstovas V. K. Bandi
nis susitiko su senatoriaus J. Spark
man vadovaujama amerikiečių parla
mentarų delegacija. Jiems ir kitų 
valstybių delegatams buvo įteiktas 
Lietuvos kunigų raštas Kremliui, EL
TOS biuletenis vokiečių kalba, šie 
V. K. Banaičio pokalbiai neliko be 
rezultatų. Svarstant naujojo koloniz- 
mo klausimą, JAV atstovų rūmų na
rys E. J. Derwinski ir senatorius L. 
B. Jordan savo komentaruose primi
nė konferencijos dalyviams Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Čekoslovakijos 
okupaciją, Baltijos respublikų užėmi
mą, sovietų praktikuojamą religinę 
ir tautinę diskriminaciją.

Italija
PAŠAUKIMŲ DIENOS PROGA 

Romos saleziečių noviciato klierikus 
su lietuviais saleziečiais ir Lietuva 
supažindino kun. P. Gavėnas, trum
pais bruožais nušvietęs Lietuvos is
toriją, garbingus Vytauto D. laikus, 
kovas prieš kryžiuočius. Dabartinė 
Lietuva buvo pristatyta kaip katali
kybės tvirtovė šiaurės rytų Europoje, 
kur sovietai slopina tautinę ir religi
nę lietuvių laisvę, varžo dvasininkų 
prieauglj. Kun. P. Gavėnas taipgi 
pravedė maldos valandėlę už pašau
kimus.



Andriaus Norimo "Be namų”
1965 m. JAV Lietuviu Bend

ruomenė suorganizavo jaunimo 
literatūros konkursą. Tai buvo 
pastanga parūpinti jaunimui ge
ros ir patriotinės skaitymo me
džiagos. Konkursas gražiai pavy
ko. Tarp premijuotų veikalų, 
gavusi II premiją, buvo 
Andriaus Norimo apysaka “Be 
namų”. Tačiau premijuotojai 
nesiskubino apysakos išleisti, ir 
tik dabar, susibūrus porai tuzi
nų rėmėjų bei gavus iš Lietu
vių Fondo $500 paramą, ši įdo- 

. mi ir intriguojanti apysaka, su 
1970 m. data, pasiekė knygų 
pardavimo skobnius.

Žinoma, geriau vėliau, negu 
niekad. Literatūriniai konkursai 
visuomet turėtų turėti garantiją, 
kad premijuotas kūrinys nebus 
laikomas rezerve.

Andrius Norimas, laimėjęs 
tris “Dirvos” novelės konkursus, 
šioje apysakoje daro drąsų po
sūkį į nuotykių prisotintą sferą. 
Tie nuotykiai išsivysto praeity
je ir plačiame teritorijos plote. 
Tai primena premijuotą Almeno 
dviejų torrih romaną, o kiek lie
čia kelionę vandenynu — garsų
jį “Kon-Tiki”.

Savo apysakos centre Nori
mas pastatė jaunuolį Jovilą, ku
ris užaugo Konstancoje, Vokie
tijoje Jis p a t e k o į imperato
riaus palydą vežti Vytautui ka
rūną. Kai kelionė su karūna bu-
vo sutrukdyta, Jovilas pateko į 
vergų gaudytojų rankas. Per 
Genują tapo laivo vergu, liko 
pagautas piratų ir nuvežtas į jų 
valdomas salas Atlante. Čia jis 
gyvena ilgesnį laiką, artimai su
sidraugauja su piratų vado duk
ra. Beužsimezgantis romanas 
sutrukdomas kitų kelionių, ir 
Jovilas po įvairių nuotykių su 
piratais, po laivo katastrofos 
patenka į vakarinį kontinentą, 
į San Salvadoro salą dar prieš- 
kolumbiniais laikais, čia Jovilas
sutampa su indėnais ir išgyvena 
ligi senatvės. Pagaliau jam ten
ka būti Kolumbo ekspedicijos 
atvykimo liudininku. Atsisako 
pasiūlytos kelionės į Europą, 
nes jau labai senas, silpnas ir 
sutapęs su indėnų aplinka. Išly
dėdamas Kolumbo laivus, savo 
vaizduotėje jis regi niekad ne
matytą Lietuvą, kuri visad jo 
mintyse buvo pasakiško grožio 
ir laimės kraštu.

Paėmęs tokį fantastišką, bet 
realiai įtikinamą siužetą, Nori
mas puikiai išbalansuoja dėsty
mą devyniolikoje skirsnių. No- 
veliškų atomazgų staigmenos 
labai dažnos skirsnių pabaigose. 
Vyksmas eina kinematografišku 
tempu. Simpatiškoji Jovilo figū
ra visuomet atsistoja įvykių 
centre.

Apysaka skaitoma lengvai, 
žmogų pagauna dėstymu ir rea
liai suvokiamų įvykių margumy
nu. Apysaka labai suprantama 
mūsų aplinkos jaunimui, todėl 
tikrai rekomenduotina.

Paėmęs istorinį foną, autorius 
čia išnaudojo daugybę progų 
įpinti Lietuvos praeičiai. Kadan
gi Jovilas visa tai regi iš tolo, 
įvykiai liko nuspalvinti svajinga 
ir švelnia nostalgija. Apysakos

Poetas Jonas Aistis skaito savo 
eilėraščius Toronte “Moters“ 
žurnalo 50 metų sukakties pa
minėjime Nuotr. S. Dabkaus
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JURGIS GLIAUDĄ
nuotykiai vyksta už Lietuvos te
ritorijos, bet istorinė ir vytau- 
tinė Lietuva dažnai iškyla apy
sakos puslapiuose. Tokios drą
sios vaizduotės rėmuose, kur 
lietuvis yra pirmas europietis, 
įmynęs savo pėdą į Amerikos že
myną — anksčiau už Kolumbą, 
Norimas išlieka įtikinančiu rea
listu, beveik įrodančiu mums, 
kad taip tikrai buvo, kad taip 
tikrai galėjo būti. Istorinės tik
rovės faktų čia yra nemažai, ir 
jie gerai talkina koloritui. Egzo
tika, kurios čia tiek daug, tam
pa kasdienybe, o dažnai sugrįž
tančios Lietuvos vizijos Jo vilui 
tampa egzotika.

Vienas esminių Norimo lai
mėjimų čia yra stipriai pabrėž
tas Jovilo humanizmas. Daugy
bėje epizodų Jovilas demons
truoja savo moralinį pranašumą 
dramatiškuose sankirčiuose su 
vergų pirkliais, piratais, žiauria 
indėnų būties rutina. Tuose epi
zoduose Jovilas apsireiškia be 
sentencijų ir deklamacijos. Jis 
atmeta nehumaniškas buities ap
raiškas, kaip jam nepriimtinas, 
nors visa tai jam primygtinai 
siūloma arba tiesiog verčiama 
elgtis taip, o ne kitaip. Tai didi
na knygos auklėjamąją vertę. 
Dabar jau reta knyga' kilnius 
žmogaus jausmus vaizduoja pa

Pašto ženklų ir pinigų paroda
Toronto lietuviai filatelistai ir - 

numizmatikai suruošė pašto 
ženklų ir pinigų parodas Toron
te IV. 12, Hamiltone balandžio 
19 d., paminėdami Lietuvos stei
giamojo seimo 50 metų sukaktį 
(1920 m. gegužės 15 d.), šios pa
rodos buvo aprašytos anglų 
spaudoje: “Lynn’s” pašto ženk
lų žurnale “Globe & Mail” To
ronto dienraštyje ir Hamiltono
“Spectator”. Parodose buvo iš
statyti visi Lietuvos pašto ženk
lai atskiromis grupėmis, Klaipė
dos krašto p. ženklai, pavaizduo
tas Vilniaus likimas paskutinia
me šimtmetyje, parodyta astro
nautų kelionės, sporto olimpia
da per visą pasaulį ir kiti. Taip 
pat buvo įvairių retų ženklų blo
kai bei atskiri reti pašto ženklai. 
Jų tarpe buvo ir “graždankos” 
(rusų raidėmis lietuvių kalba) 
giesmyno keletas lapelių. Kai 
lietuviškos knygos lotynų raidė
mis buvo draudžiamos, tai rusai 
spausdino lietuvių kalba rusų 
raidėmis knygas ir nemokamai 
platino lietuviams, kad jie įpras
tų skaityti rusiškai. Lietuviai at
metė tas rusinimo knygas.

Parodą Hamiltono Aušros 
Vartų par. salėje globojo mons. 
J. Tadarauskas, vadovas K. Žu
kauskas, A. Mikalauskas ir A. 
Jasimas. Atidarė Hamiltono 
miesto burmistras Victor K. 
Copps, kuris domėjosi pašto 
ženklais ir net paminėjo, kad vė
liau atvažiuos ir jo sūnus paro
dos pažiūrėti. KLB Hamiltono 
apyl. pirm. K. Mileris pasveiki
no visus ir padarė bendrą stei
giamojo seimo apžvalgą. Seimas 
buvo išrinktas visiškai laisvai, 
demokratiškai. Jis konstatavo 
atstatytą nepriklausomą Lietu
vą, priėmė valstybės konstituci
ją ir dar apie 150 įvairių įstaty
mų, įskaitant ir žemės reformos 
įstatymą. Steigiamasis seimas 
kraštą turėjo valdyti, ginti ir su
organizuoti valstybės adminis
traciją. Buvo pasirašyta taikos 
sutartis su SSSR, kuri visiems 
laikams atsižadėjo betkurių tei
sių į Lietuvą ir jos teritoriją.

P. Morkūnas ir B. Poška paro
dė visus laisvos Lietuvos popie
rinius ir metalinius pinigus, o L. 
Mačikūnas — Didžiosios Lietu
vos kunigaikščių pinigus nuo 
1501 metų, kuriuose matomas 
Vytis. Tai pastebėjo ir miesto 
burm. Victor K. Copps. Senųjų 
pinigų rinkinys yra labai retas ir 
vertingas. Pašto ženklus išstatė 
P. Barbatavičius, B. Bražėnas, J. 
Jagėla, kun. B. Jurkšas, K. Ka
minskas, R. Kaminskaitė, V. 
Kvedaras, V. Matulaitis, P. Mor
kūnas, J. Baltakys.

Mons. J. Tadarauskas ir mies- 

traukliai bei sektinai. Tačiau vi
sa tai nėra tik didaktinis elemen
tas. Fizinė žmogaus jėga, lygiai 
kaip ir jo dvasinė jėga, apysa
koje vaizduojama sugestyviai, 
kad kiekvienas sveikas jaunuo
lis suprastų ir pasigrožėtų.

Apysakoje “Be namų” į dar
nią visumą Norimas supynė ne
ribotą vaizduotę, atremtą į rea
lybės galimumą, moralinių ver
tybių primatą be sausų didakti
nių įtikinėjimą ir lietuvišką pa
triotinį motyvą originalioje ir 
vaizdingoje interpretacijoje.

Nėra abejonės, kad apysaka 
bus skaitoma su domesiu. Kas 
skirsnis skaitytojas žengs per 
jautriai vaizduotei artimas sfe
ras, tarytum per Disneyland pi
ratų, džiunglių, indėnų žemes, 
kartu su lietuvišku Jovilu, kuris 
visur ir visuomet kupinas nuos
tabaus “Lithuanian Power” 
jausmo.

Andrius Norimas, BE NAMŲ. 
Premijuota istorinė apysaka jau
nimui. Kalbą peržiūrėjo Juozas 
Tininis. Viršelis ir aplankas — 
paties autoriaus. Tiražas 1.000 
egz. 200 psl. minkštuose virše
liuose. Kaina — $3.50. JAV LB 
kultūros fondo 1970 m. leidinys 
nr. 42, finansuotas $500 JAV 
Lietuvių Fondo. Spaudė “Drau
go” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629, USA.

to burmistras Victor K. Copps 
buvo apdovanoti 50 metų Lietu
vos nepriklausomybei paminėti 
medaliais.

Daug žiūrovų buvo Toronte, 
bet Hamiltone žiūrovų netrūko 
ištisą dieną ligi parodos uždary
mo. Į parodą atvyko net iš kitų 
miestų, paskaitę anglų spaudo
je, ir labai domėjosi mūsų rinki
niais. V. Matis

Klaidinančios
Pastaruoju metu lietuvių vi

suomenėje skleidžiami privataus 
pobūdžio biuleteniai, kuriuose 
daugiausia rašoma apie “ap
reiškimus”, “regėjimus”, “pra
našystes”. Gal tai ‘daroma gera 
valia, bet šioje srityje geros va
lios neužtenka — reikia išmany
mo, apdairumo ir atsargumo. 
Anksčiau tuose biuleteniuose 
daugiausia buvo rašoma apie 
“apreiškimus” Garabandalyje, 
Ispanijoj. O tie Garabandalio 
“apreiškimai” buvo tiek vietos 
vyskupo, tiek šv. Sosto, reikalą 
ištyrus, diskvalifikuoti, paaiški
nant, kad ten nieko antgamtinio 
nėra, kad visi tie “apreiškimai” 
neturi jokio pagrindo. Matyt, ir 
“regėtojos” savo tarpe konku
ruoja, nes paskutiniuose “ap
reiškimuose” Marija jau sako: 
“Rašyk, mano dukra, tegul žmo
nės neina manęs jieškoti į Gara- 
bandalį (Ispanijon), nes ten dau
gelis eina ne geros valios Įkvėp
ti; aš vengiu visų tų vietų, į ku
rias įsiterpia blogoji dvasia”.

Dabar minėti biuleteniai sura
do naujus “apreiškimus” Meksi
koje.- Tų “apreiškimų” autorė 
yra kažkokia vienuolė, vadinama 
“Kristaus balso nešėja”. Ji gavu
si iš Kristaus ir Marijos “apreiš
kimus” su įsakymu juos būtinai 
perduoti popiežiui Pauliui VI. 
Taigi, Kristus panorėjo “pamo
kyti” popiežių, kurį pats padarė 
Bažnyčios Galva ir uola ir ku
riam pavedė saugoti apreikštąjį 
mokslą. Iš to seka, kad popiežius 
nesielgia pagal savo pašaukimą 
ir todėl prireikė per kažkokią 
vienuolę jį pamokyti, ką jis turi 
daryti, kaip elgtis!

Kas žinotina?
Visų tų nesąmonių rinkėjas ir 

skelbėjas, jei bent kiek nusima
no fundamentalinėje teologijo
je, turėtų žinoti, kad Dievo žmo
nėms duotas tikėjimo dalykų ap
reiškimas buvo galutinai' pa
skelbtas per Jėzų Kristų ir at
baigtas apaštalų. Todėl šv. Po
vilas, įspėdamas galatiečius ne
nukrypti į kitą, ne Kristaus 
evangeliją, sako: “Bet nors mes 
ar angelas iš dangaus skelbtų 
jums kitą Evangeliją (suprask: 
apreiškimą), ne kaip mes jums 
skelbiame, tebūnie atskirtai!” 
(Gal. 1, 8). Nejaugi asmuo, kuris 
skaito Naująjį Testamentą, ne
pastebėtų ir nesuprastų šių apie 
apreiškimus įspėjančių apaštalo 
žodžių?

Taipgi visiems turėtų būti ži
nomas Bažnyčios mokomojo au
toriteto nusistatymas nepripa
žinti jokių naujų “apreiškimų”, 
skirtų visai Bažnyčiai. Tiesa, 
šventųjų gyvenimuose skaitome, 
kad kaikurie jų turėję ir regėji
mų^ ir apreiškimų, bet tai buvo 
jiems asmeniškai Dievo suteikta 
dovana, jų pačių dvasinio gyve1 
nimo tobulybei, o ne Bažnyčios, 
popiežiaus pamokymui.

Grasinimai
Kad tokie “apreiškimai” ir 

“įspėjimai” turėtų didesnio svo
rio, grasinama greita pasaulio 
pabaiga, pranašaujami greiti pa
saulio pabaigos ženklai (Kristaus 
kryžiaus ant dangaus pasirody
mas ir pan.). Kad bus pasaulio 
pabaiga, katalikai žino iš Kris-

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Mergaitė su paukščiais

pranašystės ir apreiškimai
KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC 
taus žodžių. Jis nurodė ir kaiku- 
riuos ženklus, iš kurių bus ma
tyti artėjanti pasaulio pabaiga. 
Bet kai apaštalai prašė, kad 
Kristus pasakytų aiškiai, kada 
tai bus, jis atsakė: “Bet anos 
dienos ir valandos niekas neži
no, nė dangaus angelai, tik vie
nas Tėvas ... Budėkite tad, nes 
nežinote kurią valandą jūsų 
Viešpats ateis... Todėl būkite 
ir jūs pasiruošę, nes tą valandą, 
kurios jūs nežinote, žmogaus Sū
nus ateis” (Mat. 24, 36—44). Ne
daugiau apie pasaulio pabaigos 
laiką galėjo pasakyti ir Kristaus 
mokiniai - apaštalai. Tesalonikos 
krikščionims, susirūpinusiems 
pasaulio pabaigos laiku, apašta
las Povilas rašė: “Apie laiką ir 
valandą jums, broliai, nereikia, 
kad mes jums rašytume. Nes jūs 
patys gerai žinote, kad Viešpa
ties diena taip ateis, kaip vagis 
naktį” (I Tęs. 5, 1-2). Taigi, ko 
net Kristus negalėjo pasakyti, 
ko apaštalai nežinojo ir tik pa
kartojo Kristaus įspėjimą apie 
nežinomą valandą, štai šių dienų 
“pranašai” jau žino, jau gavo 
“apreiškimą”. Bet apie tokius 
pranašus pats Kristus perspėjo: 
“Kils netikrų kristų ir netikrų 
pranašų ir jie darys didelių 
ženklų ir stebuklų, kad būtų su
klaidinti (jei tai būtų galima) net 
išrinktieji” (Mat. 24, 24). Tiesa, 
šių dienų “pranašai” dar nedaro 
ženklų ir stebuklų, bet kad jie 
yra “falšyvi pranašai”, kiekvie
nam, kas blaiviai protauja, yra 
visai aišku.

Nieko naujo
Gal kas pasakys, kad platina

muose “apreiškimuose” nieko 
nėra prieš tikėjimą ir dorovę. 
Juk ten raginama daryti atgailą, 
liautis nusidėjus, melstis, kitaip 
laukia bausmės net ir šiame gy
venime. Bet juk tai nieko naujo. 
Ir Kristus įspėjo: “Jei nedary
site atgailos, visi taip pat žūsi
te” (Luk. 13, 3-5). Tuos žodžius 
Kristus pasakė, kai jam pranešė, 
kad Pilotas nužudė keletą galilė
jiečių, atvykusių Į Jeruzalės 
šventyklą atiduoti savo aukų, ir 
kad Siloės bokštas užgriuvo 18 
žmonių.

Grasinimai Dievo rūstybe ir 
bausmėmis nevisai derinasi su 
Dievo gerumu ir gailestingumu 
net ir didžiausiems nusidėjė
liams. Todėl jau teisingesnis 
prieš keliolika metų irgi vienos 
“regėtojos” skelbtas nepapras
tas Dievo gailestingumas: užten
ka pasitikėti Dievo gailestingu
mu, šauktis “Jėzau, pasitikiu ta
vimi” ir būsime išganyti. Nors 
ir čia nieko prieš Bažnyčios 
mokslą nebuvo, bet Bažnyčios 
autoritetas ir to “apreiškimo” 
nepripažino.

Bažnyčios patvirtinti?
Visokie šios rūšies “apreiški

mai” pristatomi kaip Bažnyčios 
autoriteto patvirtinti. Jei kuri 
“regėtoja” savo “aoreiškimus- 
įspėjimus” surašė ir nusiuntė 
popiežiui, tai atrodo jau viskas 
tvarkoj. Popiežius tyli, taigi pat- 
tvirtina (quis tacet, consentire 
videtur). Popiežius tokių “apreiš
kimų” gauna nevieną, o dešimti

mis, tad į juos kreipti dėmesį, į 
juos atsakinėti, dėl jų pasisakyti 
butų nerimta. Popiežius tiesai 
ir Dievo apreiškimui turi kitus 
kriterijus.

Blogiau yra tai, kad sakoma, 
jog tokių “apreiškimų” platini
mui turima bažnytinė aprobata 
ir naudojamasi teise, suteikta 
Tikėjimo Dalyku Kongregacijos 
(dekretu 1966. XI. 15)... Čia 
jau tikras nesusipratimas ar są
moningas klaidinimas nežinan
čiųjų. Tikėjimo Dalykų Kongre
gacija 1966. VI. 14 dekretu pa
skelbė, kad draudžiamųjų kny
gų indeksas, nors nebėra bažny
tinis įstatymas su jo nesilaikan
tiems sekančiomis bausmėmis, 
tačiau lieka ‘moralinė pareiga, 
kad tikintieji vengtų tokių kny
gų ir raštų, kurie pačia prigim
tine teise yra pavojingi tikėji
mui ir dorovei. Todėl Bažnyčia 
pasitiki tikinčiųjų sąžine, ypač 
autorių ir leidėjų, paveda vys
kupams ir vyskupų konferenci
joms priešingas tikėjimui kny
gas ir leidinius sekti, o jei bus 
reikalas, įspėti, pasmerkti, už
drausti.

Kitu 1966. XI. 15 dekretu to
ji pati kongregacija paaiškino, 
kad nors kan. 1399, draudžiąs 
spausdinti, skaityti ir pas save 
laikyti įvairias tikėjimui priešin
gas knygas, yra atšauktas, kaip 
ir kan. 2318, kuris už tai nusta
tė bausmes — ekskomuniką, — 
tačiau pabrėžiama, jog liko atsa
komybė, draudžianti tikėjimui 
ir dorovei kenkti įvairiais raš
tais. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Bulletin of Baltic Studies No. 1. 

February 1970. Leidėjas — Associa
tion for the Advancement of Baltic 
Studies. Leidžiamas tris kartus į me
tus. Prenumerata $5, atskiras nr. — 
$2 amerikietiška valiuta. Kreiptis 
šiuo adresu: The Editor, Bulletin of 
Baltic Studies, 471 Bay Ridge Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11220, USA.

Dr. Siepetytė-Janačienė Kana
dos lietuvių katalikių moterų su
važiavime kalbėjo apie tarptau
tinę veiklą, lietuvių moterų da
lyvavimą ir moters asmenybės 
ugdymą Nuotr. S. Dabkaus
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C KUlraKItfJE VEIKLOJE
DAILUS KONKURSĄ Lietuvos ko

vos prieš okupantus trisdešimtmečiui 
atžymėti Čikagoje paskelbė laikraš
tis “Laisvoji Lietuva” ir LAS vieti- 
ninkijos valdyba. Konkurse gali da
lyvauti tik lietuviai dailininkai. Jų 
gauti darbai bus išstatyti specialioje 
parodoje — konkursas yra viešo po
būdžio. Temą pasirenka patys kon
kurso dalyviai, tačiau ji turi vaizduo
ti Lietuvos kovą prieš okupantus, 
būti atlikta aliejaus tapybos techni
ka, atsisakant abstraktinio stiliaus. 
Konkursui siunčiami įrėminti kūri
niai negali būti mažesni kaip 24”x36” 
ar didesnis kaip 35”x50”. Vertintojų 
komisija paskirs dvi premijas — pir
mąją $750 ir antrąją $250. Premijuo
tus kūrinius globos ir nepriklauso
mos Lietuvos muzėjams saugos 
“Laisvoji Lietuva”. Konkurso daly
viai savo kūrinius prašomi siųsti iki 
š. m. lapkričio 23 d. “Laisvajai Lie
tuvai”, 2618 West 71 St, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

KUN. VINCO VALKAVIČIAUS 
pastangų dėka Hudson, Mass., biblio
tekos salėje kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį rengiami kamerinės 
muzikos koncertai. Balandžio 19 d. 
buvo skirta lietuviams smuikinin
kams Izidoriui Vasyliūnui, kun. Vin
cui Valkavičiui ir pianistui dr. Vyte
niui M. Vasyliūnui, atlikusiems Ar
changelo Corelli, Christian Sinding, 
Juliaus Gaidelio sonatas dviem smui
kam ir fortepijonui. J. Gaidelio dvie
jų dalių naujoji sonata buvo specia
liai sukurta šiam koncertui. Ji at
skleidė autoriaus savitą stilių, pilną 
nerimo, kančios, gilaus lietuviško il
gesio, išsiliejusio lietuviškomis melo
dijomis, neramiu ritmu, aštria diso
nansine harmonija klasikinės formos 
rėmuose.

SĖKMINGĄ PARODĄ BOSTONE 
balandžio 18—25 d. d. surengė čika- 
gietis dail. Jonas Kelečius, išstatęs 23 
aliejaus ir akrilikos darbus, 12 spal
votų ir nespalvotų etiudų.

ZENTOS TENISONAITĖS-HELLE- 
MANS paruoštą lietuvių poezijos 
rinktinę flamų kalba Belgijoje iš
leis kun. Van Fraechem redaguoja
mas poezijos žurnalas “De Bladen 
voor de Poezie”. Įvadą dvigubam 112 
psl. leidiniui parašė A. Vaičiulaitis. 
Tai bus pirma proga flamų kalbą mo
kantiems skaitytojams susipažinti su 
lietuvių poetų kūriniais.

VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 
operos bosas-baritonas, savo viešnagę 
JAV atžymėjo koncertais Los Ange
les, Niujorke, Bostone ir Čikagoje. 
Šiuose koncertuose jis dainavo L. 
Abariaus, Vyt. Blušiaus, S. Šimkaus, 
J. Tallat-Kelpšos harmonizuotas lie
tuvių liaudies dainas. V. Bellini “La 
Sonnambula”, G. Verdi “Don Carlos”, 
“Simone Boccanegra” ir G. Rossini 
“Sevilijos kirpėjo” operų arijas. 
Koncertų užbaigai dažniausiai buvo 
pasirenkama S. Šimkaus daina “Kur 
bakūžė samanota”. Jo atliekamos dai
nos skambėjo baritoniškai, operų 
arijos — bosiškai, išryškindamos so
listo balso dvilypiškumą.

“LAISVĖS VARPO” radijo valan
dėlės pobūvyje Bostone koncertinę 
programą atliko sopranas Violeta Či- 
žauskaitė-Balčiūnienė ir bosas Stasys 
Citvaras, pirmojoje dalyje padaina
vę lietuvių liaudies dainų ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių, antrojoje — 
klasikinių operų arijų. Solistams 
akompanavo dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas. Pranešimą apie VLIKo nuveik
tus darbus padarė pirm. dr. J. K. Va
liūną pavadavęs vicepirm. J. Audė
nas.

PROF. DR. ELENA TUMIENĖ ba
landžio 9 d. surengė savo poezijos re
čitalį Los Angeles mieste, Kaliforni
jos valstybinėje kolegijoje. Eilėraš
čius bei ištraukas iš ilgesnių poezijos 
kūrinių ji skaitė anglų kalba. Prog
ramą papildė trys amerikiečiai ins
trumentalistai.

J. KARVELIO PREKYBOS NA
MAI Čikagoje išleido muz Alfon
so Mikulskio Klevelande vadovauja
mo Čiurlionio Ansamblio dviejų ilgo 
grojimo plokštelių albumą su 28 
liaudies dainom. Šiuo leidiniu at
žymėtas ansamblio trisdešimtmečio 
jubilėjus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS istoriją baigia ruošti spaudai 
šios organizacijos ilgametis pirmi
ninkas ir vienas jos steigėjų Leonar
das Simutis, buvęs “Draugo” redak
torius. Knyga pradedama lietuvių 
tautos tragedijos 193940 metais, to
liau seka svarbesnieji politiniai įvy
kiai ir Lietuvos laisvinimo reikalai 
ALTos veiklos rėmuose. Anglų kal
ba bus pateikti pagrindiniai Lietu
vos istorijos bruožai bei svarbesnie
ji dokumentai: Kersteno komiteto 
tyrinėjimų duomenys apie Lietuvos 
okupaciją ir tautžudystę, memoran
dumai JAV prezidentams, valstybės 
departamentui, korespondencija. AL- 
Ta buvo įsteigta 1940 m. Taigi, šie
met ji minės veiklos trisdešimt
metį.

KUN. PETRAS BUTKUS, gyvenąs 
Australijoj, apkeliavo daugelį Azijos, 
Europos, Amerikos šalių ir savo 
įspūdžius sutelkė leidiniu “Tautų 
šventovėse”, kuris jau pasiekė viešu
mą. Jame autorius lengva, jautria ir 
pastabia plunksna supažindina skai
tytoją ne tik su savo įspūdžiais, nuo
tykiais, bet ir su istorine, menine, 
visuomenine tikrove. Daug dėmesio 
autorius skiria šventovėms, kurių 
lankymo proga iškelia susimąstymą, 
siedamas jį su dabarties įvykiais. 
Leidinys gausiai iliustruotas. Ypač 
kelionių mėgėjams tai miela dovana.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PAVEIKSLŲ GALERIJA pavers

toje Vilniaus katedroje įvyko vargo
nininko B. Vasiliausko ir M. K. Čiur
lionio meno mokyklos choro koncer
tas. B. Vasiliauskas programon buvo 
įtraukęs J. Bacho preliudus, A. Jozė- 
no vadovaujamas choras — S. Šim
kaus, M. K. Čiurlionio, R. Žigaičio. V. 
Budrevičiaus harmonizuotas lietuvių 
liaudies dainas, W. A. Mozarto nok
tiurnus, dvi dalis J. S. Bacho kanta
tos nr. 4.

VOKALINĖS KAMERINĖS MUZI
KOS rečitalį Vilniaus konservatorijo
je surengė dainavimo studijas pas 
docentę E. Dirsienę šiemet baigianti 
Edita Kalasevičiūtė, sopranas su 
mezzo-sopranišku atspalviu. Koncertą 
pradėjusi XVII — XVIII šimtmečio 
italų klasikų kūriniais, dainininkė jį 
užbaigė S. Stravinskio, B. Britteno, 
M. Castelnuovo-Tedesco, F. Poulenco 
ir S. Prokofjevo dainomis. E. Kalese- 
vičiūtė anksčiau yra baigusi fortepi
jono studijas.

V I L NIAUS KONSERVATORIJA 
atšventė 25 metų veiklos sukaktį. Ofi
cialiai ji buvo įsteigta 1945 m. balan
džio 8 d. kompoz. prof. Jono Bendo- 
riaus ir jo pavaduotojo moksliniams 
reikalams Konrado Kavecko. Pirmų
jų dėstytojų gretoms priklausė Lidi
ja Dauguvietytė, Elena Laumenskie- 
nė, iš Kauno konservatorijos atsikė
lęs operos klasės vadovas J. Tallat- 
Kelpša, A. Kačanauskas, dėstęs dai
navimą, choro dirigavimą ir partitū
rų skaitymą. I dėstytojų gretas taip
gi įsijungė Jonas Švedas, Jadvyga 
Čiurlionytė, Juozas Gaudrimas, Povi
las Bekeris, iš Maskvos atsiųsti spe
cialistai fortepijono, smuiko ir vio
lončelės katedroms. Pirmąja diplo
mante buvo 1946 m. fortepijono stu
dijas baigusi Kornelija Kalinauskai
tė, kuri vėliau įsigijo smuiko specia
lybę. 1949 m. Vilniaus konservatori
ja buvo sujungta su Kauno konserva
torija ir gavo valstybinės konservato
rijos vardą. Nuo to laiko jai vadovau
ja prof. Jurgis Karnavičius, kompo
zitoriaus Jurgio Karnavičiaus sūnus. 
Šiuo metu konservatorija turi dau
giau kaip 100 dėstytojų ir beveik 700 
studentų.

ROMO BALČIŪNO vadovaujamas 
Vilniaus dūdų orkestras “Trimitas” 
koncertavo Latvijos sostinėje Rygo
je, Valmieros ir Cesio miestuose. Ry
goj įvykusį vilniečių koncertą trans
liavo Latvijos televizija.

KOMPOZ. GIEDRIUS KUPREVI 
ČIUS, Kauno J. Gruodžio augštesnio- 
sios muzikos mokyklos dėstytojas, 
kauniečiams surengė neįprastą forte
pijoninių improvizacijų koncertą. Be
veik dvi valandas jis improvizavo 
koncerto dalyvių pateiktas muzikines 
ir literatūrines temas.

JUBILĖJINIU KONCERTU veik
los trisdešimtmetį atžymėjo Prano 
Sližio vadovaujamas Vilniaus univer
siteto akademinis choras, įsteigtas 
1940 m. sausio 27 d. Kaip visuose da
bartiniuose koncertuose, dalis prog
ramos buvo skirta Leninui, tačiau ne
trūko ir rimtesnių muzikinių kūrinių, 
kaip pvz. renesanso epochos T. Mor
ley “Madrigalas”, G. F. Haendelio 
largo iš operos “Rinaldas”, L. Beet- 
hoveno oratorijos opus 85 finalinė 
fuga ir su sol. E. Misiūniene atlikta 
F. Schuberto “Avė Maria”. Lietu
viams kompozitoriams atstovavo Pr. 
Sližio “Gegelė”, E. Balsio “Lėk, ger
ve”, č. Sasnausko “Kur bėga Šešu
pė”, eilė kitų dainų. Koncertas buvo 
baigtas tradiciniu studentų himnu 
“Gaudeamus”. Antroje dalyje chorui 
akompanavo P. Bekerio diriguojamas 
simfoninis orkestras “Vilnius”, o tre
čiosios koncerto dalies programą iš
pildė akademinio choro veteranai ir 
jų vaikai, simbolizuojantys praeitį ir 
ateitį. Dvi dainas dirigavo pirmasis 
šio choro vadovas Konradas Kavec- 
kas. Po koncerto vilniečiams akade
minis studentų choras išvyko gastro
lių čekoslovakijon.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, Rygos ir Minsko 
operos teatruose dainavo Onieginą 
P. Čaikovskio operoje “Eugenijus 
Onieginas” ir Figaro G. Puccini ope
roje “Sevilijos kirpėjas”.

VILNIAUS KATEDROJE (dabar 
paveikslų galerija) J. S. Bacho kū
rinių koncertą surengė broliai Dig- 
riai — vargonininkas Leopoldas ir 
smuikininkas Eduardas. Programon 
buvo įtraukti choralai vargonams, 
sonata smuikui, fantazija ir fuga g- 
moll, vargonams pritaikytos dviejų 
kantatų arijos.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKŲ 
RAMUVA atžymėjo tautosakos rin
kėjo Juozo Aidulio amžiaus šešiasde
šimtmetį. Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutui sukaktuvininkas yra 
užrašęs daugiau kaip 10.000 įvairių 
tautosakos kūrinių Daugėliškio, Po- 
ringio, Tverečiaus, Adutiškio bei kitų 
kaimų apylinkėse. “Didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno” sudarinėtojams jis 
parūpino apie 40.000 užrašytų žo
džių. Su J. Aidulio darbais ramuvie- 
čius supažindino filologijos mokslų 
kandidatas tautosakininkas Norber
tas Vėlius, žodį tarė ir pats sukak
tuvininkas apie kraštotyrininkų pro
blemas. Koncertinę programą atliko 
Rožė Sabaliauskienė ir kiti romuvie
čiai dainininkai.

IGNO ŠEINIAUS “Vasaros vai 
šes” ir “Kuprelį” viena 303 psl. 
knyga išleido “Vaga” Vilniuje. Ti
ražas — 15.000 egz. Įvadinį straips
nį apie ankstyvąją išeivijoje mirusio 
rašytojo kūrybą leidiniui parūpino 
A. Vaitiekūnienė. V. Kst.



MANN MARTS.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
SWANSEA, $6,500 įmokėti, at
skiras, mūrinis, vieno augšto na
mas. Garažas ir įvažiavimas. 3 
kambarių butukas rūsyje. Viena 
skola. Arti Bloor.
BLOOR — ISLINGTON, $12,000 
įmokėti, 5 kambarių, vieno augš
to, mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Gražus skly
pas. Viena skola balansui. Arti 
požeminio ir krautuvių. Paliki
mas.
HIGH PARK, $4,900 įmokėti, 8 
kambariai per du augštus. Atski
ras, mūrinis namas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. 2 virtuvės, 
vandeniu-alyva šildomas, dideli 
kambariai. Tuojau galima užimti.
BLOOR — ARMADALE, $10,000 
įmokėti, 9 kambariai per du augš
tus. Garažas ir įvažiavimas. 2 
prausyklos ir 2 virtuvės. Du vi
sai atskiri butai. Viena skola.
ROYAL YORK, $31,500 prašo
ma kaina. Atskiras, mūrinis, 6

Tel RO 2-8255
kambarių, vieno augšto namas su 
privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Įrengtas rūsys, gražus kiemas. 
Puikus rajonas.
RONCESV ALLES, $34,500 prašo
ma kaina. 7 butų pastatas su 5 
garažais ir privačiu įvažiavimu. 
Didelis sklypas, gera vieta. Viena 
skola. Viskas išnuomota.
LONG BRANCH, $18,000 įmokė
ti. 6 butai įvairaus didumo. Pri 
vatus įvažiavimas ir didelis skly
pas. Vandeniu-alyva šildomas. Vis
kas išnuomota. $760 mėnesinių 
pajamų. Arti krautuvių ir susi
siekimo. Viena atvira skola.
BLOOR — JANE, prašo $15,000 
Įmokėti. 7 kambarių, atskiras, 
mūrinis, vienos šeimos namas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Vandeniu-alyva šildomas. Viena 
skola. Graži rezidencinė vieta. 
Arti požeminio.

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/^ % 
už term, indėlius 1 metam . . .7% 
už depozitus-čekių s-tas......... 5¥2%
už šėrus 1969 m. išmokėta 6%
DUODA PASKOLAS:

asmenines — iki $10.000 . 9% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...81/2%

Nemokamas visu narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas.
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
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- 1 
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. J O K U B A I T I S I
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. I

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869  I

JIEŠKOTE 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, modemus 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, mumis 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

IR VĖL JAUNIMO ŠVENTĖ
Neseniai visi gėrėjosi Mont- 

realio “Gintaro” ir Toronto 
‘^Birbynės” koncertu. Balandžio 
26 d. torontiečiai vėl turėjo ma
lonią progą pasidžiaugti jungti
niu Londono, Ont., “Baltijos”
ansamblio ir Toronto Birby
nės” koncertu. Prisikėlimo sa
lė buvo pilna žiūrovų, o scena 
dar pilnesnė — programoje da
lyvavo daugiau kaip šimtas dai
nininkų, šokėjų, muzikantų, Pra
džioje humoristine forma į žiū
rovus prabilo A. Biskevičienė- 
Dargytė, apsirengusi kaimietės 
pasakorės drabužiais. Ji savo pa
sakojimais užpildė ir programos 
tarpus. “Birbynės” taut, šokių 
grupė, vad. A. Biskevičienės, pa
šoko Malūną, šustą ir Rugučius. 
“Birbynės” choras, diriguoja
mas D. Viskontienės, padainavo 
V. Leimonto harmonizuotą “Gė
riau aluti”, N. Martinonio harm. 
“Saulelė raudona”, J. Šidlausko 
harm. “Pempei, pempei”, J. 
Neimonto “Pasisėjau žalią rū
tą”, K. V. Banaičio “Gaideliai 
gieda ryliuoja”, L. Abariaus 
harm. “Oi laukiau, laukiau”, K. 
V. Banaičio harm. “Eisma se
se”, J. Tallat - Kelpšos harm. 
“Tris dienas”, S. Šimkaus harm. 
“Apynėlis”. Kaikurias dainas ly
dėjo skudučiai, kanklės ir birby
nė, kaip pvz. M. K. Čiurlionio 
harmonizuota “Kas bernelio su- 
mislyta”. R. Sungaila ir Bukšai- 
tytė atliko birbynės ir kanklių 
duetą “Pasvarcyk, antela”.

“Baltijos” taut, šokių grupė, 
vadovaujama M. ir D. Chainaus- 
kų, pašoko Polkutę, Audėjėlę, 
Rezginėlę ir Dovanų šoki. Tai 
nauji choreografiniai kūriniai, 
kurie yra sudaryti pagal senų 
lietuvių šokių motyvus dabarti-

nėję Lietuvoje. Juose ryškus ir 
vaidybinis elementas. Londono 
šokėjai atliko juos labai mikliai, 
žaismingai, nepasimesdami su- 
dėdinguose deriniuose. “Balti
jos” ansamblio choras, vad. kun. 
B. Pacevičiaus, padainavo liau
dies dainas “Oi nėra niekur”, 
“Oi berneli vientury” ir J. Ju
zeliūno harm. “Lietuva brangi”.
Užbaigai “Baltijos” šokėjai, ap
supti gausių “Birbynės” daly
vių, atliko humoristinio pobū
džio Našlės šokį. Padėkos žodį 
svečiams londoniečiams ir to- 
rontiečiams tarė KLB pirm. dr. 
S. Čepas. “Birbynės” vad. D. 
Viskontienė metinės sukakties 
proga pasidžiaugė sambūrio au
gimu (iš pradinių 20 iki 86) ir 
padėkojo visiems talkininkams. 
Mažytės mergaitės ir berniukai 
rengėjų vardu įteikė gėlių 
puokštes sambūrių vadovams. 
Gausūs klausytojai kėlė ovaci
jas.

Koncerto metu buvo prisi
minti ir “Birbynės” rėmėjai, ku
rių dėka jaunimo sambūris ga
lėjo įsigyti muzikos instrumen
tus ir kitus reikmenis. Kankles 
šventės proga įteikė “Birbynei”: 
Tautinės Sąjungos Toronto sk. 
vardu — J. Česėkas; J. Banai
tis; šv. Jono Pašalpinės Dr-jos 
— A. čirūnas; “Paramos” ban
kelio — H. Stepaitis, Šv. 'Jono 
Kr. par. — kun. P. Ažubalis; A. 
Viskontas; Prisikėlimo par. ban
kelio — dr. S. Čepas; rėmėjų — 
D. Viskontienė; ateitininkų — 
Z. Girdauskas. Šiai oficialiai da
liai vadovavo J. Gustainis.

Bendras koncerto įspūdis pa
sigėrėtinas. Jis pūstelėjo gaiviu 
entuziazmu ir jaunimui, ir seni
mui. Bv.

ANTANUI GURECKUI

mirus, žmoną ANTANINĄ, vaikučius ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia —

J. Lekutis A. D. Kochankos

m SPORTAS
SPORTAS VISUR
Automobilių lenktynės Londonas 

— Mexico City, kurios turi pasibaig
ti prieš pat pasaulio futbolo pirmeny
bes, jau prasidėjo. Lenktynininkai 
apkeliavo Europą ir pasiekė Ispani
ją. Kol kas pirmauja prancūzai su 
Citroen ir Peugeot automobiliais. 
Paskutiniame etape į II vietą prasi
mušė Fordo automobilis, vairuoja
mas suomio H. Mikkola ir švedo G. 
Palm. Daug automobilių ištiko nelai
mės ir tik 70 tęsia lenktynes. Kana
diečiai tuo tarpu yra tik 50-60 vie
toje. Lenktynėse dalyvauja ir lietu
viai, kurie atstovauja Sov. Sąjungai, 
bet apie juos nieko nesigirdi.

Garsųjį Bostono maratoną šiais 
metais laimėjo rekordiniu laiku ang
las Ron Hill, būtent, per 2 vai. 10: 
30,0 sek. Kanadietis J. Drayton pa
sitraukė iš lenktynių po 13 mylių. 
Šiame bėgime pirmą kartą silpnai 
pasirodė japonų ir korėjiečių bėgi- 
gai. Siame maratone taip pat neofi
cialiai dalyvavo ir moterys. Jų lai
mėtoja aplenkė kelis ir oficialius bė
gikus.

Australija Davis taurės teniso var
žybose įveikė Japoniją 3:0. Nors pa
sekmė vienašališka, tačiau kova bu
vo apilygė. Australai R. Raffels ir 
A. Stone tik po 3,5 valandos įveikė 
japonų porą J. Kawamori ir T. Koura 
7:5; 5:7; 6:2; 6:4.

VYČIO ŽINIOS
Čikagos krepšinio žaidynėse Vyčio 

jauniai A buvo lygiavertis priešinin-

kas Amerikos komandoms. Vytiečiai 
paguodos turnyre laimėjo I vieta. 
Vyčio krepšininkai pralaimėjo pir
mas rungtynes Klevelando žaibui 63: 
74 (39:49), bet laimėjo antras prieš 
Detroito Kovą 63:62 (34:33) ir tre
čias prieš Čikagos Nerį (52:50 (30:. 
22). Vyčio komandoje žaidė: Duliū- 
nas 37, Sodonis 36, Ignatavičius 56, 
Akelaitis 16, Ramanauskas 2, Kakne
vičius 3, Juzėnas 28.

S. Ignatavičius Čikagos krepšinio 
pirmenybių metu buvo išrinktas į Š. 
Amerikos lietuvių jaunių krepšinio 
rinktinę.

Krepšinio treniruočių Prisikėlimo 
par. salėje šį sezoną nebebus.

Mūsų rėmėjams V. Stanaičiui, Al. 
Dūdai, V. ir S. Balionams, J. Šulcui 
ir V. Kasperavičiui nuoširdžiai dė
kojame.

Mergaitės A CYO lygos baigmi
niuose peržaidimuose lengvai nuga
lėjo St Bonaventure komandą 54:26 
(21:19). Žaidė: Nacevičiūtė, Zubric- 
kaitė, Stankutė, Underytė, Jurkevi
čiūtė, Žukauskaitė, Vaišvilaitė. Šį 
karta komandoje daugiausia taškų 
iškovojo Stankutė.

Berniukai (iki 12 m.) CYO lygos 
pirmenybių baigminiame peržaidime 
pralaimėjo Aušrai 25:9 ir 23:8. Vy- 
tiečiams atiteko antra vieta. Tai ne
blogas laimėjimas jauniems ir pirma
mečiams žaidėjams, žaidė: Bumelis 
2, Rūtelė 1, Duliūnas 8, T. Ąžuo
las 4, Ignatavičius 2, Sudeikis, M. 
Ąžuolas, Jankauskas. A. S.
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MargisDrugStore
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio

i reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite j 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums i 

' padėti geriausiai. >
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRA2OLĖ, «C” TERMO

METRAI IR KT. , '

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
J VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

Į_____ TEL. LE. 5-1944___________

RYAi & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette į
į Morley D. Hogle

Directors

Toronto "Birbynės" kanklininkė 
džiaugiasi gražiai pavykusiu 
koncertu Nuotr. V. Maco
Ateitininkų žinios
Sekmadienį, gegužės 3 — Hamil

tono ateitininkų šventė. Toronto atei
tininkai rengiasi vykti į Hamiltoną 
autobusu. Kviečiami visi ateitininkai 
— jaunesnieji ir vyresnieji. Kelionė 
kainuos $1.50. Autobusas išvažiuos 
nuo Prisikėlimo bažnyčios lygiai 9 
v. ryto. Mišios bus Hamiltone. Visi 
vyksta uniformuoti. Važiuojantieji 
prašomi iš anksto paskambinti savo 
būrelių vadovams, o vyresnieji — 
Eug. Girdauskui.

Į ateitininkų šventę Čikagoje ir 
Vašingtone, taip pat gegužės 3 d., 
vyksta po keletą atstovų — vyr. 
moksleivių.

Tėvų komiteto ruošiamas tradici
nis kepinių ir gėlių išpardavimas 
įvyks per Motinos Dieną, gegužės 10, 
Prisikėlimo par. kavinėje po Mišių. 
Vyrai savo žmonoms, vaikai — mo
tinoms galės nupirkti pyragų arba 
gražių rožių. Tėvų komitetas prašo 
visas ponias, kurių vaikai yra ateiti
ninkai, iškepti po vieną tortą. Ka
dangi reikalinga žinoti iš anksto, kiek 
ponių tai padarys, jos prašomos iki 
sekmadienio, gegužės 3, paskambinti 
p. Stravinskienei tel. 248-4958.

XIII skyrių šiais metais baigia net
19 vyr. moksleivių. Reikia tikėtis, 
kad studentų ateitininkų draugovė 
Toronte žymiai pagausės.

Vyresnieji moksleiviai nuoširdžiai 
dėkoja J. Danaičiui ir jo “Time 
Press” spaustuvei už nemokamą 
“Pirmyn Jaunime” viršelio atspaus
dinimą.

Moksleiviai, studentai ir sendrau
giai privalo išrinkti atstovus i ateiti
ninkų kongresą ir jų pavardes pra
nešti iki gegužės 31 d. Federacijos 
reikalų vedėjui. Į kongresą nuvykę 
atstovai, jeigu jų pavardės nebus 
praneštos, neturės balsavimo teisės. 
Vienas atstovas yra renkamas nuo
20 narių.

Skautų veikla
• Obuolių dienoje dalyvavo “Ram- 

byno” tunto 36 skautai ir 8 vadovai. 
Talkinami tėvelių skautai pardavė 
rekordini skaičių obuolių. Šį užsi
ėmimą pravedė v. vi. J. Šileika, pa
dedant ps. dr. A. Dailydei ir s. v. 
v. si. M. Rusinui.

• Šį sekmadieni, gegužės 3 d.. 4 
v. p.p., Prisikėlimo muzikos studijo
je bus Mindaugo draugovės iškilmin
ga sueiga ir kandidatų įžodis. Visi tė
veliai bei artimieji kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti.

• Balandžio 26 d. tarėsi Toronto, 
Hamiltono, Niagaros pusiasalio ir 
Delhi vadovai-vės aštuntosios Romu
vos stovyklos reikalais. Stovykla pra
sidės liepos 18 d. Registracija vyk
doma iki liepos 1 d. Manoma turėti 
šimtinę stovyklautojų iš Detroito. 
Šeimininkes pakviesti įsipareigojo 
tuntų tėvų komitetai. Stovyklos vir
šininku pirmom dviem savaitėm iš
rinktas Kanados rajono vadeiva ps. 
A. Baziliauskas. C. S.

PADĖKA
Nuoširdi mano padėka dr. White 

už padarytą operaciją. Taip pat dėko
ju dr. J. Urbaičiui, dr. A. Valadkai, 
kun. J. Staškevičiui, kun. A. Sima
navičiui, OFM, Šv. Jono Kr. par. ka
talikių moterų draugijos skyriui ir 
narėms, visiems bičiuliams, drau
gams ir kaimynams, lankiusiems ma
ne ligoninėje ir namuose bei linkė
jusiems sveikatos žodžiu ir raštu. 
Ačiū už gausias dovanas ir gražias 
gėles. Už viską lieku visiems labai 
nuoširdžiai dėkinga —

Ona Kanapkienė
PADĖKA

Ačiū visom rengėjom, kurios su
ruošė mum tokį didelį ir gražų prieš- 
vestuvinį pobūvį (“bridal shower”). 
Gaila, kad nevisos galėjote ten da
lyvauti. Niekados mes jūsų neužmir
šim. Tiek daug laiko ir darbo paau
kojo! palengvinti mūsų gyvenimo 
pradžiai. Ačiū visom viešniom, kurios 
atnešė tiek daug ir tokių naudingų 
dovanų. Taip pat ačiū tom, kurios 
negalėjo dalyvauti, bet neužmiršo 
mūsų. Kiekviena dovana yra labai 
naudinga ir reikalinga — kada tik 
paimsim jas į rankas, jus maloniai 
atsiminsim. Gaila, kad visų negalime 
išvardinti. Ačiū dar kartą visiems.

Joanne Sodonis
Jim Talbot
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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 Torontoz 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 įmokėjimas, ne
toli Bloor gatvės.
RUNNYMEDE — BLOOR, puikus 8 didelių kambarių per du augš
tus atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, didžiulis balkonas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti Bloor gatvės, apie $12.000 įmokėti, 
vienas iš gražesnių namų tame rajone.
INDIAN RD. — BLOOR, 10 kambarių per du augštus atskiras plar 
tus namas, perdirbtas į dvibuti, vandeniu-alyva šildomas, labai gra
žus didžiulis 200 pėdų sklypas, dvigubas garažas, atviras pasiūly
mams, netoli Bloor.
JANE — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambariij 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- 
tis, 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.

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

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 — mortgičių.

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

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

■-1 - -TLX--

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS i
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

(Lietuvio savininko automatinis autovetimlq plovimas) 
S3 SIX POINT RD. (Į pietus uno Bloor H Islington gatvės) :
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SKAITYTOJAI PASISA KO

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

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165 

Dirbtuvė

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, n- televizijos ir radijo priimtuvai, r_ktl. ^amų prekių ir maisto 
šaldytuvai ir t.t. dolerinėje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių koky be'ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

II

w

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
St. Prakapas 
767-9088

tel. įstg. 255-3900 Atst. 
namų 741-9065 tel. 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

naktį.

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

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

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

PARCELS TOJUROPg

◄ 
<

■v

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

dari1 ii ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

. MAX KANE AUTO BODV
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
«0 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

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

Ket ir penkt. 9—9 vaL

KONCERTAI IR KONFLIKTAI
Neseniai Los Angeles įvykęs sol. 

Vaclovo Daunoro koncertas išprovo
kavo nemažai diskusijų ir atsišauki
mų mūsų kolonijoje. Viename atsi
šaukime teigiama, kad V. Daunoras 
Hamiltone atsisakė išeiti į sceną, kol 
nebus pašalinta lietuviška trispalvė. 
Norėčiau sužinoti, ar toks dalykas 
įvyko.

A. Vilčinskas
Atsakymas. Mūsų žiniomis, sol. V. 

Daunoras lankėsi Kanadoje 1967 m. 
pasaulinės parodos proga. Jis su ki
tais menininkais iš okupuotos Lietu
vos koncertavo sovietiniame paviljo
ne ir, berods, Vytauto Didžiojo klubo 
salėje Montrealyje. Su menininkų 
grupe V. Daunoras lankėsi ir Toron
te. čia jis koncertavo ukrainiečių 
komunistų salėje negausiai publikai. 
Hamiltone V. Daunoras nekoncerta

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

NESENIAI MIRĘS žymusis daili
ninkas Adomas Galdikas su savo dar
bais dar kartą buvo primintas Čika
gos lietuviams jo kūrinių parodoje 
Čiurlionio Galerijoje. 39 šio dailinin
ko darbai sužibėjo akį pagaunančio
mis pavasariškomis spalvomis nedaž
nai matoma kūrybine galia. Ne be 
reikalo parodos atidarymo metu kal
bėjęs dail. Adolfas Valeška pažymė
jo: jeigu Galdikas būtų kūręs ne Lie
tuvoje, bet Paryžiuje, tai dabar jis 
būtų pasaulio garsenybių tarpe. Dr. 
Rožė šomkaitė, Galdiko parodos ren
gėja, perdavė dailininko norą, kad jo 
kūriniai liktų lietuvių nuosavybe ir 
kada nors grįžtų atgal į Lietuvą. Ati
darymo metu čelistas P. Armonas ir 
pianistas M. Motekaitis atliko kelis 
muzikos kūrinius. Parodą globojo 
Amerikos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos moterų vienetas.• • •

CICERO VYSK. M. VALANČIAUS 
moksleivių ateitininkų kuopa balan
džio 12 d. surengė savo metinę šven
tę, kurios metu nemaža jos narių 
davė įžodi. Kalbėjo kuopos pirm. Sau
lius Kuprys, Moksleivių Ateitininkų 
S-gos dvasios vadas kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, kuopos globėjas dr. P. Kisie
lius, LB Cicero apyl. pirm. Stepas 
Ingaunis (jis įteikė ir piniginę dova
ną). Sveikinimo žodį pasakė iš Lietu
vos pas savo vyrą rašyt. Česlovą Grin- 
cevičių atvykusi Aldona Grincevičie- 
nė, kuri kuopai padovanojo ir gražią 
juostą iš tėvynės. Meninėje dalyje bu
vo jaunųjų ateitininkių deklamacijos 
bei šokiai ir A. Prapuolenytės pa
ruošto vyresniųjų mergaičių okteto 
dainos.• o •

N E S E NIAI SUSIORGANIZAVĘ 
DZŪKAI balandžio 11 d. surengė 
koncertą - banketą Jaunimo Centre. 
Šiame parengime pasirodė iš St. Lou
is atvykęs jaunųjų baletininkių bū
rys, kurias paruošė buvusi Kauno te
atro balerina, o dabar mokytoja Ire
na Adomavičiūtė - Gintautienė. Ant
roje programos dalyje į sceną išėjo 
12 jaunų lietuvaičių, kurios yra pa
sivadinusios “Aidulėmis”. Tai vete
ranės muzikės Alice Stephens vado
vaujamas dainos ansamblis, kuris vis 
stipriau įsijungia į muzikinę veiklą 
Čikagoje.

Sekančią dieną Jaunimo Centre 
Įvyko Lietuvos operos buv. solistės 
Izabelės Motekaitienės dainavimo 
studijos mokinių koncertas. Pasirodė 
jau gerokai pažengusių dainininkų, 
bet buvo ir tokių, ypač jaunų mer
gaičių, kurios tik pirmą kartą išėjo į 
sceną. Dėlto jų pasirodymas buvo ne
vienodas. Dainininkėms bei daininin
kams akomponavo M. Motekaitis.• • •

SOVIETINĖ FOTO PARODA, ku 
ri iš Vašingtono ir Niujorko buvo at
kelta į Čikagą, amerikiečių publikoje 
bei spaudoje sukėlė nemažą susido
mėjimą. Apie ją plačiai rašė vietinė 
didžioji spauda, buvo reportažų ir 
televizijoj. Ji yra įdomi tuo, kad joje 
plačiai atstovaujamas Lietuvos foto 
menas. Kaip šios parodos vienas iš 
palydovų — žurnalistas Osvaldas 
Aleksa pažymėjo, Lietuva-savo foto
grafų gausumu (jų parodoje esama 
40) ir nuotraukų skaičiumi (apie 
200) eina antroje vietoje po Maskvos. 
Iš tikrųjų, lietuviai čia yra išstatę 
daug meniškų nuotraukų, kurios tik
rai gali dominti ne tik eilini lankyto
ją, bet ir foto žinovą. Fotografai — A. 
Sutkus, V. Butyrinas, V. Luckus, A. 
Macijauskas, R. Dichavičius (jis yra 
ir geras dailininkas) ir kt. yra žino
mi tarptautiniame gyvenime. Įdomu, 
jog Latvijai šioje parodoje atstovau-* 
ja tik 13 fotografų, o Estijai — 18. 
Parodos leidinyje, kurio didžioji da
lis yra pašvęsta ne fotografijai, bet 
propogandinei medžiagai apie Sov. 
Sąjungą bei jos respublikas (yra ži
nių ir apie “tarybinę” Lietuvą), yra 
pristatyti visi parodos dalyviai, nuro
dant jų gyvenamąją vietą; pvz. “Ali
šauskas, Antanas — Klaipėda, Lithu- 

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tortas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

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

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

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

vo. Incidentas, kurį minite savo laiš
ke, įvyko sol. V. Noreikos ir kitų me
nininkų koncerto proga Hamiltono 
Lietuvių Namų salėje 1967 m. Bet jis 
nebuvo toks, kaip minite savo laiške. 
Rengėjai prieš koncertą ruošėsi pa
puošti sceną Lietuvos vėliava ir Vy
čiu, bet paskutiniu momentu nuo to 
atsisakė ne dėl menininkų reikalavi
mo. Tokio turinio paaiškinimą pa
skelbė Hamiltono Liet. Namų valdy
ba “TŽ” 1967 m. 43 nr.

KORESPONDENCIJOS
Žmonės skaito ir domisi vietinėmis 

žiniomis. Jei šių žinių nebūtų, grei
čiausiai ir paties laikraščio neskaity
tų. Taip yra. Tad nevertėtų perdaug 
kreipti dėmesio į pasisakančius prieš 
vietinių žinių spausdinimą. Jos pagy
vina laikraštį, sudomina vietos žmo
nes, kurie ir palaiko laikraštį.

V. Ignaitis

ania”. Kiek keistai atrodo, jog šiame 
sąraše Vilnius yra rašomas Vilnyus, 
nors kitoje leidinio vietoje Lietuvos 
sostinė žymima Vilnius. Prie įėjimo į 
parodos sales yra didžiuliai apšviesti 
diapozityvai, kuriuose vaizduojamos 
įvairių sovietų valdomų kraštų (jų 
tarpe ir Lietuvos) merginos su tau
tiniais drabužiais, šalia parodos salių 
esančiame teatre yra rodomi sovieti
niai apžvalginiai filmai, įkalbėti ang
liškai. Vienas jų skirtas Lenino su
kakčiai paminėti, kitame matyti so
vietinės dainos, šokiai, gamta. O. 
Aleksos teigimu, buvo norėta paimti 
ir vieną filmą apie Lietuvą, tačiau iki 
važiavimo Amerikon jo nesuskubo 
paruošti.• • •

BALANDŽIO 18—19 savaitgalis Či
kagoje buvo labai judrus. Pačiu žy
miausiu įvykiu tenka laikyti Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje įvykusią Ver
di operos “Likimo galia premjerą, 
kuri sutraukė 1200 publikos (šia pro
ga norisi atitaisyti anksčiau šioje 
skiltyje paskelbtą korektūros klaidą, 
kad operos pastatymus aplankys 400 
žiūrovų; turėjo būti 4000).

Abi dienas Quigley mokyklos ir 
Marquette Parko salėje vyko Š. Ame
rikos lietuvių krepšinio ir tinklinio 
varžybos. Jos sutraukė daug sporti
ninkų, tačiau gana mažai žiūrovų 
(apie jas rašoma atskirai 3 psl.).

Neseniai įsisteigusi Venecuelos 
Lietuvių Draugija balandžio 18 d. 
Jaunimo Centre surengė linksmava- 
karį-banketą. Buvo Venecuelos lietu
vių jaunimo talentų pasirodymas, va
karienė, šokiai, grojant neo-lituanų 
orkestrui ir kt. Tą patį vakarą L. 
Vyčių salėje šios organizacijos cho
ras subūrė nemažai savo rėmėjų į 
linksmą šokių vakarą. Balandžio 19 
d. Lietuvių Fondas turėjo tradicinę 
vakarienę Personality Lodge patalpo
se, o BALFo veikėjai buvo susirin
kę į Jaunimo Centrą savo veiklai ap
žvelgti ir naujai Čikagos apskrities 
valdybai išrinkti. Tą pačią dieną Jau
nimo Centro didžiojoje salėje Ame
rikos Lietuvių Aeroklubas minėjo 
Lietuvos aviacijos įkūrimo 50 metų 
sukaktį su akademine ir menine da
limi, kurią atliko Vyčių choras, vad. 
muz. Fausto Strolios.• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Solisto 
Vaclovo Daunoro koncertas įvyks ge
gužės 3 d. didžiojoje Orchestra Hali 
salėje. — “Grandies” tautinių šokių 
grupė rengia koncertą Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje gegužės 9 d. — Ci
cero augšt. lit. mokykla išleido savo 
laikraštėlio “Žiburėlis” naują nu
merį.

Vankuverio “Atžalynas” Kalgaryje
(Atkelta iš 3 psl.)

Šeštadienio rytas buvo saulėtas ir 
šiltas. Prof. Šalkauskas suorganizavo 
“Atžalyno” išvyką į universitetą. Po 
pietų visi nuvažiavom į Bridgeland 
Hall, kur susipažinom su sale ir dar 
sykį “Atžalynas” pakartojo tautinius 
šokius. Ten buvo susirinkęs nemažas 
skaičius lietuvių. Mes greitai už- 
mezgėm draugystę. Su savo krašto 
žmonėm lengva kalbėti: iš kur kilęs, 
kur gyvenęs ir t. t. Greit atradome 
bendrų draugų, daug senų prisimini
mų.

Vakaro pradžia buvo nustatyta 7 
v. v. Mes labai nustebom atvykę 
prieš laiką ir atradę nemažą būrį lie
tuvių. Programa prasidėjo praėjus 
gerokam pusvalandžiui. Salė buvo 
perpildyta. P. Šmitienė atidarė vaka
rą Tautos himnu. “Atžalyno” vardu 
pasveikino susirinkusius p. Bubnys. 
Jaunimas šoko tautinius šokius su 
dideliu entuziazmu. Kad jaunimas ga
lėtų atsikvėpti, man teko padekla
muoti porą eilėraščių. Programai pa
įvairinti mergaitės padainavo keletą 
dainelių.

Po programos sekė šokiai. Pasam
dytas orkestras pagrojo mūsų nuste

PADĖKOS, PADĖKOS
Dažnai skaitome įvairių asmenų ir 

įvairiom progom įvairiausias padė
kas. Viskas atrodo gražu, nes taip 
yra mandagu, Kartais juo daugiau 
dėkojame, juo didesni inteligentai 
esame. Bent taip atrodo viešai. Štai 
dėkoja Bendruomenės pirmininkas 
susirinkusiems už jų atėjimą į Vasa
rio 16 minėjimą, lyg jis vienas būtų 
patriotas, o kiti prijaučiantieji. Dė
kojama dvasiškiui už specialias Mi
šias ir pamokslą, lyg tas dvasiškis 
būtų ne to paties molio, lyg jam ne
rūpėtų kuo nors prisidėti prie bend
ro lietuvių reikalo, lyg tai nebūtų 
jo pareiga, o malonė. Dėkojama per 
privačius parengimus ir net iki iš
bučiavimo, o vėliau dar per spaudą. 
Ir gink, Dieve, kad ko nors nepra
leistum! Taip padėkų padėkos ir ant 
tų padėkų padėkos.

Argi mes dėkodavome Lietuvoje 
taip uoliai per spaudą už sales susi
rinkimui, repeticijom, mugėm ar jau
nimo sporto treniruotėm, kaip čia? 
Mūsų parapijų salės turi net Jauni
mo Centro vardą, bet kiek tos salės 
patarnauja jaunimui? Parapijai va
dovauja dvasiškis. Tuo pačiu jis yra 
centrinė figūra. Už kiekvieną jos pa
judėjimą prapliumpa padėkų lietus 
spaudoje ir dar su išskirtine pagar
ba, nors tas pats asmuo privačiame 
gyvenime yra pajuokiamas ir never
tinamas.

Pagaliau ar tinka dėkoti viešai už 
maldas mirusio intencija? Juk jei aš 
medžiuosi, reiškia kalbuosi su Die
vu. Tai intymus maldavimas. Tad ar 
reikia skelbti pasauliui, kad mel
džiausi už tave ar kitą? Ar ne fari- 
zėjiška? Tokie padėkų skelbimai at
sibosta iki įkyrumo. A. P.

“LIETUVOS PAJŪRIS”
Mažlietuvių veikėjas Ansas Ly- 

mantas, Montrealyje redaguojantis 
“Lietuvos Pajūrio” laikraštį, į toli
mą Kaliforniją buvo atskridęs patir
ti mažlietuviškais klausimais nuotai
kų. Tarėsi, dėstė samprotavimus. Ka- 
lifomiečiai susidarė įspūdį, kad A. 
Lymantas galėtų redaguoti ne kas 
trys mėnesiai išleidžiamą laikraštį, 
bet žymiai dažniau, gal kas mėnuo. 
Jis tam, atrodo, yra pajėgus. Reikė
tų įtikinti mažlietuvių centrą, kad 
tokį leidinį remtų. Turint užsibrėžtą 
tikslą, atsiranda jėgų ir talkininku. 
Piniginį klausimą irgi reikėtų panag
rinėti. Lietuviuose gyvas Baltijos 
klausimas, bet neatsiranda nuolati
nio leidinio ta tema plačiau rašančio, 
išsamiau pasisakančio net polemi
niais klausimais. Tada atsirastų bend
radarbių, net visai naujų, ir įvaires
nių prenumeratorių. Veikę mažlietu
vių rateliai turėtų atbusti. Pajūrio 
reikalas yra visų lietuvių reikalas, 
ne vien mažlietuvių ar prūsų. “Prie 
jūros augštaičiai, prie jūros žemai
čiai, prie jūros visa Lietuva”, — kaip 
toj dainoj, čia nėra nei religinio, 
nei partinio skirtumo. Jūra, pajūris 
visiems lygūs. A. Lymantas Los An
geles rado naujų bičiulių. Kitą kar
tą, jei atvyktų į Los Angeles, reikėtų 
surengti platesnio pobūdžio su juo 
susipažinimą, gal net diskusijas. Jis 
vertas visuomenės pasitikėjimo ir pa
ramos.

Bičiulis

MAŽOJE KOLONIJOJE
Pas mus dvasinis badas. Mažoje ko

lonijoje baisiai sunku, nėra pajėgų, 
kurios galėtų ar norėtų dirbti. Neži
nia, ar vasaros stovyklą beruošti — 
nebėra jaunimo. Mokyklos, universi
tetas baigia praryti ir paskutinius.

J. B.

Pajieškojimai
Tėvas Karolis jieško sūnaus Algir

do Satkevičiaus, gimusio 1925. I. 21 
ir gyvenusio Montrealyje. Rašyti 
“Tėviškės Žiburių” administraci j ai, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

bimui net keletą lietuviškų šokių. Vi
siems buvo linksma ir smagu. Pasi
girdo lietuviškos dainos ir vankuve- 
riečiai susijungė su kalgariečiais 
bendroj sutartinėj.

Pasibaigus vakarui vyr. Įeit. Lais- 
vydis Baršauskas pakvietė “Atžaly
ną” apsilankyti karininkų ramovėj. 
Visi praleido keletą įspūdingų valan
dų prie liepsnojančio židinio.

Sekmadienį Kalgaris susilaukė 
sniego. Dar sykį medžiai pasipuošė 
baltai ir mes pasijutom lyg Kalėdų 
nuotaikoj. Kaikurie skubėjo į auto
busų stotį, norėdami anksti grįžti į 
Vankuverį, kiti važiavo aplankyti 
Kalgario įžymybių: zoologijos sodo 
muzėjų ir Husky Tower, o treti sve
čiavosi pas kalgariečius. Visi stengėsi 
išnaudoti paskutines viešėjimo minu
tes.

Vakare paskutinieji “Atžalyno” na
riai susirinko į autobusų stotį. Kai- 
kurios mergaitės net su ašaromis 
akyse sakė sudiev savo naujiems 
draugams. O jų daug buvo atėję iš
leisti į stotį. Mums visiems buvo 
liūdna, kad mūsų viešėjimas Kalga- 
ry pasibaigė ir kad jis buvo toks 
trumpas.

Aldona G.

Studentas: Kodėl Jūs turite 
trejus akinius

Profesorius: Vienus vartoju 
žiūrėti arti, antrus — tolyn.

Studentas: O trečius? ’
Profesorius: Trečius užside

du, kai reikia surasti kitus dve
jus. (“Liepsna” nr. 1)

Ranka ir liežuvis
Mama mokė Vytuką manda

gumo:
— Vytuk, jei ko nori, nfetiesk 

rankos per visą stalą. Ar neturi 
liežuvio?

— Taip, mama, bet ranka il
gesnė už liežuvį....

ŠYPSENOS
Linksniavimas

Mokytojas: Išlinksniuok daik
tavardį “višta”.

Mokinys: Višta, vištos, vištai, 
vištą, višta, vištoje.

Mokytojas: Kur šauksminin
kas?

Mokinys: (tyli)
Mokytojas: Kaip gi pašauktum 

vištą?
Mokinys: Put, put, put.. • 

(“Liepsna” nr. 1.)
Dieta

Apysunkiai nutukusi ponia, 
gavusi gydytojo nustatytos die
tos lapeli, klausia:

— Ponas daktare, ar aš šios 
dietos privalau prisilaikyti prieš 
valgį, ar po valgio?

htFT 1^" 1,^1

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis i

780 Queen St. W.
prie Gore Vale __----
Tel EM 4? ; —c pUOTO STU

k O | b _ ——-—""Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

PU^FERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage ?rKcoteVgee>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR; V. J. MEILUV1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1 8 4 E L LI S AVĖ

(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 PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE.
Skambinti tel. 534-0563

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintos 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

Kremliaus posėdyje
Brežnevas savo kalboje pa

reiškė, jog salėje yra Amerikos 
šnipas, ir įsakė jį tuoj suimti. 
Milicininkas, nieko nelaukda
mas, nuėjo tiesiai prie šnipo ir 
jį suėmė. Vėliau posėdžio daly
viai klausinėję milicininką, iš 
kur jis žinojęs, jog tas asmuo 
yra šnipas.

— Labai paprastai, — atsakė 
milicininkas, — pats Leninas 
juk rašė, kad “priešas niekad 
nemiega”. Aš pastebėjau, kad 
suimtasis buvo vienintelis per 
visą posėdį nė karto neužmi
gęs ...

Mandagus mokinys
Mokytojas subarė Petriuką už 

nešvarias rankas.
— Ką sakytum, jei mokytojas 

ateitų klasėn tokiom nešvariom 
rankom? — klausė mokytojas.

— Aš, prisilaikydamas man
dagumo, nieko nesakyčiau ...

Skrybėlaitė
— Brangusis, ar graži tau ši 

skrybėlaitė?
— Ne, ji tėra tik gražiai 

brangi. f

Ką darytum?
— Ką pats darytumei, būda

mas mano batuose?
— Gerai juos valyčiau.

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. LIUDZIUS, 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 is 
Howard Park Ave.

Telefonai: i5^05 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.

OKULISTĖS
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
8. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki. 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
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.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu



M TORONTO
Šv.! Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį bažnyčios suo

luose išdėstoma sekmadieninių Mi
šių lietuviški tekstai. Prašoma pasi
naudoti jais Mišių metu.

— Šis penktadienis yra gegužės 
mėnesio pirmasis. Pamaldos rytą 7.30 
ir 8 vai., vakare 7.30 v. Vakarinės 
pamaldos už p.p. Kanapkų tėvelius.

— Praėjusią savaitę liet kapinė
se palaidoti a.a. Jonas Šatkauskas ir 
Kazimieras Stančikas. Velionių arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — gegužės 10 d., 10 v. pa
maldų metu.

— Gegužės 10 — Motinos Diena. 
Motinų prisiminimui grąži proga už
prašyti šv. Mišias.

— Nuoširdūs sveikinimai Toronto 
liet, jaunimo chorui “Birbynė” ir 
Londono “Baltijai” jungtinio koncer
to proga Toronte. Ištvermės jų va
dovams ir jaunimui!

— Sėkmingo žygio lietuviškajam 
jaunimui, įsijungiančiam į žygį “Mi
les for Millions”.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldo
se prisimenamas a.a. Antanas Šim- 
kevičius.

Lietuvių kapinėse įjungtas 
vanduo. Nuo gegužės 1 d. nu
imamos nuo kapų dirbtinės gė
lės. Kapinėse neleidžiama kapų 
įrėminti metalu. Vietoj to lei
džiama prie paminklo pasodinti 
dekoracinių medelių ir gėlių. 
Ateityje bus einama prie to, kad 
ant kapų augtų žolė. Kapinių, 
administracija rekomenduoja: 1. 
į paminklus nedėti mirusiųjų 
nuotraukų: tai nepraktiška, nes 
su laiku jos iškrinta arba sutrū
nija; 2. paminklus užsakyti per 
lietuvius architektus ar meni
ninkus; paminklo kaina nuo to 
nepakyla, o paminklo estetinė 
pusė — labai; 3. paminkluose 
vengti ilgų įrašų; juo trumpes
nis įrašas, juo estetiškiau ir pa
minklas atrodo; 4. nepalikti nu-, 
džiūvusių gėlių ar vainikų kapi
nių priekyje prie Įvažiavimo, o 
jas nunešti šiaurinen dalin.

A. a. Kazys Stančikas, virš 80 
m. amžiaus, mirė balandžio 22 d. 
ligoninėje. Palaidotas iš Prisikė
limo par. bažnyčios liet, kapi
nėse. Velionis į Kanadą iš Lietu
vos atvyko prieš keletą metų pas 
savo sūnų Aleksandrą, kuris ir 
rūpinosi tėvelio laidotuvėmis.

6 KAMBARIŲ VIENAAUGŠTIS 
NAMAS ant 2 akru sklypo Creemore 
miestely. Sklypas turi 198 pėdas 
fronto ir 220 pėdų gylio. Namas pa
statytas vidury ir būtų galima dar 2 
sklypus po 66’x220’ padaryti. Nuosa
vybė yra ant upės kranto. Taip pat 
yra 3 garažai. Prašo $24,000.

41 AKRAS ŽEMĖS su gyvenamu 
namu ir tvartais. Namas su visais pa
togumais. Nuosavybė turi apie 700 
pėdų ant plento ir tik kelios mylios 
nuo Shelburne miestelio. Prašo 
$32,000.

GAZOLINO STOTIS, restoranas ir 
6 kambarių butas. Yra vietos Įrengti 
garažą ir automatinį automobilių plo
vimą. Taip pat galima statyti ir 10 
vienetų motelį. Savininkui pritrūko 
pinigų ir nori greitai parduoti, nes 
nebegali įrengti pagal užsibrėžtus 
planus. Prašo $40,000, pusę įmokėti.

Skambinti ST. DARGIUI dėl ap
žiūrėjimo tel. 231-6226. FRANK 
BARAUSKAS, Realtor.

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

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

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

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

kambarius. Tel. 5354724.

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį, 10 v., — pirmo

ji Komunija. Vaikučiai į salę atvyks
ta 9.30 v. Mišiose kviečiami daly
vauti, kurie su iškilmėm turi ką nors 
bendro. Prie altoriaus susilaikoma 
nuo fotografavimo ir filmavimo. Pir
mosios Komunijos repeticija bažny
čioje — ketvirtadienį, 7 v. v.; pir
moji išpažintis ir general, repeticija
— šeštadienį, 4 v. p.p.

— Giliai užjaučiame: Ar Stančiką 
ir jo šeimą, mirus tėveliui a.a. Kaz. 
Stančikui. Velionis palaidotas bal. 25 
d.; plačią Barškėčių giminę, Čikagoje 
mirus a.a. Bonif. Barškėčiui; S. Lau- 
rušaitienę, Lietuvoje mirus tėveliui
а. a. Juoz. Bučui.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — spec, 
int., užpr. p. Kemežienės; 8 v., kon- 
cel., vienos iš jų — už a.a. Iz. Matu
sevičiūtę ir kt. šeimos narius, užpr. 
B. M. Matusevičių; ketvirtad., 8 v., 
koncel., vienos iš jų — už a.a. V. 
Kartavičienę, užpr. p. Mikalauskie
nės; Šeštad., 9 v., koncel. — už a.a. 
U. Prastenytę, užpr. p. Statulevičių 
ir už a.a. A. Šimkų, užpr. p. Šimku
vienės; ateinantį sekmad., 9 v. — 
už a.a. Antaninos ir Juozo vėles, 
užpr. J. Morkūno; 10 v., koncel. — 
pirmos Komunijos einančių vaikų ir 
jų artimųjų intencija ir už a.a. M. 
Tamošaitienę, užpr. p. Puterių; 11.15 
v. — už a.a. Petrą ir Antaną Leva- 
nauskus, užpr. p. Vitkūnienės; 12.15 
v. — tretininkų intencija.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7.30 ir 8 v.r. ir 7.30 v. 
vak. Ligoniai ir seneliai sakramen
tais aprūpinami iš anksto susitarus.

— Šį sekmadienį, ryšium su pir
mąja Komunija, mėn. tretininkų su
sirinkimo nebus.

— Mėnesinė rinkliava par. skoloms 
sumažinti — šį sekmadienį per Mi
šias.
— Gegužinės pamaldos šiokiadie-. 

niais — po 8 vai. Mišių, sekmadie
niais — po Sumos.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — per visą gegužės mėnesį 8 
v. r.

— Choro repeticijos: trečiadienį, 
7 v. v. — studentų; ketvirtadienį, 
7.30 v.v. — suaugusių; penktadienį,
б. 30 v.v. — vaikų.

— Kun. Antanas Prakapas išvy
kęs atostogų; grįš gegužės 15 d.

— Katechetinės pamokos vaikams 
ir religijos pamokos gimnazistams 
pasibaigė. Ačiū už uolų pamokų lan
kymą, o tėveliams — už vaikų atve
žimą.

— Pensininkų laisvavakaris — ge
gužės 13 d., trečiadienį, 6.30 v.v.

— Pakrikštyta Petro ir Aidos Mi
sevičių dukrelė Ramutė Linda; Alek
so ir Valentinos Grybų dukrelė Dai
va Veronika.

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.z
Toronto 9, Ont.

ATSTOVYBĖ SIUNTINIŲ I 
LIETUVĄ IR KITUR

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

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

TORONTO LIETUVIO CHORO “VARPAS” 

pavasarinis KONCERTAS 
gegužės 9, šeštadienį, 8 valandą vakaro, 
West Park Vocational School, Dundas-Bloor gatvių sankryžoj 
PROGRAMOJE DALYVAUJA: "VARPO" CHORAS, TRYS "GINTARO" TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ GRUPĖS IR DANFORTH TECH. MOKYKLOS ORKESTRAS.
Bilietų kainos — $2 ir $3, studentams — $1. RENGĖJAI

“Dainos” grupės susirinkimas 
— šį sekmadienį, gegužės 3 d., 
3 v. p.p., pas nares E. Ališaus
kienę ir V. Jasinevičienę, 534 
Windermere Ave. Tel. RO 7- 
2354. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti. Bus pada
ryta balandžio 18 d įvykusio 
“Dainos” baliaus apyskaita.

Valdyba
Hamiltono Aušros Vartų par. 

salėje gegužės 4, pirmadienį, 
7.30 v.v., radijo programos vedė
jas J. R. Simanavičius rodys fil
mus: “Penktoji tautinė stovyk
la” ir “Lietuva — Europos krep
šinio nugalėtoja”.

“Varpo” choras kviečia visus 
Į savo koncertą, kuris įvyks ge
gužės 9 d. West Park Vocational 
School (Bloor St. W. ir Dundas 
St. W. kampas). Programoje da
lyvaus: “Varpo” choras, Dan
forth Technical School orkest
ras, Toronto tautinių šokių gru
pė “Gintaras” ir sol. V. Verikai- 
tis. Visi jauskite pareigą atvyk
ti į šį koncertą. Neapsivilsite. 
“Varpas” laukia jūsų. Valdyba

Mokinių konkursai buvo vyk
domi 1969 m. Kanados lietuvių 
šeštadieninėse mokyklose. Pir
mųjų vietų laimėtojai rašinių, 
laikraščių iškarpų rinkimo ir lie
tuviškos veiklos konkursuose 
jau atrinkti. Mokyklų vedėjams 
apie tai yra pranešta. Laimėję 
pirmąsias vietas savose mokyk
lose deklamavimo ir dailiojo 
skaitymo konkursuose atvyksta 
į Toronto Prisikėlimo par. pa
talpas gegužės 9, šeštadienį, 4 
v. p.p. čia bus atrinkti pirmųjų 
vietų laimėtojai visos Kanados 
mastu. Gegužės 10, sekmadienį, 
3 v. p.p., Toronto Prisikėlimo 
salėn renkasi visų konkursų pir
mų trijų vietų laimėtojai, čia 
jiems bus Įteiktos premijos, da
lyvaujant Toronto visuomenei. 
Po to bus Toronto Maironio šeš
tadieninės mokyklos šių mokslo 
metų užbaigimo iškilme su ofi
cialiąja ir menine dalimi. Ta 
proga ten pat bus visų mokyk
lose laimėjusių pirmąsias vietas 
konkursinių darbų paroda. Kon
kursus rengė KLB švietimo ko
misija, vadovaujama L. Tamo
šausko ir talkinama visų mo
kyklų mokytojų.

A.a. Jonas šarkauskas, 76 m. 
amžiaus, mirė balandžio 21 d. 
Lambert Lodge seselių namuo
se; palaidotas iš Šv. Jono Kr. 
liet. par. bažnyčios balandžio 25 
d. Velionis kilęs nuo Kybartų. 
Ilgesnį laiką Lietuvoje tarnavo 
pasienio policijoje. Velionies lai
dotuvėmis rūpinosi žento V. 
Normanto šeima.

Etninės spaudos atstovų suva
žiavime Toronte buvo priimtas 
dr. J. Kirschbaumo, slovako, pa
siūlymas rūpintis tautinių gru
pių archyvais. Kaikurios grupės 
tokius archyvus jau turi, kaip 
pvz. ukrainiečiai Winnipege. Di
desnė jų dalis organizuotų ar
chyvų dar neturi. Tuo reikalu 
manoma kreiptis Į valstybinį 
Kanados archyvą ir provincines 
vyriausybes, kad su jų pagalba 
būtų galima suorganizuoti bend
rą etninių grupių archyvą, ku
riame butų saugojami vertin
gesni jų kultūriniai dalykai.

A. Grossmanas, Ontario patai
sos įstaigų ministeris, paskirtas 
iždo tarybos nariu. Šios tarybos 
atsakomybėje yra finansiniai ir 
administraciniai provincijos rei
kalai. Ministeris palaiko glau
džius ryšius su įvairiomis tauti
nėmis grupėmis.

Metropoliniame Toronte yra 
39.464 asmenys, gyveną pašalpo
mis. Pernai kovo 31 d. tokių 
asmenų buvo 5.172 mažiau. Šel
piamieji yra skirstomi į dvi gru
pes: galinčių dirbti ir negalin
čių. Galinčių dirbti grupė šiais 
metais padidėjo 25%, negalin
čių — tik 8%. Pernai kovo mė
nesį buvo 12.961 darbingas, šie
met — 16.286. Nedarbingųjų 
grupėje pernai buvo 21.331, šie
met — 23.178. Darbingų šelpia
mųjų grupė padidėjo ryšium su 
kova prieš infliacija. Pagal sta
tistiką, visoje Kanadoje Š.m. ko
vo mėnesį bedarbių skaičius bu
vo 542.000, t.y. 6.7% visų dir
bančiųjų. ' r

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

I 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 5 
į Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, | 

- perukai ir t. t. Prieinamos kainos 5

KLB kultūros komisija, ku
riai pirmininkauja dr. M. Ramo
nienė, gyvenanti Otavoje, posė
džiavo praėjusią savaitę. Posė
dyje dalyvavo visa eilė kultūri
ninkų. Nutarta organizuoti lie
tuviškų knygų ir kitomis kalbo
mis leidinių apie Lietuvą rinki
mą. Surinktos vertingos knygos 
bus įteiktos valstybinei Kanados 
bibliotekai Otavoje. Su bibliote
kos vadovybe jau susitarta. Ru
denį numatoma surengti knygų 
įteikimo iškilmę Otavoje su ati
tinkama programa. Kadangi kul
tūros komisija neturi lėšų, nu
tarta surengti paveikslų loteri
ją. Jau visa eilė dailininkų pa
žadėjo duoti savo kūrinių. Smul
kesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

Ateitininkų sendraugių vaka
rienėje balandžio 18 d. meninę 
programą atliko jaunimas. Ją 
pradėjo jaunutės ateitininkės su 
dainele “čyru-vyru vyturiukas”. 
Moksleiviai inscenizavo lietuviš
ką susirinkimą, kuriame po 5 
valandų ginčų bei kalbų viskas 
lieka nenutarta ir neišspręsta. 
Jonas Vaškevičius vėl pasirodė 
kaip puikus solistas, o Almis 
Kuolas gražiai interpretavo Pet
ro Babicko eilėraštį “Nusiminu
siam jaunuoliui”/ Eugenijus 
Krikščiūnas atliko vieną piano 
kūrinį. Galiausiai studentai su 
moksleiviais bendrai atliko mon
tažą “Tikėjimo deklaracija”. 
Programa užbaigta Lietuvos 
himnu.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo valdyba balandžio 
15 d. posėdyje nutarė mokėti už 
naujus termininius indėlius 
šias palūkanas: vienerių. metų 
— 7%, dvejų metų — 7%% ir 
trejų metų — 8%. Jau pradėtos 
duoti asmeninės paskolos iki 
$10,000 įkeičiant nekiln. turtą 
pirmuoju arba antruoju mortgi- 
čium. Smulkesnių informacijų 
teirautis pas vedėją. Valdybą 
1970 m. sudaro: pirm. dr. S. Če
pas, vicepirm. J. Palys, ižd. K. 
Čepaitis, sekr. L. Matukas, narys
J. Petrauskas; kredito komisiją: 
pirm. J. Tamulionis, sekr. A. 
Kuolas, narys B. Sakalas; revi
zijos komisiją: pirm. S. Vaitie
kūnas, sekr J. Stankaitis, narys 
V. Sonda. V. Plučaitė, atlikusi 
praktiką kooperatyvo įstaigoje, 
pradėjo dirbti nekilnojamojo 
turto pardavimo įstaigoje. Jau- 
nuoliai-ės, norintieji įsigyti 
praktikos įstaigos darbe, prašo
mi kreiptis į vedėją.

Vedėjas
“Birbynės” sambūrio repeti

cijos šį penktadienį, gegužės 1, 
nebus. Ji bus sekantį penkta
dienį, gegužės 8 d.

North York bibliotekoje ba
landžio 14 d. pradžios mokyklų 
piešinių parodoje pirmą premiją 
laimėjo Lina Kutkaitė, 12 m. 
amžiaus.

Kapinių kankinių koplyčios 
fondui $300 paaukojo inž. V. 
Liuima.

Kapinių lankymas įvyks sek
madienį, gegužės 31. Norima šį 
sukaktuvinį lankymą, kuris su
tampa ir su 10 metų nuo kapinių 
įsteigimo, jungti su menine pro
grama. Programoje jau sutiko 
dalyvauti Toronto choras “Var
pas”. Taip pat pakviestas or
kestras ir kitų kaimyninių vie
tovių meniniai vienetai.

A. Dudaravičius, Baltiečių Fe
deracijos atstovas iš Edmonto- 
no, balandžio 24-26 d. lankėsi 
Toronte, kur su vietiniais veikė
jais aptarė baltiečių draminio 
veikalo ir jo autoriaus reikalus. 
Svečias taipgi lankėsi “Tž” re
dakcijoj, spaustuvėj ir išreiškė 
pageidavimą, kad rytinės Kana
dos lietuviai teiktų didesnę kul
tūrinę pagalbą vakarinės Kana
dos tautiečiams. Iki šiol toje sri
tyje esą labai mažai kas padary
ta. A. Dudaravičius buvo nuvy
kęs ir į Hamiltoną, kur tarėsi su 
“Gyvataro” vadove G. Breich- 
maniene dėl išvykos į Kanados 
vakarus šį pavasarį. Didžiausia 
kliūtis — lėšų stoka kelionės iš
laidoms. Grįždamas namo, sve
čias sustojo Winnipege, kur su 
vietos veikėjais tarėsi dėl bend
ros veiklos projektų.

Lietuvių Namų naują valdy
bą sudaro: pirm. A. Petryla, vi
cepirm. Pr. Bastys, vicepirm. šė
pų reikalams E. Jurkevičienė, 
sekr. P. Kvedaras, ūkio ved. V. 
Petraitis, ižd. VI. Germanavi
čius, parengimų vad. J. Grimas.

Lenkų bendruomenės delega
cija balandžio 13 d. lankėsi pas 
Ontario švietimo minister} W. 
G. Davis, kuriam išdėstė prašy
mą pripažinti lenkų kalbą Onta
rio mokyklose kaip priimtiną 
programos dalį (jei atsiranda pa
kankamas skaičius lenkų moki
nių), panašiai kaip prancūzų, vo
kiečių, ispanų ir kitas kalbas. 
Ministeris priėmė delegaciją su 
pora kitų savo ministerijos par
eigūnų, kurie teiravosi apie len
kų mokinių skaičių vidurinėse 
mokyklose ir galimybes gauti 
lenkų mokytojų. Pats ministeris 
pastebėjo, kad panašaus pripa
žinimo prašys ir kitos tautinės 
grupės. Sutarta šiais klausimais 
tartis vėlesniame susitikime. 
Lenkų delegacijoj buvo Toron
to miesto tarybos narys Ben 
Grys, inž. J. Grodecki ir prof, 
dr. D. Bienkowska.

Br. Vytis-Vrublevičius, tarna
vęs prancūzų svetimšalių legijo- 
ne, kuią laiką gyvenęs Prancūzi
joj, o pastaruosius keletą metų 
Toronte, balandžio 28 d. grįžo 
Prancūzijon. Gyvendamas To
ronte parašė atsiminimus “Lie
tuviai legijonieriai Vietname”. 
Apie juos sarkastiškai atsiliepė 
okupuotos Lietuvos komunisti
nio jaunimo žurnalas “Jaunimo 
gretos” 1970 m. 3 nr. Toronte 
Br. Vytis dalyvavo choruose, 
kvartetuose; kartais padainuo
davo ir solo. Balandžio 21 d. 
su Rochdale kolegijos studen
tais — ilgaplaukiais pacifistais 
turėjo pokalbį apie savo nuoty
kius Vietname ir apie Lietuvą. 
Ta proga jis padovanojo kolegi
jos bibliotekai knygą “Lithua
nians in Canada”.

Sovietinės armijos meno an
samblis koncertuos Toronto 
Maple Leaf Gardens birželio 4- 
7 d. Specialus komitetas organi
zuoja šio koncerto piketavimą. 
Be to, tai bus puiki proga pri
minti kanadiečių visuomenei 
apie sovietinės armijos niekšin
gus žygius — svetimų kraštų 
okupaciją bei jų pavergimą.

PADĖKA
Reiškiu gilią padėką ponioms, pa

nelėms ir skaučių vadovėms už su
ruoštą man toki neužmirštamą ir 
gražu priešvestuvinj pobūvį — merg
vakarį ir įteiktą gražią dovaną. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoju visoms vieš
nioms už atsilankymą, manęs pager
bimą bei apdovanojimą tokiu puikiu 
kraičiu. Jus prisiminsiu visados. Lie
ku dėkinga,

Rūta Gvildytė
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiame 
už mums surengtas įkurtuves ir už 
puikias dovanas. Ypatingą padėką 
reiškiame rengėjams A. A. Stungu- 
riams; už atskiras dovanas t— P. Ka- 
lešinskui, B. Paškauskienei ir vi
siems prisidėjusiems bei dalyvavu
siems: I. Antanaičiui, O. J. Ažuba
liams, F. S. Ažubaliams, J. A. Bace
vičiams, G. J. Bacevičiams, I. A. 
Brajams, V. Baliūnui, G. J. Baliū- 
nams, L. S. Baltrušaičiams, A. Bor- 
chertui, O. P. Derliūnams, O. J. Dir- 
mantams, A. V. Dobilams, A. Jonuš- 
kaitei, O. S. Kiršinams, S. Kaly
čiui, V. Kasperavičiui, M. S. Kniukš
toms, R. J. Nacevičiams, N. Nevuly- 
tei, A. K. Pajaujams, I. V. Pečiu
liams, M. J. Pargauskams, B. S. Pra- 
kapams, L. V. Radzevičiams, č. Stun- 
guriui, E. Stunguriui, O. S. Stungu- 
riams, J. Šulcui, A B. Vilkams, A. 
A. Vekteriams, A. J. Zakevičiams, 
J. Zabulionui, I. J. žiurinskams.

Visuomet liekame Jums dėkingi—
I. H. Matušaičiai

'T ŽIBURIAMS" AUKOJO
$10: Sudburio klubas “Gele

žinis Vilkas”; $6: S. V. Vaitkai; 
$5.50: V. Januška; $5: J. Čepu- 
kas; rėmėjo prenumeratas po 
$10: už dvejus metus: T. Juška; 
už vienerius metus: J. Tonkūnas, 
A. Sagevičius, A. Skardžius, J. 
Gedvilas, V. Norkevičius. K. Da- 
linda, Č. Kuras, A. Čepėnas, J. 
Bubelis, A. Baliukonis, J. Auš
rotas, J. Jablonskis, P. Raudys,
J. Vilkauskas; $2: J. Naskaus- 
kas, J. Malcius, kun. J. Patašius, 
V. Birštonas, K. Galdikas, A. 
Allis, A. Jurgėla, J. Sinkevičius,
K. Petrokas; $1: M. Žemaitienė, 
J. Kavaliauskas, kun. A. Gabo
nas, J. Juozaitis, D. Petraitienė, 
J. Pačepavičius, J. Maziliauskas, 
St Juras, A. KeWys, P. Dran
ginis.
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Aušros Vartų parapijos cho

ro vyrų oktetas parapijos salėje 
balandžio 18 d. surengė koncer- 
tą-balių. Bilietai buvo platinami 
iš anksto po $6 asmeniui. Sve
čiams baliuje nei valgių, nei gė
rimų pirkti nereikėjo — už tą 
kainą gėrė ir valgė kiek kas no
rėjo. Vyrų oktetas atliko virš va
landos trukusią programą, į ku
rią įėjo keturiolikos lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Partiza
nų dainą “Aras” ir K. žižiūno 
“Kaip šlama miško vėjas”, pub
likos prašomas, oktetas turėjo 
kartoti. Sol. A. Keblys su cho
ru gražiai išpildė “Baltos ro
žės”. Laisva choristų laikysena, 
preciziškai išbalansuotas kiek
vienos dainos išpildymas, žodžių 
tarimas, augštų ir žemų gaidų 
švarus dainavimas šį koncertą 
darė pasigėrėtinu.

Kadangi koncerte dalyvavo 
.nemažai kitataučių, programa 
buvo pranešinėjam'a trimis kal
bomis. Tai atliko p. p. Bulotai. 
Balių talentingai pravedė A. Ma
žeika, pertraukose įterpdamas 
anekdotų. Tai išlaikė puikią 
publikos nuotaiką. Choro diri
gentė M. Roch buvo apdovano
ta rožėmis. Sol. A. Keblys, ok
teto vadovas, dovanų gavo “bon- 
kutę”. J. L.

Vyrų okteto koncerte dalyva
vo Šv. Kazimiero par. pirm. K. 
Ambrasas, tarybos pirm. P. Ruz- 
gaitis ir komiteto nariai. Po kon
certo turėjo neoficialų pasitari
mą su Aušros Vartų par. pirm. 
P. Girdžium ir sekr. J. Ladyga. 
K. Ambrasas iškėlė klausimą dėl 
glaudesnio abiejų parapijų 
bendradarbiavimo, nes konsta
tuota, kad ligi šiol tik klebonai 
pirmosios Komunijos, Sutvirti
nimo Sakramento ir panašiais 
atvejais palaikydavo ryšius. Trū
ko koordinacijos parengimų ir 
kitais atvejais. Kadangi Mont- 
realyje yra dvi lietuvių parapi
jos “svetimųjų jūroje”, jieškoti- 
na broliškesnių ryšių tarp abie
jų parapijų. Pasiūlyta bent kar
tą į metus abiem parapijom 
susitikti bendroje gegužinėje- 
piknike. Parapijų komitetai tu
rėtų susitikti ir aptarti bendrus 
reikalus, liečiančius parengimus 
ir kitas problemas. Tada būtų 
išvengta trukdymo vieni kitiems 
ir pasukta savitarpės pagalbos 
linkme. Tai sveikintini sumany
mai, kurie atneštų naudos abiem 
parapijom. \
_________________ J- Ladyga

TORONTO, ONT.
Dviejų Kanados kalbų ir kul

tūrų komisijos narys prof. J. 
B. Rudnyckyj, ukrainietis, ba
landžio 27 d. dalyvavo Ontario 
etninės spaudos sąjungos susi
rinkime ukrainiečių kultūros 
centro namuose Toronte, čia jis 
papasakojo apie savo darbą mi
nėtoje komisijoje. Darbas užtru
ko 7 metus. Per tą laiką paruoš
ti 7 tomai dokumentacinės me
džiagos. Ilgiausiai jis kalbėjo 
apie IV tomą, kuriame paskelb
ti komisijos tyrinėjimo duome
nys apie tautines Kanados gru
pes. Etninės spaudos atstovai pa
teikė visą eilę klausimų, susiju
sių su paskelbtuoju tomu. Dau
guma teiravosi dėl galimybių 
praktiškai įvykdyti komisijos pa
teiktus siūlymus federacinei vy
riausybei. Tuo tarpu dar neži 
nomas vyriausybės nusistatymas 
tuo klausimu. Manoma, kad vy
riausybė jiems bus palanki. Kai- 
kurie anglų laikraščiai IV tomą 
pasitiko nepalankiai. Iš etninės 
spaudos atstovų sudarytas spe
cialus komitetas studijuoti IV 
tomui ir pareikšti etninės spau
dos nusistatymui dėl rekomen
dacijų vykdymo. Komisijai pir
mininkauti pakviestas adv. Fro- 
lick, ukrainietis.
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Moksleiviai ateitininkai balan
džio 19 d. surengė metinę šven
tę. Aušros Vartų par. bažnyčio
je dalyvavo organizuotai pamal
dose, o seselių namuose susirin
ko iškilmingai sueigai. Ją atida
rė ateitininkų koordinatorius P. 
Styra, pakviesdamas maldai su
kalbėti ir įžodžiui priimti kun.
L. Zarembą. Ateitininkų įžodį 
davė jaunučiai: L. Staškevičius,
I. Adomonytė, G. Jurkutė, D. 
Ladygaitė; moksleiviai: R. Jau- 
gelytė ir D. Danytė (iš Otavos). 
A. Kuolas iš Toronto sveikino 
centro valdybos vardu, A. Juzu- 
konis — Toronto kuopos vardu. 
Meninės dalies programą prane
šinėjo Vida Blauzdžiūnaitė. Jau
nučių grupė pašoko ir padaina
vo inscenizuotą vaizdelį “Kaip 
laukai žydi”. Deklamavo J. Ado
monytė ir L. Staškevičius, akor
deonu grojo D. Ladygaitė. Moks
leivės A. Staskevičiūtė, R. Lu- 
koševičiūtė, D. Styraitė atliko 
dialogą “Susitikimas”, kurio 
metu baletą šoko D. Blauzdžiū
naitė ir V. Malciūtė. Seselės ir 
tėvai dalyvius pavaišino skanės
tais ir kava. J. L.

Antanas Janušis, prokomunis
tinės organizacijos — M. L. Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos pirmininkas, mirė balan
džio 20 d.

Katalikų imigracijos įstaiga 
(Catholic Immigrant Services, 
637 Craig West, Montreal 3, P.
Q. Tel. 861-8581) teikia finansi
nę ir teisinę pagalbą tiems, ku
rie nori atsikviesti savo gimi
nes Kanadon. ši įstaiga bendra
darbiauja su katalikų migraci
jos komisija Ženevoje ir su vys
kupijų įstaigomis. Ji duoda be- 
procentines paskolas, padeda iš
pildyti blankus ir teikia nemo
kamus patarimus. Per 15 metų 
ši įstaiga pagelbėjo 67.212 atei
vių, kurių pusė — 39.281 buvo 
šeimų sujungimo atvejai. Įstai
gai ir toliau rūpi padėti atei
viams, kurie nori atsikviesti šei
mos narius, likusius užjūryje.

Jaunųjų “Lito” narių eksku- 
sija šiemet įvyks į Granby .zoo
logijos sodą. Pr. R.

Naujoji “Lito” valdyba: pirm. J. 
Bernotas, vicepirmininkai P. Petro
nis ir P. Styra, sekr. A. Kličius, ve
dėjas P. Rudinskas. Kredito komisi
ja: pirm. S. Kęsgailą, nariai V. Pie- 
čaitis ir Ig. Petrauskas. Revizijos ko
misija: pirm. J. Maskoliūnas, nariai
J. Adomaitis ir B. Niedvaras.

“Baltijos” stovyklavietės penkme
čio minėjimo metu gauta čekiais ar
ba pasižadėjimais (skliausteliuose 
anksčiau gauta parama): po $100: 
“Geležinio Vilko” skautų tuntas 
($487), S. V. Piečaičiai ($155), A.
R. Ottai ($235), J. P. Adamoniai 
($105), A. S. Baršauskai ($12) ir Z. 
Piečaičiai ($80); po $75: “Neringos” 
skaučių tuntas ($485), moks), ateiti
ninkai ($275), E. P. Jurgučiai ($50); 
po $60: G. P. Montvilai ($135), dr.
J. Mališka ($230); po $50: Aušros 
Vartų parapija ($950), lietuviai Tė
vai jėzuitai ($723), J. P. Žukauskai 
($50), J. B. Niedvarai ($75) ir S. J. 
Naruševičiai ($40); po $25: B. H. 
Nagiai ($51), M. J. Siaučiuliai ($34), 
G. P. Rudinskai ($246); $20: Kazys 
Barteška; po $10: G. V. Kudžmos 
($35), A. J. Gečiai ($34), Highland 
Auto Body, A. Keturka ($10); $5: J.
K. Mickai ($12). Sukakties proga 
iš viso buvo įmokėta arba pasi
žadėta $1,335. Anksčiau buvo gauta 
$1,200. Taigi, šiuo metu vajus pasie
kė $2,535. Užplanuota $7,000, trūks
ta $4,465.

B. Katilius padovanojo iš Lietu
vos atsivežtų gražią lininę tautinę 
vėliavą ir jos kotui įsigyti $10. Lo
terijai laimikius padovanojo: L. Gu- 
reckas, Keating Ford firmos atsto
vas, 8 rinkinius peilių, P. Žukauskas, 
Shenley firmos atstovas, 3 bonkas 
užsieninio vyno, E. Čepaitienė kelis 
kitus fantus. Pr. R.




