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Gyvenimas šiapus
Ar mirtis tikrai yra perėjimas į kitokios formos gyvenimą? 

KARDINOLAS JEAN DANIELOU

Velykų verdenė JURGIS GLIAUDĄ

TEVISKES ŽIBURIAI
941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA • Tel. 3 6 8-6813

Branduolys ir puošmenys
Kiekviena didžiųjų mūsų bažnytinių švenčių turi savąją at

mosferą, savą tik jai būdingą spalvą, ši šventės spalva yra nepa
prastai vertinga ir būtina. Visos tikėjimo tiesos tampa skeletais, 
jeigu jos nėra įgyvendintos joms būdinguose gamtovaizdžiuose. 
Ačiū Dievui, dar turime kunigų ir atsakomingų tikinčiųjų, kurie 
šiuos švenčių gamtovaizdžius ir liturgijoje, ir mokykloje vertina 
bei puoselėja. Ir Velykų šventė turi būti gaubiama nuoširdžiu 
gamtovaizdžiu, tačiau šios šventės tikėjimo tiesą, šios šventės bran
duolį mes turime ginti nuo sulėkštinimo ir nuo tauškalų.

Velykų šventės senuose dokumentuose vadinamos “švenčių 
švente”. Senas ir tikras šios šventės supratimas turi labai mažai 
ką bendro Su margučiais, su Velykų kiškiukais, su pavasario pum
purėliais. Visa tai tiktai gražūs gyvybės simboliukai.

Velykų šventės įžangoje tūno skausminga, vieniša, giliu 
šauksmu išsireiškianti Kristaus mirtis. Tai yra kietas faktas, šis 
mirties faktas buvo žmogui žinomas prieš Kristaus mirtį, žmogus 
stengėsi šią kietą realybę nugalėti piramidžių akmenimis, auko
mis arba filosofija. Mirtis siaučia bei viešpatauja ir po Kristaus 
mirties. Viską nugali ir nutildo ne gyvenimas arba matomas pri
sikėlimas. Skausmas, neviltis ir mirtis — jie nugali! šių faktų 
akivaizdoje nepadeda mums nei gražūs simboliai, nei gilūs teolo
giniai samprotavimai, nei gudrios filosofų postringės. Visi šie 
bandymai mirties akivaizdoje yra bejėgiai.'

Šį realizmą turime Velykų proga žadinti savyje. Tik šio re
alizmo skatinami, mes pajusime Velykų švenčių branduolį.* * *'

Koks tad yra šios šventės branduolys? šios šventės branduo
ly tūno dviguba tiesa: istorinis faktas ir tikėjimas. Istorinis fak
tas yra Velykų žinia ir apaštalų bei jų mokinių liudijimas, kad 
Kristus tikrai prisikėlė, kad jis buvo Tėvo prikeltas iš numirusių. 
Ne pats prisikėlimas yra istoriškai kaip faktas akivaizdus, bet liu
dininkų tikėjimas Kristaus prisikėlimu. Ši tiesa yra mums be jo
kios abejonės perduota.

Tikėjimo tiesa, pasislėpus Velykų šventės branduolyje, yra ši: 
Kristus buvo iš. mirusiųjų pasaulio į gyvųjų pasaulį Tėvo atšauk
tas, kaip kad Raštai ir pranašai kalbėjo. Pagal jo pavyzdį ir mes 
po savo mirties laikų pabaigoje būsime prikelti.

Daugiau duomenų mes neturime. Bet ši dviguba tiesa yra 
mums uolinė sala šių dienų tauškalų ir samprotavimų tvane. Į ją 
žiūrėdami, apie ją žinodami mes iriamės per gyvenimą. Ir mes, 
kaip ir visi kiti žmonės, nenugalime mirties, bet mes, krikščionys, 
perkenčiame ir iškenčiame mirtį, žinodami apaštalų liudijimą ir 
tikėdami šv. Raštu.

Velykų rytą mes turėtume žvelgti į kaukolę arba į pelenų 
žiupsneli, kuris lieka po žmogaus fizinio sunykimo. Jeigu šis 
žvilgsnis mumyse pažadins nuogą tikėjimą ir pasitikėjimą, jeigu 
musu širdis nenuliūs, bet džiaugsmu’ bei ilgesiu virpės, tai bus 
ženklas, kad esartie velykiniai realistai, o ne protiniai svajotojai.

Brolis Leonas, Šveicarija

Pomirtinio gyvenimo ir kito 
pasaulio klausimas mums ir 
kiekvienam žmogui yra vienas iš 
pačių pagrindinių. Nėra žmo
gaus, kuris neklaustų, kas yra 
anapus mirties. Reikia pripažin
ti, kad ano pasaulio akivaizdoje 
mums svaigsta galva. Nors apie 
jį kalba filosofijos ir religijos, 
jis yra šio pasaulio žmogui ne
prieinamas, pojūčiais nepalie
čiamas ir dėlto lieka mums vi
suomet slėpiningas. Visdėlto ti
kėjimas įgalina mus per Dievo 
žodį jin Įžvelgti dviejose plot
mėse ir suskirstyti klausimą į

POMIRTINIS GYVENIMAS
Pirmoji klausimo dalis — po

mirtinis gyvenimas, t. y. sielos 
nemirtingumas arba jos sunai
kinimas. Tai klausimas, kuris 
pirmoje eilėje nepriklauso nuo 
apreiškimo. Nemirtingumas, 
apie kurį mums kalba šv. Pau
lius, nėra beribis gyvenimo pra
ilginimas. Tai perėjimas iš vie
nos gyvenimo formos į kitą. Po
mirtinio gyvenimo klausimu šv. 
Raštas ir teologija yra užėmę 
pozicija, anie kurią čia ir nori
me kalbėti.

Kad sielos nemirtingumo 
klausimas peržengia krikščiony
bės ribas, savaime aišku. Turiu 
čia trumpai pastebėti, kad šiuo 
klausimu visos religijos pilnai 
sutaria. Sielos nemirtingumas 
ir tikėjimas į Dievą yra visom 
bendra tiesa.' Ją išpažįsta augš- 
tesnės Indijos ir Graikijos reli
gijos, kurių pati esmė yra tikė
jimas į buvimą sielos, kuri nra- 
kyla medžiaginio pasaulio ribas. 
Tai būdinga ir kitom religijom. 
Antai, senosios ir naujosios Ki
nijos mirusių kultas tai liudija; 
taipgi — senosios religijos Afri
koj ir Australijoj. Ir reikia pa
sakyti, kad neigimas sielos ne
mirtingumo, pomirtinio gyveni
mo atrodo klaida tiems, kurie 
yra susipažinę su žmonijos reli
gijomis. šie oastarieji taipgi ma
to, kad dabarties galvosenoje 
yra atžanga, nes ii laiko tikrove 
tik tuos dalykus, kuriuos galima

vertės mintytojai. “Fedonas” 
tebėra nepakeičiamas žmogiško
sios minties šedevras. Mirštančio 
Sokrato tikėjimas, išreiškiąs jo 
tikrumą, kad tuo būdu pereina į 
dievų pasaulį, yra nesvyruojan
tis žmogiškos inteligencijos tvir
tinimas ir kartu liudijimas, iš- 
liekąs visiem laikam.

KRIKŠČIONYBĖS ŽODIS
Žmogaus nemirtingumas iš 

esmės nėra krikščioniškojo ap
reiškimo padaras. Mums svarbu 
tiktai pastebėti, ką naujo atnešė 
Šv. Raštas ir krikščioniškoji te
ologija paremti tai tiesai. Vi
sų pirma tenka pažymėti, kad 
Senajame Testamente klausi
mas apie žmogaus sunaikinimą 
po mirties visai nekyla, tačiau, 
kaip ir graikuose, pomirtinis 
gyvenimas rodomas kaip men
kesnė egzistencija — gyvenimas 
šešėlių karalystėje “šeol”. Ši
toks tikėjimas pasaulyje prieš 
Kristų skleidė liūdesį, randamą 
tiek Ekleziasto knygoje, tiek So
foklio raštuose. Senojo pasaulio 
žmonės bijojo ne mirties mo
mento, bet pomirtinio gyveni
mo. Mes nesuprastume, ką toje 
srityje atnešė Kristus, jei ne
įžvelgtume ano meto bendrosios 
žmonių (žydų ir graikų) vizijos, 

. kuriai amžinybės turinys rodėsi 
netikras ir aplamai varganas.

Esminis Šv. Rašto pasisaky
mas sielos nemirtingumo klau
simu yra susijęs su dviem pa
grindinėm Apreiškimo tiesom, 
kurios sudaro dvi atramas krikš
čioniškajai filosofijai. Pastaroji 
čia apima tas tiesas, kurios žmo
nių aiškiai buvo pradėtos tvir
tinti tiktai Kristaus apreiškimo 
šviesos dėka.

Pirmoji tų tiesų yra žmogiš
kojo asmens pranašumas, išky-
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slėpiningas gyvenimas anapus

Sielos nemirtingumą taip 
tvirtina ir didžiosios filosofi-

šaulyje, kur jį liudijo didžios

Tas vėjuotas sekmadienis už
tiko Mastį Ukrainos sostinėje 
Kieve. Jis atvyko į tą miestą 
prieš porą dienų technikinio 
tresto reikalais. Komandiruotė 
buvo eilinė tresto misija — at
rasti ryšį su Kievo savo srities 
technikine gamykla.

Ilgieji posėdžiai, kaip visada, 
susėmė valandas. Tik popietės 
valandomis, aplankęs paskirtą 
valgyklą, Mastis bandė pagauti 
didelio ir nuostabiai gražiai įsi
kūrusio Dniepro augštumoje 
miesto nuotaiką.

Miesto centras iš dalies primi
nė Vilnių. Auksinės senų arba 
atnaujintų cerkvių bonjos vaka
ro saulės' spindžiuose priminė 
vilniškę panoramą. Atrodė, net 
kuosos ir kovarniai, besupą sa
vo skubiais skrydžiais augštas. 
varpines, yra paukščiai iš Vil
niaus.

Mastis; įžengdamas Į gamtos 
ir architektūros ansamblius, 
jautėsi kaip namie. Jų buvo iš
tisos grandinės Kievo paupyje, 
ant augšto skardžio. Tai buvo 
irgi vilniškė nuotaika. Ir Vil
niuje nuolat jauti greta archi
tektūrinio ansamblio gamtos li
nijas ansambliui išryškinti.

Atrodė, kad žmogaus sukur
tas menas yra natūralus gamtos 
žiedas. Pavasari lengva buvo pa
stebėti, kad tie nuostabūs pa
statai, jų portalai, auksinės bo- 
nios, langų grandinės ir baltų 
masių veržimasis augštyn yra 
pavasarinis gamtos žydėjimas, 
žydi gėlėą žydi krūmai, žydi 
medžiai, žydi ir milžiniškas pau
pys augštais, dailiais ir auksu 
spindinčiais pastatais.

Tą vėjuotą sekmadienį Mas
tis buvo laisvas nuo posėdžių ir 
technikinės misijos diskusijų, 
džiaugėsi ihisvųjų vaianaų at
vanga. Žinojo, kad' šis sekmadie
nis yra skirtingas nuo kitų, nes 
buvo Velykos.

Galima būti santūriai nereli
gingam, net atšalti nuo vadina
mojo kulto masalo. Pagaliau, 
kas gali pasiryžti ir prieš savo 
valią vaidinti mitologijos kan
kinį?

Tačiau, kai ateina Velykos, 
kažkokia nerami nuotaika, tar
tum pavasario verdenė, lengvai 
ima judėti sąmonėje. Pavasaris, 
saulė, vėjas ir Velykos — tai 
buvo keturių gyvenimo jėgų 
sankryža. Mastis tai jautė ir net 
džiaugėsi tuo.

Tai buvo džiugesys prisikėli
mo iš dienų nuobodžio, iš labai 
įkyrios kasdienybės, kupinos ne
įdomios, pilkos rutinos. Kaip 
pumpuras sprogsta medžio šako- 

e įe net sutreškėdamas, taip ir 
žmogaus nuotaika.

Vėjas maloniai laužėsi į nuo-

taiką, ir Mastis galvojo: dar ke
lios sunkaus kabinetinio darbo 
dienos, kur teks plūduriuoti ta
bako dūmuose ir siūbuoti dis
kusijų pelkėse. Paskui — links
mas lėktuvo ūžesys, trumpos ke
lionės sąmyšis, kitas miestas, 
bet vėl ta pati rutina.

Jis įsuko į vieną iš pastatų, 
kurie buvo prie aikštės. Iškil
minga tyla jį gaubė. Fantastiš
kas apšvietimas, prakirtęs savo 
takus pro vitražų langus, plačio
mis sruogomis veržėsi tamson. 
Mastis sustojo, apsidairė ir 
žingsniavo pastato grindimis. 
Jam rodėsi, kad žengė į pasaką, 
į mitą, į palengva vis artėjan
čią laimės būseną.

Tai buvo paveikslai. Visa eilė 
paveikslų. Didelių, apystambių, 
apvalių, keturkampių, auksarė- 
mių ir be rėmų. Visi jie vaiz
davo vieną temą — Kristaus 
prisikėlimą. Auksinės varsos, 
raudonos spalvos, asketiškai bi
zantiški ikonų veidai — visa tai 
buvo Prisikėlimo temos moty
vai.

Kažkaip užsimiršęs, pasime
tęs toje konfrontacijoje su 
Kristumi ir angelais, kurie tar
nauja Prisikėlusiam, Mastis pa
juto keistą virpulį. Jo dvasio
je nuolat budo naujas pasaulis 
ir nyko. Ryškėjo džiaugsmo pro
švaistė, kad tas pa'saulis iškyla 
taip lengvai, taip netikėtai ir 
taip staigiai. Šis momentas pa
našėjo į viziją, kurioj žmogus 
nori tikėti ir negali. Ta pavasa
rinė verdenė, kuri turėjo keis
tas, neišsenkamas ištakas jo 
dvasioje, ėmė vilnyti pilna tirps
tančio sniego srove.

Mastis stebėjo paveikslus vie
ną po kito. Kiekviename jis ra-
do vis .nau ją papildinį bendra
jai idėjai. Visur scenos fone bu
vo matyti akmens karštas, o 
triumfuojantis Kristus stovėjo 
paveikslo priekyje. Jo apsiaus
tas buvo baltas, skaistus ir spin
dintis paveikslo saulėje, nors 
patalpoje buvo tik vitražinių 
langų vaivorykštės.

Nerami Masčio nuotaika, reiš
kusi pavasarį, darėsi sunki ir 
jieškantį esmės. Jo vidinis 
žvilgsnis, kaip žaibas, pasiekė 
vaikystę. Skepticizmas, kaip ne
reikalingas gyvenimo palydo
vas, tirpte tirpo. Ir tai buvo tar
tum išsilaisvinimas iš grandinių.

Bent pusvalandį jis stoviniavo 
ties paveikslais. Buvo vienas. 
Aplink buvo tylu. Pagaliau, ku
pinas nepaprastos nuotaikos, 
kurią vėliau jis vadino Velyko
mis, jis rengėsi išeiti. Prie durų 
pamatė plakatą, kurio anksčiau 
nebuvo pastebėjęs. Paaiškėjo, 
kad jis lankėsi antireliginio mu- 
zėjaus velykinio mito parodoje.stebėti, kad ši galvosena veda į 

dabartinio gyvenimo nuvertini
mą, nes atima sprendžiamąjį po
būdį. Katalikų tikėjimas atmeta 
šią mintį, primena kiekvienam 
skirtą teismą, žmogaus laisvės 
bei jos sprendimų rimtumą, šio
je biblinėje vizijoje tragiškai at
rodo ne permažas žmogaus įver
tinimas, bet priešingai — nepa
prastas Dievo rimtumas. Tai 
reiškia visai naują gyvenimo 
sampratą.

BŪSIME PILNATVĖJE
Iš tikrųjų dar šiame gyveni

me riba tarp šiapus ir anapus 
nėra griežta. Tarp to, kas mes 
esame šiandieną, ir to, kas būsi
me amžinai, nėra labai didelio 
skirtumo. Pasak Gabrielio Mar
celio, amžinasis gyvenimas at
skleis tik tai, ką mylėjome že
mėje. Kitaip tariant, jis tik pa
tvirtins tai, kam buvome atsida
vę šiame gyvenime bei realizuos 
jų pilnatį. Taigi negalima sakv-

pranašumą, iškylantį virš biolo
ginio pasaulio ir visos gamtos. 
Be to, tai tvirtina ir didieji 
krikščioniškosios minties liudy
tojai. Paskalis pvz. sako, kad 
“nė visi kūnai drauge nesudaro 
minties”, o Jonas Kryžietis: 
“Viena žmogaus mintis daugiau 
verta nei visata”.

BŪTŲ SKANDALAS...
Tuo būdu matyti, kad požiū

ris, kuris paneria žmogų biolo
giniame vyksme ir jame ištirp
do, yra absoliučiai priešingas 
biblinei minčiai, šia prasme 
man sunku Įsijungti evoliuci- 
ninkų, kaikurių net didelių min- 
tytojų, perspektyvon. Dėlto aš 
jaučiuosi artimesnis pesimisti
nio pobūdžio filosofams, kurie 
tragišku žvilgsniu mato absur
dinę pusę laisvės, sujungtos su 
kūnu. Juk jeigu ši laisvė, kuri 
priklauso kitai plotmei nei bio
loginis pasaulis, visai pasibaigia 
su biologine mirtimi, reikia pa
sakyti — tai tikras skandalas. O 
šis skandalas yra išvengiamas 
tik tuo atveju, kai biologinė mir
tis netaikoma tam, kas priklauso 
dvasinei plotmei, kitaip sakant, 
kiekvienoje dvasioje yra kažkas 
absoliučiai prakylančio biologi
ni pasaulį ir dėlto neprieinamo 
mirčiai, kuri tėra biologinio po
būdžio reiškinys.

ASMUO NEDINGSTA
Yra ir kitas klausimas, į kurį 

šv. Raštas taipgi davė lemiantį 
atsakymą. Pomirtinis gyveni
mas remiasi ne vien tuo, kad 
dvasia nėra pajungta su mirti
mi ateinančiam gedimui. Jis iš
kelia ir kitą klausimą, būtent,

lyje yra akivaizdus, dar nėra 
tvirtai įsitikinę asmeniniu ne
mirtingumu (turiu galvoje ypač 
Indiją). Mintis grįžti į dvasinį 
pradą, iš kurio esame kilę, ir su
lieti su juo mūsų asmens ribas, 
yra savotiškai patraukli, žmo
gaus dvasia tuo būdu pasirodo 
kaip savotiška ištaka, absoliuti
nės dvasios degradaciją, išsi
sklaidanti paskirų dvasių daugy
bėje, bet trokštanti vėl grįžti į 
pirmykštę vienybę.. Tai grynai 
žmogiška mintis, kuriai kiekvie
na daugybė reiškia netobulumą 
ir kuri savaime linksta į vieny
bę (monizmą arba panteizmą).

Šią nuomonę šv. Raštas visai 
atmeta ir tvirtina, kad nemirtin
gumas yra ne tiktai bendrinis, 
bet ir asmeninis, ši tiesa niekad 
aiškiai nebuvo iškelta nebibli- 
niame pasaulyje, nors ir nėra 
specifiškai apreikštoji tiesa. Tai 
kūrybinio pobūdžio tiesa. Ji 
reiškia, kad Dievas sukūrė nuo 
savęs priklausančius asmenis, 
tačiau turinčius dvasinio pobū
džio laisvę, kuri įgalina juos su
eiti į dialogą su Dievu, t. y. Jį 
pažinti ir pamilti. Taigi, meilė 
krikščioniška prasme netrokšta 
visiško susiliejimo su Dievu ir 
išnykimo Jame. Tai platoniško
jo Eros bruožas. Biblinė meilė

nims yra pabėgimas nuo tikro
vės, kad ji kliudo jiems domė
tis dabarties rūpesčiais. Priešin-

Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
sveikiname visus tautiečius, linkėdami nuolat gyventi 
ištvermės bei pergalės dvasia, dvelkiančia iš Kristaus 
kančioje subrandinto triumfo.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

busimas prisikėlimas

ląs virš biologinio gyvenimo. 
Tai pagrindinė šv. Rašto tiesa. 
Mintis, kad žmogaus dvasia gali 
būti biologinio gyvenimo pratę
simas, pasiliekąs gamtiniame 
pasaulyje, — yra visai nepriim
tina biblinių požiūriu, šv. Rašto 
pradžioje juk pasakyta, kad Die
vas sukūrė žmogų pagal savo 
“paveikslą ir panašumą”. Ry
šium su šiuo teF 
kad Dievas pai _ _____
žmogui. Tai reiškia^ pasak mo- gelis mintytojo. kuriems dvasios

amžinai būsime tuo, kuo savo 
reiškia galimybę amžino bendra- dvasioje Japome žemiškame gy
rimo bei komunikacijos, kuri iš
laiko asmens paskirumą.(...'

SUGRĮŠIM?
Pagal krikščioniškąją tradici

ją, amžinasis žmogaus likimas • 
nusprendžiamas mirties momen
tu. Tuo būdu ji išskiria pakarto
tinio gimimo (reinkarnacijos) 
galimybes. tuoja katalikų

Pakartotinio gimimo mintis tvirtinimas, kač

venime. Tuo būdu dabartinis gy-

visus mitologinius vaizdus, var- ri yra pats Dievas, kaip sako 
totus pamokslininkų žmonių Katarina Genujietė. Tai Jo šven- 
vaizduotei paveikti, yra abstul-' 
binančio akivaizdumo tikrovė. 
Kai mūsų varganos kūniškos bū
tybės, palikusios šią planetą ir 
dar būdamos pilnos žemiškųjų 
rūpesčių, atsidurs Trejybės aki
vaizdoje,—aiškiai pajus tai, kas 
jose nėra tyra, kaip sako prana
šas Izaijas: “Vargas man, nes 
esu žmogus suteptom lūpom”. 
Tada giliai pajusim, kiek mes 
tebesam kūniški, pasinėrę že
miškajame gyvenime ir, kaip sa
ko Katarina Genujietė, pulsime 
dieviškon ugnin, trokšdami, pa
sak šv. Pauliaus, kad būtų sunai
kinta nemirtingume visa tai, kas 
mirtinga.

Tiktai didieji mistikai, kurie.

tumas, kuris kaip ugnis degins 
sielą ne tam, kad ją sunaikintų, 
bet kad ją perkeistų. Juk Dievas 
myli savo Sūnų. Einant į Tėvo 
namus, reikės mums tapti pana
šiais į jo Sūnų.

LAIMES BŪSENA
Trečia tiesa yra ta, kad kar

tą perėjusi skaistinhną, siela pa
siekia laimę. Toje vizijoje mū
sų sielos pagaliau atras poilsį 
virš visų abejonių, svyravimų 
bei nerimų. Tasai poilsis nebus 
sustingimo laikysena, o nuolati
nai atsinaujinantis atradimas 
dieviškųjų gelmių, kurių neįma-
noma išsemti.

Visdėlto ir si*TVMalUVt A »*V MUMU VAIVAI V. JI Al A1O VliVCAJL^ AUAlV^ < ItTUVlVV JU. OAV

.) venimas įgauna draminę įtam* kaip tvirtina Katarina Genujietė, dieviškąją viziją.
pą. Jis mums duodamas tam. bus perėję šiame gyvenime vi- laukimu, būtent,pą. Jis mums duodamas tam. bus perėję šiame gyvenime vi- 
kad pripildytame jį kiek galint sas skaistinančias kančias, — 

pasieks Dievo viziją šiek tiek pa
siruošę. O mums, varganoms bū
tybėms, dargi labai kūniškoms.

daugiau meilės, nes dėl jos būsi
me teisiami.

SKAISTEJIMAS
akcen- prie stulbinančio garbės spindė- 
i, yra jimo. Tai pareikalaus didelės ir 

nas ana- gilios mūsų perkaltos — skaisti-

itent, kūno prisikėli
mo, kuris yra susietas su Kris
taus grįžimu. Kitaip sakant,

pasaulį jis pajudin 
pabaigoje. Tuonu 
bus atnaujinta ir

(Nukeltai

la
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VATIKANO SANTYKIAI SU MASKVA
Paskutinis caristinės Rusijos 

ambasadorius prie šventojo Sos
to Aleksandras Lyssankowskis 
vos spėjo 1917 m. įteikti Šven- 
ta|am Tėvui savo skiriamuosius 
rastųs, kai prasidėjo “spalio re
voliucija” Rusijoje ir Leninas 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Vatikanu. Tik pusei šim
to metų praslinkus, dabar vėl 
pirmą kartą oficialus Vatikano 
atstovas, viešųjų bažnytinių rei
kalų skyriaus pirmininkas ar- 
kiv/ Casaroli, apsilankė Mask
voje ir ten pasirašė branduoli
nių ginklų sutartį. Šalia to ofi
cialaus žingsnio, arkiv. Casaroli 
betgi turėjo ir neoficialius susi
tikimus tiek su Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų viceminis- 
teriu, tiek su religijos ir kulto 
reikalus tvarkančiais pareigū
nais bei su Ortodoksų Bažnyčios 
atstovais. Pagal oficialius pa
reiškimus, buvo pradėtas tam 
tikras dialogas ir užmegzti kon
taktai. Greitu laiku, aišku, nega
lima laukti vaisių, tačiau yra vil
ties, kad santykiai ir toliau bus 
palaikomi — gali būti surastas 
tam tikras “modus vivendi”. Pa
saulinės spaudos ir kaikurių 
Amerikos lietuvių laikraščių pa
skelbtos žinios apie pasitarimų 
temas, pasiektus rezultatus bei 
gautus pažadus yra perankstyvi 
spėliojimai ar žurnalistu fanta
zijos padaras.

Pastarieji dešimtmečiai
Visdėlto įdomu pažvelgti, 1 • • Y T > • W i > • •

niai šioje srityje buvo padaryti 
jau netrukus po revoliucijos per 
tuometinį Vatikano nuncijų 
Lenkijoje arkiv. Ratti, kuris vė
liau buvo išrinktas popiežium 
Pijum XI-ju. 1919 m. kovo mė
nesį Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Gasparri padarė 
pirmąjį oficialų žingsnį, telegra
ma kreipdamasis į tuometinį už
sienio reikalų ministerį čičeri- 
ną, gindamas tikinčiųjų teises 
Rusijoje. Trejiem metam pra
slinkus, kitas Vatikano atstovas 
— kardinolas Pizzardo susitiko 
su ministeriu čičerinu Ženevo
je ir jam įteikė memorandumą, 
prašantį leisti laisvai išpažinti 
religiją Rusijoje ir sugrąžinti 
atimtas bažnyčias tikintiesiems. 
Pasekmių, aišku, nesusilaukta.

Popiežiaus Benedikto XV ir

Pijaus XI laikais Bažnyčia ban
dė bent materialiai padėti tikin
tiesiems Rusijoje ir 1922-24 m. 
pasiuntė tenai savo komisiją, 
kuri po dvejų nepilnų metų 
veiklos buvo priversta * palikti 
Maskvą. Bandė ir pati Rusija su
rasti “modus vivendi”. Pvž. so
vietų ministeris Litvinovas su
sitiko su nuncijum Pacelli Ber
lyne. Nepavykus susitarti, Baž
nyčios persekiojimas Rusijoje 
paaštrėjo. Veik visa Katalikų 
Bažnyčios hierarchija Rusijoje 
buvo sunaikinta, tik Lietuvoje ir 
Latvijoje dar iki šiol išliko tam 
tikri administraciniai organai.

Ilgainiui padėtis dar labiau 
pasunkėjo, ir popiežius Pijus 
XI 1937 m. oficialiai pasmerkė 
ateistinį komunizmą savo en
ciklika “Divini Redmptoris”. 
Lygiai ir Pijus XII įvairiomis 
progomis kėlė sunkią tikinčiųjų 
padėtį Rusijoje ir pasmerkė ko
munistų vykdomą religijos per
sekiojimą.

Dabartiniai pokalbiai
Nauja era Vatikano santy

kiuose su Maskva prasidėjo po
piežiaus Jono XXIII laikais. Po 
oficialių pasikeitimų sveikini
mais su Chruščiovu 1963 m. Jo
nas XXIII priėmė Vatikane 
Chruščiovo žentą Adžiubėjų su 
žmona. Tuos santykius tęsia ir 
dabartinis Popiežius Paulius VI. 
Keliais atvejais Paulius VI su
sitiko su sovietų užsienio reika
lų ministeriu Gromyko pirmiau
sia Niujorke ir porą kartų Vati
kane. Ypatingo dėmesio susilau
kė Sovietų Sąjungos prezidento 
Podgorny apsilankymas Vatika
ne. Nors tomis progomis dau
giausia buvo kalbama taikos ir 
tautų bendradarbiavimo klausi-

tis“GoeteborgHandels-och Sjoe- 
farts-Tidning” kovo 19 laidoje. 
Retai kada pastaraisiais metais 
buvo galima išgirsti šiame kraš
te tokĮ blaivų ir kritišką balsą, 
kaip čia minimas Nilso Uthorno 
straipsnis. Gerai susipažinęs su 
dabartine Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos būkle švedų publicistas 
aliarmuoja savo krašto visuome
nę, kad Baltijos kraštai labai 
smarkiai rusinami. Nemalonu,
— rašo jis, — kad oficialioji 
Švedijos laikysena esanti tokia 
šalta kaip tik dabar, kai Mask
va daug jautriau reaguoja į va
kariečių kritiką.

Visuomenės laikysena
Pats autorius jau pora kartų 

lankėsi okupuotos Baltijos vals
tybėse, pažįsta baltiečių spaudą, 
turi susirinkęs žinių tiek iš Šve
dijoj gyvenančių baltiečių, tiek 
iš komunistų. Jis pastebi, kad 
išeivijoje baltiečiai išleidžia 
daug laikraščių, tik toji spau
da švedams nepaskaitoma. Jis 
mano, kad būtų gera, jei baltie
čiai drauge sugebėtų išleisti vie
ną didelį leidinį švediškai, 
skelbtų, kas vyksta Baltijos 
kraštuose, ir tokiu būdu mėgin
tų pabudinti miegančią Švedi
jos viešąją nuomonę.

Bet ir pats autorius abejoja, 
ar šiandien atsirastų daug šve
dų, kurie tokį baltietišką leidi
nį* skaitytų. Švedijoje gyvenan
tys baltiečiai tvirtina, kad to
kių švedų beveik neatsirastų. 
Tokia pesimistinė nuomonė ir 
pačiam švedų publicistui atrodo 
pagrįsta.

Svetimųjų ponų užvaldytom 
tautom sunku būti išgirstom, 
ypač jeigu jos neturi pasaulyje 
jokių užtarėjų. Kur gi šiandien 
toks laikraštis, kuris pirmame 
puslapyje skelbtų Baltijos tau
tų tragediją, turėtų drąsos ir 
kantrybės skaičiuoti jų nelais
vės metus?

Kritikuoja spaudą
Nils Uthorn kritikuoja švedų 

laikraštininkus, kad jie visiškai 
nesidomi Baltijos kraštais, nors 
Estiją ir Latviją jau galima lan
kyti nuo 1965 metų, o Lietuvą
— nuo 1967. Švedijos baltietiš- 
kasis komitetas nuo 1940-jų me
tų nepavargdamas mėgina in
formuoti apie išeivių ir ju pa
vergtųjų kraštų gyvenimą.* Va
dinasi, žinių netrūksta. Autorius 
atkreipia dėmesį į tai, kad vie
našališkai puolamas amerikie
čių imperializmas, bet nenori-

Visai pamiršo Baltijos valstybes?
Įsidėmėtinas žurnalisto Uthorno straipsnis švedų spaudoje

ma matyti rusiškojo imperia- Juk paprastas darbininko atlygi- Kokiomis jėgomis remiasi ru- 
lizmo; skelbiamas pasipiktini- nimas vidutiniškai nesiekia 100 sinimas? Net oficialioji statis- 
mas smurto reiškimais kitoje rublių. Vidurinės kokybės vyriš- tika rodo, kad mišrios vedybos

Europos dalyje.
Žinių šaltiniai

Toliau autorius nurodo, kad 
apie tikrąją padėtį Baltijos kraš
tuose galima susidaryti gana ge
rą vaizdą iš to, ką paskelbia 
sovietiniai šaltiniai ir ką nuty
li. Kitas svarbus žinių šaltinis 
— tai laiškai. Be abejonės, so
vietinė laiškų cenzūra esanti 
griežta, bet ji, anot Uthorno, 
nevienodai pasireiškianti. Kai
kurių asmenų pavardės yra są
rašuose, jų visa korespondencija 
tikrinama. Kitų laiškai patikri
nami tik atskirais atvejais atran
kos būdu. Cenzūrą, kaip ir ki
tus sekimo darbus, tvarko KGB 
vyriausioji būstinė Maskvoje. 
Bet ir .šiame darbe pasitaiko 
spragų. Kaikurie cenzoriai pra
leidžia užsienin net labai kom
promituojančius laiškus. Kar
tais jie taip daro, norėdami pa
spęsti pinkles. Bet ir jų tarpe 
pasitaiko tokių, kurie pačios 
santvarkos nekenčia. Yra atve
jų, kad pats cenzorius pabrau
kia atskiras laiško vietas ar sa
vo ranka prirašo: “tikrovėje 
dar blogiau”.

Jeigu laiškai cenzūruojami, tai 
spaudiniai visiškai nepraeina. 
Autorius nurodo, kad jis mėgi
nęs savo korespondentui Vilniu
je pasiųsti apdraustu laišku vi
siškai nieko su politika nesusi
jusių “Amnesty International” 
brošiūrų. Tos brošiūros pražuvo- 
be pėdsakų, visi pajieškojimai 
nedavė jokių vaisių.

Dangoraižiški muitai
Apie dovanų siuntinius Švedi

jos baltiečiai karčiai atsiliepia 
kaip apie sovietų lupamus “dan- 
goraižiškus muitus”. Režimas 
pelnosi ne tik iš užsieninių gė
rybių. Oficialus lupikavimas 
vyksta ir kitokiomis formomis. 
Neseniai mokestis už užsienio 
pasą padidintas iki 400 rublių 
(maždaug 400 dolerių). Padavus 
prašymą jam gauti, reikia iš 
anksto įmokėti 40 rublių, kurie 
pražūva, prašymą atmetus. To
kie atmetimai labai dažni. Jau 
vien dėlto daug kas nenori ri- ___ ;x • • • - • • t 1 • •

liam bute, kuriame neužsižiebs 
šviesa ir nebus reakcijos, žinok, 
gyvena tavo jieškomasis...

“Fašistai”

autorius sukritikuoja seną Bal
tijos valstybių laisvės priešų 
triuką šmeižti jas buvus fašisti
nėmis. Tikrovėje jos nesiskyrė 
nuo kitų mažų ar vidutinių Rytų

giau, negu Švedijoj. Sviesto kg sitarnauja valdininkų antplūdis, se nė-pėdsako tolio'antišemitįž- 
Nė žodžio vietine kalba nepra- mo, koks jis dabar Sov. Sąjun- 
mokę jie užima vietas. Režimas goję. Vien dėlto, kad praeityje 
visą atsakomybę nori suversti demokratija nebuvo tobula, ne- 
pramonėjimo vyksmui. Auto- " ...
riaus nuomone, tai netikra prie
žastis, kuria užsienio stebėtojai 
be reikalo patiki. Tai matyti, 
kad ir iš tokio pavyzdžio.

Mažame estų miestelyje Voe- 
ru, grynai kaimo aplinkoje, pa
statyta milžiniška prietaisų ga
mykla. Visuomenės ūkio požiū
riu — tai gryna nesąmonė, nes 
gamybinę žaliavą reikia įvežti iš 
Rusijos, o pagamintąją produk
ciją vežti atgal į Rusiją. Ekono
miškai labiau apsimokėtų tokią 
gamyklą turėti kur nors Pskovo 
srityje. Tačiau kada išaiškėja, 
kad visi gamyklos darbininkai 
ir tarnautojai be išimties yra ru
sai, tada pasirodo, kad toks ne
ūkiškas planavimas turi savo pa
grindą. Panašių pavyzdžių, auto
riaus žiniomis, esama Lietuvoje 
ir Latvijoje.

Rusai — privilegijuoti
Rusai yra privilegijuoti, skirs

tant butus, kurių labai trūksta. 
Apgriuvusioje senoje miesto da
lyje prie įėjimų daugiausia ma
tyti baltietiškos pavardės, kai 
naujai pastatytuose priemiesčių 
geresnės kokybės butuose be
veik išimtinai rusiškos pavar
dės. Kaip vidunaktį tokiame ru
sų kvartale surasti baltietį? Hu
moristai pataria tokį būdą. Rei
kia, girdi, kieme kiek balsas lei
džia garsiai rusiškai susikeikti: 
kodėl tu šioks-toks “po matuš- 
ku” manęs neįsileidi! Vieninte-

Simo Kudirkos žygis knygoje
ALGIRDAS GUSTAITIS

pažangos šioje srityje, sunku pa
sakyti, tačiau iš viso aiškėja, kad 
Sovietų Sąjunga turi nemažo in
tereso santykius palaikyti ir 
plėsti. Tai patvirtina ypač Ka
talikų Bažnyčios santykiai su 
Maskvos. Ortodoksų Bažnyčia. 
Čia dialogui vadovauja Vatika
no krikščionių vienybės sekre
toriato vadovas kardinolas Wil
lebrands, kuris palaiko dažnus 
ryšius su Leningrado metropo
litu Nikodemu, tvarkančiu Or
todoksų Bažnyčios santykius su 
užsieniu. Visa tai nebūtų Įmano
ma be Maskvos pritarimo. Kor.

(Atkelta iš 1 psl.)
gus ir ne kita žemė. Tai bus tas 
pats mūsų dangus ir ta pati že
mė, pajudinti dvasios energijos, 
lyg ir ugnies, kuri reiškia ne 
sunaikinimą, o atgaivinimą.

SMALSUMAS
. Smalsumo požiūriu visa tai, 

ką krikščionybė sako apie po
mirtinį gyvenimą, nenustebina. 
Kitose religijose yra daug dau
giau pasakojimų apie mirusiųjų 
gyvenimą nei Apreiškime. Ir 
jeigu jieškotume smalsumą pa
tenkinti, tektų nusivilti. Kristus 
atėjo ne tam, kad patenkintų 
mūsų smalsumą. Atsimenu, J. 
Guitton kartą citavo lordo Hali- 
fakso žodžius. Mat, pastarasis 
buvo paklaustas: “Ką jaučiate 
galvodamas apie savo mirtį?” 
Halifaksas atsakė: “O gi nepa
prastą smalsumą!” Tai tipiškai 
angliška. Kelto siela gyvena 
harmonijoj su anapus. Jai riba 
tarp šiapus ir anapus yra linkusi 
beveik išnykti. Viduržemio jū-

ros srities žmonės mėgsta aiš
kesnius kontūrus. Smalsumas, 
j ieškąs mirties slėpinio, nėra at
mestinas, tačiau krikščioniškasis 
Apreiškimas ne tam skirtas. (...)

LAUKIANTIS KRISTUS
Mūsų atsakymas apie gyveni

mą anapus yra šis: Kristus jame 
viešpatauja ir iš mūsų telaukia 
vieno dalyko — pasitikėjimo, 
jieškančio slėpiningojo pasau
lio, kuris pagaliau nebėra toks 
jau slėpiningas, nes tasai pasau
lis yra Jis pats — Kristus. Per
žengę baiminantį šio pasaulio 
slenktį, rasime Jį. Nesijausime 
svetimi nežinomame pasaulyje, 
nes Jis ten bus. Tai tas pats, ku
rį mes pažinome ir pamilome. 
Tuo momentu rasime Jį, lau
kiantį (tai Jis pats sakė) ir pasi
ruošusį įvesti mus į savo Tėvo 
namus, kurių paruošti Jis iške
liavo. (Iš veikalo “La Resurrec
tion”; Ecclesia, 1969. IV. Ant
raštės — “Tž” redakcijos).
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Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVANAS

Vienos apylinkės laisvės kovos,- būdingos ir visai Lietuvai
tikrai pavojinga. Ypač buvo 
priešingi Baltinis su mjr. And- 
riūnu. Juos palaikiau ir aš. 
Trumpai visi pasitarę, vienas 
kitą įtikinom, kad tegalime pa
imti ginklus nuo pasienio, kai 
jie bus šioje Dauguvos pusėje, 
ir tik vasario mėnesi. Kai bus 
tie ginklai arti pasienio, mes 
galėsime prieš kokią dieną ten 
pasiųsti sargybas. Jei būtų ten 
vokiečių, t.y. koks nors įtarimas, 
tai mūsų vežėjai nepasirodytų, 
žodžiu, norėjome būti saugūs ir 
mes, ne tik jie. Kapitonas pa
siūlė vieną paėmimo vietą neto
li Taboro pas savo gimines. Vie
ta buvo priimtina, nes jau Lie
tuvoje, buvusioje Kuršo dalyje. 
Iš čia pat esančių šokiuose imb- 
diškių paaiškėjo, kad jie žinojo 
tą ūkį ir savininką. Beliko sku
biai iš Dumblynės atsivežti tą 
mjr. Puodžiaus atsivežtą ūkinin
ką Joną ir supažindinti, nors ir 
slapyvardžiu. Kartu buvome nu
matę ir vieną antazaviškį: jei 
vienas tuo metu negalėtų, tai 
kitas atvyktų. Ginklus paimti 
buvo sutarta per 3 kartus, o mo
kėjimui pinigus tikėjomės su
pirkti Vilniuje ar Varšuvoje už 
tas tošines vokiečių markes, 
skirtas Ostlandui. Už* kokią su
mą tuo metu buvo sutarta, šian
dien neprisimenu, bet rusų pu
siau automatiniam šautuvui ga
lėjo būti 2-3 aukso rubiai.

*) žmonės skiria latvį ir latvinin- 
ką. Jiems latvis yra ev. liuteronas iš 
Kuršo, o latvininkas — tame krašte 
gyvenąs, kurio tikėjimas arba jo tau
tybė nežinoma. Todėl latvininkas 
jiems yra latgalietis, taip pat Latvi, 
joje gyvenąs’lenkas, vokietis ar ku
ris kitas nelatvis, bet latviškai jau 
kalbąs žmogus. Ir apskritai niekas 
latviu nepavadins latgaliečio, nes jis 
katalikas ir nesijuokia iš lietuvių, 
nevadina lietuvio piktai leišiu. O 
leišis pakraščio latviams — visoks 
paniekos žodis, skiriamas kiekvienam 
katalikui, taip pat lietuviui, latga- 
liečiui, lenkui ir kiekvienam nesan- 
tuoktiniam vaikui. Nesantuokiniam 
vaikui leišio vardą pritaikė vietos 
pastoriai, nes jie nepripažino kata
likų bažnytinės santuokos, todėl 
kiekvienas katalikų vaikas pagal juos 
buvo nesantuokinis. Jam vartotas žo
dis “benkarts”, iš vok. Bankert ir 
“benkelš” pakeistas nauju — leišis, 
nes lietuviai buvo šioje apylinkėje 
katalikai, taigi ir nesantuokiniai. To
dėl kiekvienas padorus latvis saky
davo tik lietuvietis ir vengdavo saky- 
dviprasmiško leišio.

(Bus daugiau)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Darome pertrauką
Toliau buvo pradėta svarstyti 

taktika, kaip elgtis dabar su 
besislapstančiais bolševikais, jų 
įvairiais agentais ir plėšikais* 
nes mūsų policija ir teismai jau 
suvaržyti, surištomis rankomis. 
Bet šis pasitarimas buvo nu
trauktas, nes atvyko žmogus, 
kuris pranešė, jog latvininkai 
buvo paklydę, jų arklys netoli 
Vienasėdžių apsikirtęs koją, to
dėl jie prisikasę tik prie pirmos 
ryšio vietos ir likę nakvoti. Da
bar kvietė mūsų atstovus pasi
tarimui pas juos*. Trumpai pasi
tarę, išvykome visi latviškai kal
bą: mjr. Andriūnas, mjr. Puo
džius, Baltinis - įpėdinis, mano 
draugas iš Vilniaus ir aš.

Pas latvininkus
Pasiekėme latvininkus jau su

temus. Jų atvyko net keturi 
dviem arkliais: anksčiau minė
tas kapitonas, vienas atsargos 
majoras, o kiti du — atsargos 
leitenantai. Latvis majoras pa
sirodė senas mjr. Puodžiaus pa
žįstamas, kurio dabar nesitikėjo 
susitikti, kaip nesitikėjo ir lat
vis. Abu apsikabino ir pasibu
čiavo, nes 1919 m. jie abu sė
dėjo bolševikų kalėjime. Pasi
tarimas peršoko į jų abiejų va
dovaujamą gana* konkretų po
kalbį. Anksčiau, kai kvietėme 
tuos latvininkus, kapitonas buvo 
labai išdidus ir liepė parūpinti 
gerą vertėją, nes jie visi kalbė
sią tik latviškai. Antra, turįs bū
ti nors vienas majoras, nes da
bar jo laipsnis jau būtų taip pat 
majoro (1940 m. jam būtų laips
nį kėlę, jei nebūtų buvęs atleis
tas iš kariuomenės ir nerepat
rijavęs į Vokietiją). Dabar visa 
kitaip virto. Pats latvių majoras 
kalbėjo pakenčiamai ir lietuviš
kai, abiejų laipsniai jau sutapo, 
taigi, vėl nebuvo pažeminimo.

žemaitiškas latvis
Vienas jaunųjų latvių karinin

ku tikrai gerai kalbėjo lietu
viškai. Jį dėl visa ko majoras 
buvo pasiėmęs, jei susitikime 
reikėtų vertėjo. Ir šis numaty
tas vertėju kalbėjo žemaitiškai, 
mat, buvo gyvenęs iki 11 m; 
Žemaitijoje, nes tėvas latvis bu
vo vedęs žemaitę ir ten gyveno. 
Vėliau grįžo į Latviją, vaikams 
uždraudė ir su motina kalbėti 
leišiškai, visus vaikus padarė ev. 
liuteronais, net ir tuos, kurie 
buvo katalikais krikštyti. Taip 
jis tapo latviu, bet žemaitiškai

nebuvo užmiršęs; Rygoje skai
tydavo lietuviškas knygas, suti
kęs lietuvius kalbėjo su jais lie
tuviškai, nueidavo ir į katalikų 
bažnyčią, nors tėvo buvo nuves
tas konfirmuoti liuteronu. Su 
šiuo leišiškiu (taip save juokais 
vadino) vėliau LF teko daug 
kartų turėti susitikimų. Jis buvo 
tikrai nuoširdus mūsų talkinin
kas. Mūsų Baltinis nustebino ir 
latvius tokiu geru latvių kalbos 
mokėjimu, nes jį mjr. Indriū
nas tokiu pristatė latvinin- 
kams.*)

Dvi kliūtys
Mūsų pasitarimas su latvinin- 

kais susidūrė su dviem klausi
mais: mokestis už ginklus ir jų 
pristatymas iki tam tikros vie
tos. Besikalbant tuojau paaiškė
jo, kad tikrieji šių ginklų san
dėlininkai ir savininkai yra abu 
jaunieji latviai, o gal iš dalies 
ir tas majoras. Išdidusis kapito
nas tėra tikras spekuliantas ir 
pirklių jieškotojas, kuriam, ma
tyti, buvo pažadėtas tam tikras 
mokestis. Ginklai karo metu at
sitiktinai atsidūrė jų rankose, 
nes buvo raudonarmiečių su
krauti jų giminės klojimuose ir 
liko neišskirstyti dar dėžėse. Vo
kiečiams apie juos niekas nepra
nešė, tad norėjo kaip galima 
greičiau parduoti už aukso rub
lius arba dolerius, šveicarų fran
kus, švedų kronas.

Kodėl lietuviams?
Pasirodo, kad jie pirma norė

jo ginklus parduoti latviams, ir 
tai labai pigiai, bet nesurado 
pirkėjų, nes dar neturėjo dides
nio latvių slapto junginio. Liko 
tad lietuviai, kurie šiaip ar taip 
būsią laisvės kovos metu tikri 
sąjungininkai. O ginklus reikia 
iš tų vietų būtinai paimti iki 
pavasario, kol nepasikeitė ūkių 
savininkai, kol negrįžo repatri- 
jantai. Ginklų kiekis buvo įdo
mus: per 100 sunkiųjų rusų kul
kosvaidžių, per 500 pusiau au
tomatinių šautuvų, keli tūkstan
čiai granatų, šiek tiek minosvai
džių, minų ir tik apie 50.000 
šautuvų šovinių, keliolika na
ganų.

Priimtas pasiūlymas
Latvininkai norėjo, kad mes 

patys tuos ginklus pasiimtume. 
Deja, ginklai buvo už Dauguvos, 
netoli Gulbenės, Peledzės upe
lės tarpupelkiuose. Taigi, mums 
atrodė peftoli, kad galėtume ten 
siusti savo vyrus pasiimti, nes 
gabenti svetimiem iš ten buvo

je kainuoja šešetą kartų bran- daugiau krašto surusinimui pa- Europos valstybių. Ir nebuvo jo- 

— aštuonetą kartų brangiau.
Išnaudojami užsieniečiai

Eiliniams piliečiams užsiimti 
juodąja rinka yra griežtai drau
džiama, bet pati valstybė užsi
ima didžiulio masto spekuliaci
jomis. Visų pirma tokiu būdu 
norima gauti kiek galima dau
giau užsieninės valiutos. Tam 
tinka visos priemonės. Režimas, 
pavyzdžiui, nesitiki, kad patys 
baltiečiai mokėtų minėtą paso 
mokestį — manoma, kad oku
puotieji turi užsienyje turtingų 
giminių. Ir tas apskaičiavimas, 
rašo autorius, neapgauna. Viso
je eilėje Vakarų valstybių vei
kia bendrovės, kurios gražiai pa
sitarnauja sovietų finansiniams 
interesams.

Autorius nurodo konkretų pa
vyzdį iš Estijos. Per metus so
vietai pristato pardavimui apie 
600 savo pagamintų automobi
lių. Norintieji nusipirkti papras
tai turi laukti penkerius metus. 
Tuo tarpu užsienyje gyvenan
tiems baltiečiams pasiūloma ga
limybė nupirkti automobilį kaip 
dovaną. Antai, Švedijoje leidžia
mas estų laikraštis “Eesti Pae- 
valeht” vasario gale paskelbė 
vienos Stockholmo bendrovės 
apmokėtą pranešimą: “Sov. Są
jungoj parduodamas ribotas 
skaičius automobilių “Moskvič- 
408 IE.” Kaina — 13.493:70 
švediškų kronų.” Apskaičiuota, 
jog kasmet tokiu būdu “dova
nomis” sovietai gauna iš Švedi
jos mažiausiai 10 milijonų kro
nų. Be to, nėra jokios garanti
jos, kad nupirktos mašinos ar 
kitos dovanos tikrai adresatus 
pasiekia.

Rusinimas
Iš visų esamų blogybių betgi 

pati didžiausioji, autoriaus nuo
mone, tai smarkiai vykdomas 
Baltijos kraštų rusinimas. Ta
tai net turistų pastebima. Dar 
prieš porą metų suomių turis
tai, Talino gatvėse prakalbinę 
estiškai, išgirsdavo “nie panima- 
ju” iš ketvirto-trečio praeivio. 
Dabar jau tokį atsakymą atrė- V • * J _ _ •_• —

galima tautoms paneigti valsty
binės nepriklausomybės, nes ta
da labai mažai nepriklausomų 
valstybių Europoje beliktų.

Juo labiau tad šiandien nema
loniai jaučiamas oficialiųjų Šve
dijos sluogsnių šaltumas. Karo 
metu švedai rėmė norvegų lais
vės kovą, dabar remia laisvės są
jūdžius portugalų kolonijose. 
“Kuo mes padėjome baltiečių 
“miško broliams”, kurie vedė 
žūtbūtinę kovą su raudonaisiais 
okupantais dar ilgai po 1950 
metų?” —- klausia autorius ir 
atsako: “Niekuo”. Ir tęsia: “Kuo 
padedame pasipriešinimo orga
nizacijoms, kurios šiandien vei
kia Sov. Sąjungoje, tarp kurių 
bent viena savo programon įra
šė Baltijos tautų laisvę. Lygiai 
mažai.”

Išvada — sunaikinti
Reikia pridurti, kad Maskva 

šiuo metu yra žymiai jautresnė 
užsienio kritikai, negu anksčiau. 
Vakarų viešosios nuomonės su
darinėtojai tokiu būdu pražiop
so daug puikių progų.

Baigdamas savo ilgą straips
nį Nils Uthom pastebi, kad te
roro ir masinių deportacijų lai
kai jau praėjo* bet organizuota 
tautzudystė reiškiasi kitokiais 
būdais. Kremlius ir toliau siekia 
galutinai išspręsti baltietiškąjį 
klausimą ta pačia. prasme: su
naikinti tris mažas tautas.

A. Lembergas

Kažin ar užsienio lietuvius po 
II D. karo bus daugiau kas su
krėtęs, kaip Simo Kudirkos tra
gedija 1970 lapkričio 23 d.

Iš rusų laivo “Sovietskaja Lit- 
va” j JAV pakrančių sargybos 
laivą “Vigilant” Įšokęs lietuvis 
Simas Kudirka prašėsi politinės 
globos. Jo prašymas amerikiečių 
admirolų buvo atmestas, jis ati
duotas rusams, sumuštas ant J. 
A. V. karinio pakrančių sargy
bos laivo, suraišiotas ir ameri
kiečių laiveliu nuvežtas iki rusų 
laivo, netgi laivelyje jį rusams 
mušant, o amerikiečių kariš
kiams tylint.

Laikas nusineša daugelį svar
bių įvykių užuomarštim Buvo 
skelbta, kad per porą savaičių 
bus parengta S. Kudirkos įvykio 
reikalu knyga. Žinau, vienas 
spaudos žmogus norėjo parengti 
bent vietinių demonstracijų 
knygą, bet pagrindinės organi
zacijos nepritarė — esą nekliu
dykime centrui.

Rašytojas Jurgis Gliaudą ne
klausinėjo nei politinių organi
zacijų, nei jieškojo kitų pažadų 
ir ėmė galvoti apie Simo Ku-_ 
dirkos tragedijos knygą, kur pa
grindiniu autoriumi būtų jis, o 
ne kokio centro parinktas as
muo. Ir taip 1971 kovo 4 d. pas 
mane ant stalo atsirado knyga 
juodu viršeliu, raudonai šau- 
kiančiom penkiom raidė “SI
MAS”. Po autoriaus pavarde — 
fotostatinė nuotrauka Simo Ku
dirkos paskutinio rankraščio, jo 
įmesto iš rusų laivo į amerikie
čių karinį laivą:

My dear comrade. I will up down 
of rnssians ship and go with yon 
together. If is a possible please give 
my signal. I keep a sharp lookout. — 
Simas.

Šis Simo Kudirkos raštelis, 
pranešantis, kad jis rengiasi iš 
rusų laivo pasiekti amerikiečių 
laivą, dabar jau yra lietuvių 
tautos dokumentas, ryškiai pa
rodantis kokia santvarka yra to-

je okupuotoje Lietuvoje, kur už 
bandymą pasirinkti laisvę ar ki
tą gyvenimo santvarką, baudžia
ma kruvinu sumušimu,

Skaitai Jurgio Gliaudos “Si
mą” ir iš naujo prisimeni siau
bingus įvykius su mūsų narsiuo
ju Simu Kudirka:

Pagaliau tyla apsupo denius. Ne- 
beskardėjo šauksmai: “Help me! Oh, 
God! Comrades! God, help me!”

Sovietai ant sovietinio laivo taip 
pat nutilo, kažkas jau varė juos nuo 
denių, žmogaus medžioklė pasibai
gė, ir galingi, jūros žmogui pažįstami 
garsai staiga įžengė ant laivų denių, 
skelbdami didingą gamtos nesidomė- 
jimą žmogaus likimu. Tai buvo jūros 
teliūškavimo bučiniai į laivų šonus, 
tai buvo nuolatinis duslus ūžesys, 
ženklinąs laivą esant gyvą, tai buvo 
vėjo gaudulys antenų ir stiebų per
dengimuose ar vielų raizginiuose.

Burkalas stovėjo ilsėdamasis. Nors 
jis komanderiui Eustis tvirtino, kad 
šiose grumtynėse netinka veltis ka
rininkams, bet jis pats mušė Kudir
ką ir jam pačiam iš dalies teko di
riguoti medžioklės veiksmus, o ją 
baigiant vynioti pagautą auką į 
brezentą. Kaip visad jų sistemoje, 
jis turėjo rodyti pavaldiniams vir
šininkišką sumanumą ir atsidavimą 
pareigai” (152 psl).

Knygos 158-ni puslapiai bai
giasi Simo Kudirkos išdavikišku 
palydėjimu ir amerikiečių val
ties sugrįžimu į “Vigilant’’.

“Simą” gražiai išleido “Vil
tis”, 6907 Superior Ave.. Cle
veland, Ohio 44103, USA. Kaina 
— $3.00.

LEIDINYS APIE SIMĄ KUDIR
KĄ, kuriame surinkti visi JAV At
stovų Rūmų užsienio reikalų komi
teto apklausinėjimo duomenys, gau
namas nemokamai. Kreiptis šiuo ad
resu: Congress of USA, Committee 
of Foreign Affairs, House of Repre
sentatives, Rayburn House Office 
Building, Washington, D.C., 20515, 
USA Leidinio pavadinimas: “At
tempted Defection of Lithuanian 
Seaman Simas Kudirka”.

Velykų švenčių proga Vokietijojc likusių 
senelių ir ligonių vardu sveikiname visus geradarius, kurie 
savo aukomis bei kitais būdais gelbsti dainietėms, norin- 
čioms juos aplankyti su velykinėm dovanėlėm.

Toronto Lietuvių Moterų

Šalpos Grupė "Daina"

Stouffvilie Creamery" savininkai

sveikina visus bičiulius, pažįsta-

mus ir klientus šv. Velykų proga

A. S. VISKONTA1



Tautinės grupės, radijas ir televizija
Kanados dviejų kalbų ir kultūrų komisija apie tautinių gru
pių radijo, televizijos programas, stotis ir informacinius filmus
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SUNKIEJI TAUTOS BANDYMAI
R. MF.DFLIS

ši komisija padarė šešis pa
siūlymus šiais klausimais. Šie 
pasiūlymai tiesiogiai liečia tris 
federacines agentūras: The Ca
nadian Broadcasting Corpora-, 
tion (CBC), The Canadian Radio
Television Commission (CRTC) 
ir National Film Board (NFB). 
Šios agentūros — Įstaigos yra 
gana savarankiškos ir daro pra
nešimus parlamentui per vals
tybės sekretorių.

Kanados dviejų kalbų ir kul
tūrų komisija patyrė, kad kitų 
kalbų, išskyrus anglų ir prancū
zų, vartojimas radijo ir televi
zijos programose buvo aiškiai la
bai suvaržytas BBG (Board of 
Broadcasting Governors), CRTC 
ir CBC.

CRTC, kuri pakeitė BBG, yra 
vyriausia Kanados institucija, 
kuri duoda leidimus, reguliuoja 
visą viešą ir privačią radijo, te
levizijos, kabelio, televizinę auk- 
lėjimo-mokymo informaciją vi
soje Kanadoje. Jos tikslas yra 
aiškus: kad radijo ir televizijos 
programos praturtintų Kanados 
kultūrinį, politinį, socialinį ir 
ekonominį gyvenimą. Radijo ir 
televizijos programų taisyklės 
specialiai leidžia vartoti ir kitas 
kalbas (ne tik anglų ir prancūzų), 
bet Kanadoje duodamos progra
mos tik anglų ir prancūzų kal
bomis. šiaurės rajonuose yra 
programų indėnų ir eskimų kal
bomis. Tarptautinė tarnyba var
toja dar vienuolika kalbų trum
pų bangų radijo programose, 
bet jos nėra girdimos Kana
doje.

Kanados dviejų kalbų ir kul
tūrų komisija siūlo, kad CBC 
duotų ne tik anglų ir prancūzų, 
bet ir kitomis kalbomis progra
mas. Šitas siūlymas yra labai 
plačiai remiamas etninių grupių 
ir buvo iškeltas senato viesos in
formacijos komitete, kur buvo 
pasakyta, kad CBC turėtų svars
tyti etninių radijo programų 
perdavimą tam tikram laipsny
je, bent kol kabelinis televizijos 
tinklas labiau išplės. Kitomis 
kalbomis radijo programas per- 

. duoda tik privačios stotys.
Ketvirtoje knygoje praneša

ma, kad tikrinimo savaitėje 
1966 metais 50 radijo stočių per
davė 200 valandų programų 25 
kitomis kalbomis, iš kurių 85% 
buvo Kvebeko ir Ontario provin
cijose. Tose programose buvo 
daugiausia vartotos italų, vokie
čių, ukrainiečių ir graikų kal
bos. Visoms radijo stotims ga
lioja specialūs suvaržymai, lie- 
čią svetimų kalbų vartojimą. Ra
dijo stotys negali duoti progra
mų kitomis kalbomis ilgiau kaip 
15% savaitinio programos laiko 
be specialaus leidimo. Tokie lei
dimai tarp 15% ir 20% gali bū
ti išduodami tik po viešo apklau
sinėjimo, o leidimams tarp 20% 
ir 40% gauti turi būti specialus 
reikalas, be to, jie išduodami tik 
po viešo apklausinėiimo. Tokie 
leidimai yra duoti tik dviem Ka

nados radijo stotim: CFMB 
Montrealyje ir CHIN Toronte.

Nėra specialių taisyklių, ku
rios tvarkytų televizijos progra
mų perdavimą kitomis kalbo
mis. Be atsitiktiniu programų 
itališkai per CFCF-TV (Mont
realyje) ir CHCH-TV (Hamilto
ne), etninių grupių televizinių 
programų beveik nėra. 1966 m. 
tikrinimo savaitėje keturios tele
vizijos programos buvo perduo
tos kitomis kalbomis: italų, is
panų, portugalų ir lenkų. Jos 
buvo perduotos Kvebeko ir On
tario provincijose.

Kanados radijo ir televizijos 
programos svetimomis kalbomis 
buvo perduotos ne tų etninių 
grupių kalbai bei kultūrai išlai
kyti, bet tom gnipėm įjungti į 
Kanados gyvenimą. Taisyklės 
užtikrina, kad nė viena etninė 
grupė negali turėti radijo sto
ties ir kad nė viena radijo sto
tis negali būti skirta vien etni
nės grupės reikalams. Norima, 
kad kitomis kalbomis perduoda
mos programos padėtų klausyto
jams geriau suprasti anglų bei 
prancūzų kalbas, supažindintų 
su Kanados istorija, geografija 
ir valstybės santvarka.

Radijo ir televizijos progra
mų perdavimas etninių grupių 
kalbomis turi būti laisvas ir ne
gali būti varžomas išskirtinu 
nuostatų. Komisija siūlo, kad 
CRTC pašalintų suvaržymus, iš
skyrus tuos, kurie reikalingi ad
ministracinės ir teisinės atsako
mybės leidimams bei dviejų ofi
cialių kalbų programoms (siūly
mas 8). /

Komisija taip pat siūlo, kad 
CRTC ir CBC išstudijuotų bei 
nuspręstų, kaip geriau ir kuri 
radijo ar televizijos stotis užsi
imtų kalbų ir kultūrų palaiky
mu, įskaitant ir specialias pro
gramas per AM ar FM radijo 
stotis Montrealyje ir Toronte 
(siūlymas 10). Satelitinių siste
mų pajėgumas, kuris gali sukelti 
revoliuciją radijo ir televizijos 
programų perdavime, neturėtų 
pateisinti delsimo panaudoti da
bartinius išteklius.

Yra reikalingi tolimesni tyri
mai dėl anglų ir prancūzų kal
bomis perduodamų radijo ir te
levizijos programų'Įtakos tiems, 
kurie yra ne britų ir ne pran
cūzų kilmės. Komisija siūlo, kad 
tyrimai būtų daromi per CRTC, 
siekiant patirti kitų tautinių kul
tūrų poveiki į viešas bei priva
čias anglų ir prancūzų radijo bei 
televizijos stotis (siūlymas 11). 
Tokios programom-gali sudaryti 
nuomonę, kad skirtingų kultūrų 
palaikymas galimas ar net ska
tintinas.

Kanados pagrindinis filmų ga
mintojas yra Valstybinė Filmų 
Taryba (NFB). NFB yra kino 
filmų gamintojas federacinei 
valdžiai, kuris pavaizduoja Ka
nados gyvenimą kanadiečiams ir 
kitų kraštų žmonėms. NFB pa
gamina tokius filmus įvairiomis

Svarbus žingsnis arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byloj. S. m. sausio 21 — kovo 8 d. d. Tėvų marijonu vie
nuolyne Čikagoje vyko platūs liudininkų apklausinėjimai ryšium su arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla. 
Sv. Sosto deleguotas, Čikagos arkivyskupas kard. J. Cody paskyrė šiuos asmenis apklausinėjimams vesti: Čikagos 
vyskupą pagalbininką a. Abramowicz — vyriausiuoju teisėju, preL D. Mozerį — pagalbiniu teisėju, kun. E. Abro
maitį — pagalbinio teisėju <po kelių posėdžių jis iš šių pareigų dėl nesveikatos pasitraukė ir buvo pakeistas kun. 
V. Mikolaičiu), preL E. Smaza — tikėjimo gynėju, kun. J. Kuzinską — vyriausiuoju notaru, kun. P. Kelpšą — pa
galbiniu notaru ir kun. J. Rolek — pagalbiniu notaru. Teismas posėdžiavo 12 kartų ir apklausinėjo šiuos liudinin
kus: vysk. V. Brizgį, kun. J. Matulionį, MIC, L. šimutį, seselę Feliciją Rogalskytę, kun. K. Juršėną, kuris buvo 
prof J. Matulaičio mokiniu Petrapilyje, prof. A. Kučą, P. Pocytę, kuri J. Matulaitį prisimena iš Varšuvos ir Vil
niaus laikų, J. Košį, kuris atliko naujokyną, arkivyskupo vadovaujamas Fribourge, Šveicarijoje, kun. P. Czerniaws- 
kį ir Iron. K. Gečį. šie du pastarieji studijavo Vilniaus seminarijoj J. Matulaičiui vyskupaujant. Panašių posė
džių serija Varšuvoje, Lenkijoje, jau užsibaigė. Kiti posėdžiai dar tebevyksta Romoje, kur apklausinėjami po vi
są Europą išsisklaidę liudininkai. Beatifikacijos reikalais galima rašyti šiuo adresu: Very Rev. Joseph Dambraus
kas, M.I.C., 6336 S. Kilbourns Ave., Chicago, Ill 60629, U. S. A. Nuotraukoje: kun. V. Mikolaitis, prel. D. Mozeris, 
vysk. A. Abramowicz, kun. A. Nockūnas, MIC. Nuotr. V. Noreikos

Filmas antireliginėje propagandoje
Antireliginei propagandai ne

turint didesnio poveikio, kaip 
galima spręsti iš sovietinamoje 
Lietuvoje leidžiamos spaudos, 
bandoma jieškoti naujų būdų 
skleisti antireliginei minčiai, 
“vaduoti liaudžiai nuo religinių 
prietarų”. Paskaitos, knygos, 
brošiūros neranda žymesnio dė
mesio. Televizijos ekraną, jei 
nepatinka programa, galima iš
jungti ar' persukti į kitą kana
lą. Lieka dar filmas. Ir tas, jei 
tik propagandine ar pamokomą
ja idėja persunktas, neįdomus, 
masių nepatraukiąs. Tas pats fil
mas, " įmantriu siužetu, nuotv- 
kiais, meile, didingomis sceno
mis papildytas, mokamai ir “su -------------------- ;--------------------- 
kalbomis. Jie siunčiami Į už
sienį ir gaunami Kanadoje tik 
specialiai paprašius.

Komisija siūlo, kad NFB apie 
tai plačiau paskelbtų, o įvairių 
kultūrinių grupių organizacijos 
savanoriškai parodytų daugiau 
dėmesio ir panaudotų šiuos fil
mus savo nariams (siūlymas 12).

Komisija taip pat siūlo, kad 
NFB pagamintų filmus apie 
Įvairių Kanados kultūrinių gru
pių Įnašą bei problemas ir kad 
NFB gautų finansinę paramą to
kių filmų pagaminimui (siūly
mas 13). Canadian Scene

AL. GIMANTAS

skoniu” maskuojant pagrindinį 
tikslą, šiuo atveju antireligines 
nuotaikas, — jau gali būti pa
trauklus ir paveikus bent jau
nesniojo žiūrovo galvosenai.

Sovietinamos Lietuvos ekrano 
naujienoms skirtoje spaudoje 
gana plačiai rašoma apie naują
jį estų kino studijos paruoštą 
filmą “Paskutinė relikvija”, ku
rios siužetu naudota Eduardo 
Bornchio apysaka “Kunigaikštis 
Gabrielis arba paskutinės Brigi
tos vienuolyno dienos”.
■ Lifliandija. XVI amžius. Vie
name aristokratų name miršta 
senas riteris Risbiteris. Mirties 
patale jis savo sūnui Hansui pa
lieka dėžutę su šventąja relikvi
ja. Netoliese esančio vienuolyno 
kunigai suinteresuoti, kad relik
vija atitektų jiemsc.juk.tai su
teiks .jų vienudlynui--garbę ir 
galybę. Į tą kovą už relikviją Įsi
jungia daug žmonių, jų tarpe — 
pagrindinis filmo herojus Gab
rielis ir abatės auklėtinė žavio
ji Agnesė, Įsiliepsnojusi tarp 
jų meilės istorija. Priedo — di
dinga vienuolyno aplinka, slė- 
pingos viduramžių tvirtovės, 
spalvingi riterių drabužiai, gais
rai, gaudynės, nelygios driko- 
vos. Bet pagrindinis tikslas — 

parodyti ir demaskuoti tariamus 
bažnyčios žiaurius metodus, 
naudojamas visokeriopas prie
mones, net žmogžudybę, savų 
tikslų siekiant. Filmo herojai 
kovoja neva už laisvę ir gėrį; 
esą pasaulyje, kur tiek daug blo
gio, vien kilnumu grožio ir lais
vės neapginsi — už juos reikia 
kovoti. Herojus savo vietą su
randa tarp sukilėlių-valstiečių, 
kurie išgelbsti jo gyvybę ir jo 
meilę.

Galimas dalykas, kad filmo 
kūrėjai, įsibėgėję turimoje me
džiagoje, bus kiek užmiršę pa
grindinę antireliginę temą, nes 
kritikai pastebėjo, esą kartais 
atrodo, kad Įvykių egzotika — 
muštynės, gaudynės, gaisrai ir 
panašiai — užgožia herojų psi
chologiją.

Filmo- vaidintojų ir techniš
kų talkininkų pavardės — vien 
tik estiškos, latviškos ir rusiš
kos. Antireliginio pobūdžio fil
mui ši kartą neprireikė Lietuvos 
kino studijos talkos. Pagrindi
nės herojės Agnesės vaidmens 
atlikėja — I. Andrinė, kurios 
veido bruožai nuostabiai prime
na daugelio čia mėgstamą sim
patingąją Audrey Hepburn. Be
je, šis estų gamintas filmas bus 
rodomas ir kaikurių kraštų kino 
teatruose.

Lietuvių tautos kelias istori
jos eigoje buvo sunkus ir kietas. 
Amžinos aukos ir sunkios kovos 
mus grūdino ir auklėjo. Sunkus 
ir kruvinas istorijos kelias išauk
lėjo lietuvį savarankišką, užsi
grūdinusį ir kovojantį. Amžinas 
budėjimas laisvės sargyboje 
mus išmokė atsargumo ir pasi
aukojimo. Ilgos kovos su rusų ir 
totorių kunigaikščiais, ordinų ri
teriais ir jų kviestiniais svečiais 
mus rišo, jungė ir kėlė aukotis 
už savo žemę, už savas sodybas.

Nauji Maskvos valdovai ne
gali girtis Lietuvos žemėj savais 
nuopelnais. Ilgos kovos su Mask
va, nors ir mūsų kunigaikščiai 
ją pasiekdavo, ruso nepadarė 
mūsų draugu. Veltui stengiasi 
jie Įrodyti, kad Vytautas D. prie 
Žalgirio paklupdė kryžiuotį 
Smolensko rusų dėka. Smolens
ko pulkams vadovavo ne Mask
vos kunigaikščiai, o buvo Vytau
to valdose. Po Lietuvos padaliji
mo carai Lietuvos nesigailėjo — 
persekiojo Bažnyčią, švietimą. 
Buvo uždaromos mokyklos, 
spauda. Lietuvą smaugė murav- 
joviška kilpa ir čaižė kazokiška 
nagaika. Lietuvių Sibiro kator
gininkų etapai pažymi mūsų tau
tos kančios kelius. Taip mūsų 
“vyresnysis” brolis nešė kultūrą 
į Lietuvą ... Tik mūsų motinos 
vargo mokykla išugdė naujas 
gretas kovotojų, kurie ryžosi nu
kirsti nelaisvės grandines. Nebe 
reikalo V. Kudirka rašė Lietu
vos tilto prisiminimuos: sugriu- 
sit bevažinėdami savo darbo til
tais, o aš išliksiu, jei liks nors 
viena senoji dalelė.

Skaudūs tarptautiniai įvykiai 
sunkiai sužalojo mūsų šviesiai 
atgimusios Lietuvos nepriklau
somybės siūlą. Tūkstančiai žuvo, 
krito, liko nukankinti. Bet žino
kime: kur kapai, ten ir prisikė
limas. Raudonieji carai pralen
kė Muravjovą savo sadizmu, bet 
kiekvienas veiksmas susilaukia 
ataveiksmio. Žuvusieji partiza
nai yra gyvi mūsų tautoj, nors 
dar jiems nesupilti milžinkapiai.

Rytprūsiai yra pavyzdys (kla
siškas!) kolonijinio “meno”. Ru
sai per pirmą pasaulini karą pa
siekė Mozūrų pelkes, bet Samso-

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogu tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

novo ir Rennenkampfo. rusų ar
mijos žlugo Hindenburgo ir’ Lu 
dendorfo replėse, šiandien Prū
sija rusiškesnė gal už Rusiją. 
Nuo 1945m. kalba, vietovardžiai, 
švietimas — rusiški. Nors rusų 
ten nėra buvę nė 0,01%. šaukia 
jie prieš kolonijas, bet ant šimt
mečių žuvusių ir mirusių buvu
sių gyvenviečių kapų patys iškė
lė rusiškus užrašus,’ sakydami, 
kad čia nuo amžių rusai nešė 
kultūrą.

Minios, nulenkit galvas nau
jiems stabams, kuriuose slypi 
Jonas Žiaurusis, Katarina, Pet
ras Didysis.

Ką pastarieji planavo, tą, idė
jine skraiste prisidengę, įvykdė 
naujos imperinės Rusijos kūrė
jai.

INTERTRADE

EXPRESS CORP.
Anksčiau jums sakė, o da
bar giminės tai patvirtino. 
Užsakykite tik specialius 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS

Į LIETUVĄ
Jie yra geriausia dovana. Specia
lūs rublių pažymėjimai yra ketu
ris kortus vertesni už reguliarius 

rublius. Jūsų giminės galės nu
sipirkti, kg norės tik už dalį regu
liarios kainos — iš tikrųjų už 
ketvirtadali reguliarios kainos ar 

net mažiau. Kaikurie dalykai taip 

pigiai įkainoti, kad doleris pasi
daro vertas 10 rublių. Parašykite 

ar paskambinkite mums, mes iš
siųsime jums VISAI NEMOKAMAI 
mūsų nauję iliustruota katalogų. 
Jūs įsitikinsite, kod SPECIALŪS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI yra ge
riausia dovana. Pristatymas per 
3-4 savaites. Kaina: $2.13 už 
specialų rublį. JOKIŲ KITŲ MO
KESČIŲ. PILNAI GARANTUOTA. 
Galite siųsti betkuria suma.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street, Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010, USA.

Tel. 982-1530

Labai svarbu. Automobiliai 
tik ribotam laikui

MOSKV4Č 408 IE _ -$28Z5.0Q 
MOSKVIČ IE 412 .... $2995.00 
ZAPOROŽECZAZ 966 $1895.00 
Tik labai ribotas skaičius yra li

kęs, todėl nelaukite ir 
UŽSAKYKITE DABAR.

Mes taip pat priimame koopera
tinių apartamentų užsakymus.

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKAMŲ 
KATALOGŲ

Balandžio 6 d.
Taip ilgu ir nuobodu! širdyje 

tuščia, negaliu susikaupti. Nuo
latinis triukšmas, kalbos, juo
kai. Amžinas rūpinimasis vien 
skilvio reikalais. Nenustoją pa
sikalbėjimai apie normas, spe
kuliacines kainas, apie drabužių 
gavimą ir netinkamą jų padali
nimą ... Viskas kasdieniška, 
tuščia, medžiagiška... Jokios 
giedrios minties, jokio idealo 
siekimo. Jauti, kaip pamažu vis 
labiau grimsti į kažkokį dumb
lą, virsti gašliu, nepasotinamu 
gyvuliu...

Ko taip ilgu? Lietuvoje liku
sių giminių, pažįstamų? Gal 
stinga lietuviškų gamtovaizdžių? 
Susimąstau. Taip — ir ne! Ne
galiu suprasti ir suvokti ko il
giuos, ko trūksta mano nerims
tančiai sielai. Kasdien, rodos, 
kalbuosi vien tik savo gimtąja 
kalba, visur matau lietuviškus 
veidus, susitinku žmones, kurie 
tik lietuviškai šneka ir galvoja.

Tik išėjęs i miestą pajuntu 
vien griežtus, atsikišusiais smak
rais vokiečių veidus, riebius, ne
rūpestingus ir patenkfntus ame
rikiečius karius, išbalusius dar
bininkų vaikus ir vien griuvė
sius, griuvėsius... Kažkas su
galvojo cinišką posakį — girdi, 
tai “amerikoniška” statyba ... 
Tiksliai pasakyta, su tragišku 
humoru ... Bet iis pilnas kartė
lio ir siaubo... Ypač tiem, kurie 
patys pergyveno tą “statybą”...

Grįžtu vėl į stovyklą, kur vaiz
das “savas”, bet ir vėl širdyje 
tarytum kažkas nutrūksta. Ne- 
jučiomis pasineri vėl į tą patį 
nuobodulį, į laukimo nuotaiką.

Iš miesto sugrįžęs, randu ant 
stalo pakvietimą. Lietuviškai ir 
net angliškai esu kviečiamas į 
koncertą, žmona jau rengiasi, 
dabinasi. Pamačiusi mane, sku
ba susirūpinusiu balsu sušukti:

— Atvažiavo Tautinis An
samblis! Duoda didelę progra
mą! Renkis! Už valandos prade
da... jau žmonės renkasi sa- 
lėn!

Perbraukiu ranka per smak-

— Kažin, ar man reikėtų nu
siskusti?

— Skuskis, skuskis! Tik grei
čiau!

Bet aš, žinoma, buvau pirma
sis, kuris pabaigė puoštis... Iš
kilmingai Įžengėm jau pilnon sa
lėm Susiradom savo vietas. Ge
rai, kad vietos numeruotos — 
kitaip būtume kaklus ištiesę ir 
spokso j ę salės gale, šalia sėdi 
Bruknius. Jis pasisveikina, man
dagiai prieš žmoną atsistoda
mas. Moka, mat, spekuliantas 
viešoj vietoj elgtis.

— Tai pažiūrėsim, ką tas an
samblis parodys... Tiesa, ar 
girdėjote, kad sovietai atmetė 
anglų ir amerikiečių reikalavi
mus?’

Patvirtinu Brukniui, kad gir
dėjau. Tuo pat metu scenos už
danga atitraukiama. Jis dar spė
jo man pakuždėti, kad ir žmona 
išgirstų:

— Gavau elektrinių plyte
lių... Labai nebrangios...

Scenoje būrys žmonių. Jaunos 
moterys baltomis sukniomis. Už 
jų — vyrai juodais švarkais ir 
kaklaraiščiais. Iš salės į sceną 
pakyla stovyklos vyresnysis ir 
vertėjas. Praneša, jog atvyko 
Lietuvių Tautinis Ansamblis ir 
duos čia koncertą. Sveikina at
vykusius ir linki, žinoma, tik 
gero. Vertėjas išverčia kalbą 
pirmuose suoluose sėdintiems 
amerikiečių pareigūnams, ir 
abu dingsta, skystiems ploji
mams lydint.

Pasirodo frakuotas žilas diri
gentas ir grakščiai nusilenkia 
godžiai spoksančiai į apšviestą 
sceną publikai. Suskamba visa
da iškilmingas ir sielą pakeliąs 
Tautos himnas. Noriu ir aš gie
doti, bet jaučiu, kad choras tai 
atlieka žymiai geriau už mane 
ar kitus, bandančius prisidėti 
savo balsais. Dauguma salėje 
stovi tylėdami. Paskutiniam 
akordui nuskambėjus, daugu
mas bando sėstis, bet choras po 
pauzės užtraukia Amerikos him-

Iš kur jie išmoko ameriko
niškai? — šypteH žmona.

PRISIKĖLIMAS
Pb abiejų himnų uždanga vėl 

užtraukiama. Salėje kyla ūžesys, 
kalbos ir komentarai.

— Moterys su baltomis suk
niomis gražiai atrodo ... Mat, 
visos jaunos!

Tai nuskamba lyg su pavydu, 
bet tuoj grįžta i tikrovę. Prisimi
nusi Brukniaus prieš himnus pa
sakytus žodžius, ji per mane 
persilenkia jo pusėn.

— Tai plytelių turite?
— Taigi... Neblogos! šešių 

šimtų watų.
— Ar ir su šniūrais jas tu

rite?
— Taigi, ponia... Ir nebran

giai — tik 120 markių.
Matau, kad žmona susidomi 

— vadinasi, man nėra reikalo 
ir burnos aušinti. Ji už mane 
atliks derybas. Na, ir laiko netu
rėjau įsikišti į jų pokalbį, nes 
juodu iš abiejų mano šalių kal
ba, vienas antrą pertraukdami.

— Tai gal pirksim, Juozai?
Nespėjau atsakyti į jos nuta

rimą, nes atsidaro uždanga. Sce
noje vyrų choras.

Lietuviškos liaudies dainos, 
maršai. Liūdnos ir linksmos. 
Keičiasi viena po kitos. Po to 
išeina solistai ir aštuonios bal
tos, kaip angelai, merginos. Iš 
jų lūpų tiesiog į mane skren
da skambūs, lietuviški garsai. 
Aš gaudau ne tik jų motyvą, 
bet kiekvieną dainos žodį dė
duosi į savo širdies giliausią 
kampeli... Kad juos ten ilgiau 
išlaikyčiau. Tyliu ir neploju. 
Pertraukėlių metu Bruknius da
lijasi įspūdžiais anie koncerto 
programą, bet aš tylėdamas jau
čiu. kad manyje kažkas įtempta.

Pirmoji dalis baigėsi. Išeinu 
į koridorių parūkyti. Niekas ma
nęs nekalbina, todėl esu paten
kintas. Dainos mane kažkaip 
keistai nuteikė... širdis kaž
ko lyg džiūgauja, bet dar nega
liu suprasti ko? Juk teko girdė- 

1,0
kuo skiriasi. Galbūt jis, kaip ke
liaująs, moka labiau paveikti 

lietuvių jausmus. Neišsprendęs 
šio klausimo, grįžtu salėn.

Šį kartą scenoje būrys jauni
mo tautiniais drabužiais ir uni
formuotas amerikietis karys, 
kalbąs lietuviškai. Tai vaidini
mas su šokiais ir dainomis. Sė
džiu lyg prirakintas, neatitrauk
damas akių nuo spalvingo ir 
mielo vaizdo, ausys godžiai gau
do jau primirštas melodijas ... 
Ugningi šokiai, žaismas ir links
mumas kiekvieno veikėjo veide 
užkrečia ir mane. Jaučiu, kad 
širdis dreba. Sukandu dantis, 
norėdamas sulaikyti jos dūžius. 
Išdidumo kupinu žvilgsniu pa
žiūriu i pirmose eilėse sėdin
čius svetimtaučius.

“Štai, kaip puikiai gali šokti 
lietuviai!”

Scenoje vyrų grupė guodžia, 
ramina nusiminusią mergaitę. 
Jie visi scenoje žaidžia, juokau
ja, o jų melodija kažkodėl dras
ko mano žirdį.

“Nurimk, sesut, gana raudo
ti .. y

Toliau ir vėl —
“Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro 

langelį... čiūčiuoja liūliuoja 
ant mariu laivelis...”

Liūliuoja sykiu su apdainuo
jamu laiveliu ir mano įtempti 
jausmai. Akyse juntu ašaras. 
Antrame posme jau nebegaliu 
jų sulaikyti... Laimei, “ameri
konas” užtraukia: “Eisiu girion” 
— ir aš kiek aprimstu.

Mergaitė scenoje prabyla 
liūdnu balseliu apie skaudžią 
tremties dalią ir paliktus na
mus. Salė nuščiūva. Jaučiu, kad 
kiekvienas veikėjas pats junta 
pasiilgimą namų,savojo krašto... 
Ir kada choras skausmingai, il
gesingai klausia “Kur namas 
mūs?”, mano nervai nebeišlaiko 
ir vos sulaikau bekunkuliuojan- 
čįą raud^ stengdamasis nepa« 
rodyti kaimynams... Akys pa
čios lėtai srūva atausto ir jos 
anmoa ant nraKstienTĮ. irajun- 
i Žmonos ranką ant savosios.

ANDRIUS NORIMAS 
(Iš tremtinio dienoraščio)

Pažvelgiu į ją. Jos akyse taip 
pat blizga sidabrinės, tyros aša
ros. Visa salė pergyvena nostal
giją, savo mielo ir brangaus 
krašto pasiilgimą.

Tačiau scenoje vėl viskas virs
ta linksmybe ir triukšmu... Vėl 
šoka ir dainuoja. Išvykstant 
vaizduojamam užjūrio broliui ir 
linkint “Ilgiausių metų”, užsi
daro uždanga. Salėje kyla aud
ra. Apstulbinti žiūrovai ploja ir 
šaukia. Mano gi sieloje ilgesin
gas nuliūdimas pasikeitė 
džiaugsmingu pasitenkinimu. 
Dabar supratau, ko man stigo. 
Supratau, jog visi turime steng
tis, kad mūsų mielas kraštas vėl 
būtų laisvas, šis ansamblis savo 
šokiais ir dainomis jau kovoja 
dėl to. Jau įrodo visiem lietuviš
kos dainos gajumą!

Kai scenoje stovykla su gė
lėmis ir adresais sveikina an
samblio aktorius ir vadovus, jau
čiu, kad jiems to maža, nes nie
kas nemokėjo ir nemoka išreikš
ti padėkos jausmų už tai, ką te
ko pergyventi man ir galbūt vi
siems žiūrovams. Išeinant iš sa
lės, apima lengvas pavydas, pa
galvojus, jog ansamblio veikėjai 
taip dažnai dainose gali perkel
ti save į Lietuvos padangę...

Balandžio 21 d., Velykos
Aleliuja! Kristus prisikėlė!
Visame pasaulyje, visose baž

nyčiose gaudžia varpai, skelbda
mi Dievo Sūnaus prisikėlimą iš 
numirusiu. Ir gamta po ilgo, 
sunkaus žiemos miego pradeda 
atgyti. Iš po šaltos žiemos patalo 
keliasi dirvonai, stiebiasi į dan
gų šviesiai gležna žolytė, sprogs
ta lapuočių pumpurai. Gaivinan
tieji vėjai glosto pievas, šviesos 
šilumos šaltinis — saulė vis 
meiliau teikia žemei savo pa
laimintą gėrį.

Ir senas, ir jaunas giedrėja šir
dy, šviežios šilumos, naujų jaus
mų apimtas.

Iš šiltųjų kraštų grįžta paukš
čiai. Jie grįžta į savo senas gūž
tas ir lizdus, pradeda vėl perėti 
vaikučius. Su džiaugsmingu su
sidomėjimu seka žmogus griž- 
tančiųjų sparnuočių pulkus. Su 
pavydu palydi juos ir tremtinio 
akys...

Pabėgėlis godžiai seka viso
kias pasaulio apraiškas. Kartu 
su pavasario dvelkimu ir į jo iš
kankintą, išvargusią sielą at
klysta nedrąsios vilties pro
švaistė.

O gal ir aš, kaip tie paukščiai, 
kartu su tūkstančiais pasiilgu
sių savo namų tautiečių pa
trauksiu šiemet prie išsvajoto 
ir pasiilgto Nemuno, prie Duby
sos, Nevėžio krantų, prie šiau
dinės tėvų pastogės? Gal jau šį 
kartą galėsiu laisvai arti lauką, 
sodinti daržus, šienauti kvapioj 
lankoj?

Kad grįžęs beras tik griuvė
sius, lavonus, kapus — kiekvie
nas pagalvoja... Ir skausmas, 
pagieža sukausto smegenis, vien 
apie tai užsiminus. Bet vistiek 
siela veržiasi tėviškėn, traukia 
namo ten, kur augta, žaista... 
ten, kur dirbta, kentėta, besie
kiant sukurti laimingą tėvynės 
rytojų.

Mes trokštam sugrįžti; mes 
trokštam gyventi! Mes trokštam 
pavasariais tėviškę puošti... Ir 
juo skausmingesnis tas mūsų 
troškimas, nes žinom, jog tam
siosios jėgos mus tyko ir žiau
riai kvatodamos rengiasi trupint 
teisėtąjį mūsų siekimą. Vilioja 
jos mus, pažadėdamos viską at
leisti ... Bet mes nesiduodam 
klastingajam vyliui — žinom 
raudonojo slibino būdą ir pri
merktas jo akis, kuriose tik gel
tona mongolų klasta šaltakrau
jiškai blyksi...

Mūsų tikslas vienodas, tas 
pats likimas juk laukia visų. Tu
rime būti tvirti ir vieningi. Bet, 
Dieve, kaip klysta, kas šitaip 
galvoja! Tikrovėje esame tokie 
nykštukai. .. Ir pešamės nuolat 
dėl skiaute, dėl plutos! Kaip vie

nas antram pavydim garbės ir 
vainiko! Deja, šitas piktžoles 
rauti perdaug jau sunku mūsų 
tarpe! Jau pradedam juoktis iš- 
savo tautybės, dainų, papro
čių ... Paniekinam žilo senelio 
protingąjį žodį. Girtybė, suktu
mas, liežuvininkų menas per
daug jau įleido Šaknis į jauni
mą ir senąją kartą.

Vienybės, viens kito rėmimo, 
gerbimo ir meilės, pavasario 
meilės tarpusavio santykiuos 
nuolat mums trūksta.

Štai, garbinam Kristų, kurs 
kėlės, iš karsto, bet...’ sieloj 
ar jaučiam, kad šventė ir mūsų 
sieloj pasklido? Oi, ne — nevi
si...

Taip noriu sušukti visiems 
tiems tautiečiams — ką darot, 
kur einat?! Kam kiyžiuojat, 
kaip žydai Kristų, savąją tautą?

Taip šviesiąją šventę, simbo
linę visuotinio prisikėlimo šven
tę, aptempdo mintis ir tikrovė, 
kad vėl po visų tu giedriųjų 
maldų, pažadų ir vilčių ir vėl 
mes nugrimsim i dvokiantį me
lo, nesantaikos ir pavydo’pur
vą ...

O Tėvynė lauks, kaip laukusi, 
ir verks tarp lietuviškų pakelės 
kryžių paklydusių ir negrįžtan- 
čių savo sūnų, dukterų, kuriuos 
jau paveikė svetimas vejas...

Balandžio 23 d.
Nors Velykos jau praėjo, pa

kilimas dingo. Vėl nykus stovyk
linis gyvenimas ir kasdienos ru
tina viską glemžia. Bet manyje 
įvyko pasikeitimas. Pasiutusiai 
norisi dirbti savo tautos labui, 
jeigu jau nebeatgaunama vals
tybė ir jos laisvė.

Šiandien buvo steigiamasis 
stovyklos mokyklos susirinki
mas, kurin sukviesti visi buvę 
mokytojai. Nors anksčiau atsisa
kinėjau ir pats nejutau noro 
dirbti, bet dabar pasisiūliau mo
kytojauti. Mokslą pradės po Ve
lykų.

Ir už tai turiu būti dėkingas 
• aname koncerte išgirstoms gra
žioms ir mieloms mūsų tautos
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PROGRAMOS JAUNIMUI
Vilniuje pirmą kartą buvo suor

ganizuotas pasitarimas tema “Tele
vizija ir mes — jaunimas”. Jo da
lyviai — studentai, dirbantis jauni
mas, jaunimo bičiuliai ir Vilniaus te
levizijos šeštadieninės laidos jauni
mui “Jaunystė” redaktoriai. Pasita
rimo duomenis “Komjaunimo Tie
sos” vasario 21 d. laidoj paskelbė V. 
Juodakis. Jo teigimu, nuomonių skir
tumas tuojau iškilo dėl laidų kryp
ties: vieni reikalavo 60% laiko jau
nimo programose skirti darbo ir ga
mybos klausimams, kiti — dvasinio 
kultūrinio pasaulio ugdymui. Pasita
rimo dalyviai taipgi buvo nepaten
kinti, kad jaunimo problemas televi
zijos laidose sprendžia ne jaunimo at
stovai, bet profesoriai ir docentai, 
tepatiko jiems ir ilgos kalbos tele
vizijos ekranuose, nes čia pagrindi
nis dėmesys turi būti skiriamas vaiz
dui. Pirmenybę žodžiui galima duo
ti tik radijo programose. V. Juoda
kis pateikia esminius pasitarimo da
lyvių reikalavimus: “Jaunimas, pasi
rodo, pasigenda veiksmingu publicis
tinių laidų, kurios gvildentų patrio
tinio jaunimo auklėjimo klausimus. 
Būtinai norėtųsi turėti bent du įdo
mius komentatorius, kurie rodytų ir 
komentuotų mūsų šalies ir užsienio 
jaunimo gyvenimą. Nori matyti (o 
ne girdėti) laidas apie jaunimo tar
pusavio santykius. Tokioms laidoms 
siūlo sukurti pastovius herojus (kaž
ką panašaus į Petraičių šeimą, tik 
čia turėtų būti, pavyzdžiui, trys drau
gai ar draugės), kurie gvildentų 
draugystės, meilės, ištikimybės ir ki
tokius moralės klausimus...” čia 
tenka pabrėžti, jog Petraičių šeima 
yra populiariausia Vilniaus televizi
jos laida, humoristine forma kelianti 
įvairias problemas, daugiausia kas
dieninio gyvenimo trukumus. Pasak 
V. Juodakio, televizijos darbuotojai 
teisinosi: “Mes dėkingi už pastabas, 
sveiką kritiką, dėsime visas pastan
gas paįvairinti laidas. Bet kartu pra
šome mus suprasti — kol kas mūsų 
galimybės ribotos, techninės ir... 
profesionalios.” Į šiuos išsisukinėji
mus jaunimas atsikirto: “O mums 
nerūpi jūsų galimybės. Juk ir jūs 
nesidomite, kokia plunksna ir kokiu 
rašalu rašė P. Cvirka, kokiose rota
cinėse mašinose sukosi N. Ostrovskio 
romanas. Svarbu — ką jie parašė. Jų 
knygų neužversi ramia širdimi, nes 
įdomios. O žiūrėdamas neįdomią lai
dą, lengvai gali išjungti televizorių.

” Ir visos jūsų pastangos nueis per
niek ...”

AKADEMIKŲ POSĖDŽIAI
Lietuvos Mokslų Akademijos na

riai Vilniuje apžvelgė 1970 m. nu
veiktus darbus ir ateities planus. Ty
los minute pagerbus pernai mirusį 
a.a. T. Ivanauską ataskaitinį prane
šimą padarė vyr. mokslinis sekr. K. 
Meškauskas, žodį tarė šios instituci
jos vadovas J. Matulis. Mokslinių 
tyrimų tolimesniam plėtimui bu
vo skirtas popietinis posėdis. Juos 
nušvietė akademikų P. Brazdžiūno, 
V. Girdzijausko, V. Niunkos skai
tyti pranešimai. Diskusijose dalyva
vo akademikai A. Jucys, P. Zajanč
kauskas, V. Gudelis, nariai korespon
dentai J. Dagys ir J. Macevičius.

ATSTATYS BAŽNYČIĄ
K. Donelaičio palaikai po Tolmin

kiemio bažnyčios grindimis buvo ras
ti 1967 m., tačiau iki šiol šis pamink
linis pastatas tebėra neatstatytas. Pa
grindines kliūtis atskleidžia “Kultū
ros Barų” kovo laidoje paskelbtas 
Napalio Kitkausko rašinys “Naujieji 
duomenys apie Tolminkiemį”. Atsta
tymo projektą restauratoriai pradėjo 
ruošti jau 1960 m., nors jiems trūko 
išsamaus bažnyčios išorės ir vidaus 
vaizdo. Tada jie turėjo tik M. Biržiš-

LAIŠKAS IŠ KOLUMBIJOS

Religinis ir tautinis susikaupimas
Nors Bogotos lietuvių kolonija nė

ra gausi (su mažaisiais — 102 lie
tuviai), bet gerai susigyvenusi ir 
gražiai įsikūrusi vietinėse gyvenimo 
sąlygose. Vasario 21 d. visi gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę: pradžioje susirinko į lie
tuviškas pamaldas su tai dienai skir
tu pamokslu, o vėliau p. Kalėdų 
name susirinko papietauti ir pasida
linti įspūdžiais bei prisiminimais iš 
nepriklausomybės gyvenimo, nes 
kolonijoje yra asmenų, kurie akty
viai dalyvavo tautiniame Lietuvos 
gyvenime. Jaunimas, ypač mergaitės, 
pasipuošė gražiais tautiniais drabu
žiais, parodydamos kolumbiečiams, 
kad švenčiame ne paprastą lietuvių 
sekmadienį, bet tautinę šventę. Sa
vieji, ypač mažasis jaunimas, pama
tė tautinių drabužių grožį ir pradėjo 
domėtis labiau visu tuo, kas buvo 
gražaus ir savo nepriklausomybės 
gyvenime.

šis nepriklausomybės šventės 
trumpas minėjimas nepasibaigė su 
tomis trumpomis valandomis, ne' 
tos pačios dienos vakare atvyko | 
Bogotą kun. prof. St. Yla iš Vene- 
cuelos pasidalinti su tautiečiais re
liginėmis ir tautinėmis mintims. Se
kančias tris dienas vakarais visa ko
lonija susirinkdavo į lietuvių koply
čią pasiklausyti mielo svečio gilių to- 
dtių. Svečias tris vakarus nagrinėjo 
temas, kaip lietuvis savo religiniame 
gyvenime visuomet jungėsi su tauti
niu pradu, kaip mūsų religiniai pa
pročiai yra pilni tautiniu motyvų ir 
kodėl jie mums dabar ypatingai yra

HE įTvnu E
kos lietuvių spaudoje paskelbtą labai 
neaiškų F. Teznerio piešinį. Planus 
paspartino pernai Goetingene išleis
ta prof. dr. W. Hubatsch knyga “Ry
tų Prūsijos evangelikų bažnyčių isto
rija”, kurios puslapiuose buvo rastas 
Tolminkiemio bažnyčios fasado pie
šinys ir trumpas vidaus aprašymas. 
Paminklų konservavimo institutui 
paprašius daugiau duomenų, prof, 
dr. W. Hubatsch rekomendavo 1911 
m. Karaliaučiuje pasirodžiusį R. Prū
sijos meno paminklų konservatoriaus 
pranešimą “Bericht dės Konservą- 
tors der Kunstdenkmaeler der Pro- 
vinz Ostpreussen ueber seine Taetig- 
keit im Jahre 1910 an die Provinzial- 
kommission zur Forschung und zum 
Schutze der Denkmaeler in der Pro- 
vinz Ostpreussen”. Leidinio vienas 
egzempliorius buvo aptiktas 1970 m. 
pabaigoje Lietuvos Mokslo Akademi
jos archyve. Jame yra Tolminkiemio 
bažnyčios vidaus nuotrauka nuo alto
riaus į vargonų pusę. Taigi, restau- 
ruotojai dabar jau turi pagrindinius 
šios bažnyčios išorės ir vidaus duo
menis. Pasirodo, Tolminkiemio baž
nyčia buvo trijų navų: vidurinioji 
turėjo medinius skliautus, šalutinio- 
sios — lygias lubas ir galerijas, lai
komas keturių porų medinių masy
vių stulpų. Kada K. Donelaičio pa
minklinė bažnyčia bus atstatyta, N. 
Kitkauskas nepraneša.

RAUDONASIS KRYŽIUS
Tris dienas truko Vilniuje įvykęs 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Drau
gijos VI suvažiavimas. Narių ji da
bar turi apie trečdalį Lietuvos gy
ventojų — daugiau kaip milijoną. 
Centro komiteto pirm. D. Grybaus- 
kienės pranešimu, Lietuvoj veikia 
53 miestų ir rajonų, 649 apylinkių ir 
7.474 pirminės Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos organizacijos. Nariai rūpi
nasi gyventojų sveikatingumu, ligo
nių slaugymu, steigia medicinos se
serų biurus, organizuoja nemokamai 
kraują duodančius asmenis. Suvažia
vimo dalyviai centro komiteto pirmi
ninke perrinko D. Grybauskienę, pa
vaduotoju — R. Dobrovolskį, revizi
jos komisijos pirm. — V. Šatą. Eilei 
veikėjų buvo įteikti specialūs atžy
mėsimai.

ARKLIAI IR PLŪGAI
^Valstiečių Laikraščio” 33 nr. A. 

Meilus, aprašydamas vieno kolchozo 
ataskaitinį pranešimą, cituoja pensi
ninko skundą: “Turime daugybę ma
šinų, traktorių, kombainų, kitos tech
nikos. Modernios mūsų mechaninės 
dirbtuvės. Bet, va, arklio pakaustyti 
mūsų jaunimas nemoka...” Pasiro
do, susirgus senam kalviui, arkliai 
vedami kaustyti net į kitą rajoną, 
kur taip pat jau savo amžių baigia 
senukas kalvis. Daug vargo kolchozi- 
ninkai turi ir su arkliniais plūgais — 
senieji susidėvėjo, o naujų negalima 
niekur gauti. A. Meilaus nuomone, 
kaimo profesinės techninės mokyk
los turėtų ruošti ne tik visokius me
chanizatorius, bet ir paprastus kal
vius, mokančius plūgą sutaisyti ir 
arklį pakaustyti: “Juk žemdirbiai be 
arklio ir arklinių padargų vargu ar 
greitai galės išsiversti.”

MALIMO MUZĖJUS
Atnaujintame vėjo malūne prie 

Šiaulių atidarytas malimo muzėjus, 
kuriame sutelkti prieš tūkstančius 
metų naudoti įrenginiai: primityvios 
akmeninės trintuvės, stuopos, rastos 
kasinėjant miestus, senovinės dešim
tainės svarstyklės, vėlesnio laikotar
pio saikai, šiaudiniai krepšiai grū
dams ir miltams, įrankiai girnoms 
taisyti. Muzėjaus lankytojus su ma
limo procesu supažindina restauruo
to malūno vėjo sukami sparnai, dir
bančios girnos.

V. Kst.

prasmingi bei mieli. Mūsų religinis 
turinys yra visuomet pilnas gražių 
lietuviškų tradicijų ir netgi lietuvių 
kalbos išlaikymas tremtyje yra su
rištas su religija. Tos autoriaus min
tys buvo Bogotos lietuviams ypatin
gai savos, nes gerai žinome iš savo 
kasdieninio gyvenimo, kad mūsų ma
žieji paskutiniu metu netgi neturė
dami šeštadienio mokyklos per pa
maldas yra išmokę lietuviškai atsaki
nėti ir vėliau su ta pačia nuotaika 
vartoja lietuvių kalbą savo namuo
se ir netgi gatvėje susitikę su savo 
tautiečiais. Mielo svečio lankymasis 
ir taip nuoširdūs žodžiai buvo pri
imti su dideliu dėmesiu ir nuoširdu
mu, nes tai, ką jis mums kalbėjo, 
buvo taip sava ir išgyventa šioje 
tropikinėje žemėje.

Kun. prof. St Yla, viešėdamas sa
vaitę laiko, turėjo progos susitikti su 
pažįstamais iš nepriklausomybės lai
kų ir pasidalinti mintimis vakarais 
po konferencijų arba lankydamas 
šeimas. Atliekamomis valandomis 
svečias susipažino su Bogotos mies
tu bei jo apylinkėmis, su tropikiniu 
kraštu, aplankė kelis Bogotoje esan
čius universitetus, palygindamas su 
š. Amerikos universitetais; ypač do
mėjosi lietuvių įkurtomis pramonės 
įmonėmis bei jų veikimu.

Viena savaitė buvo pertrumpa, bet 
visi lietuviai turėjo progos pasikal
bėti tautiniais bei religiniais reika
lais, pasidalinti mintimis, pasikeisti 
nuomonėmis bei sustiprėti lietuviš
koje nuotaikoje. į • . ? . ..
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Malonus ir jauni seimininkai

puikioje Centennial salėje 
z/ (555 WELLINGTON Street,

Programoj: Montreal 10 Gintaras London, Ontario)

LONDON, ONT.
RINKIMAI. Remdamasis KLB 

krašto tarybos Rinkimų Taisyklių 
14, 19 bei 26 paragrafais ir Londono 
R. A. Rinkimų Komisijos 1971 m. ko
vo 28 d. nutarimu, pranešu, kad rin
kimų į krašto tarybą balsavimas vyks 
Šiluvos Marijos lietuvių parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E., London, 
Ont, sekmadienį, 1971 m. balandžio 
25 d.» nuo 9.30 v. r. iki 6 v.v. Londo
nas turi teisę išrinkti du atstovu ir 
todėl galima balsuoti tik už du pasi
rinktus iš keturių kandidatų. Balsuo
ti gali kiekvienas Kanados lietuvis 
nejaunesnis kaip 18 metų amžiaus, 
jei jam teisė nėra atimta KLB garbės 
teismo sprendimu ir jei jis šiuose 
rinkimuose nėra balsavęs kitoje vie
toje (galima balsuoti tik vienoje apy
linkėje). Balsavimo lapeliai bus iš
duoti balsavimo būstinėje atvykus 
balsuoti. Tai netaikoma 44 paragrafo 
atveju. Turintieji kokių neaiškumų 
gali į mane kreiptis telefonu: Br. Mi- 
sius 438-5744. Londono R. A. Rinki
mų Komisijai pasiūlyti Vyr. Rinkimų 
Komisijos patvirtinti keturi kandida
tai į krašto tarybą; Chainauskas Mi
ras, Daniliūnas Eduardas, Eimantas 
Algimantas ir Paulionytė Joana. 
Kviečiu visus Londono ir kitų vieto
vių, priklausančių šiai rinkiminei 
apylinkei, lietuvius gausiai šiame 
svarbiame balsavime dalyvauti, nes 
nuo to ateityje priklausys mūsų tei
sė rinkti savo atstovus ir tų atstovų 
skaičius.

Br. Misius,
Londono R. A. Rinkimų Komisijos 

pirmininkas
“BALTIJA” kruopščiai rengiasi sa

vo tradiciniam šokių vakarui, kuris 
šiemet yra sujungtas su koncertu. 
Programą atliks Montrealio “Ginta
ras”. Svečių laukiame iš toli ir iš 
arti. Salė labai puiki ir vietos labai 
daug. Atverkime savo širdis Londono 
jaunimui, o jis jūsų neapvils. “Bal
tijos” jaunimas darbuojasi kiekvieną 
savaitę, džiugina jautrios širdies lie
tuvius ir primena visoms tautybėms, 
kad lietuviška dvasia nėra užgesusi. 
Savo atsilankymu į šį vakarą mes 
paskatinsime jaunimą daugiau dirbti 
ir būti naudingais tėvynei ir žmoni
jai. Koncertas — šokių vakaras įvyks 
balandžio 17 d. Centennial salėje, 
555 Wellington St. B. K.

LIETUVIO DARBŲ PARODA. Va
karų Ontario universitete, Memorial 
Art Gallery, įvyko Jurgio Račkaus ir 
šiame universitete reziduojančio me
nininko Gino Lorcini aliuminijaus 
meno darbų bendra paroda. Meno 
kritikė Lenore Crawford apie šią pa
rodą palankiai atsiliepė, pabrėždama 
abiejų menininkų dėmesio vertus 
sugebėjimus. Abu naudoja tą pačią 
medžiagą, abu sugeba iš jos išgauti 
patrauklias spalvas, bet skirtingais 
metodais. Lorcini kuria kaip skulp
torius, o Račkus — kaip tapytojas. 
Abiejų kūrybą ji įvertino kaip intri
guojančią ir imponuojančią. — Jur
gis Račkus atvyko iš Lietuvos į Lon-

Winnipeg, Manitoba
WINNIPEGO APYLINKES RIN

KIMAI į KLB tarybą įvyks š. m. ba
landžio 25 d. parapijos salėje, 432 El
gin Ave. Balsavimo valandos — nuo 
8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p. Į krašto ta
rybą kandidatuoja: Juozas Demerec- 
kas ir Juozas Grabys. Visi tautiečiai, 
turį virs aštuoniolikos metų amžiaus, 
kviečiami balsuoti. Rinkimų komisija

PIRKITE TURTĄ LONDONE
Modemus geros statybos 8 metų mūrinis dviejų ougštų semi-detached 
dupleksas. Abi pusės vienodos po 3 miegamuosius, didelis salonas, val
gomasis kambarys, moderni virtuvė. Labai geroj vietoj. Visuomet išnuo- 
muotas. Prižiūrėjimo nereikia, nes nuomininkai už visko patys apsimoka. 
Atviras mortgičius. Pilna kaina tiktai $31,800.

Prošou rašyti: V. ORDAS REAL ESTATE REALTOR, 

1582 Allen Ave., London 35, Ont. Tel 455-2326

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS 4<TALKAM

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Darbo valandos: Mokame irt:

Lietuvių jaunimas Bogotoje, Kolumbijoje, prie lietuvių koplyčios 
prieš pamaldas

Jaunimas platina lietuviškas knygas: K. Aušrotaitė Londone, Ont., 
pardavinėja Kanados Lietuvių Dienos leidinį. Dešinėje — P. Dra- 
gūnevičius, nupirkęs jo net keletą egzempliorių savo vaikaičiams; 
kairėje — torontiškiai J. R. Simanavičiai Nuotr. Daniliuno

doną, Ont., prieš 37 metus, būdamas 
tik 6 metų amžiaus. Londone išėjo 
pradinį mokslą, o meną studijavo 
Ontario College of Art Toronte, Way
ne State University Detroite, o pas
kui — Paryžiuje, Prancūzijoje, kur 
išgyveno 10 metų.

STUDENTUI IŠ VOKIETIJOS at
vežti į jaunimo kongresą Londono 
studentai sugalvojo vispusiškai nau
dingą planą: jie platina lietuviškas 
knygas ir plokšteles, o gautą pelną 
įneša tos kelionės fondan. Tai tikrai 
labai girtinas sumanymas. Jei pelno 
tikslas būtų nurodytas atitinkamu 
užrašu platinimo vietoje, tai ne vie
nas dar ir paaukotų. — Kovo 28 d. 
pirmą sykį platino Londono parapi
jos salėje ir susilaukė reikiamo dė
mesio. Šį uždavinį pasiėmė A. Pute
lis, L. Keraitė ir E. Bersėnas. Su šia 
misija numato aplankyti ir kitas apy
linkes. Šiemet studentai labai gra
žiai reiškiasi.

STUDENČIŲ TKVARTETAS pa
kviestas meninio pajėgumo patikrini
mui, atrenkant meno vienetus šių 
metų programai Ontario Place To
ronte atlikti. Londono Folk Arts 
Council pirmininkė labai gražiai at
siliepė apie studenčių jiems atliktą 
programą, pažadėdama jas dar pa
kviesti ir pridėdama įvertinimą: 
“The girls are really great”.

BR. ZABULIONIS, Hamiltono 
“Talkos” kooperatyvo - bankelio įga
liotinis Londone, energingai ėmėsi 
darbo ir padarė gražią pradžią — 
per porą sekmadienių surinko apie 
$10.000 indėlių. Bankinį patarnavi
mą jis atlieka parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., sekmadieniais po 11 
v. pamaldų.

LIGONIAI Mačys dar tebėra St. 
Mary’s ligoninėje, o Kenstavičius — 
St. Joseph’s. P. Blažys jaučiasi vie
nišas Parkwood ligoninėje, 81 Grand 
Avenue. Jis numato čia pasilikti il
gesnį laiką ir labai džiaugiasi sulau
kęs lankytojų. Jis nevienam yra pa
dėjęs įvairiais atvejais, todėl tuo pa
čiu ir jam atsilyginkime. Jau grįžo iš 
St. Joseph’s ligoninės pasveikęs Gu
davičius ir iš Toronto ligoninės — 
Styga.

FOLK ARTS COUNCIL išrinko se
kančiai kadencijai valdybą. Pirmi
ninke antrai kadencijai išrinkta ta 
pati — energingoji P. Walden. Iš lie
tuvių perrinkta ir komitetan vėl įė
jo Daniliūnienė.

16-OSIOS LIETUVIŲ DIENOS lei
dinį dar galima gauti pasiuntus vie
ną dolerį šiuo adresu: Daniliūnas, 15 
Elmwood Ave. E., London 16, Ont. 
Parduodamas žemiau savikainos. Ge
ras prisiminimas tiek šventėje daly
vavusiam jaunimui, tiek ir jų tėve
liams. Leidinys gausiai iliustruotas 
ansamblių bei sporto komandų nuo
traukomis, dailininkų A. Galdiko ir 
A. Varno kūriniais. Jame atspausdin
ti ir B.,Brazdžionio bei L. Virbicko 
eilėraščiai, nuotraukos bei sveikini
mai Kanados ir lietuvių vadovaujan
čių asmenų. Yra Kanados L. Bend
ruomenės apylinkių ir lietuvių vers
lininkų adresai ir kitos naudingos 
informacijos. Metraštį puošia gra
žus Edm. Petrausko viršelis šios 
minties: nors ir po Kanados vėliava 
gyvename, bet mūsų širdyse lieps
noja lietuviškos trispalvės ugnelė, o 
mūsų viltys ir siekimai krypsta į 
baltą vytį, nors padangė dar ir niūri. 
Pr. Alšėnas “Nepr. Lietuvoje” apie 
leidinį šitaip atsiliepė: “šešioliktųjų 
Lietuvių Dienų Londone metraš
tis... tikrai gražiai išleistas ir ver
tas ne tik pavartyti, 
bet ir pasilaikyti savojoj 
tynoje”. Taigi, visiems 
domėti šiuo leidiniu. D.

perskaityti, 
knygų len- 
verta susi- 
E.

SAN NICOLAS vysk. Ponce de 
Leon šios vyskupijos generaliniu vi-

A. A. AGOTOS KĖŽINAITIENĖS 
mirties metinių proga kovo 27, šeš
tadienį, Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje buvo gedulingos Mišios. Po 
Mišių visi dalyviai nuvyko į Šv. Jo
no kapines, kur būva pašventintas 
Agotos ir Pijaus Kėžinaičių pamink
las. Pašventinimo apeigas atliko 
mons. dr. J. Tadarauskas. Pamink
las buvo pastatytas sūnų Vinco ir 
Juozo rūpesčiu. Po to visi buvo pa
kviesti p. p. Kėžinaičių bendriems 
pusryčiams į jų namus.

MERGAIČIŲ CHORUI “AIDAS” 
p. p. Senkai paaukojo $10. Už auką 
choras nuoširdžiai dėkoja. J. P.

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Švfežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

9.30 — 5 v. p.b. 
9 JO —5 v. p.p. 
9.30 — 5 v. p.p. 
9.30 — 5 v. p.p.

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketrirtadteniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
Šeštadieniais 9.00 — Iv. 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 — viii $2.200.000

,& LIETUVIAI I’ASAllIYJl;
Ja Valstybės karu lietuvį Petrą Ce-

“TŽ” PR. NUMERYJE paskelbtas 
“U. S. News and World Report” red. 
David Lawrence vedamasis Pabaltijo 
bei kitų Sovietų Sąjungos pasiglemž
tų R. Europos tautų klausimu pasiro
dė JAV LB informacijos komisijos 
pastangų dėka. Komisija taipgi pasi
rūpino, kad panašaus pobūdžio 
straipsnį “Why Doesen’t U. N. Take 
Up Case Of Enslaved Balts?” parašy
tų ir kitas amerikietis laikraštinin
kas Russell Kirk, turintis savo skiltį 
šimtuose amerikiečių dienraščių. Jo 
rašiniai pasiekia apie 50 milijonų 
amerikiečių. R. Kirk skaitytojams 
primena, kad jau prieš 720 metų bu
vo įsteigta Lietuvos valstybė, o 1918 
m. sukurta moderni Lietuvos respub
lika, dabar okupuota Sovietų Sąjun
gos. Jungtinėse Tautose antikolonis- 
tai siekia laisvės Afrikos ir vandeny
nų salų grupėms, neturinčioms tau
tinės jungties, bet užmiršta tris so
vietų okupuotus senuosius kraštus— 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Baltiečių 
tragediją sovietinėje tironijoje išryš
kino nesėkmingas Kudirkos bandy
mas pabėgti. R. Kirk pateikia ilgoką 
JAV LB biuletenio ištrauką apie 
Bražinskus, Simokaičius, kalbininko 
dr. J. Kazlausko nužudymą. Straips
nio autorius pabrėžia, kad jau atėjo 
laikas Jungtinėse Tautose iškelti Bal
tijos tautų laisvės klausimą, ir pri
mena, kad tai turėtų padaryti JAV 
atstovas George Busch. Nors Lietuva 
ir jos kaimynės sovietinėje vergijo
je yra praleidusios 30 metų, septynių 
šimtmečių istorijos negalima lengvai 
ištrinti. R. Kirk reiškia viltį, kad Bal
tijos kraštai iki šio šimtmečio pabai
gos atgaus nepriklausomybę. Padė
kos laiškus jam galima siųsti šiuo ad
resu: Dr. Russell Kirk, Mecosta, 
Michigan 49332, USA.

Urugvajus
VASARIO 16 PROGA Lietuvos at

stovas A. Grišonas gavo Urugvajaus 
prez. J. Pachero Areco sveikinimo 
telegramą, o visos prezidentūros var
du jį sveikino gen. H. Chiappe Pos
se.

IŠ GASTROLIŲ BRAZILIJOJE 
grįžusio jaunimo ansamblio “Ąžuoly
nas” vadovas odontologas Alfredas 
Stanevičius savo įspūdžius papasako
jo per lietuvių radijo valandėlę Mon
tevideo.

Argentina
MATEMATIKOS, ISTORIJOS ir 

geografijos moksleivių konkursą lai
mėjo pramoninės gimnazijos m kla
sės mokinys Gerardo Adrian Vaino
ms, Buenos Aires mieste gyvenančių 
Zigmo ir Joanos Vainonių vyr. sū
nus. Jis turėjo progą kelis kartus 
pasirodyti Justa del Saber televizi
jos programoje ir kartu su kitais de
vyniais moksleiviais gavo nemoka
mas atostogas La Cumbre vasarvietė-

EUGENIJUS KRONAS

BUENOS AIRES Santa Lfticia Ii 
goninėje provizoriui Vytautui Malė- 
lai padaryta sėkminga antros akies 
katarakta operacija.

ZEFERINO JUKNEVIČIAUS 
prieš 24 metus įsteigta lietuvių radi
jo valandėlė “Lietuvos aidai” Bue
nos Aires mieste dėl lėšų stokos lai
kinai turėjo nutraukti darbą. Radijo 
stačiai padidinus mokestį, lėšoms 
telkti komisiją sudarė Karolis Misiū
nas, Juozas šiušis ir Juozas Švenčio
nis. Tikimasi, jog “Lietuvos aidus” 
vėl bus galima atgaivinti.

PETRAS V. RATKEVIČIUS, dip
lomuotas technikas, yra Argentinos 
naftas tankų inspektorius. Iš Buenos 
Aires jis važinėja po visą Argentiną, 
kur vykdomos naftos pramonės sta
tybos.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” pranešimu, okupuotan Lietuvon 
grįžta keletas Argentinos lietuvių: 
Malvina ir Kristupas Naktiniai, Ona 
Valentinavičienė, Julija KaraviČienė 
ir Bonifacas Andriulionis. Minimi 
taip pat Paulina ir Antanas Žukaus
kai, kurie ten, atrodo, vyksta giminių 
aplankyti.

LADIS MATUKONYTĖ, žemės 
ūkio ministerijos augšta pareigūnė, 
kovo 10 d. atstovavo Argentinai žuvi
ninkystės konferencijoje Urugvaju
je. Ji taipgi yra dalyvavusi ir kitose 
tarptautinėse konferencijose.

Brazilija
SAO PAULO ŠV. KAZIMIERO pa- 

rapijos klebonas kun. Jonas Bruži- 
kas, SJ, gegužės mėnesį lankysis 
JAV, kur planuoja praleisti keletą 
mėnesių. Sekančiais metais jis švęs 
auksinę kunigystės sukaktį,

Australija
ADELAIDĖJE MIRĘS a. a. Pulgis 

Andriušis bus pagerbtas specialia 
akademija, kurioje pagrindinį žodį 
tars Albertas Zubras iš Melburno. 
Velionies kapavietę ruošiamasi pa
puošti lietuviško stiliaus paminkliniu 
antkapiu. Lėšas telkia LB Adelaidės 
apylinkės valdybos sudarytas komite
tas: inž. J. Riauba, architektas A. 
Lapšys, teisininkas J. Stepanas, V. 
Ilgūnas ir V. Bernaitis. Laukiama fi
nansinės paramos ne tik iš Australi
jos lietuvių, bet ir visame pasaulyje 
gyvenančių gausių a. a. P. Andriušio 
gerbėjų. Aukas siųsti šiuo adresu: 
“P. Andriušis Fund”, c/o J. Riauba, 
9 Harrow St, Dover Gdns., S. A. 
5048, Australia.

ADELAIDĖJE SURENGTĄ pir
mąjį tarptautinį šachmatų turnyrą 
laimėjo vengras L. Portsch. Buvo 
kviestas ir turėjo dalyvauti estas P. 
Keres, bet turnyran neatvyko, nors 
buvo žadėjęs. Lietuviams atstovavo 
R. Arlauskas ir A. Batutis. Iš tryli
kos galimų taškų R. Arlauskas surin
ko 8,5, A. Batutis — 7,5. Lėšas tur
nyrui parūpino turtingas latvis pre
kybininkas K. Lidums, kurio vardu 
ir buvo pavadintas tarptautinis šach
matininkų susitikimas Adelaidėje.

N. S. W. VALSTIJOS slidinėjimo 
ant bangų su lenta jaunių klasės var
žybas laimėjo S. Juknaitis, o Melbur
no Albert Park ežero irkluotojų var
žybose I vietą vienviete valtimi 500 
metrų nuotolyje išsikovojo D. Mulo- 
kaitė.

Vokietija
STASIO MOTUZO PRANEŠIMU, 

Vechtos seneliu prieglaudoje kovo 
14 d. mirė Antanas Barkauskas, 77 
metų amžiaus, kilęs iš Zarasų apskr. 
Smalvų kaimo. Velionis buvo laikro
dininkas, karo metąis vokiečių paim
tas priverstiniems darbams. 1944 m. 
sužeistas per Dancigo bombardavi
mą, praleido daug laiko ligoninėse, 
bet pilnos sveikatos neatgavo. Vech
tos prieglaudoje a. a. A. Barkauskas 
skaitydavo lietuvišką spaudą, domė
josi lietuvių gyvenimo aktualijomis. 
Iš savo kuklių išteklių jis rėmė Vasa
rio 16 ir Saleziečių gimnazijas, Tau
tos Fondą, per kun. V. šarką šelpė 
ligonius ir vargan patekusius tautie
čius. Lietuvos nepriklausomybės pen
kiasdešimtmečio proga a. a. A. Bar
kauskas Tautos Fondui paaukojo DM 
700, šiemet — DM 100, Bražins
kams gelbėti — S40. Palaidotas Vech
tos senelių prieglaudos kapinėse, kur 
jau ilsisi 35 lietuviai Rūpintojėlio pa
pėdėje. Laidojimo apeigas 
kun. P. Girčius.

Austrija
VIENOS UNIVERSITETE 

jas gilina Amerikos lietuvaitė
Kapurchaitė iš Worcester, . Mass. 
Stipendiją šešiems mėnesiams jai pa
rūpino New Rochelle kolegija Niu
jorke, kur ji studijuoja sociologiją 
ir yra įtraukta i geriausių studentų 
garbės sąrašą. Nors L. Kapurchaitė 
gimusi JAV, bet gerai kalba lietuviš
kai, nes yra lankiusi šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą.

Lenkija
“KLUMPĖS” KLUBĄ yra įsteigęs 

Lietuviu Visuomeninės Kultūros 
Draugijos Punsko ratelis, šios kultū
rinės “Klumpės” veikloje dalyvauja 
ne tik LVK Draugijos nariai, bet ir 
kiti lietuviai, š. m. sausio 17 d. 
“Klumpės” klube buvo atžymėtos 
vysk. Antano Baranausko gimimo 
136-tosios metinės. Su poeto gyveni
mu ir kūryba vakaro dalyvius supa
žindino literatūros mokytojas J. Stos
keliūnas. Programa buvo baigta 
“Anykščių šilelio” ištraukomis Ir 
kultūros namų choro lietuviškomis 
dainomis.

atliko

studi- 
Linda

depozitus » .. S%
Šerus ir sutaupąs . ...6%% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
Ir virš $10.060 • 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines paskolas H 109G> 
nekiln. turto paskolas iš 8% %



Būti lietuviškuoju barometru

Didžiosios žaidynės Toronte
Du lietuvių sportinės veiklos laikotarpiai išeivijoje — : 

buvęs FASKAS ir dabartinė ŠALFASS-g a
SIGITAS KRASAUSKAS

■

Jaunas žmogus yra neramus. 
Jis nori veikti, dirbti, kovoti, 
siekti nepasiekiamų dalykų. Vi
sa tai, kuo jisai susidomi ar įsi
tikina, jį deginte degina ir ne
leidžia nurimti, kol neįvykdo. 
Todėl nenuostabu, kad įvairiais 
laikais įvairių sąjūdžių gaivalin- 
giausias elementais buvo jauni
mas, kuris ryžosi įgyvendinti 
mintis bei planus tų žmonių, 
kurie buvo jį paveikę. Vienos 
mintys, iššaukusios sąjūdžius, 
buvo geros, o kitos — žalingais 
keliais nuvedė ir jaunimą, ir vi
są žmoniją.

Kaip visuose kraštuose, taip 
ir Lietuvoje netrūko sąjūdžių, 
uždegusių jaunimą ir skatinu
sių pasiaukojimą kartais įtarti
nos vertės, o kartais ir labai kil
niems tikslams. Patys kilniausi, 
aišku, buvo patriotiniai ir pat
riotiškai religiniai sąjūdžiai, ku
rie mums iškovojo nepriklauso
mą ir tikinčią Lietuvą. 

* * *
Lietuvai praradus laisvę, tuoj 

pat kūrėsi nauji sąjūdžiai, pra
šokdami nepriklausomybės lai
kais atsiradusias partines ribas. 
Kilo mintys bei sumanymai or
ganizuoti pasipriešinimą bei ko
vą su okupantu. Buvo parodyta 
daug herojiškumo ir pasiaukoji
mo. Daug kraujo pralieta ir 
daug gyvybių paguldyta, tačiau 
nepavyko sujudinti pasaulio są
žinės mums svarbiu reikalu. Tai 
įvyko todėl, kad pergreitai vys
tėsi įvairūs technologiniai reiš
kiniai bei komunikacinės prie
monės, kurias laisvam pasauly 
atsiradęs tuometinis lietuviška
sis jaunimas neturėjo progos 
laiku panaudoti. Jie visi buvo 
priversti tuoj po karo rūpintis 
pragyvenimu ir negalėjo į gy
venamų kraštų mokslinį* bei 
techninės pažangos darbą tinka
mai įsijungti, kad galėtų visa 
tai panaudoti savo sąjūdžių nau
dai. Jie smarkiai per tą laiką 
atsiliko populiarėjančiuose ko- 

^ munikacijos bei reklamų ^meto
duose ir savo tyra, patriotiška 
širdimi perdaug naiviai tikėjo

iš tikrųjų esame?
kai pažiūrim kokią pažangą 
mumyse jau yra padaręs nutau
tėjimo vėžys. Taigi, kodėl mes 
veikiame? Mūsų uždavinys yra 
sunkus. Dirbti tam kas mums 
patiems nebus tiesioginiai nau
dinga, bet dirbti ateinančioms 
kartoms. Savo darbo vaisių tik
riausiai nebeteks pamatyti. Is
torija mus teis tuo, ką galė
jome padaryti ir padarėme arba 
nepadarėme.

Ateitininko misija yra vado
vauti aplinkai. Taigi realistiškai 
pažvelkime į ateitį, į aplinką ir 
reaguokim į jos reiškinius. Lie
tuva bus laisva, jei visi už ją pa- 
siaukosim, bet kol kas neskrajo
kime padangėmis ir supraskim 
kokioj aplinkos esame atsiradę. 
(“Gaudeamus” 1971 m. 2 nr.)

Jurgis Oniūnas

Kas iš tikrųjų mes esame? 
Leiskite man šį* klausimą pa
gvildenti labai paprastai. Bū
tent, koks yra dabartinio stu
dento vaidmuo? Atrodo, mes 
galvojame, kad studentas yra se
nesnis ir gudresnis moksleivis. 
Tai matome iš kelių praėjusių 
kursų, kurie buvo panašūs į pa
mokas, kuriose buvo duota ma
žai laiko pačiam studentui idė
jas susiformuoti. Moksleivis yra 
mokomas, kad į studentus per
ėjęs galėtų praktiškai naudoti 
tuos pagrindus, reikalingus 
ruošti savąją pasaulėžiūrą. Jei 
studentui nėra duodamos sąly
gos išsireiškimui ir jis nėra tie
siog priverstas galvoti, bet įam 
viskas paduodama ant gražios 
lėkštutės, tas studentas yra blo
goj padėty. Todėl daug studen
tų atkrinta, kai mato, kad jie 
patys nesugeba galvoti, kad ne
moka konkrečiai pritaikyti prin
cipų prie dabartinės veiklos. Ir 
tuo pačiu ateinantys studentai 
atkrinta, kai mato, kad studentai 
neduoda jiems nieko naujesnio 
negu ką gavo pas moksleivius. 
Gal taip buvo daroma praeity, 
nes buvo noras juos išmokyti 
tai, ko neišmoko pas mokslei
vius. Bet dabar nebeturime lai
ko terliotis. Ateinantys mokslei
viai, kursų dėka, yra gerai išmo
kę savo pamokas. Nebegalime 
laukti tų studentų, kurie nežino 
kodėl mes veikiame. Kazimieras 
Dagys tiksliai iškėlė antiinte
lektualizmo problemą “Ateity”. 
Galima pridėti, kad ir giliausias 
intelektualizmas nepakeičia idė
jų įgyvendinimo ir sunkaus dar
bo. Tą mėginsime įkalti kiekvie
nam studentui į galvą. Daug stu
dentų turi idėją, kad jei priklau
sai ateitininkams, esi elitas. De
ja, elitą išugdyti nėra taip leng
va ir mes jo neturėsime be dar
bo ir pasiaukojimo.

Antras klausimas yra: kokioj 
anlinkoj mes randamės. Faktas 
yra. kad jau dvidešimts metų 
veikiame šiame mūsų kultūrai 
svetimame krašte. Pradžioje už
daviniai buvo aiškūs: išlaisvin
ti Lietuvą ir greitai ion grįžti. 
Tuojau po karo nė vienas stu
dentas negalvojo pasilikti sve
timame krašte. 1956 metais 
78% studentų Amerikoje sakė, 
kad tuojaus grižtų i Lietuva. 
1960 metais 31% sakė, kad grįž
tų, o dabar būtu tikrai sunku 
rasti studentą galvojanti tuojau 
grįžti, jei Lietuva būtu laisva. 
Tiesą pasakius, atrodo, kad mu
su grįžimas yra beprasmiškas,

kitų nuoširdumu bei atvirumu. 
Tad Lietuvoje liejamas kraujas 
bei guldomos gyvybės liko tin
kamai neišgarsintos pasaulyje.

Pasaulis mums rodo, kad nuo
širdumo ir sąžiningumo komu
nikaciniuose bei reklaminiuose 
metoduose beveik nėra. Laimi 
tas, kuris puikiai tai supranta ir 
moka tinkamai savo tikslams iš
naudoti. Į šių sričių išnaudoji
mą mūsų laikais skverbiasi tas 
pats gaivalingas elementas — 
jaunimas, vadovaujamas tų, ku
rie įstengia savo mintims bei ■. 
idėjoms jaunimą pajungti.

Lietuviškasis šio meto jauni
mas laisvajame pasaulyje yra 
gana gerai su visais šiais būdais 
bei priemonėmis susipažinęs, 
jam visa tai darosi savaime su
prantama ir prieinama, todėl 
lietuviškojo jaunimo pareiga da
bar yra tapti Lietuvoj vergau
jančių tautiečių barometru lais
vajam pasauliui. Šią taktiką jau 
labai sėkmingai naudoja žydai 
komunistinių kraštų priespau
doje esančių" savo tautiečių nau
dai. Sovietų Sąjunga yra pri
versta kiekvieną savo veiksmą 
žydų atžvilgiu rimtai apgalvoti, 
nes kitaip visame pasaulyje įvai
riausios komunikacinės priemo
nės labai garsiai šaukia.

Keli jaunų lietuvių herojiški 
atvejai paskutiniu metu parodė, 
kad pavergtos Lietuvos jauni
mas nori panašų barometrinį 
kontaktą užmegzti su užsienio 
lietuvių jaunimu. Jie yra pasi
ryžę aukoti savo ateitį ir gyvy
bę, o iš mūsų reikalauja, kad 
mes juos skelbtume, garsintu
me, reklamuotume ir už juos 
įvairiomis komunikacinėmis 
priemonėmis šauktume. T a i 
naujasis bendras tėvynėj ir sve
tur esančio lietuviško jaunimo 
sąjūdis. Tai tikrasis lietuvių 
“bendradarbiavimas”, kurį kiek
vienas turime pripažinti kaip 
autentišką ir Į jį visomis jaunat- 
viškomis~jėgornis' isijungt.

J. Stš.

Čikagos “Neris", jaunių B klasės krepšinio komanda, 1970 m. Šiaurės Amerikos lietuvių meisteris, 
dalyvaus šių metų žaidynėse Toronte. Stovi iš kairės j dešinę: R. Miečius, V. Lukas, S. Puidokas, 
J. Juozevičius, T. Vaitkus; klūpo iš kairės: Z. Mikužis, A.Liškūnas ir R. Butkus Nuotr. Z. Degučio

SVEIKINAME VISĄ LIETU
VIŠKĄJĮ JAUNIMĄ KRISTAUS 
prisikėlimo šventės pro
ga, LINKIME IŠTVERMINGAI 
BUDĖTI TĖVYNĖS LAISVĖS 
SARGYBOJE IR NUOLAT AT
SINAUJINTI EVANGELINĖJE 
KRISTAUS DVASIOJE.

Jaunimo Žiburiai"

Greitkeliuose žūsta daugiau nei karuose 
Dėl trečdalio automobilių nelaimių kalti jaunnuoliai • Per pastarų jį dešimtmetį Amerikos 

greitkeliuose žuvo 475.000 asmenų 
gųjų” labai blogai mokėsi mo
kykloje, buvo ją metę arba per
ėjo į technikos mokyklas, kai 
tiktai 18% “nepavojingųjų” pri
klausė tokiai kategorijai. 14% 
“pavojingųjų” buvo metę moks
lą ir patys užsidirbo pragyveni
mą, o iš “nepavojingųjų” tik 
3% buvo pastoviai dirbantieji. 
43% “pavojingųjų” jau rūkė su
laukę 16 metų, tik 26% “nepa
vojingųjų” rūkė būdami to am
žiaus. 13% “pavojingųjų” buvo 
kaltinami ir kitokiais su auto
mobilio nelaimėmis neturinčiais 
ryšio nusikaltimais, o “nepavo
jingųjų” tokiais nusikaltimais 
buvo kaltinta tik 1%.

Kvaila rizika
Pagal kitas statistikas dar ir 

šios aplinkybės prisideda prie 
jaunuolio neatsargaus važiavi
mo: ruošimasis vesti, rinkimasis 
profesijos, baigimas mokslo, 
profesinio darbo pradžia, nau
jo automobilio ar namo įsigiji
mas, susilaukimas šeimos, trum
pai sakant, staigus gyvenime pa
sikeitimas, kuris laikinai ati
traukia pilną dėmesį nuo vaira
vimo. Be to, jaunuoliai dažnai 
be reikalo rizikuoja. Pavyzdžiui, 
vienas_L9 ja. Q&vos Jaunuolis 
praktikavosi važiuoti vieną stai
gų posūkį kaskart greičiau. Ga
liausiai, pasiekęs neblogų rezul
tatų, susisodino kelis savo drau
gus* į automobilį parodyti savo 
“menui”. Išvystęs jau anksčiau 
pasiektąjį savo rekordinį grei
tį, ant posūkio su visais drau
gais apvirto, nes nebuvo prama- 
tęs, kad su didesniu kroviniu pa
siekti to paties greičio posūky
je negali. Charakteringa, kad į 
tokias išdaigas skatina ir auto
mobilių vardai, dažnai reiškią 
agresyvumą, jėgą, greitį.

Pensilvanijos gimnazistų tar
pe pravestoji studija rodo: kad 
automobilių nelaimes turėję yra 
linkę daryti pavojingus dalykus 
vien žmonėm pagąsdinti. Jie 
mėgsta praleisti laiką su drau
gais, kurių jų tėvai nemėgsta.

Jieško receptų
Kaš gali sumažinti tokių jau

nuolių automobilių nelaimių 
skaičių?

Šiuo* metu All Canada Youth 
Council baigia savo studijas vai
ravimo mokymo reikalu ir ban
do įvertinti ėjusių vairavimo 
kursus jaunuolių įspūdžius, Da
gai kuriuos galės nustatyti, kas 
daugiausia reikalautina ir kokie 
mokymo metodai pritaikytini vi
sai Kanadai.

Kaip atsirado
Feljetonas, kuris įrodo daugiau nei visi mokslai, 

sukišti žmogaus galvon
Kiti žmonės, stebėdami kas atsiti

ko, irgi pradėjo bandyti čiaudėti ir 
žagsėti, nes manė, kad tai nauja ma
da. Vieni žagsėjo, kiti čiaudėjo — 
taip ir atsirado pirmieji garsai.

Būtų buvę gerai, jei taip būtų ir 
užsibaigę, tačiau mūsų mieli žagsėto- 
jai pradėjo kariauti su mūsų taip pat 
mielais čiaudėtojais. Prasidėjo nera
mumai. žagsėtojai norėjo, kad čiau- 
dėtojai žagsėtų, o čiaudėtojai — kad 
žagsėtojai čiaudėtų. Prasidėjo didelis 
stenėjimas ir tuo būdu prisidėjo dar 
vienas naujas garsas. Taip garsas 
prie garso, ir prireikė rašyti žodyną. 
Reikia pasakyti, karų dėka žodynas 
plėtėsi,

Tokia kūryba tęsiasi ir šiais lai
kais. Lazdos, akmenys, peiliai, kar
dai ir jietys jau baigia atgyventi sa
vo laikus. Jų modifikuotus pavyz
džius, kaip kočėlą, moterys dar pa
daužo ant savo vyrų galvų, šautuvai, 
kulkosvaidžiai ir granatos taipgi pra
deda atgyventi savo laikus — dabar 
jais pradeda žaisti kiekvienas vaikas. 
Taigi, į dabartinį žodyną reikės sura
šyti naujus pavadinimus, o gal net 
surašyti naują žmonių komunikaci
jos būdą, kuris prašoktų dabartinę 
žmogaus kalbą.

Istorija moko, kad komunikacijos
(Nukelta j 8-tą psl.)

Jauni žmonės yra pastabesni, 
veikiau reaguoja, turi greites
nius refleksus bei geresnę kūno 
koordinacija nei vyresnieji, ta
čiau 16-24 m. amžiaus automo
bilių vairuotojai, kurie Kanado
je sudaro tik 19% visų gyven
tojų, yra kalti dėl 30% visų au
tomobilių nelaimių. 32.5% visų 
automobilių nelaimėse žuvusių 
yra to amžiaus jaunuoliai, štai 
statistika automobilių nelaimėse 
žuvusių 15-24 metų amžiaus jau
nuoliu Kanadoje per eilę metu: 
1961 m. — 846; 1962 m. — 995; 
1963 m. — 1,078; 1964 m. —
l, 247; 1965 m. — 1,326; 1966
m. — 1,575; 1967 m. — 1,615; 
1968 m; — 1,745.

Tėvo įtaka
Mičigano valstijos universite

tų studijoje pastebima, kad jau
nuoliui didelę įtaką vairavime 
daro namų ir šeimos aplinka. 
Dažniausiai eismo taisykles pa
žeidžiančio jaunuolio tėvas irgi 
yra tų taisyklių pažeidėjas. Taip 
pat į* neatsargų važiavimą jau
nuolį veda nuolatinė tėvų ne
santaika arba išardytos-išsisky- 
rusios šeimos. Jaunuolis nuo pat 
mažens šeimoje įgauna tam tik
rą gyvenimišką pažiūrą į autori
tetą, varžybas, prisitaikymą bei 
pasipriešinimą ir taip susidaro 
savo idealus. Stebėdamas savo 
tėvo vairavimo įpročius, jis kon
krečiai pasisavina ne tik juos, 
bet ir tėvo laikyseną įstatymų 
bei policijos atžvilgiu.

Koks gyvenimas, 
toks vairavimas
Dr. W. A. Tillman, Londono, 

Ont., Šv. Juozapo ligoninės psi
chiatro padarytoji studija priei
na šios išvados: “taip vairuoji, 
kaip gyveni”. Net 66% vairuo
tojų, kuriems nelaimės kartoja
si, yra žinomi ir kitais nusikal
timais, tuo tarpu tik 9% nelai
mių neturėjusių vairuotojų yra 
tokiais pat atžvilgiais nusikaltę. 
Prof. Donald C. Pelz ir dr. Stan
ley H. Schuman atliktoji stu
dija Detroito apylinkėje rodo, 
kad iš “saugiųjų” vairuotojų tik 
1 iš 20 buvo įsivėlęs į muštynes 
paskutiniųjų vienerių metų lai
kotarpyje,* kai tuo tarpu iš “pa
vojingųjų” vienas trečdalis bu
vo dalyvavęs muštynėse ir daž
nai prieš pat automobilio ne

Pavojingieji ir nepavojingiaji
Queen’s universiteto Kingsto- 

ne tyrinėtojai, palyginę 100 že
miau 21 metų amžiaus vairuoto
jų, neturėjusių automobilio ne
laimių, su 100 tokių pat jaunuo
lių, turėjusių nelaimes, — pri
ėjo tokių išvadų: 45% “pavojin-

Jaunieji pianistoi-akornponiatoriai, dažnai pasirodę įvairiuose kon
certuose: J. Govėdas iš Toronto ir M. Klevaitė iš Hamiltono kon
certo metu Londone, Ont. w Nuotr. St. Kero

Seniai, labai seniai buvo laikai, 
kai nebuvo karų, muštynių ir kitų 
nesusipratimų. Tada žmogus dar ne
mokėjo kalbėti. Ne tik nemokėjo kal
bėti, bet ir jokių garsų išreikšti. Vi
sur buvo tylu, ramu. Visi sau ramiai 
sėdėdavo nesikalbėdami ir nesiklau
sydami, nes nebuvo apie ką kalbėti 
ir ko klausytis. Reikalui esant, bū
davo panaudojami rankų pirštai.

Vieną dieną atsirado žmogus, var
du Garsas. (Tais laikais vardų nebu
vo, bet mūsų istorijos vadovėliai duo
da vardus tam, kad būtų lengviau su
prasti kas, ką, kodėl, kam, kada ir 
kaip padarė). Garsas buvo normalios 
išvaizdos žmogus. Elgėsi kaip nor
malus žmogus: nekalbėdavo, kitų ne
klausinėdavo ir, jei ko norėdavo, pa
rodydavo. ,

Tas tylus ir paprastas anų laikų 
žmogus atsitiktinai pakeitė visą pa
saulį. Sėdėdamas prie stalo jis ne
tyčia apvertė pipirų bonkutę ir, 
taip pat netyčia jų įkvėpęs, staiga 
labai, labai garsiai (garsiai?) sučiau
dėjo. šalia jo sėdėjęs draugas taip iš
sigando (niekada nebuvo girdėjęs 
žmogiško garso), kad pašokęs ėmė 
garsiai žagsėti. (Ir dabar kartais gir
dime gerai privalgiusius žmones žag
sint — tai vis to žmogelio nuopel
nai).

panašių motyvų vedinos 6 
Detroito apylinkės mokyklos ati
darė jaunų vairuotojų pasitari
mo vietas Mičigano universite
to priežiūroje. 25 berniukai ir 
mergiatės renkasi kas savaitę 
pasidalinti savo vairavimo patir
timi. Diskusijų pagyvinimui ro
domi trumpi 30 sek. — 2 min. 
spalvoti filmai, kurie iškelia 
problemą, tačiau nemoralizuoja 
ir neduoda atsakymų. Pvz. vaiz
delis, kai sūnus smarkiai susi
pykęs su tėvu sėdasi automobi- 
lin ir išvažiuoja. Po to seka sa
vęs analizavimas: kiekvienas da
lyvis parašo maždaug lapo ilgu
mo anoniminį savo silpnybių bei 
gerųjų pusių įvertinimą filmo 
temos rėmuose.

Pirmieji dveji metai
Reikia pripažinti, kad nevisi 

jaunuoliai yra neatsargūs ar 
blogi vairuotojai. Kaikurie 16 
m. jaunuoliai yra daug geresni 
ir atsargesni už savo tėvus. Ne
laimės gali atsitikti kiekvienam, 
ypač neseniai pradėjusiam va
žiuoti. Tai. patvirtina Europos 
kraštai, kur leidimai dažnai duo
dami gerokai vyresniems nei 16 
m. amžiaus. Pasirodo, ten dau
giausia nelaimių turi vairuoto
jai pirmaisiais dvejais vairavi
mo metais. Taipgi pastebėta 
Amerikoje, kad iš kariuomenės 
paleisti vyrai, kurie porą metų 
neturėjo progos vairuoti, grįžę 
į civilinį gyvenimą per pirmuo
sius kelis mėnesius turi didesnį 
automobilių nelaimių skaičių, 
palyginus su kitais to amžiaus 
vyrais. Todėl Anglijoje visai su 
pagrindu prie neseniai vairavi
mo teises įgijusio vairuotojo au
tomobilio pridedama raidė “L” 
(learner), kad kiti vairuotojai 
būtu pasiruošę visokiems iš jo 
pusės netikėtumams.

Trisdešimt į savaitę
Kanadoje kiekvienais metais 

didėja vairavimo leidimus galin- 
čiųjų gauti skaičius. Šiuo metu 
yra daugiau nei 1,5 milijono 16- 
19 m. amžiaus grupėje, o 1972 
m. tas skaičius padaugės 139,- 
000. Jeigu jokių pakeitimų ne
bus padaryta, galima tikėtis, 
kad tada greitkelių nelaimėse 
žus apie 30 Kanados jaunuolių 
kiekvieną savaitę.

Daug rūpinamasi karais, riau
šėmis, oro nešvara, tačiau pra
ėjusio dešimtmečio laikotarpyje 
Amerikos greitkeliuose žuvo 
475,000 žmonių, o Vietname — 
50,000 amerikiečiu kariu. St.

pirmieji garsai?

Iš visų lietuviškojo jaunimo 
oaganizacijų šiaurės Amerikoje 
visuomenė gal mažiausiai yra 
susipažinus su ŠALFASS, nors 
ši fizinio auklėjimo ir sporto or
ganizacija jau 1970 m. įžengė į 
trečiąjį sportinės veiklos de
šimtmetį.

Už Lietuvos sienų
Keletą metų prieš nepriklau

somo gyvenimo Lietuvoje nu
trūkimą prie augščiausios spor
tinės institucijos — Kūno Kul
tūros Rūmų Kaune buvo įsteig
tas Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas — FASKAS, kuris, 
tada paskirstęs Lietuvos terito
riją į sporto apygardas, koordi
navo ir daug gyvos nuotaikos 
įnešė į visą sportinę veiklą kraš
te. Karas tačiau užgniaužė visą 
nepriklausomo gyvenimo akty
vumą. Atsidūrus tremtyje, Va
karų Europoje, greta pradėjusių 
kurtis bendruomeninių organi
zacijų pradėjo burtis ir sporti
ninkai į vienetus, klubus. Prasi
dėjo sportinis bendravimas, žai
dynės. Nė viena bendruomeninė 
iškilmė neapsieidavo be sporti
nių pasirodymų. Nors labai 
sunkiose sąlygose gyvenom ir 
dirbom, tačiau sportinis gyveni
mas plito ir augo. Įsisteigė ke
liasdešimt sporto klubų, prasi
dėjo veik visose sporto šakose 
tarpklubinės varžybos. Visa eilė 
gerųjų mūsų krepšininkų buvo 
kviečiami žaisti kitų kraštų net 
ir valstybinėse rinktinėse. Susi
rūpinta apjungti šį sportinį ju
dėjimą koordinuotai veiklai. Po 
ilgų svarstymų buvo pasiryžta 
įsteigti Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetą su tradicijomis 
ir tęstinumu buvusio FASKO 
Lietuvoje. Užsimojimas buvo la
bai vykęs — veikla dar stipriau 
išsivystė. Greta sportinių, var- 
žybinių reikalų būdavo organi
zuojamos stovyklos, kursai tre
nerių ir vadovų paruošimui. 
1947-48 m. prasidėjus masinei 
emigracijai į Š. Ameriką, Aust
raliją ir kitus kraštus, ši. graži ir 
sveikus pagrindus turėjusi spor
tinė lietuviška veikla turėjo 
baigti darbą V. Europoje.

Šiaurės Amerikoje
Sekantis lietuvių sportinės 

veiklos laikotarpis prasidėjo 
1949 m. Čikagos ir Toronto 
sporto entuziastų iniciatyva vėl 
buvo atgaivintas FASKAS Š. 
Amerikoje. (Australijos, Pietų 
Amerikos ir-kitų kraštų lietu
viai sportininkai organizavosi į 
atskiras sporto organizacijas 
vien tik dėl geografinių nuoto
lių). Prasidėjo platus sportinis 
veikimas. FASKAS vėliau buvo 
pakeistas į ŠALFAS Sąjungą 
(Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga). Esmėje nieko naujo, tas 
pats tęstinumas minėtos veiklos, 
tik daugiau prisitaikant prie gy
venimo ir aplinkos sąlygų. ŠAL
FASS veikla ribojosi ir dabar 
ribojasi trijomis sporto apygar
domis: Rytų ir Vidurinių Vaka
rų — Amerikoje ir Kanados. 
Šiandien Sąjungai priklauso 18 
sporto klubų su virš 700 regis-

Regina Varanavičiūtė

Penktadienis
Liūdna saulė užmerkė akis — 
Laimėjo tamsūs debesys ir 
Užkariavo dangų.
Karalius miršta.

Diena nukrito po 
šalto kryžiaus ženklu. 
Vėjas sukilo.
Karalius miršta.

Trečia valanda.
Laikas liūdėti.
Karalius mirė.

Cicero "Vėtra", mergaičių A klasės tinklinio komanda, 1970 m. 
šiaurės Amerikos lietuvių meisteris, dalyvaus šių metų žaidynėse 
Toronte. Iš kairės: V. šfuopytė, A. Arštikytė, senatorius Pranas 
Savickas, A. Pračkailaitė, J. Sakalauskaitė, L. Stakytė ir Nina 
Bernardzik Nuotrauka Z. Degučio

truotų sportininkų. Sąjungos 
veikla yra koordinuojama demo
kratišku principu renkamos, 
centro valdybos dvejų metų lai
kotarpiui. Centro valdyba suda
ro atskirų sporto šakų komite
tus, taip pat sporto apygardų ko
mitetus. Greta klubinės veiklos, 
centro valdybos iniciatyva, yra 
vykdomos kiekvienoje sporto ša
koje metinės Šiaurės Amerikos 
varžybos, kurių metu išryškina
mi metiniai rezultatai komandų 
ir individu.£

Žaidynės Toronte
Š. m. balandžio 24—25 d. d. 

Toronte įvyks XXI-sios Šiaurės 
Amerikos lietuvių metinės krep
šinio ir tinklinio pirmenybės. 
Tokias žaidynes Toronto ir apy
linkės lietuvių visuomenė turėjo 
progos stebėti 1967 m. Po ket- 
verių metų pertraukos vėl turė
sime progos išvysti čia tą gra
žiausią mūsų lietuviškąjį spor
tuojantį atžalyną, kuris tikrai 
vertas dėmesio. Tikimasi į To
ronto žaidynes sutraukti 300— 
400 geriausio lietuvių sportuo
jančio jaunimo krepšinio ir 
tinklinio pirmenybėms.

Žaidėjų lygis
1970 m. balandžio 18—19 d. 

d. tokias žaidynas teko stebėti 
Čikagoje. Jeigu mūsų krepšinio 
ekspertai nuogąstavo dėl vyrų A 
klasės lyg ir nuopolio, tai labai 
aiškiai pasisakė už ateinančią 
jaunių A ir B klasėse kartą: 
Natūralu, vyrų A klasėje dar 
matėsi senosios žvaigždės, Aust
ralijos išvykos dalyviai — če- 
kauskas, Varnas, Jesevičius, Mo- 
destavičius ir kiti. Keleto krep
šininkų metų amžiaus riba pašo
ko pirmyn, tad gal ir nebūtų 
tikslu tikėtis tų pačių rezultatų, 
kai jie tikrai buvo nepamaino
mi. Jiems lygių atrankai sudary
ti reikia ilgesnio laiko. Tačiau ši 
spraga jau menkėja — jaunių A 
ir B klasė pilnai pakeis ir našes
ne jėga pavaduos buvusius iški
liuosius žaidėjus. Jaunių A ir B 
klasės žaidėjai turi daug gerų 
duomenų. Modernaus krepšinio 
mokyklos pagrindais jie remia 
savąjį žaidimą, taip kad neužilgo 
galėsime gėrėtis jų laimėjimais 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir tarp
tautinėje plotmėje. Toronto lie
tuvių visuomenei pravariū bus 
stebėti net ir mūsų Toronto jau
nuosius iškilius krepšininkus, 
kaip Rautinšą, Kaknevičių, Ig
natavičių, Duliūną, Norkų ir ki- ; 
tuš, kurių pavardės dažnai yra 
minimos Toronto didžiojoj spau
doj. šie jauni vyrai yra vieni ge
riausių Toronte ir Ontario pro
vincijoj.

Tinklinis žada daug staigme
nų ir geros klasės žaidimą. Daly
vaus Čikagos, Cicero, Klevelan- 
do ir Detroito komandos.
Laukiam visuomenės paramos

Žaidynės yra organizuojamos 
Sąjungos centro valdybos. Suda
ryti organizacinis ir varžybinis 
komitetai, kurie jau pilnu tem
pu dirba.

ŠALFASS labai glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvių 
Bendruomene ir švietimo insti
tucijomis. Visiems yra supranta
ma, kad mūsų sportuojančiu 
jaunimu rūpintis pareiga yra 
bendra. Bendruomenė ir švieti
mo institucijos pilnai sutinka, 
kad sporto organizacija atlieka 
didelį darbą lietuviškumo išlai
kyme ir kad ji yra nebeiš- 
skiriama iš kitų jaunimo organi
zacijų savo veiklos apimtimi. Ti- < 
kimės, lietuvių visuomenė su
pras mus ir savo atsilankymu į 
šias žaidynes, parems mus, kad 
galėtume tęsti šį nebelengvą 
darbą, taip naudingą jauniau
siam lietuviškam prieaugliui.
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mažiesiems
Velykos

Aleliuja, Kristus kėlės! 
Džiaugias žemė ir dangus, 
Ir paukšteliai, pirmos gėlės, 
šventas rytas mums brangus.
Tu visiems kaltes atleidai 
Atpirkai didžioj aukoj, 
Tesuspindi Tavo meilė 
Ir tėvynėj pavergtoj.

A. Abr.

Jau atėjo
Ir Velykos jau atėjo, 
Viešpats Dievas prisikėlė! 
Din-dan-dan nuskambėjo, 
Pavasarėlis prasidėjo.
Šviečia saulytė kuo šviesiau, 
Kyla paukštelis kuo augščiau, 
Į mėlynus, augštus kalnus, 
Nes ten aidas toli skamba.

St. Slavinskienė

Velykos Lietuvoj ir Kanadoj
Kanadoje švenčiame Velykas 

netaip, kaip mūsų tėvai jas švęs
davo Lietuvoje. Ten prieš gavė
nią žmonės švęsdavo Užgavėnes. 
Tada žmonės dainuodavo, šok
davo ir juokaudavo užsidėję 
maskes. Gavėnios metu buvo už
drausta dainuoti ir šokti iki Ve
lykų ryto. Kanadoje žmonės ga
vėnios laikosi savo asmeniškai 
pasirinktu būdu. Vieni nustoja 
rūkyti, kiti nevalgo saldumynų, 
o treti dažniau eina į bažnyčią.

Didžiąją savaitę pamaldos lai
komos, kaip ir Lietuvoje, tik 
gal žmonės netaip jas lanko kaip 
Lietuvoje. Tą savaitę prieš Ve
lykas žmonės eidavo i bažnyčią 
kas tik galėjo. Verbų sekmadie
nį Kanadoje gauname palmes, 
o Lietuvoje žmonės parsinešda
vo “kačiukus”. Lietuvoje aplink 
paruoštą Kristaus karstą būda
vo pastatyta daug lempelių ir 
žvakelių. Kanadoje tai nėra da
roma.

Kanadoje Velykų rytą žmonės 
eina į betkurias Mišias, kada

jiems patogiau, o Lietuvoje visi 
stengdavosi dalyvauti Priskėli- 
mo Mišiose, kurios būdavo 
labai, labai anksti, dar saulei ne
pakilus.

Kanadoje nedažome kiaušinių 
taip, kaip Lietuvoje. Čia mes 
nuperkame jau pagamintus da
žus, bet Lietuvoje* dažus kiauši
niams žmonės turėjo pasidaryti 
iš svogūnų lukštų ir medžių to
šių. Kiaušinius Lietuvoje mar
gindavo vašku arba išdrožinė
davo. Tais gražiais margučiais 
žmonės labai džiaugdavosi.

veždavo į mišką
Senelio papasakota pasaka
Tai buvo labai seniai. Prie 

miško, šiaudais dengtoj lūšne
lėj, gyveno mažas Vytukas su tė
veliais ir seneliu. Kai tėveliai iš
eidavo į darbą, Vytukas daug 
laiko praleisdavo su seneliu. Se
nelis jam sekdavo pasakas, be 
to, išmokė iš molio nulipdyti 
paukštelius, o iš žilvyčio šakelės 
padaryti dūdelę. Vytukas be ga
lo mylėjo savo senelį.

Vieną žiemos rytą tėvas, pa
sišaukęs sūnelį, tarė:

— Vytuk, šiltai apsirenk, 
šiandie vešime senelį į mišką. 
Juk, matai, kaip jis paseno.

Vytukui nepaprastai suskau
dėjo širdelę, bet pasipriešinti 
negalėjo. Jis žinojo, kad jų kraš
te yra toks paprotys: tėvai ne
darbingus senelius išveža į gilų 
mišką ir ten palieka.

Po pusryčių, pasodinę senelį 
ant rogelių, jie keliavo į miško 
gilumą. Po* senu ąžuolu palikę 
senelį, besėdintį ant rogelių, jie 
ruošėsi grįžti namo. Tada Vytu
kas pradėjo maldauti:

— Tėveli, tik nepalik miške 
rogelių! Kai tu pasensi, aš netu
rėsiu kuo tave čia atvežti.

Nustebęs tėvas sušuko:
— Ką tu čia vėjus pliauški!

Prieš keletą mėnesių lietuvių 
jaunimas savo simpoziume pa
reiškė: “Lietuvybė turi būti per
duodama iš kartos į kartą”. Šiais 
žodžiais jaunimas išreiškė vieną 
užsienio lietuvių idealą. Jei sa
vaime vyktų to idealo siekimas, 
tai pakaktų tik palinkėti: tebū- gali užmiršti esąs lietuvis, kas 
nie palaimintos jaunimo širdys, * " " • • •—
iš kurių veržiasi toks idealas. 
Kadangi kiekvieno idealo sieki
mas, jo vykdymas reikalauja ati
tinkamų pastangų ir priemonių, 
reikia pažvelgti į tas priemones 
ir kliūtis.

Bendravimo priemonė
Svarbiausioji priemonė yra 

gimtoji lietuvių kalba. Be gimto
sios kalbos neapsieina tėvų ir 
vaikų bendravimas, tautiečių 
tarpusavis kasdienos bendravi
mas, periodinė ir aplamai spau
da, evangelijos, pamokslai, lite
ratūra, tautos istorija ir 1.1. Be 
gimtosios kalbos negalima pažin
ti savos tautosakos, t. y. tautos 
dvasios lobių, literatūros ir apla
mai lietuvių tautos kultūros, jos 
praeities. Iš čia seka išvada: per 
lietuvių kalbos mokėjimą į lie
tuvybės išlaikymą, jos ugdymą 
ir perdavimą iš kartos į kartą.

Čia prisimintina, kad senesnei 
lietuvių kartai buvo sunkiau iš
laikyti gimtąją kalbą. Mes lai
mingesni tuo, kad turime radiją, 
ilgo grojimo plokšteles, lituanis
tines švietimo įstaigas," organi
zuotą jaunimo ir bendrą kultūri
nę bei sportinę veiklą, stovyklas. 
Radijas tuo tarpu nedaug pade
da gimtosios kalbos išlaikymui. 
Tikėkimės, kad radijas, lietu
viški kino filmai ir kitos prie
monės ateityje padės daugiau, 
kai bus daugiau lėšų lietuvybės 
išlaikymo fonde (Lietuvių Fon
de). Televizija nestik nepadeda 
gimtąją kalbą išlaikyti, bet kar
tais stačiai žudo jaunimo gimtą
ją kalbą ir net dorovę, jei televi
zijos programų žiūrima be sai
ko ir kontrolės.

Lietuviai ir lakštingalos
Ginčijosi du tautiečiai dėl lie

tuvių kalbos reikalingumo. A. 
klausė: “Kam lietuvių kalba rei
kalinga”? J. atkirto: “O kam rei
kalingas lakštingalai čiulbėji
mas, varnai — kranksėjimas, 
liūtui — maurojimas ir t. t. Ar 
negalėtų visi paukščiai čiulbėti 
vieną giesmę, visi gyvuliai — 
mekenti ožkos balsu, o visa žmo
nija — kalbėti viena kalba? Juk 
būtų daug paprasčiau, jei žemė 
būtų užpildyta vien tik balan
džiais, ožkomis ir vienodų žmo
nių tauta. Gal tuomet ir karų ne
būtų, nes nebūtų priešingų inte
resų. O visdėlto mūsų žemė pil
na begalinio įvairumo. Kodėl? 
Mokslininkai į šį klausimą neat
sako, bet atsako teologai: tokia 
visatos Kūrėjo valia”.

Taigi tame visatos audinyje 
yra įausta-ir lietuvių tauta su 
viena gražiausių, turtingiausių 
pasaulio kalbų.* Mūsų pareiga 
yra tą mūsų dvasinį turtą tobu
linti ir tuo būdu patiems tobulė
ti. Mums, lietuviams, yra garbė 
būti savininkais tos kalbos, be 
kurios neapsieina lyginamasis 
kalbų mokslas.

Temos kongresams
Jaunimas savo kongrese turė

tų peržvelgti pastarojo laikotar
pio (nuo pirmo ligi antro jauni
mo kongreso) lietuvybės gyvavi
mą — jos laimėjimus ir nesėk
mes, t. y. susekti lietuvybės ju
dėjimo kreivę, imant duomenis 
ši periodinės spaudos, knygų lei
dyklų, lituanistinių švietimo 
įstaigų, kultūrinės ir sportinės 
veiklos sambūrių, jaunimo ir 
bendros organizacinės veiklos,, 
parapijų. Ir jeigu būtų konsta
tuotas lietuvybės silpnėjimas, 
reikėtų tuojau panaudoti atitin
kamus* būdus ir priemones jai 
stiprinti.

Kaikas spėlioja, kad lietuvybė 
užsieniuose gali išsilaikyti dar 
apie 40—50 metų. Tokie spėlio
jimai tik demoralizuoja lietuvy
bės išlaikymo pastangas. Teisin
giau yra galvoti taip: kiek tūks
tančių metų lietuvių tauta yra iš
gyvenusi ir* kiek tūkstančių me
tų ji dar išgyvens? To niekas ne
žino. žino tik Tas, kuris “išdi
džius nuo sosto tremia, o paverg
tiesiems garbę lemia”. Kodėl 
tautos dalis, dargi žymi, turi iš
nykti, nors ir gyvendama atski
rai nuo savo kamieno? Argi lie
tuviai nustos būti lietuviais?

Mintys, priminimai, samprotavimai jaunimo kongresams
gali susilaukti tokios pat ar net 
didesnės moralinės žalos — 
skriaudos iš savo vaikų, šv. Raš
to išmintis sako: “Kokiu saiku 
seikėsite, tokiu jums bus atsei
kėta”. Šią išmintį patvirtina ir 
vienas, kitas faktas iš užsienio 

' lietuvių gyvenimo. Pvz. vaikas 
bėgo nuo savo tėvų dar Lietuvoj 
gyvendamas. Šio vaiko vaikas 
jau Amerikoj bėga irgi nuo savo 
tėvų; negana dar to — paskubo
mis susituokė su juodosios rasės 
atstovu, nes tik 5 mėnesiai buvo 
likę iki įpėdinio gimimo. Tą mo
ralinį smūgį tėvai pergyveno 
labai, labai skaudžiai.

Dideli pavojai
Kodėl mes turime dirbti, ko

voti, aukotis dėl lietuvių kalbos 
ir lietuvybės? Todėl, kad gresia 
dideli pavojai tas vertybes pra
rasti. O su praradimu tų verty
bių nutoltų nuo mūsų tautos ka
mieno ir tam tikra dalis mūsų 
tautos narių. Narių skaičiumi 
mažoms tautoms nuostoliai reiš
kia perdidelį artėjimą į tautos iš
nykimą. Ryškumo dėlei imkime 
pavyzdį: mūsų tauta nustojo vie
no milijono ir kiniečių tauta nu-

stojo vieno milijono narių. Mūsų 
tautai tas nuostolis būtų katas
trofiškas, nes sudarytų apie 
33% mūsų tautos narių, o kinie
čių tautai tas nuostolis sudalytų 
tik apie % % narių. Taigi, jiems 
nuostolis būtų visai nekatastro-

Argi jie pavirs anglais, prancū
zais, ispanais, indėnais ar papu- 
asais? Lietuvis per savo paties 
ar savo tėvų apsileidimą gali už
mirki lietuvių kalbą, bet ar jisk 
yra jo tauta su jos garbinga pra
eitimi, jo tėvynė, jo protėviai? ,

Akys anapus Atlanto
Jei mes gerbiame S. Kudirką, 

Bražinskus, Simokaičius dėl jų 
laisvės troškimo, tai mes turime 
gerbti ir tuos tūkstančius lietu
vių, kurie amžiais kovojo, kentė
jo ir mirė dėl lietuvių tautos 
laisvės. Iš čia kyla savos tautos 
ir tėvynės meilė, nors savo tėvy
nės Lietuvos būtume ir nematę. 
Ar gali vaikai nustoti mylėję sa
vo motiną? Ar gali lietuviai nu
stoti mylėję savo motiną tautą, 
savo tėvynę? Niekados. Jeigu ir 
yra šiaudadūšių, paklydėlių, tai 
tik mažuma.

Neužmirškim, kad į mus žiūri 
lietuvių akys iš anapus Atlanto. 
Iš ten kaikada pasigirsta žodžiai: 
“Jūsų vaikai užmiršta lietuvių 
kalbą”. Tai yra baisi užuominai 
Dėl jos mes turime rausti iš gė
dos, nors ir nevisi. Toji užuomi
na raginte ragina mus, kaipo už
sienių lietuvius, šventai atlikti 
pareigas motinai lietuvių tautai 
ir tėvynei.

Gimiau, bet kuo mirsiu?
Kaikas klaidingai galvoja: 

“Jeigu gimiau Amerikos konti
nente, tai kad tapčiau lietuviu, 
turiu apsispręsti būti lietuviu”. 
Kas iš tikrųjų apsprendžia nau
jagimio tautybę? Jo tėvų tauty
bė. Gimęs iš lietuvių tėvų yra 
lietuvių kilmės, lietuvių tauty
bės, neš yra kilęs iš lietuvių tau
tos. Jei gimei iš lietuvių tėvų, 
tai tavo tautybės šaknys glūdi 
tavo tautos praeities amžiuose. 
Tavo gimimo vieta negali pa
keisti tavo tautybės. Ir tu pats 
negali pakeisti savo tautybės. Tu 
gali ją tik daugiau ar mažiau su
gadinti, sužaloti ir tuo būdu tap
ti blogu lietuviu ir net blogu 
žmogumi. Galima pakeisti pilie
tybę (vienos atsisakyti, kitą pri
imti), galima pakeisti įvairias pa
žiūras ir net religiją, bet tik ne 
tautybę. Praeityje lietuviai ir ki
tos Europos tautos pakeitė savo 
religiją, bet dėl to nenustojo sa
vo tautybės: lietuviai liko lietu
viais, anglai — anglais, rusai — 
rusais ir 1.1. Tu negali tapti ang
lu, prancūzu, ispanu..., nors tu 
tas kalbas išmoktum net ir ge
riau už anglą, prancūzą, ispa
ną... Trumpai tariant, tautybė 
nėra transformuojama į kitą tau
tybę. Pasakymai “aš esu ameri
kietis, kanadietis, australietis, 
argentinietis” nurodo tik kraštą, 
kuriame tu gyveni, bet nenuro
do tavo tautybės.

Mišrioj šeimoj
Tautybės pasirinkimo arba ap

sisprendimo klausimas gali kilti 
asmeniui tik tuo atveju, jei jis 
gimęs iš tėvų, kurių vienas yra 
lietuvis, o kitas — svetimtautis. 
Jei motina lietuvė, vaikai turėtų 
būti lietuviai todėl, kad vaikai iŠ 
motinos paveldi paprastai dau
giau nei iš tėvo, čia lietuvei mo
tinai tenka nepaprastai didelė 
atsakomybė už vaikų lietuvišką 
auklėjimą. Teisingumo jausmas 
reikalauja, kad vaikai iš mišrių 
vedybų priklausytų lietuvių tau
tai todėl, kad lietuvių tauta yra 
negausi ir todėl turi vengti savo 
narių nuostolių. Gyvenimo prak
tikoj* deja, mišrių vedybų vaikų 
klausimo išsprendimas veikiau 
būna nepalankus lietuvių tautai. 
Kodėl? Todėl, kad mes lietuviai 
perdaug nuolaidūs ir linkę pasi
duoti svetimtaučių įtakai. Mū
suose pasireiškia tautinio sąmo
ningumo, tautinės ambicijos ir 
tautinio atsparumo stoka.

Bėgimas nuo tėvų
Tas bėgimas gali būti dvejo

pas: 1. bėgimas dėl noro gyventi 
savarankiškai, nepriklausomai ir 
2. bėgimas dėl nesutikimo su tė
vais dėl tautinių — dorinių pa
pročių bei tradicijų. Šio pastaro
jo bėgimo priežastys yra nenoras 
įsisavinti gimtąją kalbą, apsilei
dimas, tinginiavimas, nenoras 
laikytis tėvų tautinių — dorinių 
papročių.

Jei bėgimu vaikai daro tėvams 
moralinę žalą — skriaudą, tai jie 
(vaikai), vėliau būdami tėvais,

Kova dėl lietuvių kalbos ir lie
tuvybės yra kartu ir kova dėl lie
tuvių kultūros. Su kultūringomis 
tautomis visuomet daugiau skai
tomasi, nors jos savo narių skai
čiumi būtų ir nedidelės. Kaip sa
vo narių skaičiumi nedidelė tau
ta gali būti didelė, ryškiu pavyz
džiu rodo senovės graikai.

B. Pauža

Generolas pas popiežių
Prezidentui ir generolui 

Eisenhoweriui apsilankius pas 
popiežių Joną XXIII, pastarasis 
pasveikino svečią su nepaprasta 
karjera — pakilimu iš armijos 
leitenanto iki JAV prezidento. 
Dėl šios pastabos Eisenhoweris 
labai juokėsi. Popiežius tada pri
dūrė:

— Aš irgi nesijaučiu blogai, 
nes armijoj pradėjau seržantu, o 
dabar esu popiežius... Abu dar 
smagiau juokėsi.

Mielam uošviuiVelykų dieną Kanadoje vai- Argi tu mane žadi į mišką vež- ' ------- „u-:-:..,...
— Tėveli, juk ir tu kada nors 

pasensi, — ramiu balsu atsakė 
Vytukas. — Tėvas pažvelgė i se
nelį, pažvelgė Į Vytuką ir giliai 
susimąstė. Po kiek laiko paglos
tęs Vytuką tarė:

— Vežkime namo ne tik ro
ges, bet ir senelį.

■ Vytuko džiaugsmui nebuvo 
galo. Jis vėl klausė senelio pasa
kų ir dainų, o tėveliai pradėjo 
labiau gerbti senelį ir klausyti 
jo patarimų. Senelis, rūkydamas 
pypkę, iš bekylančių dūmų įspė
davo koks bus oras,* o pasižiūrė
jęs į mėnulį žinodavo, koks ge
riausias laikas sėti javus. Jis ir 
daug kitų paslaptingų dalykų ži
nojo. Žemė duodavo didelį der
lių, o kaimynai stebėjosi ir ne
galėjo suprasti, kodėl jiems se
kasi gerai gyventi.

Vytuko senelis mirė sulaukęs 
100 metd. Buvo visų mylimas ir 
globojamas. Nuo to laiko niekas 
nebeveždavo senelių i mišką. Jie 
buvo vaikų ir vaikaičių mylimi 
ir gyvendavo, kol Dievulis pasi
kviesdavo pas save.

Vaikučiai, kur gyvena jūsų sene
liai? Ar jie jums seka pasakas ir 
padainuoja lietuviškų dainų? Kaip 
jūs parodote meilę savo seneliams? 
Parašykite “Žiburėliams”.

kai gauna saldainiukų, tėvai < 
gauna atvirukų ir dažnai eina į 
svečius. Lietuvoje Velykas žmo
nės švęsdavo dvi ar tris dienas. 
Buvo daug žaidimų su margu
čiais: žiūrėdavo kieno margučiai 
gražiausi, kieno stipriausi.

Velykos yra* labai smagi šven
tė.

Kristina Petrauskaitė,
IV sk., Londonas, Ontario

Kaip Rainiukas margino kiaušinius?
Žiūri- Rainiukas į Aldutę ir 

negali atsistebėti. Kas gi čia nu
tiko? Šiandien ji su balta pri
juostėle, kaip mama, sukinėjasi 
prie virtuvės. Neiškentęs pa
klausė Rainiukas:

— Miau — miau, Aldute, be
ne tu pirmą kartą košytę ver
di?

— Ne košytę, bet kiaušinius, 
— nusišypsojusi tarė Aldutė. — 
Kai išvirsiu ir nudažysiu, tai pa
matysi, kaip gražiai Velykų sta
lą puoš margučiai,

— Aš dar niekada nemačiau 
margučių. O kaip dažo kiauši
nius? —* teiravosi katinėlis. -

— Tik pažiūrėk, kiek čia daug 
dažų. Adatėlę reikia pamirkyti 
į ištirpintą vašką ir su ja pieš
ti ant kiaušinio. Paskui kiauši
nį įdėti į dažus — jis nusidažo, 
o vaškuotos vietos pasilieka bal
tos, — aiškino Aldutė. — Gali
ma ir kitokiu būdu: pirma nu
dažyti kiaušinį, o paskui su ašt
riu peiliuku išskutinėti arba su 
teptuku išmarginti.

Kai Aldutė pradėjo dirbti, 
Rainiukas kraipė galvą ir stebė- — Nesirūpink, mažyti, aš tave 
jo, kaip Jos vikrūs piršteliai da- išmaudysiu. Tu vėl būsi baltas, 
rė brūkšnelius, piešė rutulėlius o per Velykas aš tau užrišiu 
ir taškelius. Jis susimąstęs gal- raudoną kaspinėlį. Velykos 
vojo: ’ <..........................................

Jau pabudo gamta ir linksmai 
juokiasi, kad saulė šviesi puoš 
ją skaisčiai. Pabudo žali, gražūs 
miškai su linksmais paukšte
liais, kurie dabar džiaugsmingai 
čiulba. Atrodo, kad vėjas naują 
pasaką mums seka. Upės ir eže
rai žiemos nukaltą tiltą laužia. 
Visa gamta bunda ir iš naujo 
pradės puoštis.

Medžių pumpurai jjradės 
sproginėti, kaip laužo sakelės 
karštoje ugnyje. Gražų paveiks
lą išvystume, jeigu sėdėtume už
merktomis akimis ir svajotume. 
Matytume paukščius augštai 
danguje skrendančius namo į 
savo lizdelius. Gamta, atsikeltų iš 
saldaus miego ir pradėtų gyven
ti dar kartą. Upeliai tekėtų ir le
das pradėtų tirpti, pripildyda
mas upelį iki pat kraštų. Nu
mestame sunkius žieminius ap
siaustus ir dėvėtume lengvus 
švarkelius. Žolė pasipuoštų švie
sia, šilkine, žalia skara, kuri vie
tomis nuo saulės spindulių atro
dytų kaip šviesi rūtų lapų spal
va, b medžio pavėsyje būtų ak
sominė, tamsiai žalia. Pamatytu-

A+A Antanui Stauskui
mirus, žentų inž. VYTAUTĄ LIUIMĄ, jo šeimų 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

"Goldlist" statybos

bendrovės lietuviai

— Nei su vašku, nei su peiliu
ku aš niekad neišmoksiu mar
ginti kiaušinių, bet turiu gerą 
teptuką — uodegytę. Kam čia 
tinginiauti, juk ir aš galiu Aldu
tei padėti dirbti!

Tuo tarpu mamytė pašaukė 
Aldutę prie telefono. Rainiukas, 
likęs vienas, tuoj pamirkė uode
gytę į raudonus dažus ir pradė
jo dažyti kiaušinį. Išvalęs tep
tuką i savo kailiuką, dažė kito
mis spalvomis ir linksmas gal
vojo, kad tai Aldutei bus staig
mena. Kai sugrįžo Aldutė į kam
barį, iš tikrųjų* rado staigmeną. 
Jos mažytis baltas katinėlis bu
vo margesnis už margutį — rau
donu kakliuku, žaliomis ausytė
mis, mėlyna nosyte. Parodžiusi 
veidroduką tarė:

— Tik pasižiūrėk!
Katinėlis, išrietęs uodegytę, 

pravirko, nes visai neatpažino 
savęs.

— Argi aš visada pasiliksiu 
toks margas kaip margutis? Aš 
norėjau tau tik padėti, — išsi
gandęs aimanavo katinėlis.

Aldutė paglosčiusi tarė:

siems bus džiugios. A. Abr.
vi

me mažas gėles, kurios mėgina 
prasistumti į viršų, kad galėtų 
pabėgti nuo žemės šalčio ir pa
sikaitinti saulėje. Pavasaris nu
skaidrins mūsų akis, kad galėtu
me džiaugtis naujai atbudusia 
gamta. Tik pagalvokim, kas atsi
tiktų, jei nebūtų pavasario? Me
tai nebūtų linksmi, nes visa 
gamta niekad nepabustų.

Nemira Balsytė, Hamiltonas

Kristus kėlės!
Kristus kėlės!
Bunda žemė, 
bunda gėlės!
Varpas skamba 
anksti rytą — 
skelbia džiaugsmą 
nematytą!
Aleliuja! — gieda žmonės, 
Aleliuja! — skamba kloniais... 
Per padanges, per žydriąsias 
Aleliuja garsus neša — 
Ten, tėvynėj, suskambės, 
prisikelti visus kvies!

B. Vytienė

M

Velykų bobutė Toronte tarp gėlių, zuikučių ir vaikučių. Ir šiemet 
Velykų bobutė atvyks į Torontą ir apdovanos vaikučius

A. Abr.

mano atostogos?
Pernai didžiausią dalį savo va

saros atostogų praleidau namuo
se su draugėmis. Smagiausias 
laikas buvo ateitininkų stovyk
loje. Kelias savaites prieš ją 
pradėjau ruoštis kelionei. Dėjau 
reikalingus daiktus ir drabužius 
į lagaminą. Sunku buvo sulaukti 
tos dienos ir valandos kada va
žiuosim. Pagaliau atėjo lauktoji 
diena.

Kelias man jau buvo žinomas. 
Anais metais tuo pačiu keliu va
žiavome į stovyklavietę. Ten ke
turios draugės iš Toronto ir trys 
mano pusseserės jau laukė ma
nęs. Buvom aštuonios mergaitės 
viename barake. Tas dvi savai
tes buvo labai gražus oras. Lai
ką praleidome labai smagiai. 
Labiausiai man nepatiko rytinė 
mankšta. Po mankštos būdavo 
Mišios, pusryčiai, barako sutvar
kymas.

Kiekvieną dieną vis tie patys 
dalykai — paskaitos ir diskusi
jos, kurias nelabai mėgstu. Me
nas, šokiai, sportas, literatūros 
vakaras, kaukių balius labai pa
tiko. Smagiausia yra maudytis. 
Kiekvieną dieną to labai laukda
vom. Tos geros dienos greitai 
baigėsi. Atėjo laikas vėl eiti į 
mokyklą.

Taip buvo pernai, o kaip bus 
šią vasarą, dar nežinau.

Vida Kamaitytė,
VIII sk., Hamiltonas, Ontario

MAMYTEI
Aš mamytei — vainikėli 
iš gėlyčiu, ramunėlių, 
Toki gražų, kaip širdelę, 
Ant akelių, kaip ir Tavo.

Ta katytė — tai sesytei, 
O šuniukas — tai broliukui. 
Gi seneliams — paukšteliukas 
Toks gražutis ramuniukas.

GINTARRĖ JURKUTĖ, 
III sk., Montrealis

VAIKAI IR ZUIKELIAI
Jau pabudo zuikeliai. 
Linksmai čiulba paukšteliai.
Ant stalo padėti margučiai. 
Tik neatsikėlė dar maži vaikučiai.

Kai atsikels, pajus, kad šalta, 
Nes kalnuose dar balta.
Bet atsiminę Velykų rytą
Skubės jie eiti savo bažnyčion.

VYTAUTAS GEDRIMAS,
VIII sk., Hamiltonas, Ontario

.Hamiltono mergaičių choras važiuoja autobusu koncertuoti j Lon
doną, Ont. Viduryje — choro vadovas sol. V. Verikaitis, jo dešinėje 
— akompaniatorius J. Govėdas Nuotr. M. Borusienės

Skyriaus nariui kūrėjui-savanoriui

Antanui Stauskui
mirus, jo žmoną KAROLINĄ, dukrą STASĘ LIUIMIENĘ, 
sūnų PETRĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos Karininko Juozapavičiaus 
skyriaus valdyba ir nariai

Mielam TĖVELIUI
mirus, valdybos narį kolegų inž. P. STAUSKĄ, jo 

šeimų ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

PU AS Toronto skyriaus valdyba

mirus 
KUN. 
kartu

Brangiam TĖVELIUI
Lietuvoje, mūsų didžiai gerbiamų klebonų 
JUSTINĄ BERTAŠIŲ giliai užjaučiame ir 
liūdime — "

M. Januškienė
A. A. Balčiūnai

A. J. Kuncaičiai
J. T. Timmermanai

Agotai Stankuvienei
iškeliavus amžinybėn, dukras — ANTANINĄ ir STASĘ, 
sūnus — JUSTINĄ ir ALBINĄ bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir su jais liūdime —

Mazaičių šeima

AJA

Kazimierai Norkaitienei
mirus, jos vyrą JONĄ NORKAITJ, sūnų dr. JONĄ
NORKAITJ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
J. Gailiūnienė 0. Gailiūnaitė
J. ir A. Matuiioniai B. Pabedinskienė

V

F. ir E. Senkai

BIRUTĘ SIMONAITIENĘ,

jos MAMYTEI Lietuvoje mirus

8. Galinienė

nuoširdžiai užjaučia —

M. J. Astrauskai

Jonui Rudokui
mirus, jo žmonai MARYTEI, sūnui VYTAUTUI, broliui 
ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

Antanaičiai
Savickai

Agurkiai 
JanuŠkevičiai

Stabingfai



AKVARELĖS, MONOTIPAI, KOLAŽAI
A. Šalkauskio ir S. Kvietienės kūriniai torontiškėje parodoje 

DAIL. DAGYS

Darbščių ir ambicingų žmo
nių dėka dailės dirvonuose 
įvyksta vis šis tas naujo. Nese
niai Toronto Prisikėlimo parodų 
salėje lietuvių visuomenė buvo 
supažindinta su architekto A. 
Šalkauskio akvareliniais dar
bais, o po poros savaičių ten pat 
pasirodė Stefa Kvietienė su sa
vo tapyba, monotipais ir kola- 
žais.

A. Šalkauskis atėjo kaip pri
tyręs vandeninių dažų teptuko 
valdytojas, perspektyvos žino
vas, neblogas piešėjas ir gamtos 
nuotaikų pagavėjas. Jis paro
doje išstatė daugelio metų dar
bus, kuriuos yra sukūręs įvai
rių metų laikais ir įvairiose šio 
kontinento vietose. Jo vaizdai 
alsuoja karštomis vasaros dieno
mis, rainiais jų vakarais, vėsiais 
rudenimis, snieguotomis žiemo
mis ir drėgnais pavasariais. Pa
sigėrėtinai rimtas paveikslas bu
vo "Vakaras prie ežero”. Jis vie
ningas savo ruda spalva, kuri 
vėlyvą vakarą vietomis gana 
tamsi, bet permatomai švari. Po 
tą platų paežerį slenką vasaroto
jų siluetai teikia vaizdui nekas- 
.dienišką kalbą.

Visai kitokia yra Stefa Kvie
tienė. Ji tik keliuose paveiks
luose pasinaudojo aplinka, bet 
visai nesistengdama jos tiksliai 
atvaizduoti. Ji su aplinka elgia
si, kaip jai patinka, dėsto spal
vas pagal savo skonį ir duoda jai 

, tokias nuotaikas, kokiomis ji pa
ti gyvena. Todėl ji labai įvairi 
savo darbų motyvais bei jų iš
raiška. Daugumoje savo darbų 
kompozicijas ji sukuria befanta
zuodama ir taip tampa savojo 
pasaulio kūrėja.

Dail. S. Kvietienės tapyba

LIETUVOS VOKIEČIŲ METRAŠTIS
Vėl iš spaudos išėjo 1971 m. 

Lietuvos vokiečių metraštis. Pir
masis jo rašinys/ kurio autorius 
— prof. dr. Jonas Strauchas, yra 
labai įdomus. Jame paliečiama 
Lietuvos okupacija ir Lietuvos 
vokiečių repatriacija. Pasirodo, 
kad 1940 m. birželio 15 d. Lietu
vos vokiečių jaunimas, kartu su 
Kauno vokiečių gimnazija, 
mokslo metų užbaigimo proga 
Kauno stadijone surengė sporto 
šventę (didelės lengvosios atleti
kos rungtynės birželio 15—16 d. 
d. vyko ir Vilniaus stadijone — 
K. B.). Staiga pasirodė nežino
mos kilmės lėktuvai. Kiekvienas 
spėliojo, kas tai gali būti. Kai 
Vokietijos pasiuntinybės tarnau
tojas iškvietė iš stadijono šių 
sporto žaidynių garbės svečią? 
pasiuntinį dr. Žechliną į rašti
nę, greitai paaiškėjo, kad Sov. 
Sąjunga Lietuvai įteikė ultima
tumą, kad vyriausybė jį priėmė, 
o raudonoji armija jau žygiuoja 
Lietuvos keliais. Dalyvių tarpe 
buvo jaučiamas susijaudinimas, 
matant Kauno gatvėmis riedan
čius tankus. Beveik kiekvienas 
vokietis galvojo: kas atsitiks su 
Lietuva, su jo tėviške, namais, 
Lietuvos gyventojais?

Po 1939 m. rugsėjo Įvykių iš 
Latvijos ir Estijos pradėta Vo
kiečių repatriacija. Buvo laukia
ma panašios akcijos ir Lietuvo
je, tačiau 1939-40 m. žiema pra
ėjo be jokio ženklo. Paskutinė 
valanda išmušė po liepos mėne
sio “balsavimų” Lietuvoje, įve
dus joje komunistinę santvarką. 
Vienas Lietuvos vokiečių kultū
ros draugijos (Kulturvėrband) 
atstovas Berlyne sužinojo, kad 
po Besarabijos vokiečių eis Lie
tuva. Tačiau niekas nesitikėjo, 
kad pasitarimai su sovietais už
truks taip ilgai. Tik 1941 m. sau
sio 10 d. buvo pasirašyta tarp 
Berlyno ir Maskvos sutartis, ku
ria artimiausių mėnesių laiko
tarpyje buvo numatytas gyvento
jų perkėlimas. Daugeliui vokie
čių buvo gaila palikti savo tėviš
kes, žemes ir namus. Repatriaci- 
nė komisija žadėjo atlyginti dvi
gubai naujose rytinėse žemėse 
(greičiausiai Lenkijos — K. B.).

1941 m. vasario mėnesį Ryt
prūsių sieną traukiniais, sunk

Brolis broliui
J t Daugel kartų jau lapai nukrito,
, ’ Daug žiedų jau nuskynė ruduo.
\ Bet nei rudens, nei dienos pavytę
/ Neužgydo atvdrtų žaizdų.
* • Nėr sielos, nėr. Širdies, nėr paguodos,
<[ Surakinta jau mirSta daina.
' \ O kada mums Šio ilgesio juodo.
,1 O kada Šių kančių bus gana?
?. Tau saulėlydžiai rožėmis žydi,

Čia padangė niūri, kruvina.
Į* Mūsų žodžiai, mūs dainos paklydo,
<' Jas iShloSkė, kaip metai dienas!
< Į Ko jie geidžia, ko nori? Lai ima —
J i Lietuvos jie iŠ mūs neatims. 1
<’ Mums — upeliai, mums — klevo oSimas, ■ į

Mums lakstučių dainelė rami. .
Žvaigždės ges, saulė žemę nuauksins, '

» Brolis broliui eis rankų paduot, ]
J Ten, per amžius- tikėjęs, sulauksi (
> Vėl linksmos Lietuvos be žaizdų, <
' Vilkaviškis 1940 <

(aliejus ar akrilika) artėja prie 
vitražų įspūdžio. Ten buvo ke
letas monotipų — tai ant stiklo 
išdėstomi dažai ir atspaudžiami 
ant užkloto popieriaus, šie vaiz
dai yra atsitiktinumų padarinys, 
čia nei daug mokslo, nei didelio 
talento nereikia — tik šiek tiek 
patyrimo ir laimės. Tosios lai
mės (ir skonio) dėka S. Kvietie
nė išgauna malonių pasaulių įs-« 
pūdžius. Tie pasauliai dar pa- 
įvairėja, kai į juos įklijuoja vie
tomis kokią figūrą. Tai kolažo 
pradžia. O kolažas — jos stipry
bė.

Kolažas plačiau ėmė reikštis 
bedarydamas pasikeitimus ir 
progresuodamas tik paskutinįjį 
dešimtmetį. Jo pradžia (ir var
das) yra apie 1912 m., kai Pary
žiaus modernistai, beįvairinda- 
mi savo darbų technikas ir fak
tūras, pradėjo prie savo paveiks
lų klijuoti audinių, odos, popie
riaus ar kitokių medžiagų gaba
liukus. Kaikas šiuo keliu bandė 
pasukti i didelius kraštutinumus 
ir nustebinti pasaulį. Kvietienė 
yra kuklesnė. Ji tenkinasi tik 
dailiai išdėstytais įvairiaspal
viais ir įvairiarūšiais popieriais, 
taip išgaudama erdvių iliuzijas 
bei savų primityvių tipų figū
ras.

Parodą atidarė Toronto Prisi
kėlimo parapijos klebonas kun. 
P. Barius, OFM, aptardamas me
ną kaip kiekvieno laikotarpio 
svarbų reiškinį, o ne koki ne
mielą posūkį. Ta proga buvo pa
kviesta atlikti programą sol. M. 
Vilčiauskaitė. Ji padainavo kele
tą lietuvių kompozitorių kūri
nių ir pasaulinių operų ištrau
kų? Jai akompanavo jaunas pia
nistas J. Govėdas.

vežimiais ir kitom. susisiekimo 
priemonėm peržengė 52.000 Lie
tuvos vokiečių. Po to sekė per
einamosios stovyklos, įpilietini- 
mo formalumai, pakeitimas pro
fesijų, prisitaikant prie karo rei
kalavimų. Vyresnės kartos atsto
vams tai sekėsi žymiai sunkiau, 
tuo tarpu jaunimas greitai prisi
taikė prie naujo gyvenimo.

Kai 1941 m. birželio 22 d. vėl 
sudundėjo patrankos, kiekvienas 
repatriantas pamatė, kad persi
kėlimas į Vokietiją buvo išgelbė
jimas gyvybės, nes daugelis lie
tuvių (prof. Strauchas rašo “vie- 
le”. O, ne! Šimtais tūkstančių 
lietuvių — K. B.) buvo išsiųsti į 
rytus, kur jie rado savo gyveni
mo kelio pabaigą.-

Aplamai, metraštis daro gerą 
Įspūdį. Daugumas straipsnių 
persunkti ilgesiu Lietuvai, 
tačiau kartais juose prasikiša 
tendencingai vokiška dvasia. 
Štai Oswald Olechnowitsch ap
žvalgoj (105 psl.) rašo, kad 1323 
Lietuvos kunigaikščiai pakvietė 
vokiečius amatininkus, nes lie
tuviai, nors pasidarė sėslūs 
prieš šimtmečius, tačiau užsiim
davo vien tik žemės ūkiu. Tas 
pats autorius 110 psl. sako, kad 
tautininkai skriaudė mažumas 
Lietuvoje. Esą vokiečiai stengėsi 
būti lojalūs piliečiai, tačiau val
dančiosios klasės jie buvo laiko
mi priešais. (Autorius nieko ne
rašo apie vokietininkus Klaipė
dos krašte, Neumano-Sasso bylą 
—K. B.). Tačiau, kaip autorius 

pabaigoje sako, didžiuma lietu
vių tautos buvusi vokiečiams 
draugiška. Su dėkingumu jis tai 
prisimena dar ir šiandien.

Metraštyje randame taip pat 
Šatrijos Raganos “Irkos tragedi
jos” vertimą (Alfred Franzkeit), 
nuotraukų iš Vilniaus, Kauno ir 
kitų vietovių. Kaip ir pereitų 
metų metraštis, taip ir šiemeti
nis duoda Lietuvos vokiečių są
jungos skyrių ir svarbesnių lie
tuvių Įstaigų Vokietijoj adresus. 
(Heiinatgrušs. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen, 129 psl., 
kaina 3,50 D.M. arba 1 dol. Gau
namas: Frau Edith Kunfert, 285 
Bremerhaven, Voss Str. 6, W. 
Germany).

K. Baronas

Kanados šeštadieninių mokyklų mokytojų suvažiavimo dalyviai Hamiltone Nuotr. Juraičio

Kaip jaunieji vertina mokyklą?
Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas • Buvę mokiniai kritikavo šeštadieninę mokyklų

Kanados lietuviai mokytojai, 
dirbą šeštadieninėse mokyklose, 
kasmet susirenka aptarti pra
ėjusių metu darbo bei rezultatų, 
o taip pat žvelgti priekin ir pla
nuoti ateities darbo, š. m. kovo 
27 d. lietuviai mokytojai iš 
Montrealio, Sudburio ir viso pie
tinio Ontario susirinko Hamilto
ne Jaunimo Centro salėje. Suva
žiavimą atidarė KLB švietimo 
komisijos ęirm. L. Tamošaus
kas. Suvažiavimą pasveikino 
mons. J. Tadarauskas savo ir 
Kanados Liet. Kunigų Vienybės 
vardu, A. Rinkūnas—PLB švie
timo tarybos vardu, KLB Hamil
tono apyl. pirm. K. Mileris, Lie
tuvos gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas (raštu). KLB pirm. dr. S. 
Čepo sveikinimą perdavė L. Ta
mošauskas. Suvažiavimui pirmi
ninkavo mokyt. J. Mikšys (Ha
miltonas) ir mokyt. Statkevičius 
(Rodney), o sekretoriavo moky
tojos — Juozapavičienė ir Rep
šienė. Suvažiavime dalyvavo 46 
mokytojai ir apie 20 svečių.... ,

Gimnazijos mokytojas A. Šu
kys (Toronto) skaidrių ir magne
tofono pagalba supažindino mo
kytojus su svetimų kalbų dėsty
mo metodais Kanados gimnazi
jose.

Gyvos diskusijos
Daug gyvų diskusijų sukėlė 

simpoziumas “Kritiškas lituanis
tinės mokyklos Įvertinimas”. - 
Simpoziumui pirmininkavo A. 
Rinkūnas, dalyvavo mokiniai 
bei studentai — Ramutė Birge- 
iytė (Toronto), Gediminas Kali
nauskas (Tor.), Kristina Parešty- 
tė (Ham.), Kęstutis šeštokas 
(Ham.), Alma Staškevičiūtė 
(Montrealio) ir Saulius Dragūne- 
vičius (Londono). Iš jų, rodos, 
nė vienas neperšokęs balsavimo 
amžiaus ribos, bet visi reiškėsi 
labai aktyviai, drąsiai, sąmonin
gai, iškėlė daug naujų minčių. 
Visi jie yra mokęsi ar tebesimo
ką lietuviškose mokyklose, o 
kaikurie jau dirba jose mokyto
jo darbą. Jie pasisakė dviem pa
grindiniais klausimais:
1. Ar lietuviška mokykla save patei

sina ir kiek ji prisideda prie lie
tuvybės išlaikymo?

2. Kurios lietuviškų mokyklų progra
mos turėtų būti keičiamos ir kaip?

Jaunųjų nuomonės
Pirmuoju klausimu Ramutė 

pareiškė, kad mokyklos išlaiko 
tik lietuvių kalbą. Mokykla yra 
reikalinga dalykams išmokti. 
Organizacijos ir stovyklos duo
da lietuvybės esmę, (čia patei
kiamos tik atsakymų santrau
kos). Kristina: mokykla nepilnai 
paruošia, yra naudinga, bet rei
kalinga pakeitimų. Alma: mo
kykla išmoko dalykų, bet trūks
ta patriotinės dvasios. Saulius: 
mokykla yra.labai vertinga, nes 
supažindina jaunuolį su visais 
lietuviškais dalykais, kurie yra 
pagrindiniai, šeima turi jaunuo
lį paruošti daugiau, tada ir jau

eilėj iš kairės: V. Kačergius, H. Celtorius — choro seniūnas, okteto dirigentė M. D. Roch, A. Kebtys; 
antroj eilėj: A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, A. Urbonas, P. Žukauskas, A. Jankus. (Si nuotrauka 
spausdinama pakartotinai, nes pr. “T2" nr. buvo įdėtos ne tas parašas. Atsiprašome.)

nuoliui bus Įdomiau ir naudin
giau mokykloje. Jaunuolis, neži
nodamas pagrindinių dalykų, 
neturės ryšio su liet, organizaci
jomis. Kęstutis: lietuvių litera
tūra nebuvo Įdomi mokykloje, 
bet dabar labai Įdomi, kai studi
juoju korespondenciniu būdu. 
Mokykla duoda faktus ir tauti
nės dvasios, be kurios jaunuo 
liai negali išlikti lietuviški.

Klausytojų balsai
Mokykla duoda pagrindus, o 

individas turi apsispręsti ir stu
dijuoti. Dalykus pamiršta, kurie 
nėra taip svarbūs, bet negalima 
užkopti ant augštesnių laiptų, 
neužlipus ant žemesnių. Mokyk
la yra įvadas i organizacijas. Mo
kykla yra darbo įstaiga, o ne 
pramogų vieta. Ar be mokyklos 
organizacijų nariai kalbėtų lie
tuviškai ir ar būtų lietuviškų or
ganizacijų? Jauni lietuviškumo 
nevertina, vėliau nori studijuo
ti, domisi, bet neturi pagrindų ir 
aplinkybių. Reikia organizuoti 
kokiu nors būdu lietuvišką švie
timą 20—25 metų amžiaus lietu
viams.

Pirmininkaujantis Antanas 
(visi buvo vadinami tik vardais) 
padarė šio klausimo išvadas: 
mokykla yra reikšminga, bet 
reikia keisti mokyklos progra
mas ir pagerinti metodus. 
Kviestinos šeimos į priešmokyk
linį lietuvišką paruošimą na
muose.. jOrgąaizjiQtina& pomo- 
kyklinis lietuviškas švietimas.

Ką ir kaip mokyti?
Mokyklų programų keitimo 

reikalu vyko ilgos diskusijos 
tarp simpoziumo dalyvių ir iš 
salės. Įdomu tai, kad kaikurie 
jaunieji siūlė net daugiau moky
ti, negu vyresnieji mokytojai, 
čia paminėsiu tik bendras išva
das.

Reikia supažindinti su lietu
vių kalbos gramatika, bet nerei
kalauti sunkiausių formų Įsi
minti. Gramatikos mokyti saki
niais ir tik vėliau vesti prie 
taisyklių. Literatūros mokyme 
skirti literatūrą nuo literatūros 
istorijos. Literatūriniai skaity
mai galimi pradėti net pirmame 
skyriuje (padavimai pasakos). 
Lietuvos istorijos mokymą de
rinti su pasaulio įvykiais. Moky
ti visą Lietuvos istoriją, iške
liant didingus Įvykius ir pabrėž
ti dabartinės Lietuvos būklę. 
Lietuvos geografiją dėstant, 
kreipti dėmesį Į žmonių ir kraš
to būdingesnės savybes, daryti 
palyginimus su Kanados geo
grafija, daugiau lįesti sociali
nę geografiją. Kiek galima dau
giau jungti geografijos moky
mą su istorijos ir literatūros mo
kymu. Į mokyklos programą 
Įvesti visuomenės mokslą. Supa
žindinti su Lietuvių Bendruome
nės veikla, Įvesti aktualiųjų įvy
kių (current events) diskusijas 
iš spaudos ir gyvenimo, supažin
dinti su šiandieniniu Lietuvos 

gyvenimu, komunizmo idėjomis 
ir darbais.

Mokykla niekada nebuvo pra
mogos vieta, tad ir ateityje ji 
gali būti Įdomesnė, bet ji bus 
darbo Įstaiga. Tėvai turėtų dau
giau bendradarbiauti su prieš
mokykliniais vaikais, o taip pat 
su mokyklą lankančiais ir moky
tojais.

Simpoziumas buvo labai įdo
mus ir naudingas, nes visi išgir
do jaunosios kartos pageidavi
mus, kurie buvo labai pozityvūs, 
tvirti ir net griežtoki prieš nesi- 
mokymą bei šeimų apsileidimą 
lietuviškame gyvenime.

Profesoriaus paskaita
Po pietų pertraukos, užbaigus 

užtrukusias simpoziumo diskusi
jas, buvo tęsiamą prof. dr. J. 
P i k ū n o iš Detroito paskaita: 
“Mokinių elgesys psichologijos 
šviesoje”. Jis kalbėjo apie jau
nesniuosius ir vyresniuosius mo
kinius. Jaunieji esą atviri ir im
lūs, bet jiems reikia vaizdais pa
grįsto mokymo. Vyresniems 
(nuo 10 ar 11 metų) reikia ab
strakčių principų, o taip pat 
“herojų” pristatymo, žymesnie
ji Įvykiai lietuvių gyvenime tu
rėtų būti nagrinėjami su jais. 
Reikia didėlio priemonių Įvairu
mo: skaidrių, filmų ištraukų, 
žurnalų straipsnių ir t.t. Labai 
svarbus yra mokytojo išradingu
mas ir kūrybingumas dalyką 
pristatant ir pritaikant savo mo
kiniams. Nuo grupinio dėstymo 
turėtų būti einama prie indivi
dualaus pristatymo kiekvienam 
mokiniui, skatinant jo sugebėji
mų išvystymą.

Gera mokykla vaikams ir mo
kytojui patinka, nes jie jaučia 
savo sėkmingumą. Mokytojas 
turįs būti dalyko dėstytoju, bet 
dar daugiau vaiko auklėtoju. 
Idealas yra būti mokiniams pa
vyzdžiu. Profesorius pabrėžė, 
kad lietuvybė būtų beaugančio 
jaunuolio pati giliausia šaknis 
ligi jam formuojant savo identi
tetą. Negalima pavargti dirbant 
Lietuvai tėvynei. Mokytojo dar
bas perdaug svarbus jaunimo 
tautinės sąmonės formavime, 
kad būtų galima ji apleisti. Rei
kia sustiprinti tai, ką tėvai ban
do išugdyti. Mokytojas bus sėk
mingas, jei gyvai išreikš savo 
mokiniams vysk. M. Valančiaus 
“Lietuvio meilės lietuviui” prin
cipą.

Po to mokyklų vedėjai prane
šė apie mokyklų veiklą šių metų 
eigoje. Iš mokytojų pranešimų 
sužinota, kad jų mokyklose mo
kosi apie 850 mokinių, kuriuos 
moko apie 60 mokytojų.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. Baigus suvažiavimą, mo
kytojai ir svečiai susėdo už ska
niai paruoštų stalų vakarienei, 
kurią parūpino KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba (pirm, mokyt. 
Mileris). Matis
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U KUlTŪRIfJE VEIKLOJE
DR. KAROLIS LEDEBIS dirba 

kaip tyrinėtojas ir dėstytojas Kalga- 
rio universiteto medicinos fakultete. 
“The Calgary Herald” 1970. IV. 3 lai
doje plačiai aprašė jo mokslinę veik
lą, pabrėždamas, kad buvęs tekstilės 
įmonės darbininkas tapo mokslinin
ku. K. Lederis yra 50 m. amžiaus, gi
męs Lietuvoje, kur jo tėvas turėjo 
baldų įmonę. Kurį laiką K. Lederis 
buvo pr. mokyklos mokytoju. Užėmus 
Lietuvą rusams, 1941 m. jis su tėvais 
persikėlė Vokietijon kaip repatrijan- 
tas. Karo metu buvo mobilizuotas į 
vokiečių kariuomenę ir karo pabai
goje pateko anglų nelaisvėn. Čia ta
po vertėju ir gavo leidimą studijuoti 
mediciną vokiečių universitete. Po 
dviejų semestrų emigravo Britanijon, 
kur pradžioje dirbo tekstilės įmonė
je, paskui gavo darbą Bristolio uni
versiteto farmakologijos skyriuje 
kaip technikas. Čia tęsė studijas, ga
vo gamtos mokslų bakalauro ir dak
taro laipsnius.Nuo 1958 m. pakviestas 
dėstytoju. Kartu jis tęsė tyrimo dar
bus neuroendokrinologijoj, kur at
skleidė gana daug naujų dalykų ir 
parašė visą eilę mokslinių straipsnių. 
Šiuo metu K. Lederis tebedėsto Kal- 
gario universitete ir tęsia tyrinėjimo 
darbus, kuriuos finansuoja Medical 
Reserch Council of Canada. Jis taipgi 
dalyvauja vietos lietuvių veikloje.

KUN. DR. VYT. MANKELIŪNAS, 
Bogotos lietuvių kapelionas Kolum
bijoj, nuo 1953 m. dėsto eksperimen
tinę psichologiją ir psichologinę me
todologiją valstybiniame Bogotos 
universitete. Prieš tai jis dėstė tuos 
pačius dalykus popiežiškajame jė
zuitų universitete ir vietinėje kunigų 
seminarijoje (nuo 1948 m.). Be to. 
nuo 1956 m. jis redaguoja universite
to žurnalą “Rivista de Psichologia”. 
Šiuo metu, fakulteto pavestas, reda
guoja “Diccionario de Psichologia”. 
Jo anksčiau parašytas veikalas iš re
ligijos psichologijos srities susilaukė 
7 laidų.

DAIL. POVILAS OSMOLSKIS po 
ilgos ir sunkios ligos mirė Niujorke 
kovo 17 d. Velionis buvo gimęs 1919 
m., baigęs “Aušros” gimnaziją ir 
Kauno meno mokyklą. Vokietijoje ir 
JAV yra iliustravęs vaikų literatū
ros leidinius, piešęs knygų ir žurna
lų viršelius, vinjetes, karikatūras. 
Vėliau nuo šio darbo atitolo, perei
damas į komercinio meno sritį ir pa
grindinį dėmesį skirdamas tekstilės 
piešiniams, kuriuose netrūkdavo ir 
lietuviškų motyvų.

DAIL. DALIOS RAMANAUSKAI
TĖS iki balandžio 15 d. truksianti 
piešinių paroda atidaryta kovo 27 d. 
Niujorke, Allen Stone galerijoje, 48 
East 86 Street Gimusi Kaune 1936 
m.. D? Ramanauskaitė meną studija
vo Southern Connecticut kolegijoje, 
buvo mokytoja Old Saybrook gimna
zijoje. Šiuo metu gyvena ir kuria 
Ivorytown, Conn. Grupinėse ir indi
vidualiose parodose ji yra susilauku
si teigiamo įvertinimo dienraštyje 
“New York Times”, “Art News” ir 
“Art Magazine”. Jos darbų yra įsigi
ję net keli JAV muzėjai. Amerikie
čiai dail. D. Ramanauskaitės tušu at
liktus paspalvintus piešinius vadina 
superrealistiniais, nes juose daugiau-, 
šia vaizduojami įvairūs daiktai — vi
sokios. mašinos, seni automobiliai, jų 
dalys, indai, žaislai, augalai be ap
linkinio fono, alsuoją savotišku vie
nišumu. Visi jos kūriniai — nedide
lio formato, piešti popieriuje.

PRANAS NAUJOKAITIS, literatu 
ros kritikas ir rašytojas, ruošia 
spaudai 3-4 didelių tomų apžvalgi
nio ir vertinamojo pobūdžio lietuvių 
literatūros istoriją, kuri apims visą 
rašytinę lietuvių literatūrą nuo pir
mosios knygos iki paskutiniųjų lei
dinių išeivijoje ir Lietuvoje. Užsimo
tas darbas pareikalautų trejeto me
tų. Finansinės paramos autorius ti
kisi gauti iš JAV Lietuvių Fondo. 
Pr. Naujokaitis šioje srityje turi ne
mažą patyrimą kaip mokytojas, rašy
tojas ir literatūros kritikas.

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS, 
kompozitorius, muzikologas, muzikos 
archyvo steigėjas, kovo 16 d. Čikago
je atžymėjo amžiaus aštuoniasdešimt
metį. Lietuvių muzikiniame gyveni
me jis yra palikęs gilius pėdsakus 
kaip vienas Lietuvos profesinio ope
ros teatro steigėjų, pirmųjų dainų 
švenčių organizatorių, Klaipėdos 
konservatorijos dėstytojų. Sukaktu
vininkas nuo 1910 m. yra sukūręs 
apie 400 instrumentinių, chorinių ir 
vokalinių kompozicijų solistams. Ne
mažą dėmesį yra skyręs religinei mu
zikai. Bene didžiausiu jo nuopelnu 
tenka laikyti Čikagos muzikologijos 
archyvą, kuriam prof. J. Žilevičius 
atiduoda paskutines savo gyvenimo 
jėgas. •

‘DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SUI rankraščių laukiama iki š. m. 
rugsėjo 1 d. Novelės temą ir pobūdį, 
kaip ir ankstyvesniuose konkursuose, 
leidžiama pasirinkti patiems auto
riams. Neribojamas ir novelės ilgis. 
Šiemetinę $500 premiją parūpino 
mecenatas Simas Kašelionis. Rank
raščiai turi būti parašyti mašinėle, 
pasirašyti slapyvardžiu, pridedant 
autoriaus pavardę, adresą ir telefoną 
atskirame užklijuotame voke. “Dir
va” rezervuojasi teisę premijuotą no
velę be atskiro atlyginimo skelbti sa
vo puslapiuose ar novelių rinkinyje. 
Autoriui paliekamos antrojo leidimo 
teisės. Rankraščius siųsti šiuo adre
su: “Dirva”, novelės konkursas, 6907 
Superior Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA.

OKUPUOTOJ UETUVOJ
R. BERLYNO VALSTYBINĖ 

OPERA tenorą Virgilijų Noreiką pa
kvietė birželio mėnesį atlikti pagrin
dinius vaidmenis G. Verdi “Rigolet- 
to”, G. Puccini “Bohemos”, “Toscos” 
ir “Madame Butterfly” operose. 
Kvietimas buvo gautas po jo sėkmin
go debiuto šios operos scenoje G. 
Verdi “Rigoletto” Mantuvos hercogo 
vaidmenyje. Gastrolių metu V. No
reika turėjo keturis lietuvių, rusų 
kompozitorių dainų ir Vakarų klasi
kų koncertus Frankfurte prie Ode
rio ir Rostocke. Kartu su žymiausiais 
Vengrijos, Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir R. Vokietijos menininkais V. No
reika dalyvavo R. Berlyne įvykusia
me 40-tajame “Bertolinos” koncer
te, kurį transliavo R. Vokietijos te
levizija.

PRIEŠ PENKERIUS METUS mi
rusio a. a. kompoz. Antano Budriūno 
kūrinių koncertas buvo surengtas pa
veikslų galerija paverstoje Vilniaus 
katedroje. Velionies simfoninę poe
mą “Vizijos ant piliakalnio”, “Buvo 
šilta vasarėlė” atliko P. Bekerio va
dovaujamas simfoninis orkestras 
“Vilnius”, dainas “žalia pieva”, 
“Rytmečio žiedas”, “Geltieji line
liai”, “Baladė apie tris kareivius”— 
P. četkausko diriguojamas Mokslų 
Akademijos choras su sol. V. Baku, 
Vilniaus konservatorijos studentu. 
Dainininkės R. Maciūtė ir R. Pranc- 
kevičiūtė padainavo duetą “Per am
žius teka Minija”

AKADEMIKAS PROF. ADOLFAS 
JUCYS išvyko skaityti paskaitų Len
kijos augštosiose mokyklose. Vilniun 
grįžo fizikos - matematikos instituto 
laboratorijos vedėjas Vytautas Lie- 
sys, mokslinį darbą dirbęs Italijoje. 
Iš JAV parvyko fizikos - matemati
kos mokslų daktaras prof. Vytautas 
Statulevičius. Vilniaus universiteto 
fizikos - matematikos mokslų dr. An
tanas Bandzaitis, einąs profesoriaus 
pareigas, dvi savaites anglų kalba 
skaitė matematinės fizikos ir atomi
nių spektrų teorijos paskaitas Hel
sinkio ir Gulu universitetuose Suo
mijoje.

BIRUTĖ ALMONAITYTĖ, Vil
niaus operos mezzo-sopranas, pirmą 
kartą atliko princesės Eboli vaidme
nį G. Verdi operoje “Don Carlos”. 
Siame spektaklyje karalienę Elzbie
tą dainavo J. Žukaitė, Don Carlos — 
V. Adamkevičius, Pilypą — V. Kup
rys, markizą Pozą — J. Urvelis. B. 
Almonaitytė yra baigusi Maskvos 
konservatoriją, Vilniaus operoje dai
nuoja jau beveik 10 metų.

VILNIAUS FILHARMONIJOS 
simfoninis orkestras gastroliuoja Uk
rainos įmestuose. Koncertų progra
moje — M. K. Čiurlionio, V. Bar
kausko, L. Beethoveno, M. Ravelio, 
R. Ščedrino kūriniai. Orkestrui talki
na violončelistas D. Geringas, Vil
niaus operos mezzo-sopranas N. 
Ambrazaitytė, tarptautiniame F. Šo
peno konkurse diplomą laimėjusi 
pianistė E. Elinaitė.

SLOVAKŲ DAILĖS, FOTOGRA
FIJOS ir kino žurnalas “Vytvarnict- 
vo - Fotografia - Film” paskelbė pasi
kalbėjimą su pernai Čekoslovakijoje 
viešėjusiais meninės fotografijos 
atstovais A. Sutkum ir A. Macijaus
ku. Žurnalo puslapius puošia kelio
lika jų padarytų nuotraukų. Tame 
pačiame žurnalo numeryje yra ir K. 
Izakovičiaus straipsnis apie lietuvių 
knygženklius.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE buvo surengta žymiausio 
baldų kūrėjo dail. Jono Prapuolenio 
darbų paroda, lankytojus supažindi
nanti su pastarajame dešimtmetyje 
sukurtais baldais. Neseniai amžiaus 
septyniasdešimtmetį atžymėjęs dail. 
J. Prapuolenis baldų kūrybai yra pa
skyręs apie 40 metų. Jam būdin
gas liaudies meno tradicijų perkėli
mas į modernius dabarties baldus, 
įvairi spalvinė gama, išradingai nau
dojama medžio faktūra.

JUOZO VANAGO VADOVAUJA- 
MAS Vilniaus pramonės darbuotojų 
vyrų choras “Aidas” 15 metų veiklos 
sukaktį atžymėjo specialiu koncertu 
Vilnaus filharmonijos salėje. Lietu
viškajai programos daliai atstovavo 
V. Budrevičiaus “Tėvynė Lietuva”, 
“Vyrai dainuoja”, M. Petrausko 
“Gaudžia trimitai”, V. Budrevičiaus 
aranžuota S. Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”, liaudies daina “Tykus bu
vo vakarėlis”, tarptautinei — G. Ver
di operos “Rigoletto”, K. M. Weber 
“Laisvojo šaulio” ištraukos, D. Pa- 
lestrinos “Pueri”, (“Berniukai”), H.
F. Haendelio “Aleliuja” iš “Mesijo”, 
oratorijos “Aleksandro iškilmės” iš
trauka bei eilė kitų kūrinių. Vadovui 
J. Vanagui talkino chormeisteris-di- 
rigentas A. Lopas.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKŲ 
lietuvių kalbos sekcijos susirinkime 
dalyvavo gausus būrys geologų. Pa
grindinė pokalbio tema — geologų 
vartojama kalba, jos šalintinos ydos, 
šiems klausimams bus skirtas pasku
tinis šiemetinės “Mūsų Kalbos" są
siuvinis.

PAVYZDINIS KOLEKTYVO var
das vasario 24 d. įvykusiame koncer
te buvo suteiktas D. Jakūbonio vado
vaujamam Kauno profsąjungų rūmų 
berniukų chorui. Koncerte skambėjo
G. Pergolesi “Stabat Mater”, J. Sibe
lijaus “Suomija”, G. Kuprevičiaus 
“Metų laikai”, V. Blūšiaus, V. Kupre
vičiaus, J. Naujalio, M. K. Čiurlionio 
ir kitų kompozitorių kuriniai.

V. KsL



KAHADOS ĮVYJOAl Į
AMERIKOS PINIGAI KANADOJE

Skautų veikla
• Sv. Velykų sulaukus, telydi se

ses ir brolius, jų tėvelius bei skautiš
kos veiklos rėmėjus Prisikėlimo
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmod. ..'......10-3
Antrod. 10-3
Trečiod. 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 2 metam........7%
už term, indėlius 1 metam...... 6Vi%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas........ 516%

DUODA PASKOLAS:
asmenines —- iki $10.000....816% 
nekiln. turto — iki $30.000....814%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi 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, telefoną, elektrą, vandeni ir dujas.

| MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS I
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS ST. WEST. Investacija. Didelė švari krautuvė ir dar du 
po 5 kambarius butai. Atskiri įėjimai, garažas. Gaunama nuoma $500 
į mėnesį. Prašo $34.000 su maždaug S6.000 įmokėjimo.
ALHAMBRA AVE. — BLOOR W. Netoli būsimų Toronto Lietuvių J 
Namų, 9 kambarių atskiras mūrinis namas. Vieta dviem garažam. 
Savininkas išvyksta < iš Toronto, Įmokėti $7.000.
BLOOR — JANE ST. 7 gražūs kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
įrengtas rūsys. Didelis kiemas, garažas. Arti požeminio susisiekimo 
ir krautuvių.
BLOOR — INDIAN RD. Trys atskiri butai, 5 kambariai pirmame 
augšte ir moderni prausykla. Didelės nuomos pajamos. Prašoma 
kaina $43.000.
RUNNYMEDĖ — ANNETTE. Dvibutis (duplex) 10 kambarių per du 
augštus. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Namas be skolų. 
Įmokėti $8.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. Dvi krautuvės ir 7 kambariai. Ideali vie
ta betkokiam verslui. Prašoma kaina $55.000.
JANE — BABY POINT. 8 kambariai per du augštus, 2 virtuvės, 2 
prausvklos. Įmokėti $6-7.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Dienraščio “The Toronto Te
legram” korespondentas Aaron 
Einfrank, sovietinių cenzorių iš
tremtas iš Maskvos, buvo nu
siųstas į Vašingtoną, kur jam 
dabar taip pat buvo suspenduo
tos žurnalisto teisės. Kremliui 
nepatiko A. Einfranko tiesa 
grįsti drąsūs pranešimai, o Vals
tybės Departamentą Vašingtone 
užrūstino nustatytos tvarkos ne
silaikymas. žurnalistai čia buvo 
painformuoti apie valstybės sek
retoriaus W. Rodgers paruoštą 
JAV užsienio politikos apžvalgą 
ir paprašyti savo pranešimus 
atidėti iki jos oficialaus paskel
bimo. A. Einfrankas valstybės 
sekretorių W. Rodgers pralenkė 
pora valandų, paskelbdamas mi
nėtame Toronto dienraštyje Ka
nadą liečiančią apžvalgos dalį. 
Pasirodo, JAV vyriausybė nori 
tiesioginių pasitarimų su Kana
dos vyriausybe, jeigu būtų įves
ti amerikiečių kapitalo suvaržy
mai Kanadoje. Otavoj pajamų 
ministeris H. Gray šiuo metu 
ruošia pranešimą, kuris palies 
užsieniečių Kanadoje investuotą 
kapitalą ir galimą jo kontrolę 
valstybinėmis priemonėmis. 
Valstybės sekr. W. Rodgers pri
minė, kad 1948 m. amerikiečiai 
Kanadoje buvo investavę $5,5 
bilijono, o 1969 m. — jau $31 
bilijoną. Tai sudaro apie 31% 
visuose užsienio kraštuose ame
rikiečių investuotos bendros su
mos. Negalima betgi užmiršti ir 
kitos medalio pusės — kanadie
čių investuotų $6 bilijonų JAV. 
Tiesioginiai JAV ir Kanados vy
riausybių pasitarimai yra visiš
kai normalus reiškinys, nes bet- 
kokie suvaržymai ekonominia
me gyvenime liečia abu kraštus.

Ontario naujojo premjero W. 
Davis planus atskleidė karalie
nės atstovo gubernatoriaus W. 
R. Macdonald kalba parlamente. 
Pagrindinis dėmesys bus skiria
mas nedarbui, aplinkos užterši
mo ir ekonomijos kontrolei. Ne
darbą turės sumažinti statyboms 
skiriama pusės bilijono dolerių 
suma, kurią parūpins privatūs

ATEINAM SI

šaltiniai, Ontario provincinė ir 
Kanados federacinė vyriausy
bės. Skelbiama, jog už šiuos pi
nigus bus pastatyta 90.000 gy
ventojų 30.000 butų, o darbo 
prie statybų gaus 132.000 asme
nų. Platesnes išvadas sunku pa
daryti, kol nepaskelbti bendri 
visų statybų planai. Kyla klausi
mas — ar bus ribojamas! staty
bose tik šia suma, ar galbūt ji 
laikytina tik papildu metinėms 
statybų išlaidoms? Nedarbui pa
šalinti premjeras W. Davis pla
nuoja specialią konferenciją. Jis 
taipgi žada didesnę paramą ka- 
nadiskoms įmonėms, bet ir šis 
klausimas turės būti išryškintas 
specialioje konferencijoje. Dau
giau duomenų suteiks balandžio 
26 d. planuojamas paskelbti On
tario biudžetas.

Iš JAV Vandenberg aviacijos 
bazės Kalifonijoje į ašigalių or
bitą aplink žemės rutulį buvo iš
šautas kanadiečių mokslininkų 
pagamintas 582 svarų satelitas 
“Isis II”, kuris, tarp kitų daly
kų, tirs šiaurės pašvaistę ir va
dinamuosius ašigalių vėjus. 
Gautais rezultatais naudosis 
amerikiečiai ir kanadiečiai 
mokslininkai. “Isis II” yra jau 
ketvirtas Kanados satelitas dan
gaus erdvėse, užbaigiantis moks
linių tyrimų seriją. Ateityje į 
erdves bus siunčiami telekomu
nikacijos satelitai.

Kaip atsirado...
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

vardan žmogus jau priešistoriniais 
laikais nuo veiksmų ėjo prie garsų, 
o nuo garsų — prie moderniųjų isto
rinių veiksmų. Pagal tą dėsnį dabar 
jau laikas naujam garsui. Ar tai bus 
kelių atominių bombų sprogimo gar* 
sas pagal moderniausios muzikos rit
mą, ar tai bus mėnulio atsitrenkimas 
į žemę — dar neaišku. Viena yra 
tikra — žmogus ką nors sugalvos, 
nes jis nori, kad daugiau nebūtų ka
rų, muštynių ir nesusipratimų. Jis 
nori, kad visur būtų tylu ir ramu...

VAIDOTAS VAIČIŪNAS

KREPŠELIU ~

džiaugsmas ir stiprėjanti viltis Lie
tuvos prisikėlimo belaukiant.

• Didžiąją savaitę “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai dalyvauja Svč. 
Sakramento adoracijoje katalikų baž
nyčiose jiems nurodyta tvarka ir 
skirtu laiku.

• Dėl Velykų atostogų sekanti 
Mindaugo dr-vės sueiga įvyks ne ba
landžio 12 d., bet balandžio 19 d., 7 
v.v., skautų būkle.

• Penktosios tautinės stovyklos 
vaizdų albumas pasiekė Torontą. Tai 
80 psL didelio formato leidinys, re
daguotas v.s. VI. Vijeikio. Išleido LS 
Brolija.

• Skautininko Stepo Kairio muzi
kinio viento skudučių ir birbynių re: 
peticijos vyksta reguliariai ir moko
masi naujų dalykų. Vadovauja s. v. 
v. si. G. Kalinauskas. Kanklininkių 
grupė, vad. si. 2. Silininkaitės, taip
gi repetuoja kas savaitę. C. S.

SPORTAS
Kokį greitį pasiekia slidininkas, 

leisdamasis nuo kalno? Tai išaiškinti 
kasmet, nors ir nereguliariai, ruošia
mos slidžių greičio rungtynės. Nuo 
1947 metų Italijos mieste Červinia 
nuo stataus kalno leidžiasi drąsiausi 
kalnų slidininkai. Lenktyniaujama 
ant gerai paruošto šlaito, kurio nuo
lydis yra 40 laipsnių. Rekordas ap
skaičiuojamas 100 metrų atkarpoje. 
Pirmas oficialus rekordas buvo pa
siektas 1965 m., kai tas pirmenybes 
rengė tarptautinė slidinėjimo federa
cija. Tuomet V. Vokietijos slidinin
kas Leitner pasiekė 172,74 km per 
valandą greitį. Paskutinis greičio re
kordas betgi priklauso japonui M. 
Morosito. Jis yra pasiekęs 183,392 
km į valandą. Šiose rungtynėse var
tojamos slidės yra pasunkintos švinu.

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
Baigminis futbolo susitikimas, FI

FA nutarimu, įvyks rugsėjo 9 d. 
olimpiniame stadijone. Dėl trečios 
vietos bus žaidžiama tą pačią dieną.

Olimpinis komitetas jieško rugpjū
čio 15 — rugsėjo 11 d. laikotarpiui 
net 27.000 pagalbininkų. Jie yra rei
kalingi olimpiniam miesteliui, spau
dos biurui, pačiam stadijonui ir kt. 
Pageidaujamas kelių kalbų mokėji
mas.

Apskaičiuojama, kad 12.000 spor
tininkų, trenerių, pagalbininkų ir ko-

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 ♦ 1611 Bloor St. W.

• INDIAN RD. — BLOOR, 12 kambarių dvibutis, 3 virtuvės, vandens 
šildymas, arti Bloor, puiki vieta nuomojimui, apie $10.000 įmokėti, 
nuosavybė be skolų.
ORIGINALUS TRIBUTIS, nesenas, privatus įvažiavimas, apie $6.000 
įmokėti, prašoma kaina tik $36.900, su didesniu įmokėjimu galima 
pirkti pigiau, apie $4.500 metinių pajamų, tik vienas liko!
MIMICO, apie $3.500 įmokėti, 10 kambarių atskiras namas, perdirbtas 
į 3 atskirus butus, dvigubas garažas, naujas vandens šildymas, visas 
išnuomotas, prašoma kaina $32.900, netoli krautuvių bei susisiekimo.
BLOOR — SIX POINT gražus 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti ir vie
na skola 10-čiai metų.
ROYAL YORK — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis su dviem 
užbaigtais kambariais rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavi
mu, apie $10.000 įmokėti ir viena skola 10-čiai metų.
ANNETTE — INDIAN RD., apie $10.000 įmokėti, atskiras 10 kam
barių namas, 3 virtuvės, gera vieta, viena atvira skola 10-čiai metų.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A A n A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ K AK A/rlA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA
5!^ % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6]/2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

S}/2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas. 

Bloor Autorite Garage ° ?rKcou«ee>' 
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

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 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tei. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BLOOR — JANE, $6,000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 miegamųjų, vie
naaugštis (bungalow), naujai ir skoningai atremontuotas, rūsys visai 
baigtas, gražus kiemas, garažas; prašoma kaina $29.500. Skubus par- 

• davimas.
JANE — ANN EITE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius apartamentas. 14 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašoma kaina $50,500.00.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Mieli skautų rėmėjai,
Palyginus, labai retomis progomis 

išeiname mes, skautų vadovai, į vie
šumą su aukų krepšeliu rankoje. Vie
tinius skautų darbus finansuoja, dau
giau ar mažiau veiklūs, tėvų komite
tai, gi didesniems užmojams reikia 
jau visų lietuvių tiesioginės para
mos.

1971-ji metai yra “jamboree” me
tai. Pasaulinis 13-sis sąskrydis įvyks 
šią vasarą Japonijoje. Jame lie
tuviams atstovaus vienas Brolijos at
stovas (manoma, kad vyks vyriau
sias skautininkas), kuris su kitais 
mūsų skautininkais iš Kanados, Bra
zilijos ir gal Australijos stengsis už
megzti tiesioginius ryšius su kitų 
valstybių brolijomis, žodiniams ry
šiams sustiprinti reikia ir atitinka
mos * skautiškos propagandinės lite
ratūros, o jai atspausdinti reikia pi
nigo ...

Kiek anksčiau (liepos 17-31 d. Vo
kietijoje įvyks išeivijos lietuvių

skautų jubilėjinė stovykla, kurion 
jau ruošiasi ir JAV bei Kanados 
skautii vienetai.

Nemanau, kad reikia aiškinti tokių 
jaunimo' sąskrydžių svarbą mūsų 
išeivijos gyvenime. Kiekvienas dides-
nis susitikimas yra lyg gyvybę tei
kiantis kraujas mūsų tolimesniam iš
eivijos gyvenimui.

LSB Jamborės i'bndčT’Vardu pra
šau Jus paremti mūsų jaunimo są
skrydį Vokietijoje ir mūsų gyvybinį 
žygį tarptautinėje plotmėje. Aukas 
siųsti “Lithuanian Scouts Associa
tion, Inc.” c/o Vyt. Abromaitis, 100- 
20 89th Avenue Richmond Hill, N.Y. 
11418, USA. Aukojusiems bus išduo
dami pakvitavimai. Mums būtų dide
lis palengvinimas, jei aukas gautume 
banko “Money Order — U. S. Cur
rency”; privatūs čekiai pareikalauja 
ilgesnės procedūros.

s. Vyt. Abromaitis,
LB Jamboree Fondo iždininkas

mandų vadovų olimpinių žaidynių 
metu suvalgys 1,1 mil. kiaušinių, 
148.000 kg. mėsos, 48.000 daržovių, 
106.000 lt. pieno, 86.000 įvairių vai
sių sunkų ir t. t. Valgių sarašas bus 
atspausdintas penkiom kalbom: vo
kiečių, prancūzų, anglų, ispanų ir ru- 

. sų. Kadangi valgykla turės 2.700 vie
tų, numatoma maistą dalinti pamai
nom. Virtuvė veiks nuo 6 v. r. iki 2 
v. nakties. K. B.

AUŠROS ŽINIOS
šv. Velykų proga klubo valdyba 

sveikina visus savo narius, rėmėjus 
ir bičiulius.

Toronto dienraščiai plačiai aprašė 
G. Rautinšą kaip vieną geriausių 
krepšininkų ir pažymėjo, kad jis yra 
gavęs stipendijų pasiūlymus net iš 
kelių universitetų; pasirinko Niaga
ros universitetą. Klubas sveikina G. 
Rautinšą ir linki jam sėkmės.

BC lygoj Aušros vyrai užbaigė se
zoną, laimėdami penktą vietą. Pasku
tines rungtynes žaidė prieš Andy’s,

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICTUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau S2.00C Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

NUO LOtNOS IKI DANGORAI2IOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tei. 533-7954

kurias pralaimėjo 96:66. A. Stonkaus 
treniruojamoj komandoj žaidė: A. 
Stonkus 14, K. Grigaitis 10, A. Ka- 
reckas 6, MacNaughton 16, Slateris 
15, Buntas 5.

CYO lygoj visos berniukų koman
dos šį sezoną pasirodė gerai ir 
dabar žaidžia baigmes — “play offs”. 
Mergaičių B komanda pralaimėjo 
baigminėse rungtynėse, bet jaunutės 
(midgets) tapo CYO lygos čempijo- 
nėmis. Jaunučių mergaičių komanda 
dar turi progos laimėti Ontario La
dies lygos čempijonatą.

Didžiąją savaitę Prisikėlimo para
pijos organizacijos iš eilės budi prie 
Švenčiausio. Aušros klubas budi Di
dįjį Šeštadienį nuo 9 iki 10 v. vakaro.

Balandžio mėnesio gale yra numa
tyta šaukti visos golfo sekcijos su
sirinkimą. Bus pristatytas naujas 
sekcijos pirmininkas, aptarti turny
rų ir kiti reikalai. Pirmas uždaras 
golfo turnyras bus gegužės 15, 
Streetsville golfo aikštėj.

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

QUEEN — EUCLID, palikimas, 11 didelių kambarių, atskiras plyti
nis namas, šiltu vandeniu šildomas, 2 prausyklos, privatus įvažiavi
mas, garažas, geras kambarių išnuomojimui namas, be skolų.
QUEBEC — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 6 šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas, prašoma $19.900. 
JANE — ANNETTE, vienaaugštis (bungalov), prašoma $26.500; 
plytinis, atskiras, nauja šildymo krosnis, garažas, didelis sklypas.
RONCESVALLES — GARDEN, prašoma $33.900, atskiras plytinis 
namas, 7 dideli kambariai, poilsio kambaiys, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 modernios virtuvės, šoninis įvažiavimas, garažas, 8M>% pa
skola.
JANE ST., dvibutis (duplex) plytinis 10 kambarių atskiras namas, 
šiltu vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, atvira paskola 8%%; 
mėnesinės pajamos — $175 ir $180.

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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKB) VISTOSKI

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

Ho miltone įkyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoš

tas mums namo įkurtuves. Ypač di
delis ačiū mielai p. M. Vaserienei už 
įdėtą darbą ir rūpestį ruošiant šias 
puikias vaišes; jos talkininkėms — 
p. p. M. Vaškevičienei, E. Kripienei 
ir S. Olekienei; taip pat visiems mie
liems bičiuliams už atsilankymą ir 
brangias dovanas: p. p. Artičko- 
niams, Burt. Babrauskui, Bartkienei, 
Borkertui, čaplikienei, Dimskiams, 
Gotšeldams, Janeliūnams, Jokūbai- 
čiams, Jasionytei, Korsakams, Korsa
kienei, Kripams. Lenkaičiams. Nor
mantienei, Olekienei, S. O. Olekai- 
tėms, Pargaliauskui, Pargaliauskie- 
nei, Pitšford. Rakauskui, Stankevi
čiams, Starkučiams, Šveikauskui, Va
sariams, Vaškevičiams, Vilučiams, 
Velkienei, žagūnienei, Žaliauskams, 
žemaičiams, Zigmantavičienei, Žy
mantams. Dar kartą visiems nuošir
dus ačiū už parodytą nuoširdumą, 
kurio niekados neužmiršime.

Atf. ir A. Lukošiai
P. S. Nuoširdžiai dėkoju už įteik

tas gražias, vertingas dovanas mano 
gimtadienio proga: p. p. D. L. Vase- 
rytėms, J. M. Vaseriams, M. Norman
tienei, S. M. Jokūbaičiams, S. O. Got
šeldams. A. Lukošienė



ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, jūsų darb
davys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi jums 
išduoti T4 raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuria
me surašyta kiek uždirbote ir kiek pajamų mokesčio 
atskaityta. Vieną T4 raštelio kopiją turite pridėti prie 
užpildytos pajamų mokesčio formos ir kartu išsiųsti. 
Jei dirbote pas kelis darbdavius, gausite kelis T4 raš
telius. Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu paja
mų mokesčių mokėjimo formas. Jos yra atspausdintos 
su mokesčių mokėtojų pavardėmis, adresais ir socia
linės draudos (Social Insurance) numeriu. Naujai atvy
kęs į šį kraštą turi pats pasirūpinti pirmą kartą pajamų 
mokesčių pareiškimo forma, gaunama kiekvienoje paš
to įstaigoje. Kai mes ją pirmą kartą gausime ir įra
šysime jūsų pavardę sąrašan, tuomet kitais metais, 
kaip ir visiems kitiems, atsiųsime paštu. Informacinė 
brošiūra yra pridėta prie kiekvienos pajamų mokesčio 
pareiškimo formos. Joje yra atsakymai beveik į kiek
vieną jūsų klausimą. Bet jei 
dar turėtumėte abejonių, gali
te nemokamai gauti patarimų 
ir informacijų iš kiekvienos 
apylinkės pajamų mokesčių įs
taigos. Galite apsilankyti, pa
skambinti ar parašyti. Daug 
mūsų tarnautojų kalba įvairio
mis kalbomis. Jei norite, galite 
atsivesti draugą, kuris jums pa
dėtų susikalbėti.

■ _*_ NATIONAL REVENUE. TAXATION 
■” REVENU NATIONAL. IMPOT

EĮALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS {STAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ ROSIU DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

YORKDALE SHOPPING CENTRE
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. ™ «
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

f

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gera savijautą, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir, krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.
ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRIČIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAX0DIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

532-7733
1613 Dundas St W.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 eSav. P. Užbalig

Visu rūšių automobiliu išorės 

muzikinės veiklos laikrodi atsuko 
daugiau kaip 20 metų, kai tik atva
žiavę į šį kraštą naujieji ateiviai 
su malonumu stebėjo tą patį “Šikšno
sparnį” bei kitas operetes Sakalų ir 
kitose jau šiandien lietuvių nenau
dojamose salėse, šiandien lietuviai 
labiau rūpinasi savąja opera bei ki
tais kultūriniais renginiais, todėl se
nųjų ateivių dainos vienetai turėjo 
nutilti.

Tik muz. K. Steponavičiaus užsi
spyrimu choras vėl grįžo į aktyvią 
tarnybą. Grįžo jis kiek atsinaujinęs, 
tačiau senųjų choristų ar solistų čia 
dar nemažai matėsi. Publika grožė
josi amžinai jaunu sol. Algirdu Bra
ziu, Kristina Mileriūte, Alvina Gied
raitiene, Eleonora Zapoliene, Ričar
du Saboniu ir būreliu kitų Ameri
koje gimusių dainininkų, kurie jau 
per 20 metų reiškiasi Amerikos lie
tuvių dainos gyvenime. Prie jų gerai 
derinosi ir naujieji ateiviai: Praari- 
mė Ragienė, Albertas Snarskis, Juo
zas Aleksiūnas, Juozas Laurušonis, 
Edvardas Radvilas (jis publiką dau
giausia pralinksmino), Kazys Ulevi
čius. Keliais baleto numeriais opere
tėje pasirodė Jaunutis Puodžiūnas su 
savo partnere Violeta Karosaite.

Lengva ir nuotaikinga Štrauso mu
zika bei šypsotis kviečiantys opere
tės turinys publikai patiko. Jos abi 
dienas prisirinko pilna Marijos 
Augšt. Mokyklos erdvi salė (virš 
2000). Žiūrovų nemažą dali sudarė 
čiagimiai tautiečiai, kurių “dypukiš- 
kuose” parengimuose jau nematyti. 
Ta prasme toks dainos vienetas yra 
sveikintinas už abiejų kartų jungi
mą ir senųjų ateivių publikos pri
traukimą. Gal tik pasirinktas orkest
ras šį kartą buvo gana menkos su
dėties.

Manytina, jog “Pirmyn” choras ne
pasitenkins praeities pastatymais ir 
griebsis naujo, kūrybingo užsimoji
mo. To7jam reikia linkėti!

SEPTINTOSE SALES FUTBOLO 
pirmenybių rungtynėse “Lituanikos” 
futbolininkai pasiekė didoką — 3:0 
pergalę prieš “Real” vienetą. Įvar
čius įmušė M. Mikalauskas — 2 ir V. 
Pikšrys. Lietuvių rungtynės prieš 
“Youths” buvo filmuojamos ir iš
traukos iš jų buvo perduotos per 
Čikagos televiziją žinių metu. Dar 
liko dvejos salės futbolo rungtynės, 
o balandžio 18 d. “Lituanika” pradės 
pirmenybes lauke ir žais savoje aikš
tėje Marquette Parke.—Tradiciniam 
Cicero - Berwyn miestų krepšinio 
rinktinių susitikime žaidė ir nema
žai lietuvių. Cicero jaunių koman- 
doje žaidė G. Bobinas CIaimėjo dau
giausia taškų — 24 iš abiejų ko
mandų), A. Ruginis ir A. Šiaučiūnas. 
Rungtynes laimėjo ciceriečiai 83:49. 
Cicero vyrų komandoje žaidė A. Va- 
sys (anksčiau buvęs prof esi jonalas 
futbolininkas), A. Ruginis ir Taugi- 
nas). Laimėjo Berwyn 67:66.

Lietuviai šachmatininkai turėjo

coughs
COLDS

ASTHMA

SORE 
TW®«UT

Sav. R. Stasiulis
atikas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
Tel. 531-6165 

gucius ryšium su duzcko lietuvių 
kultūros muzėjuje įvykusiomis mar
gučių marginimo pamokomis, čia 
margučių marginimo meno mokė Ur
šulė Astrienė su savo pagalbininkė
mis. U. Astrienė, kuri gyvena Grand 
Rapides, Mičigane, jau nepirmą kartą 
atvyksta Čikagon su savo gražiaisiais 
margučiais, kalėdinių papuošalų pa
rodomis ir to meno paskaitomis.

šiomis dienomis Balzeko liet, kul
tūros muzėjaus rėmėjus pasiekė di
dokas muzėjaus leidinys “Progress 
Report”, čia nuotraukomis bei apra
šymais vaizduojama, kokį kelią nu
ėjo šis muzėjus ir ką numato daryti 
ateityje, š. m. biršelio 22 d. sukanka 
penkeri veiklos metai. St. Balzekas 
su grupele savo talkininkų sumanė 
šį dideli darbą, šiandien muzėjus jau 
turi šimtus savo draugų ir net yra 
sumanęs statyti naujas muzėjaus pa
talpas. Jeigu nebūtų šio muzėjaus, 
tai lietuvių vardas vietinėje ameri
kiečių kultūrinėje veikloje beveik 
nebūtų minimas.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Presby
terian — St. Lukes ligoninėje buvo 
surengta lietuvių tautodailės parodė
lė. Jai eksponatus paskolino St. Di
džiulienė, E. Zujienė, E. Bugarevi- 
čienė, J. Jarašienė, F. Jaunienė, O. 
šulaitienė, J. Paukštienė, O. Tamu- 
levičienė. — Dr. J. Valaitis imigraci
jos tarnybos lygos buvo pristatytas 
kaip vienas iš 5 pilietybę gavusių 
labiausiai pasižymėjusių amerikie
čių. Jis dirba kaip patologas Lut
heran ligoninėje Park Ridge, Ill. Dr. 
Valaičiui atžymėjimas buvo įteiktas 
specialios vakarienės metu kovo 30 
d. “Congress” viešbutyje. — Demons
tracijų Simo Kudirkos reikalu foto
grafijų paroda surengta “Margučio” 
radijo programos būstinėje kovo 21 
d. ir truko iki balandžio 4 d. Išstaty
ta daugiau negu 100 nuotraukų, ku
rias padarė 12 fotografų. — Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos meno būrelis 
kovo 28 d. Jaunimo Centre surengė 
vaidinimą - dramą iš šių dienų gyve
nimo Lietuvoje — “čia mano žemė”. 
— Prof. dr. Elena Liatukienė iš Va
šingtono, D.C. dalyvavo tarptautinėje 
dantų gydymo tyrimų konferencijo
je Čikagoje ir čia padarė specialų 
pranešimą.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponia

.TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

* 295 Roncesvalles Avė., 
TeL 536-1373 
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bedugnes; jeigu jų visai neigndruo- pi
ja, tai nepagaili jiems piktų epitetų, be
Jei tebeatsimename Lietuvių Dieną ni
Windsore — tuos šokius ir tą meno ki
parodą puikioj, dėkingoj salėj, tai tą
lengvai prisiminsime ir Albos para- gi
šytą meno kritiką. Kaikurie ten da- yr
lyvavusieji abstraktistai susilaukė iš ah
Albos puikių ir ilgų atsiliepimų, kai tij
tuo tarpu neabstraktisto net pavardė gi
nebuvo minima, nors jo paveikslai ki
traukte traukė lankytojo akis. Alba m
savo straipsniuose abstraktistus be
girdamas labai piktai atsiliepia ypač kj
apie realistus. Jie, jo nuomone, yra g€
pataikūnai, prekiautojai tautiečių ži<
jausmais ir net fotografai! Betgi jis pc
pats gerai žino, kad, norėdamas nu- tii
piešti realistinį paveikslą ar portre- o
tą, nepaspausi mygtuko, nesitaskysi ni
dažais — tam reikia mokyklos, tech- tr;
nikos, įgudusios rankos ir... talento, be
Tai kaipgi galima juos vadinti foto- Ai
grafais? Kas pagaliau išgalvojo tą ab- iį(
surdiską palyginimą, kuris taip papli- pc
to masėse? Kodėl nesijuokiame iš fo- in
tografų menininkų, kurie yra profe- ne
sijonalai ir tam mokėsi? Kodėl tad 
suplakti juos su realistais, kurie nie- ru 
ko bendro su fotografavimu neturi?

Kad Alba pasisakė neigiamai apie m
dail. Remeiką, kurio paveikslais ne- 
seniai grožėjomės, apie skulptorių 
Dagį, tai ne naujiena — jie gi neab- do 
straktistai. Bet kad Alba nekaip atsi- 
liepė apie plačiai žinomą ir garse- p(; 
jantį modernistą dail. Leoną Urboną, 
tai tikrai nuostabu! Ir norisi paklaus
ti, kuo Albai nepatiko Urbono dar
bai? Ar dėlto, kad jis nebesidrabsto 
_ ____________________ __________ ęję

DELHI, ONTARIO “ 
KLB DELHI APYLINKĖJE TAU- 

TOS FONDUI aukojo $200: Vasario 
16 minėjimo organizacijų komitetas; 
$20: P. ‘Augaitis, Alb. Augustine, Br. ir 
Dirsė, D. Žiogas; $15: Al. Rudokas, 
K Ratavičius; $12: B. Stonkus; $10: jr 
Kun. dr. J. Gutauskas, J. Mačiulis, n2 
J. Laureckas, S. Jakubickas, A. Že- ja 
bertavičius. G. Rugienis, P. Pargaus- n- 
kas, J. Jocas; $6: V. Treigys; $5: B. 
Bačiūnas, M. Grincevičius, M. Stan- ra 
kaitienė, J. Rimkus, dr. B. Povilaitis, & 
Alg. Ratavičius, J. Vitkauskas, J. Ju- 
rėnas, V. Gamelis, D. šiuma, V. Za- j- 
durskis, A. Steigvila, V. Radauskas, 
S. Oleka, K. Lukošius, S. Beržinis, 
V. Vindašius, B. Gudinskas, J. Bersė- _ 
nas, J. Vieraitis* A. Kairys, A. Ma- 
siulis, M. Račys, J. Jauneika, S. Kai
rys, Pr. Končyna. Po $3 ir mažiau su
aukota $14. Iš viso suaukota $552. 
Aukotojams ačiū!

M. Račys, 
KLB Delhi apyl. Tautos Fondo įgal. 

MIAMI BEACH, FLA.
NEMALONŪS NUOTYKIAI, čia 

atostogaudami lietuviai išgirdo žinią 
apie banko apiplėšimą. Kai kovo 18 
d. tūkstantis policininkų jieškojo - 
banko plėšiko, Juozas Malinauskas ir 
Ralph Haslar sėdėjo “drive-in” kino 
teatre ir juokėsi iš komiško filmo. 
Plėšiko gaudymas prasidėjo 3 v., kai 
dažymo rangovas J. Malinauskas, už
ėjęs j Federal Savings & Loan ban
ką Orlande, grasindamas ginklu pa
reikalavo pinigų. Gavęs $8000 maiše
lyje, “paprašė” vedėją Haslerj ir 
tarnautoją Mrs. Tompkins jį palydėti 
šerifo automobilyje, kuriuo J. M. at
važiavo. Vedėją pasodino prie vairo. 
Kai policija užblokavo kelius, jis per 
šerifo automobilio radiją perspėjo, 
jei policija nepasitrauks, jis užmuš 
įkaitus. Klaidžiodamas kelias valan- 
dar tarp policijos užtvarų, J. M. pri
vertė vieną Cadilacą sustoti ir pasi
keisti automobiliais. Mrs. Tompkins 
paleidę ir persėdę į Cadilacą, pasuko 
atgal į Orlando ir tokiu būdu ištrū
ko laikinai iš policijos užtvarų. J. M. 
labai apsidžiaugė ištrūkęs iš polici
jos nagų ir pasiūlė savo palydovui 
užvažiuoti į drive-in kino teatrą pa
sižiūrėti Brewster McCloud filmo. 
Jie žiūrėjo filmo ir juokavo apie va
landą laiko, o tarp jų ant sėdynės gu
lėjo maišelis su $8000. Po to jie už
važiavo į barą, suvalgė “pizza” ir iš
gėrė alaus. Haslar vėliau pasakojo, 
esą tas vyrukas buvęs neblogas, kilęs 
iš Čikagos, turįs žmoną, dukrelę ir 
norįs joms padėti. Gyvas nepasiduo- 
siąs, nes kalėjime labai bloga. Jis 
anksčiau sėdėjęs Teksas kalėjime 
trejus metus. Vienutėj sėdint sargai 
labai mušę. “Pasakodamas jis padėjo 
ginklą ant sėdynės ir aš galėjau jį 
paimti, bet nerizikavau”, aiškino ban
ko vedėjas. "Jis mane dar kiek pa
vežęs paleido. Neužilgo išgirdau, 
kad policija jį sulaikė prie Daltona”. 
rialvvainant fannnai ir dukrelei, teis-



Prisikėlimo par, žinios
— Augiausiojo palaimosir 

džiaugsmo didžiojoje Kristaus per-

— Didžiąją savaitę pamaldų tvar
ka: D. Ketvirtadienį — Paskutinės

karo; D. Penktadienį — Kristaus 
kančios ir mirties prisiminimas 3 v. 
p.p.; D. šeštadienį — Velykų vigili-
jos pamaldos 7.30 v. vakaro; sekma
dienį — Prisikėlimas 7 v. ryto. Ve
lykų dieną pamaldos — 10 ir 11 v.

— Dėkojame kun. Gediminui Ki- 
jauskui, Tėvų jėzuitų provincijolui, 
už sėkmingas parapijos rekolekcijas.

— Prašome pranešti ligonius, kad 
parapijos kunigai galėtų juos aplan
kyti namuose.

— Vyskupijos rinkliavoje surinkta 
$730.

— Tikybos pamokos vaikams, šį 
pavasarį besirengiantiems pirmajai 
Komunijai, vėl pradedamos Atvely
kio sekmadienį.

— Verbų sekmadienį atlaikytos pa
maldos lietuviams, gyvenantiems 
Stayner-Wasaga rajone.

— Šį sekmadienį pamaldose prisi
menama: 7 v. r. a.a. Jonas Žiūkas; 
10 v. a.a. Juozas ir Marija Vilimavi- 
čiai; 11 v. a.a. Pranas Vorininkai- 
tis.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Ketvirtadienį 9.30 v. ryto baž
nyčioje Toronto liuteronų kunigų 
mėnesinis susirinkimas.

— D. Penktadienio pamaldos — 
11.15 v. ryto. Pamaldose bus dalina
ma šv. Komunija.

— Pamaldos Velykų rytą — 9.30 v.
— Balandžio 13 d., 8 v. vakaro, 

įvyks par. tarybos posėdis bažny
čioje.

— Sekančios konfirmandų pamo
kos — balandžio 17 dieną, 1 v.p.p.

Nuoširdi padėka už netikėtai su
rengtą mudviejų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties pagerbimą. Dė
kojame Šv. Jono Kr. parapijos cho
ro maestrui, jchoro valdybai ir cho
ristams, dukrai ir žentui V. R. dr. 
LeRoy, kaimynui kun. dr. Pr. Gaidai, 
S. A. Petraičiams ir visiems gau
siai dalyvavusiems pagerbime. Taip 
pat nuoširdus ačiū už brangią do
vaną bei sveikinimus —

E. S. - Pusvaškiai

"T. ŽIBURIŲ" AUKOTOJAI
$50: Montrealio Lietuvių Kredito 

Unija “Litas”; $20: Lietuvių Sale
ziečių Židinys Romoje; $10: KLB 
Windsoro apylinkė; $5.50: S. Gai- 
dauskienė; $5: A. Giedraitis, S. Ole- 
kienė; $4: J. Onaitis; rėmėjo prenu
meratas po $10: kun. A. Babonas, S. 
Simanavičienė, Eleonora. Piotrowski,
A. Kužmarskis, V. Kerbelis, Z. Pu- 
lianauskas, S. Starkutis, S. Bužins- 
kas, D. Ralys, J. Gelažius, V. Kazlaus
kas, St. Teišerskis, A. Švažas, B. Sau- 
lėnas, K. Kima, J. Pažemėnas; $2: 
J. Daunys; $1: P. Kareckas, P. Lin
kevičius, S. Naikauskas, D. Renkaus- 
kas, E. Valeška, V. Plečkaitis, K. 
Mikšys, B. Barysienė. Nuoširdi pa
dėka už paramą spaudai.

Pastaruoju metu ypač pagausėjo 
metinės rėmėjų prenumeratos — po 
10 dolerių. Tai skaitytojų duosnumo 
ženklas, drąsinąs leidėjus.

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

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, parda
vimo ar investavimo į naujus mort- 
gičius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

— Išganytojo Prisikėlimo šventė
je visiems linkime neprarasti vil
ties ir į tėvynės prisikėlimą.

— Nuoširdžiai dėkojame rekolek
cijų vedėjui Tėv. J. Kubiliui, SJ, už 
įdomias, aktualias, praktiškas ir dva
siškai pakilias rekolekcijas.

— Gavėnios susikaupimas gimna
zistams — pirmadienį, 7 v. v.; pra
džios mokyklos mokiniams — antra
dienį, 6.30 v.v.; studentams — trečia
dienį, 7 v. v. Visos konferencijos bus 
muzikos studijoje. Vadovaus Tėv. 
Ged. Kijauskas, SJ.

— D. Ketvirtadienio pamaldos — 
7.30 v. vak., D. Penktadienio — 3 v. 
p.p., D. Šeštadienio ir Prisikėlimas
— 11.40 v. naktį.

— Organizacijų adoracijos-budėji- 
mo tvarka prie Svenč. Sakramento 
D. Ketvirtadienį, D. Penktadienį ir 
D. Šeštadienį nurodyta praėjusio sek
madienio biuletenyje.

— Mišios: pirmad., 7.30 v. — už 
a.a. Alf. Laurušaitį, užpr. P. A, Vi
limų; 8 v. koncel. — už a.a. Julijos 
ir Adomo vėles, užpr. A. L. Matukų 
ir už a.a. Juozo ir Mykolo vėles, už- 
praš. N. Baltakienės; antrad. 7.30 v.
— už a.a. U. Razmienę, užpr. P. 
Razmos; 8 v. koncel. — už a.a. Iz. 
Matusevičiūtę ir šeimos artimuosius, 
užpr. B. M. Matusevičių, ir už a.a. 
kun. A. šeštoką, užpr. P. A. Vilimų; 
ateinantį sekmad., 8 v. — greg. už a. 
a. M. Dervinį; 9 v. — už a.a. VI. 
Merkelienę, užpr. A. D. Baziliauskų; 
10 v. — už a.a. L. Baranauską, užpr. 
p. Kalinauskų; 11.15 v. — už a.a. 
Kazimiero ir Uršulės vėles, užpr. N. 
N.; 12.15 v. — už a.a. Pranciškaus ir 
Marijos vėles, užpr. J. Bartninko.

— Suaugusių choro repeticija bus 
ne ketvirtadienį, bet trečiadienį, bal. 
7 d., 7.30 v.v., muzikos studijoje.

— Per Velykas neveiks par. bib
lioteka ir nebus religijos pamokų.

— Po Velykų lankomos šeimos 
Glenlake Avė. ir Quebec Ave.

— D. Savaitės metu vyksta metinis 
salės grindų tvarkymas; užtat su
stabdytos sporto treniruotės ir ap
ribotas salės naudojimas. Atsiprašo
me už susidariusius nepatogumus.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo valdyba nutarė suma
žinti palūkanas už paskolas nuo š. m. 
balandžio 1 d.; už asmenines pasko
las bus skaitoma 8% % vietoje 9% 
ir už mortgičių paskolas 8% % vieto
je 8%%. Už depozitus, taupomąsias 
(savings) s-tas ir terminuotus indė
lius palūkanos nepakeistos, nors ko
merciniai bankai sumažino iki 4% % 
už “true savings” ir iki 3% už “sa
vings”, o už čekių s-tas nemoka jo
kių palūkanų. Kooperatyvas turi pa
kankamai pinigų ir visi paskolų pra
šymai patenkinami. Patartina na
riams perkelti paskolas ir santaupas 
iš kitų bankų, nes bankelio palūka
nos už paskolas yra žymiai mažesnės, 
o už santaupas — žymiai didesnės.

Kooperatyvo vadovybė pasiskirstė 
pareigomis: valdybos pirm. — dr. 
S. Čepas, vicepirm. J. Palys, ižd. K. 
Čepaitis, sekr. A. Ulba, narys Z. Gir- 
dauskas; revizijos komisijos pirm. J. 
Stankaitis, sekr. V. Sonda, narys S. 
Vaitiekūnas; paskolų komisijos pirm. 
B. Sakalas, sekr A. Kuolas, narys J. 
Tamulionis.

Nežiūrint pasunkėjusios Kanados 
ekonominės padėties ir didėjančio 
nedarbo, kooperatyvo finansinė veik
la didėja, šiais metais įstojo 37 na
riai. Balansas vasario 28 d. suvestas 
$3.127.193,00. Sausio ir vasario mė
nesių indėliai padidėjo $107.000, pa
skolos - investavimas — $143.000. 
Bendra indėlių suma pasiekė $3.003,- 
054,00, paskolos-investavimai — $3.- 
134.575,00. Šie duomenys rodo, kad 
mūsų tautiečiai supranta kooperaty
vo reikšmę, vis daugiau naudojasi jo 
patarnavimais, nes kooperatyvo tiks
las yra ne pelnas, bet patarnavimas 
saviem nariam. Vedėjas

VELYKŲ BOBUTĖS

KARNA VALAS 
įvairūs žaidimai * kiškiai * lėlių teatras * juokdariai 

pietūs * burtininkės * specialūs balionai, bankas, 

gyvuliai. * ♦ * Atidarymas 
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MAŽI

11 vai. ryto

2 VALANDĄ PO PIETŲ 

JAUNI IR SENI KVIEČIAMI ATEITI!

Rengėjai — Nek. Pr.’Marijos seselių rėmėjai

RINKIMAI
Toronto ir Oakvillės rinkimi- 
» apylinkės kandidatai į Ka-

5. čeponkatė, Jūratė
6. Cuplinskas, Eugenijus
7. Delkus, Osvaldas
8. Gailiūnaitė, Ona
9. Govėdas, Jonas

Marija

14.
15.
16.
17.
18.
19.

US MONTREAL®
rei “Man and His World” paro-

“Litas” už einam, sąskaitas mo- vasarą tokį pt 
ka 5%, už “true savings” 6% ir zuott 1970 m.

ISNUOMOJAMAS Windermere 
gatvėje, Toronte, antras augštas vy
resnio amžiaus porai arba dviem mo
terim. Skambinti tik šeštadieniais 
po 6 v. v. arba sekmadieniais tel. 
769-8054.

Į VAKARUS NUO COLLINGWOOD 
septyni 10 akrų sklypai ant 60 pėdų 
pločio Big Head River. Smėlėtas 
dugnas, tinka maudymuisi ir žvejoji
mui. Labai graži, rami vietovė, apau
gusi medžiais. Prašoma kaina už 
kiekvieną sklypą $5.000. Skambinti 
St. Dargiai, 231-6226, Frank Baraus
kas, Realtor.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. Banylis.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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

; ADVOKATAS j

: G. Balčiūnas i
• pranešo klientams, <
• kad atidarė savo <
I teisinę įstaigą . (
I 3828 Bloor Street W., J

Islington 678, Ont.
! (Six Poinf« — Bloor Ir Kiplh^ ,

• gatvių sankryžoje) <

• Prano Barausko patalpose. <
[ TELEFONAS 233-9632. J
' Advokatui nesant įstaigoje, J
! gerb. klientai prašomi <
1 , palikti savo pavardę ir 1
' telefono numerį. '

A. a. R. Benotas, 74 m. am
žiaus, mirė balandžio 4 d. šv. 
Juozapo ligoninėje. Laidojamas 
balandžio 7, ŠĮ trečiadienį, 10 v. 
ryto, iš Šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčios lietuvių kapinėse Port 
Credit, Ont.

Kun. P. V rbaitis, salezietis, 
gyvenąs Romoje saleziečių cent
re Vytėnuose, lankosi JAV ir 

... Kanadoje, platindamas lietuvių 
kupų globoje. Ji randa kelius saleziečių leidinius ir telkdamas 

lėšas lietuvių jaunimo bendra
bučiui bei spaustuvei. Lietuvių 
bičiulių padedami, saleziečiai 
nupirko iš italių vienuolijos pa
talpas, kurios dabar yra lietuvių 
saleziečių nuosavybė. Skolos be
veik išmokėtos. Šiuo metu pla
nuojama bendrabučio statyba. 
Jis tarnaus ne tik besimokan
čiam lietuvių jaunimui, bet ir 
lietuviams turistams. Anksčiau 
lietuviai saleziečiai buvo Įsikū
rę Castelnuovo vietovėje pasko
lintose patalpose. Iš dabartinio 
savo centro saleziečiai talkina 
Vasario 16 gimnazijai, lietuvių 
parapijai Brazilijoj, spaudai ir 
nuosavai vasarvietei Alpėse. 
Laisvajame pasaulyje vienuolių 
saleziečių yra apie 40. Kun. P* 
Urbaitis yra gyvenęs Kinijoj 
kaip misijonierius apie 20 metų. 
Komunistų ištremtas 1952 m. 
Amerikoje lankosi jis jau ne- 
pirmą kartą. Toronte jis aplan
kė “TŽ”, parapijas ir kitas ins
titucijas. Tarp kitko jis pareiš
kė, kad saleziečiai Romoje lau
kia lietuvių svečių, ypač kai 
pastatydins bendrabuti. Adre
sas: Lituani Don Bosco, 2 Via 
Colonna, 00044 Frascati — Ro
ma, Italy. Tel. 940-507.

SoL J. Vaškevičius ir akompa
niatorius J. Govėdas pakviesti 
Čikagon Į jaunimo koncertą.

Užsienio pasų Įstaiga Toronte 
ar bent kaikurle jos tarnauto
jai reikalauja iš lietuvių rašyti 
gimimo vietą esant So v. Sąjun

goje. Tai neteisėtas reikalavi
mas. Kanados vyriausybė nepri
pažįsta Lietuvos Įjungimo Sov. 
Sąjūngon teisėtumo ir dėlto gi
mimo vieta žymėtina Lietuvoje. 
Be to, daugumas užsienio paso 
prašančių tautiečių yra gimę ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
kai nebuvo nei vokiškos, nei ru
siškos okupacijos.

Darbo jėgos centras (Manpo
wer Centre) kviečia darbdavius 
registruotis vietinėse jo Įstaigo
se ir per jas jieškoti darbinin
kų. Jei nėra tinkamų darbinin
kų registracijos vietoje, Darbo 
jėgos centras gali surasti juos 
kitur ir atgabenti valdžios lė
šomis. Tuo būdu ši Įstaiga sten
giasi padėti pramonei. Be to, 
Darbo jėgos centras remia Įvai
rius profesinius kursus, kuriuo
se paruošiami kvalifikuoti dar
bininkai moderniajai pramonei. 
Dėlto darbdaviai kviečiami iš 
anksto pranešti minėtam cent
rui dabartinius ir būsimus pro
fesinio pobūdžio reikalavimus. 
Tai padės pareigūnams planuoti 
darbininkų paruošimą.

Tikinčiosios Lietuvos Diena, 
paskelbta Lietuvių Katalikų 
Centro pirmąjį kovo sekmadie
nį, daugumoje lietuvių parapi
jų Kanadoje praėjo labai sėk
mingai Specialiomis pamaldo
mis buvo prisiminta religinė 
būklė Lietuvoje ir padarytos 
rinkliavos. Jos persiųstos Reli
ginei- Lietuvių Katalikų Šalpai 
Niujorke, kuri yra lietuvių vys- 

Lietūvos tikintiesiems padėti. 
Iki šiol L. K. Centrui atsiuntė: 
Prisikėlimo parapija Toronte 
$510.20, Šv. Jono Kr. par. To
ronte $250.00, Šv. Kazimiero 
par. Delhi $75.00, Aušros Var
tų par. Montrealyje $40.38, Šv. 
Kazimiero par. Winnipege $26. 
Visiems aukojusiems Centras 
reiškia nuoširdžią padėką.

Žiemos atostogas Italijoj pra
leido verslininkas St. Kuzmas, 
kartu jungdamas jas su savo 
verslo reikalais. Romoje su ame
rikiečių grupe jis aplankė kata
kombas, kur vadovu buvo lietu
vis vienuolis. Dr. A. Pacevičius 
ir verslininkas J. Tumosa ato
stogavo Bermudoje. VI. Paliulis 
buvo nuskridęs Argentinon ir 
Brazilijon, kur aplankė lietuvių 
institucijas. Visa eilė torontie- 
čių buvo išvykę atostogų Flori- 
doh: H. Žmuidzinienė, dr. A. 
Lukienė, p. Aperavičienė, inž. 
P. Lelis ir kt.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyriaus visuotinis me
tinis narių susirinkimas Įvyko 
kovo 28 d. p. Adomaičių na
muose. Be kitų organizacinių 
nutarimų, perrinkta skyriaus 
valdyba ir kontrolės komisija. Į 
valdybą išrinkti ir pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Laima Mačio- 
nienė, sekr. Paulius Adomaitis, 
ižd. Vladas Keršys, nariai — 
Stasys Paciūnas ir V. štreltas. 
Kontrolės komisijon išrinkti: 
dr. Klemas Liutkus, Vanda Ja- 
kubickienė ir Juozas Pusvaškis.

Ligoniai, šv. Juozapo ligoni
nėje: Romas Benotas 116 kmb., 
Romas Gilevičius 213, Leonas 
Dromantas 223, Jonas Pūras 
456, dr. Martynas Anysas 661, 
Zuzana Lembertienė 648, Ona 
Gataveckienė 356, Albina Vin- 
gevičienė 356; Our Lady of Mer
cy: Stasys Norvaišas; šv. Myko
lo ligoninėje: p. Buteikienė; Wo
men’s College: M. Lingienė, B. 
Prakapienė (abiem padarytos 
operacijos; B. Prakapienė jau 
grižo Į namus); Queen Elizabeth: 
Jonas Novogrodskis.

Toronte veikia komunistinė 
draugija, pasivadinusi Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
nors joje nėra nė vieno literato. 
Ji įsteigta senosios kartos atei
vių propagandiniam tikslui ir 
renka aukas “apšvietos fondui”, 
t.y. komunistinei propagandai. 
Po keliolika dolerių tam “fon
dui” siunčia Hamiltono kuopa 
per J. Aršauską, Winnipego 
kuopa — per M. Vidruką, Van
kuverio — per A. Grinkų, Mont
realio — per J. Lesevičių ir kt.

22.
23.
24.

26.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

reklaminio 
spaudini a

įvairūs_______
darbai: leidiniai
programos, 
visi verslo

Mes turime padienių darbininkų, galinčių atlikti įvairius 
valymo darbus privačiuose namuose. Jie jums gali išplauti 
ir išblizginti grindis, nuvalyti sienas, išsiurbti dulkes.

Prašome skambinti Mrs. Wilson

tel. 763-3611
CANADA MANPOWER CENTRE 

2968 Dundas St. West

TORONTO 165

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darnu virtu
vėms spinteles ir {rengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.

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

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t t Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE “‘tLr
- ■ f

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

11. Gruodis, Vytautas
12. Gvildienė, Liuda
13. Jokūbaitis, Stasys 

Kalendra, Arvydas 
Kuolas, Augustinas 
Kuolienė, Aldona 
Lelis, Petras 
Nausėdas, Algis 
Pacevičius, Antanas

20. Rinkūnas, Antanas
21. Sakalas, Balys 

Saplys, Bronius 
Simanavičius, Jonas-Robertas 
Skrinskas, Vytautas 
Staškevičius, Jonas 
Sernas, Gytis

27. Šileika, Andrius
28. Tamošauskas, Liudas
29. Varanavičius, Jonas
30. Žilinskas, Algimantas
Į minėtą tarybą renkama 

atstovų. Rinkimai Įvyks š.m. ba
landžio 25 d. Balsuoti gali kiek
vienas lietuvis-ė, ne jaunesnis 
kaip 18 metų amžiaus. Balsavi
mo vietos ir laikas Toronte: Pri
sikėlimo par. salė — 1021 Colle
ge St. nuo 9 v. ryto iki 2.v. p.p.; 
Šv. Jono Kr. par. salė — 170 Go- 
revale Avė. nuo 10 v. r. iki 2 v. 
p.p.; Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Išganytojo par. salė — 
1691 Bloor St. W. nuo 1 v. iki
3 v. p.p.; Lietuvių Namų skai
tykla — 1129 Dundas St. W. 
nuo 1 v. iki 3 v. p.p.; Oakville 
— 421 St. Augustine Dr. (A. 
Vaičeliūno namai) nuo 2 v. iki
4 v. p.p.

Rinkikas, dėl svarbių priežas
čių negalėdamas pats atvykti 
tuo laiku Į balsavimo būstinę, 
gali balsuoti paštu. Apie tai rei
kia pranešti rinkimų komisijai 
6 dienas prieš balsavimo datą, 
nurodant dėl kokios priežasties 
negali atvykti. Komisijos adre
sas: 23 O’Hara Ave., Toronto 
146, Ont. Tel. 536-9874.

Kviečiame visus dalyvauti 
balsavimuose.
Toronto ir Oakvillės rinkiminės 

apylinkės rinkimų komisija 
Kredito Kooperatyvas “Para

ma” Velykų savaitę dirbs šia 
tvarka: D. Ketvirtadieni nuo 10 
v. iki 7 v.v.; D. Penktadienį bus 
uždaryta, D. šeštadienį bus ati
daryta nuo 9 v. iki 1 v. p.p.

Vedėjas
“Tėvynės prisiminimų” radi

jo programos 20 metų sukakčiai 
atžymėti rengiamas sukaktuvi
nis banketas Atvelykio šeštadie
nį, balandžio 17 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo auditorijoje. Buvo 
skelbta, kad atvyksta Čikagos 
“Neo-Lituania” orkestras, bet 
jiems dėl svarbių priežasčių ne
galint yra pakviestas Hamiltono 
sustiprintas lietuviškas orkest
ras, vadovaujamas V. Babecko. 
Banketas bus su vaišėmis ir tur
tingu bufetu. Įėjimo kaina, 
Įskaitant vaišes — $5. Bus taip
gi meninė programa ir trumpos 
sveikinimo kalbos. Radijo pro
gramos rėmėjai ir klausytojai 
kviečiami į ši malonų susitiki
mą. Stalus ir vietas rezervuoti 
pas J; R. Simanavičių tel. 534- 
1274. Rašyti: 175 Parkside 
Drive, Toronto 3, Ont. (Sklb.)

Metinė Toronto ateitininkų 
sendraugių vakarienė bus šeš
tadienį, balandžio 24, Toronto 
ateitininkų šventės išvakarėse. 
Prašome visus sendraugius re
zervuoti tą popietę šiai vakarie
nei. Bilietus galima įsigyti pas 
valdybos narius. Valdyte

Naujoji KLB Toronto apylin
kės valdyba, pirmininkaujama 
J. Karpio, lankėsi pas gen. kon
sulą dr. J. Žmūidziną ir ta pro
ga aptarė aktualiuosius klausi
mus.

Ontario švietimo ministeris 
paskyrė komisiją studijuoti po- 
gimnazinio švietimo proble
moms. Oficialiai ji vadinasi 
Commission on Post-Secondary 
Education in Ontario. Adresas: 
505 University Ave., Suite 203, 
Toronto 101, Ontario. Komisija 
pageidauja minėtais klausimais 
pasiūlymų iš visuomenės. To
kius pasiūlymus, išdėstytus raš
tu, ji priiminės gegužės 13 d. 
viešame posėdyje. Vieta bus 
pranešta vėliau. Apie Įteikimą 
planuojamų pasiūlymų reilda 
pranešti komisijai iki gegužės 
3 d. ir paruošti 18 kopijų.

įvairių tautybių savanorių 
grupės, pasinaudodamos televi
zijos kabelio sistema, prisistato 
kaip vienos ar kitos tautinės - 
bendruomenės atstovės ir pa
ruošia programas, kurios tikru
moje būna privataus pobūdžio 
ir netgi destruktyvios. Ontario 
parlamento atstovas G. Ben pa
skelbė atsišaukimą, kuriuo per
spėjo tautines grupes budėti, 
kad nebūtu piktnaudojimo ir 
pasiūlė, kad minėtos programi
nės grupės būtų kontroliuoja
mos Ontario provincijos sekre
toriato.

ius išlaidos 
buvo $484.10, iš kurių $341.50 
išmokėta parodoje talkinusiam 
jaunimui. Iš Quebec Ethnic 
Folk Arts Council buvo gauta 
tik $279.80, todėl skirtumą te
ko pridėti iš prezidiumo iždo. 
Ryšium su lėšų trūkumu nebe
buvo Įmanoma išpildyti pažado 
parodoje budėjusiam mūsų jau
nimui sumokėti po $1.50 į vai. 

KLB Montrealio seimelio po
sėdyje buvo priimta ižd. J. Šiau- 
čiulio pateikta Vasario 16 minė
jimo apyskaita $991.96 sumai. 
Išlaidų turėta $295.39. Apmokė
jus išlaidas, pagal aukotojų la
pus į Tautos Fondo sąskaitą 
pervesta $321.76 ir i seimelio 
prezidiumo sąskaitą $374.81. 
Šiais metais Vasario 16 minėji
mo metu buvo suaukota trečda-

už terminuotus indėlius 6% % 
ir 6%%. Daugelis “Lito” narių 
tai pastebėjo ir per praeitą mė
nesį savo santaupas “Lite” padi
dino 78.000 dol. Už asmenines 
paskolas “Litas” ima tik &&% 
ir už nekilnojamo turto pasko
las 8%%, Įskaitant gyvybės ap- 
draudą iki $10,000 paskolos su
mos. Kai perkate automobilius 
ir norite perkelti savo nekilno
jamo turto paskolas iš kitur, 
kreipkitės Į “Litą” ir tikrai nesi
gailėsite.

KLB Montrealio seimelio po
sėdyje buvo nutarta iš kuklių 
prezidiumo išteklių paskirti jau
nimo ansambliui “Gintarui” 
$100 paramą ir parašyti padė
kos laišką “Gintaro” vadovams 
Z. Lapinui, H. Lapinienei, I. 
Kličienei ir R. Lapinui. “Ginta- liu daugiau kaip pernai, nors vis 
ras” buvo nepamainomas “Man dar netrūko šeimų, kurios auko

jo tik po 1 ar 2 dol., taigi vos 
rengėjų išlaidoms padengti. Po
sėdžio pabaigoje buvo aptarti 
KLB krašto tarybos ir seimelio 
rinkimai, kurie Įvvks balandžio 
25 d. Pr. R.

and His World” parodoje, Birže
lio deportacijų, Vasario 16 mi
nėjimo ir kitose programose. 
Padėka priklauso taip pat “Gin
taro” valdybai ir visiems jau
niesiems ansamblio dalyviams.

TORONTO, ONT.
Ryerson Polytechnical Insti

tute, kuriame dirba ar studijuo
ja ir keletas lietuvių, kelią savo 
mokslini lygi ir netrukus oficia
liai bus pripažintas kaip akade
minė institucija, teikianti moks
linius laipsnius. Tuo reikalu jau 
pateiktas įstatymo projektas 
Ontario parlamentui. Manoma, 
kad pirmieji laipsniai bus pra
dėti teikti 1972 m. Registraci
jos pareigūno A. Wargo nuomo
ne, Institutas teiks laipsnius 
tiems, kurie įstos baigę 13 sky
rių ir studijuos trejus metus, 
arba tiems, kurie įstos baigę 12 
skyrių ir studijuos ketverių me
tų kursą. Naujo tipo laipsniai 
apims teorini ir praktini kursą. 
Tame institute dėsto inž. V. Bi
čiūnas, o bibliotekos direktoriu
mi yra A. Paulaitis, kuris kaika- 
da irgi dėsto savo specialybės 
kursą.

Jungtinių Tautų pabėgėlių 
komisaro atstovu Kanadoje pa
skirtas J. B. Lanctot. šios insti
tucijos raštinė iki šiol buvo To
ronte. Dabar ji perkelta Otavon: 
55 Parkdale Ave., Ottawa 3, 
Ont. Naujasis atstovas nuo 1951 
m. dirbo tarptautinėje katalikų 
migracijos komisijoj Ženevoje 
ir yra vienas autorių tarptauti
nio pabėgėlių statuto, galiojan
čio visame pasaulyje. Nuo 1953 
iki 1962 m. J. B. Lanctot buvo 
Kanados katalikų imigracijos 
įstaigos gen. sekretoriumi. Nuo 
1962 m. — pirmininku Cana
dian Welfare Council Committe 
on Migrants a. Immigrants.

Paauglių šalpos klausimas jau 
keliamas viešumon, nes girdėti 
gana gausių protesto balsų dėl 
dabartinės sistemos, pagal kurią 
16-18 metų jaunuoliai gauna 
miesto pašaipą. Šio amžiaus jau
nuoliai gali gauti pašalpų, kol 
mokosi mokykloj ir nėra įparei-

goti jieškoti darbo. Pašalpa nau
dojasi pabėgę iš tėvu namų ir 
atvykę į Torontą iš kitur, jeigu 
neturi santaupų ar darbo. Met
ropolinis Toronto miestas i mė
nesi išmoka 234.000 dolerių 
2.300 jaunuolių 16-18 m. am
žiaus. Pavieniai asmenys gauna 
į mėnesi iki §115, o užsiregist
ravę kaip vedę — $204. Socia
linių ir šeimos reikalų min. T. 
Wells pareiškė rengiąs* Įstatymo 
pakeitimo projektą, kuris Įgalin
tų savivaldybes nemokėti pašal
pų jaunuoliams, kurie pabėga iš 
namų.

Nepasiturintieji gali visuomet 
pasinaudoti teisiniais patarimais 
bei paslaugomis visai nemoka
mai pagal Ontario Legal Aid 
Plan. Informacijos šiuo reikalu 
randamos specialioje brošiūro
je, kuri yra išleista 12 kalbų. 
(Lietuvių kalba jos, rodos, nėra). 
Norintieji gauti šią brošiūrą 
anglų ar kitomis kalbomis tesi
kreipia šiuo adresu: Mrs. H. 
Brewster, Administrator, Onta
rio Legal Aid Plan, York Coun
ty Office, 45S Sheppard St., To
ronto, Ont.

BRIGHTON KINO TEATRAS 
127 Roncesvalles Avė, 

Tel. 532-2710 
rodo du lenkiškus 
T. D. Mostowicz filmus
Z N A C H O R 
(Kaimo gydytojas)

ir muzikinę spalvotą komediją 
KLUB KAWALEROW 
(Viengungių klubas)

ši programa bus šešias dienas: 
BALANDŽIO 8 - 13 d. d.

Šiokia d ieniais — 7 v. v. 
šeštad. ir sekmad. — 5 v .v.

Sekantieji filmai 
NERETVOS KAUTYNES 

HITLERIO EGZEKUTORIAI

ADAM ON IS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebec© ir Ontario Provincijose
Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 7223986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas N O R K E L I 0 NA S, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

‘LITAS
MOKA UŽ:

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205. QUE^ TEL. 766-5827

Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ : 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,006 už taup. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

84%
.. 8.75%
_ 9.6%

Asmenines
Nekilo, tarto 

čekių kredito

Investadnes _ nno 9.6% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.006 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve SL, sekmadieniais nno lOJDUd 1230 ▼.

vakarais —■ trefiadieaiais ir penktadieniais nno 7 iki 9 vai.




