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Kristus su rudine
Garsus rusų aktorius, turėjęs suniekinti Kristų, netikėtai 

iškėlė Jo Evangelijos spindesį

Veidai Velykų saulėje
STASYS YLA

Sakoma, istoriją reikia kurti, o ne rašyti, ir tai dabar, nieko 
nelaukiant. Kaip tik dabar, šiose neįprastose sąlygose, prasideda 
istorija žmogaus, einančio sparčiu žingsniu į nudvasėjimą. Nebe
turim laiko asmeninei kultūrai, savo dvasiai, savo sąžinei. Nebėra 
sąlygų, kaip seniau.

Štai, kad ir Velykos — šventės, skirtos dvasiai prabusti, atsi
naujinti, grįžti į save. Kas iš jų beliko — proga praleisti dieną su 
šeima prie geriau paruošto stalo, gal užbėgti i bažnyčią Mišių ir 
užsukti į svečius? Nebėra laiko susikaupti nei pamąstyti, nei maldoj 
paskęsti. Tokie mes dabar esam šioj civilizacijoj — užvyti darbo, 
įtempti rūpesčių ir skubos.

Nebėra sąlygų, kaip seniau Lietuvoj.. . Taip. Ir jų nebus, o 
reikalas išlikti žmogum vistiek nemažėja. Mūsų nervai “kyla”, ne
rimas auga, širdis tempiasi — ar tik nuo skubos, nuo darbo, triukš
mo ir oro taršos? Kyla vidinės tuštumos baimė, ir ji persekioja 
mus nejuntamai, pasąmoniškai. Mes bėgam nuo jos dar labiau 
judėdami, garsiau tarškėdami, kartais tiesiog save svaigindami.

Neturim sąlygų skaityti, galvoti, grįžti savin, ir jų nesusida
rome. Galvojam senoviškai: aplinka pati kėlė mūsų dvasią kitados, 
o kad aplinką kurtume patys ir sąlygas sudarytume — ne, šitai 
mums svetima. Kodėl tad sakome — istoriją reikia kurti, o ne 
ją rašyti? Argi istorija nėra kompleksas sąlygų, kurias kas nors 
keitė? Ir istorijoj iškilo tie, kurie prasiveržė iš sąlygų rutinos. Ir 
tautos išaugo, ir sąjūdžiai subrendo tik tada, kai priešinosi nepa
lankiom sąlygom.

Kas buvo ir yra krikščionybė, jei ne sukilimas prieš buvusias 
ir esamas sąlygas, kurios žmogų nužmogina ir nudvasina? Kas yra 
velykinis prisikėlimas krikščioniui, jei ne prasiveržimas iš pilku
mos, išsivadavimas iš varžtų? Kas yra tautos prisikėlimas, apie 
kurį kalbame dažnom progom? Sąlygos ten yra pavergiančios ir 
užgniaužiančios dvasią bei kūrybą, tačiau žmonės skaito, galvoja 
ir nerimsta dėl savo dvasinių reikalų daugiau, kaip betkada.

Velykos nėra tik viena diena, o krypsnis į naują pakopą, šuo
lis į dvasinį išbudimą, akstinas naujam perversmui. Kas nemėgsta 
istorijų, tegu padaro istorinį žingsnį dabar, nieko nelaukdamas. 
Tegu išvelka sau iš pasąmonės tą nerimą ir pradeda kirpti gyve
nimą savom, o ne sąlygų žirklėm — asmeninį gyvenimą, šeiminį 
ir visuomeninį. Velykų stebuklas neištinka žmogaus staiga. Velykos 
tik parengia realiam prisikėlimui, jeigu jį kartą priimam kaip 
žmogišką ir krikščionišką būtinybę savo gyvenimo pilnatvei.

Girdim teisingus pastebėjimus: tauta išlieka tik įsistiminusi 
-sa^dvasia, ir emigracija neišskysta, jei turi dvasios bėi'mrybos 
išteklių. O tautą ir emigraciją sudaro žmonės, ne skaičiai, ir neap
skaičiuojamas dvasinis kapitalas, sutelktas bei įveiksmintas atskirų 
žmonių ir sąjūdžių dvasinėm pastangom. Jei tas pastangas ženklina 
augšta moralė ir skaidrus tikėjimas, jei žmogaus valia susiliečia su 
Dievo valia ir malone, kodėl negali įvykti prisikėlimo stebuklas? 
Stebuklas ne pasyviai laukiamas, o aktyviai kuriamas. Velykos ne 
kalendoriškai išpuolančios, o paruošiamos.

Istorija nestovi vietoj. Ją kas nors kuria mūsų vietoje ir 
mūsų dvasiai nepalankia linkime. Neugdom ryžto, dargi jį gniuž- 
dom kritikomis. Nežiebiam vizijų. Pasitenkinam vizitais pas drau
gus. Kaip gali skambėti aleliuja mūsų dvasios ausyse, gausti var
gonai širdyje, plaktis vėliavos čiurlioniškoj procesijoj į augštu- 
mas?!

Mažos tautos istorija lig šiol liudijo didžiadvasiškumą, bren- 
dusį šimtmečiais. Bene penktą kartą ji buvo priplakta prie kry
žiaus mirčiai, tačiau keliasi ir stiebiasi ne vien vitaliniu gajumu. 
Gyva tikėjimu ir nuskaidrinta aukos kryžiais, ji šiandien plačia 
širdim gali sveikinti Velykų ryto saulę. Tik kad toj saulėj sušvisti; 
ir mūsų veidai!

Sulaikyta procesija
JURGIS GLIAUDĄ

Nedidelė, medinė, stataus sto
go bažnyčia. Skaidri ryto saulė, 
prisotinusi orą vaiskumu, nu
plieskė savo spindulių srautu 
pilkšvą bažnyčios fasadą. Ryš
kiai matyti aptriušęs pastatas ir 
aštrūs šešėliai.

Susidarė dvi dekoratyvios erd
vės — šviesi ir tamsi. Kupli pu
šaitė prie pat sienos, perskelta 
šviesos ir tamsos briaunos, atro
dė lyg du atskiri medžiai. Saulė
je jausmingai virpėjo ažūrinės 
spygliuotos šakos, o šešėlyje glū
dėjo tamsūs brūkšniai. Iš šešėlių 
į šviesos stichiją žengė velykine 
procesija. Ryžtas, kuris dvelkė iš 
eisenos, liudijo didelį įvykį. Re
liginės apeigos paprastai vyksta 
šventovės viduje, uždaroje slap- 
tumoje. Saulėta erdvė, kur dan
gus augštas ir vėjas linksmas, re
zervuota valstybės renginiams.

Gal todėl ši miniatiūrinė baž
nytinė procesija aplink labai ap
triušusią medinę bažnytėlę su
traukė būrį žiūrovų. Buvo nuo
stabu matyti maldininkus šven
toriuje ir girdėti improvizuoto 
varpo dūžius. Taip skambėjo ant 
pušies šakos pakabinta geležinė 
stanga. Vaikinas ritmingai kalė 
ją plaktuku, o virpantieji garsai 
sklaidėsi saulės spinduliuose.

Ritmingi dūžiai dirigavo pro
cesiją. Naujas dūžis — nau
jas žingsnis. Visuma atrodė lyg 
spalvotų skaidriu kaita ekrane— 
su kiekviena skaidre kilo naujas 
vaizdas. Iškilminga ir kartu kaž
kaip gaili rikiuotė atkakliai, ryž
tingai žen«ė iš šešėliuotos tam
sos i saulėta vaiskumą.

Žiūrovų būrys santūriai stebė

jo atsiskleidžiantį reginį. Kartu 
su procesija artėjo ir giesmė. 
Trapus maršo motyvas jungėsi 
su nervingu štangos virpėjimu. 
Žiūrovų būrelyje vyravo pakanti 
nuotaika — nebuvo pašaipingo 
komjaunuoliško reagavimo, ne
buvo karingo išsišokimo, kuriuo 
kovingieji bedieviai, Solženicino 
aprašyti, reaguoja į maldininkų 
pasirodymą. Žiūrovų susikaupi
me slypėjo dėmesys spalvingam 
spektakliui, artėjančiam iš užku
lisių j sceną.

Vėjo nebuvo. Oras — kaip 
kristalas. Smilkyklės dūmai ky
bojo paskirais tirštai mėlynais 
kamuoliais. Jie kilo į dvi baltas 
vėliavas, kurios lyg du paukščiai 
sklandė ore.

Procesijos priekyje žengė vai
kinas, apsirengęs raudonu dra
bužiu su sidabru spindinčiais ap- 
siuvimais. Iškilmingai ir ritmin
gai ėjo jis pagal štangos dūžių 
taktą, nešdamas prisikėlusio 
Kristaus statulėlę. Kristus kėlė 
baltą vėliavėlę ir skelbė savo iš
ėjimą iš kapo olos. Smilkytojas, 
apsivilkęs balta kamža, mojoda- 
mas nikeline smilkykle, metan
čia dūmus, ėjo atbulas, įsmeigęs 
žvilgsni į baldakimą, po kuriuo 
lėtai žingsniavo kunigas. Keturi 
raukšlėtų veidų vyrai nešė bal
dakimą, iškeltą ant sidabruotų 
lazdų. Kunigas po baldakimu 
augštai iškeltose rankose laikė 
spindintį, daiktą, kuris, saulės 
spindulių paliestas, žėrėte žėrė
jo.

Būrys tikinčiųjų judėjo pas
kui baldakima. Jų giesmė trapiai 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Kristus atbaigė savo didžiąją auką prisikėlimu ir dėlto vaizduojamas 
simboliniu avinėliu. Prisikėlęs Kristus pavedė Evangelijos skleidimą 
savo mokytiniams. Sv. Rašte apie tai sakoma: “Vienuolika gi mokytinių 
nuėjo į Galilėją, į kalną, kurį Jėzus buvo jiems paskyręs. Jie, matydami 
jį, pagarbino, nors kaikurie abejojo. Prisiartinęs Jėzus jiems kalbėjo 
šiuos žodžius: “Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite ir 
mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šven
tosios Dvasios, mokydami juos laikyti visa, ką esu jums įsakęs. Aš esu 
su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” Mato 27, 16-20.
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Diždiųjų dienų misterija
Didysis Ketvirtadienis, Didy

sis Penktadienis ir Didysis šeš- 
dienis man yra nepakeičiamos 
dienos. Dar labiau Velykos su 
Kristaus pasirodymais! Iškyla 
Kristus — laiko ir erdvės nuga
lėtojas, toks ramus, suverenus, 
bet kartu ir jaukus, kaip anks
čiau, švelnus su savaisiais (netgi 
švelnesnis). Tai Kristus, kuris 
žino įvykių laiką, bet jo neap
reiškia. Tai Kristus su garbės 
aureole ir paprastumu, bet ne- 
leidžiąs Magdalenai savęs palies
ti. Tai Kristus, kuris nekalba, 
kuris ruošia užkandį auštant, ku
rį apaštalai atpažįsta, kuris lie
pia Petrui labiau mylėti, kuris 
atskleidžia Petrui ir Jonui amži
nybės misteriją ... Ar gali būti 
kas gražesnio žmogiškajame ir 
dieviškajame mene, kai visu tuo 
alsuoji ir palygini savo šir
dyje? . . .

Kažkoks pūstelėjimas suju
dindavo mano motiną — Vely
kos jai būdavo tikras visų metų 
centras. Tada ji prisimindavo 
savo drauges. Kartą vienai jų 
rašė: “Man rodosi, kad prisikė
lusio Kristaus dvelkimas sujun
gė mus.”

Dažnai prisimindavau vis su 
didėjančia patirtimi platesnius 
horizontus ir šių pergreitai ta
riamų žodžių prasmę: “Tikiu į 
kūno iš numirusių prisikėlimą”. 
“Amžinasis gyvenimas” man at
rodė aiškus, net akivaizdus. Ma
žiau buvo aiškus “prisikėlimas”. 
Bet kaskart vis aiškiau supra
tau, kad reikia atsikratyti vaiz
do apie grįžimą i mirtingąjį gy
venimą. kad nrisikėlimas vra vi
sos mano būties išaukštinimas 
nauiame dieviškos egzistenciios 
pavidale, kurio neįmanoma įsi
vaizduoti. Vita mutatur, non 
tollitur — gyvenimas kinta, bet 
nesunyksta.

Kai pamatau astronautus. įei
nančius plieno erdvėlaivin. tarsi 
būtybes, tanusias sėklomis bei 
bakterijomis, nukeltas erdvėsna.

JEAN GU1TTON
Prancūzų Akademijos narys

kur gyvena kaip asketai, pana
šiai kaip didieji tyrų atsisky
rėliai, tik retkarčiais išeinantys 
ir plūduriuojantys beorėje tuš
tumoje; kai pradedu Įsivaizduo
ti, koks bus gyvenimas tų erdvės 
žmonių, kurie bus priversti tap
ti dvasinėmis būtybėmis, — ky
la manyje mintis, kad mūsų kū
nai gali būti transformuoti. Esu 
tikras, kad žmonių susidomėji
mas tokiais žygiais nėra grynai 
mokslinio pobūdžio. Astronautas 
yra naujojo žmogaus simbolis, 
atsikratęs svorio, pakeltas į sa
votišką dangaus gyvenimą, iš
ankstinę garbę. Šis laukimas 
glūdi kiekvienoje žmogaus są
žinėje.

Jei ši mūsų planeta yra skir
ta atšalti kartu su savo blankia 
saule, žmonija bus priversta 
emigruoti kitur. Tačiau ir nau
joji vieta bus trapi. . . Todėl tie, 
kurie svajoja apie žemiškąjį ir 
marksistinį nemirtingumą, nega
li jo tikėtis nei iš besikeičiančių 
generacijų, nei iš nesibaigian
čios pažangos. Tai, kas slypi mū
sų gelmėse, yra kas kita. Visi 
mes turime idėją, viltį kito gy
venimo, antžmogiškumo, “Dievo 

'^RISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS — Velykų 

proga nuoširdžiai sveikiname visus skaityto

jus, bendradarbius, rėmėjus ir tuos, kurių laisvės 
šviesa dar nepasiekia. Šventinis Prisikėlimo džiaugs

mas tegaivina mūsų širdyse Lietuvos prisikėlimo 

viltį ir teskatina jungti visas jėgas bendram laisvės 

triumfui —

karalystės”, “šventųjų viešpati
jos”, naujos dvasinės kūrinijos, 
kurioje žemiškasis mirtingumas, 
medžiagiškumas bus perkeistas, 
transfigūruotas (bet nesunaikin
tas), gyvenimo absorbuotas, kaip 
labai taikliai yra pasakęs šv. 
Paulius. Taigi mes tikimės ir to
liau egzistuoti, bet augštesniu, 
kilnesniu būdu; tikimės būti tuo, 
kuo esame, bet Dievu j e, kuris 
bus viskas visame. Tą lūkestį 
gerai išreiškia žodis sublimaci
ja (išaugštinimas, sukilninimas), 
nors Freudo šalininkų yra la
bai iškreiptas. Taip, Velykos yra 
žmogiškosios būties išaugštini- 
mo šventė, jos iškėlimas švie
son, jos rojinis perkeitimas. Ši 
perkeitimą, kuris palietė iki šiol 
tiktai du asmenis — Jėzų ir Ma
riją, skelbiame Velykų šventėje, 
prasidedant spindinčiam pava
sariui, kurio ir mes laukiame 
ateityje, kad žmogiškasis gyve
nimas būti) ne sunaikintas, o 
perkeistas. Vita mutatur, non 
tollitur.

Mano nuomone, tai ir sim
bolizuoja astronautų žygiai. Bū
dinga tai. kad sunkiausias jiems 
yra ne iššovimas beorėn erdvėn, 
ne skriejimas aplink žemę, bet 
grįžimas žemėn ir varganas gy
venimas joje (Ecclesia,1966.IV).

Tėviškės Žiburiai

Apie šį įvykį prieš keletą metų pra
nešė spaudos žinių agentūros. Pla
čiai apie jį rašo Maria Winowska 
prancūzų žurnale “Ecclesia” 1966. IV. 
Čia pateikiame jos straipsnio verti
mą. Red.

“Kristus su rudine” — toks 
buvo pavadinimas veikalo Mask
vos teatre. Skelbimuose ant sie
nų išryškinta pavardė aktoriaus, 
kuris vaidins Kristaus rolę. Tai 
garsusis Rostovčevas, kovojantis 
ateistas.

Premjeros vakarą valstybinis 
teatras lūžte lūžta — pilnutėlis 
žmonių. Jie nežino veikalo turi
nio, tačiau nuojauta traukte 
traukia. Geriau piktžodžiavimas 
nei mirties tyla! Smalsumas, 
miglota viltis, reikalas laikytis 
režimo linijos — ištisa gama 
jausmų virpa milžiniškame amfi
teatre." Pasivėlinę stovi eilėje 
prie bilietų kasos. Rostovčevas 
pasirodys tik antrajame veiks
me.

Prologas demaskuoja religijos 
“piktadarybes”. Per 40 metų at
šipusi propaganda paprastai ne
beveikia, bet šį vakarą ji atgau
na gyvybę didingo spektaklio ir 
geriausių Maskvos aktorių dėka. 
Įtikinanti spektaklio jėga pagau
na masių dėmesį, kad ir laikinai. 
Gilioje tamsoje tūkstančiai jau
nuolių aistringai seka sumaniai 
pinamą intrigą. Kiek gi iš jų sa
vo širdyse jaučia slaptą grasą? 
Ar yra salėje vyrų, moterų, ku
rios meldžiasi?

♦ * *
Scenos viduryje pasirodo alto

rius šventovės aplinkoje. Nu
leista altoriaus uždanga įtaigoja, 
kad ten yra šventų šventoji vie
ta. Staiga viskas "sujuda. Kiek
viena detalė paverčiama karika
tūra. Altorius tampa gėralų ba
ru. Ant jo stovintis kryžius" pa
darytas iš alaus ir degtinės bon- 
kų. Ant grindų matyti sudužu
sios stiklinės — gero gyvenimo 
ženklai.

Iš kairės ir dešinės ritmingu, 
bet nedrąsiu žingsniu ateina keli 
barzdoti, "pilvoti, pusiau girti po
pai. Kreivai žiūrėdami salėn, jie 
vaidina oficialius religijos išnau
dotojus. Pasilenkę, rankas sudė
ję, akis pakėlę į dangų, nosiniu 
balsu, karikatūriškai gieda mal
dą.

štai pasirodo vienuolės—“mo- 
nački”. Elgiasi kaip kurtizanės, 
rodo pamaldžias grimasas. Pa- 
mėgdžiodamos liturgines gies
mes, niūniuoja pajuokiančias 
dainas. Su pirmuoju eisenos ra
tu aplink altorių baigiasi pirma
sis veiksmas. Toks yra krikščio
nybės balansas dvidešimtojo 
šimtmečio pabaigoje. Ką pasaky
tų jos įsteigėjas?

♦ * *
Pakilus uždangai, žiūrovai su

laiko kvapą. Aleksandras Ros
tovčevas pasirodo Kristaus vaid
menyje. Veikalas, kad ir su ten
dencija, jo gaivinamas, nestoko
ja didybės, žingsnis po žingsnio, 
su didėjančiu tragiškumu jis tu
ri parodyti krikščionybės nesėk
mę. Bet ne tiesioginiu Jėzaus 
Nazaratiečio puolimu! Piktžo
džiavimas yra mažiau sėkmingas 
nei švelnus įslinkimas į žemesnę 
tvirtovę tų, kurie dar tiki. O to
kių legijonas! Praraja tarp Gali
lėjos svajoto mokslo ir jo panau
dojimo jau savaime yra kaltini
mas. Ne ateistai skelbia krikščio
nybės nesėkmę. Po dviejų tūks
tančių metų pats krikščionybės 
įsteigėjas esąs priverstas prisi
pažinti, kad pasirinko klaidingą 
kelią.

Nuo Dostojevskio “Didžiojo 
Inkvizitoriaus” laikų daugelis 
rusų rašytojų gvildeno šią jaut
rią temą, iškeldami kolektyvi
nę kaltę, kuri yra ryškus “slaviš
kos sielos” bruožas. Tačiau nie
kad nebuvo kaltinamas Kristus. 
Esą krikščionių Bendrija išdavė 
Jo mokslą. Aleksandro Rostov- 
čevo uždavinys buvo — parody
ti, kad pati Evangelija buvo klai
dinga. Kristus turi “atsiversti", 
atsisakyti dangaus karalystės ir 
pasirinkti žemiškąją! Didysis 
aktorius turi parodyti apstulbu- 
siem žiūrovam, sekantiem jo vai
dinimą, Kristuje siaučiantį abe
jojimą, kilusį nusiminimą, dėl 
kurio Jis lieka priverstas atsisa
kyti digstančios utopijos ir nusi
lenkti kietiem žemės reikalavi
mam. Tokį “naują Kristų” akto
rius turi parodyti žiūrovams.

Kristų, pagautą revoliucijos 
idealo ir perėjusį į Karolio 
Markso pusę!

* *
Pamokslas nuo kalno turi su

kelti Kristaus sieloje nevilties 
krizę. Pamatęs skirtumą tarp sa
vo Palaiminimų ir neišvengiamų 
pažangos dėsnių, Kristus turi 
pajusti nusiminimą. Jo pasikei
timas turi pasireikšti žodžiais ir 
mostais. Prisitaikydamas prie 
šio pasaulio tikrovės, Kristus su 
pagieža turi atsižadėti senojo ap
daro ir apsirengti moderniu dra
bužiu. Iš čia ir veikalo pavadini
mas “Kristus su rudine”.

Aleksandras Rostovčevas pa
rodys mums Kristų, nusilenkian
tį neišvengiamiem dėsniąm. Ir 
jei šis atsisakys, ką darys žiūro
vai?

Lėtai įeina aktorius, sustoja 
ties scenos kraštu. Ryški elektri
nių lempų šviesa krenta ant jo 
ir išskiria nuo aplinkos. Jo mo
nologas užims visą antrąjį veiks
mą. Atrodo kaip Kristus nuga
lėtojas — iškilmingų mostų, ap
sisiautęs baltu apdaru. Jo ran
kose stora knyga — Naujasis 
Testamentas. Veido bruožuose 
matyti gilus nerimas. Prilaiko
mu, sujaudintu balsu pradeda 
skaityti pamokslą nuo kalno.

Palaiminti dvasias tauruoliai (ne
turtėliai), nes jų yra dangaus viešpa
tija!

Palaiminti romieji, nes jie pavel
dės žemę...

Tai kulminacinis taškas, di
džiojo pasikeitimo momentas. 
Istorinis Kristus, patyręs savo 
nesėkmę, dabar turi trenkti že
mėn evangelijų knygą, kuri iri
sus du tūkstančius mete v’ai." 
na tikinčiuosius. Jis turi ua at
sisakyti “pasenusių atgyvenų” 
sušukdamas: “Duokite man nau
jų laikų drabužį, duokite veiks
mingesnių dalykų nei ši knyga!”

Milžiniškame "teatre mirties 
tyla. Aktoriaus pergyvenimas vis 
labiau įkaista ...

Bet kas tai? Rostovčevas, pa
skaitęs du pirmuosius sakinius 
iš Pamokslo nuo kalno, sustoja, 
atrodo lyg ir sumišęs. Veltui 
stengiasi sufleris priminti jam 
sekančias eilutes! Scenoje tema
tyti žmogus, kurio veide atsi
spindi vidinė kova, žmogus, ku
ris tyli...

Staiga jis vėl prabyla tvirtu, 
aiškiu balsu:
Palaiminti, kurie verkia, nes jie bus 
paguosti!
Palaiminti, kurie alksta teisingumo, 
nes jie bus pasotinti!
Palaiminti gailestingieji, nes jie 
laimės gailestingumų!
Palaiminti tyros širdies, nes jie regės 
Dievą!
Palaiminti, kurie siekia taikos, nes 
jie vadinsis Dievo vaikais!
Palaiminti, kurie persekiojami dėl 
teisingumo, nes jų yra dangaus 
viešpatija!
Palaiminti jūs, kurie būsite įžeidinė
jami, persekiojami ir visaip apkalba
mi dėl manęs. Džiaukitės, nes jūsų 
laukia didis atpildas danguje! Taip 
jie persekiojo ir pranašus ...

Kurgi slaptoji policija? Kodėlgi 
joks šūksnis, joks švilptelėjimas 
neperspėja aktoriaus? Kodėlgi 
niekas iš žiūrovų neprotestuoja? 
Net sufleris ir tas tyli tarytum 
suakmenėjęs.

Pagaliau Rostovčevas pakelia 
akis, pažvelgia salėn, bet nemato 
žiūrovų, kurių daugelis buvo at
sistoję ir klausė. Lėtai, iškilmin
gai padaro jis didelį kryžiaus 
ženklą: “Viešpatie, sakė jis, atsi
mink mane, kai būsi savo kara
lystėje!”

Po to nueina nuo scenos. Nusi
leidžia uždanga. Niekas nepro
testuoja. Žiūrovų minioje dauge
lis išeidami žegnojasi, ir tai ne 
tik senukai. Gerojo latro malda 
kuri Rusijoj nuo seno laikoma 
pirmuoju begalinio Gailestingu
mo ženklu, atrodo, palietė pačias 
giliausias žmonių širdies stygas. 
Malonė nenaikina prigimties, ir 
Rostovčevas, kad ir malonės pa
liestas, pasiliko tikrai dideliu ar
tistu.

Apie tą įvykį rašė man jį ma
tęs asmuo, štai jo rusiškai rašy
to laiško pabaiga:

“Aš nuėjau į teatrą iš dalies 
smalsumo vedamas, iš dalies 

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Baltijos kraštai Bonnos-Maskvos šešėly

Ilgą laiką nedaug buvo girdi
ma apie jaunimo kongreso ruo
šos darbus, nebuvo tikslios in
formacijos. Dabar visiems dar
bams sukonkretėjus, galima 
duoti tikslesnes žinias.
STOVYKLA Kanadai tenka 

ruošti stovyklą. 
Vieta — skautų Romuvos sto
vyklavietė Kanados šiaurėje, to
li nuo didmiesčių, giliai miškuo
se. Tai bus proga atokioj vietoj 
susirinkti 500 jaunimo ir pra
leisti savaitę vien tik su lietu
viais. Programoje bus bandoma 
patenkinti Įvairių kraštų prašy
mus: praktiškos pamokos tau
tinių šokių, dainų, žurnalistikos, 
tautodailės, valgių paruošimo, 
papročių, veiklos organizavimo 
ir t.t. Stovykloje bus po dvi pa
skaitas Į dieną. Kalbės kartais 
vienas asmuo, kartais du ta pa
čia tema. Viena paskaita bus 
rytą, kita — po pietų. Tai duos 
progą norintiems arba labai te
ma susidomėjusiems dalyvauti 
du kartu. Taip pat kviečiami 
pratyboms vadovai. Norima 500 
stovyklautojų suskirstyti Į apie 
30 asmenų būrelius pratyboms. 
Stovykloje kalbėti jau yra su
tikę: prof. A. Salys tema “Lie
tuvių kalba —■ vertybė ar parei
ga?” Prof. A. Salys šiuo metu 
dėsto lingvistikos mokslus Pen
silvanijos universitete. Dali. A. 
Tamošaitis taip pat yra sutikęs 
kalbėti apie Lietuvos tautodailę. 
Savo pašnekesius jis yra paža
dėjęs pagyvinti įvairiomis skaid
rėmis. Apie lietuviškąją choreo
grafiją sutiko kalbėti L. Sagys, 
Klevelando tautinių šokių gru
pės “Grandinėlė” vadovas. Savo 
pašnekesyje jis yra numatęs kal
bėti ir parodyti kaip pravesti šo
kius, ratelius, žaidimus ir t.t.
ANKETA Kongreso metu nu- 
----------- matoma pasinaudo
ti iš įvairių vietovių suvažiavu
siais ir pravesti anketą. Tai po
pui ariausias įrankis, kuriuo daž- 

. t: i.'oir.a atskleisti kokios 
grupės nusistatymus ir nuotai
kas II PLJK anketa specialiai 
paruošta įvertinti išeivijos lie
tuvių jaunimą: parodyti, ką jis 
daro, kuo domisi, kuo tiki. Pir
mieji klausimai skirti bendrai 
informacijai. Norima sužinoti 
apie anketos užpildytoją: amžių, 
gyvenamą vietovę t.t. Kitais ban
doma atskleisti užpildytojo pa
tirtį, gyvenimo būdą, įsitikini
mus. Klausimai yra plačios ap
imties. Jie į žmogų žvelgia iš 
įvairių perspektyvų: tautinės, 
moralinės, politinės ir kitų. An
keta, tikimasi, parodys skirtu
mus tarp vyrų ir moterų, tarp 
įvairių gyvenimo vietovių ir t.t. 
Jinai atskleis jaunimo nusistaty
mą lietuvybės atžvilgiu ir taip 
pat gal nurodys kokia patirtis 
prisideda prie lietuvybės išlai
kymo ir kokia ją slopinu. Anke
tą ruošia dr. Romualdas Kriau
čiūnas, klinikinis psichologas. 
Jis šiuo metu eina apskrities 
psichinės sveikatos centro vy
riausio psichologo pareigas Lan- 
singe, Mičigano valstijoj. Taip 
pat jis yra Michigan Štate uni
versiteto profesorius.
UŽSIENIS Jaunimas kruta ne 
-------------  vien tik Kanadoje 
ir JAV-se. Gal net daugiau kon
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gresu rūpinasi užsieniečiai, ku
riems kongresas yra be galo 
svarbus. Tai rodo gautos iš už
sienio žinios. Australijos jau
nimas jau yra išsirinkęs savo 
atstovus. Newcastle jaunimas 
suruošė šokius vasario 26 d. 
Melburne vasario 27 d. kongre
so komitetas suruošė simfoninį 
koncertą Lietuvių Namuose. Šių 
parengimų pelnas skirtas vyks
tančių kongresan išlaidoms pa
dengti. Tą pačią dieną Sidnė
juje įvyko simpoziumas “Aust
ralijos "jaunimo problemos”, ku
riame kalbėjo jaunimo išrinkti 
atstovai ir kandidatai. Kovo 31 
— balandžio 3 d. šaukiama Aust
ralijos atstovų konferencija. 
Tikslas: susipažinti su kongreso 
programa, jam pasiruošti, kad 
nuvažiavusieji pasirodytų kaip 
stiprus vienetas. Vokietijos jau
nimas rengiasi kongreso proga 
išleisti savo žurnalo “Jaunimo 
Žodis” specialų numerį, skirtą 
Vokietijos jaunimo rūpesčiams. 
Austrijos lietuvių jaunimas taip 
pat yra išsirinkęs savąjį atstovą.
AMERIKA J A V - se taip pat 
------------- krutamą. Kleve- 
landas išsirinko savo atstovus. 
Niujorko jaunimo metų komite
tas sudarė lėšų telkimo planą, 
pagal kurį iki birželio 1 d. nu
matoma surinkti 90% nustaty
tos kvotos — $11,500. Komitetui 
vadovauja Petras Sandavičius. 
Vašingtone sudarytas jaunimo 
metų komitetas, kuris taip pat 
pradės telkti lėšas.
PETICIJA Per kaikurias orga- 
------------ nizacijas paskleisti 
jaunimo peticijos lapai. Siekia
ma surinkti 500,000 parašų, ra
ginant Jungtines Tautas atkreip
ti dėmesį į Lietuvos politinius 
klausimus. Visi raginami pri
sidėti prie parašų rinkimo.
REGISTRACIJA Registracijos 

---------- mokestis kon
greso dalyviui yra $6.00. Užsi
registruojant iš anksto ir grąži
nant registracijos anketą su mo
kesčiu, kaina sumažinama iki 
$4.00. Be to, iš anksto užsire
gistravusiems bus duodama 
20% nuolaida į visus II PLJK 
atidarymo parengimus. II PLJK 
Komiteto nutarimu, kongrese 
galės dalyvauti tiktai užsiregist
ravusieji.-------------------- Gabija

Ar važiuosi j jaunimo kongresų?

Š. m. vasario gale V. Vokieti
jos parlamentas svarstė Bonnos- 
Maskvos ir Varšuvos sutarčių ra
tifikavimo klausimą. Svarstymas 
truko tris dienas. Sis svarstymas 
yra laikomas pirmu skaitymu. 
Vėliau seks kiti. Bet čia ne tiek 
svarbu pati procedūra, kuri yra 
V. Vokietijoje gana komplikuo
ta, kiek esmė bei turinys pana
šių sutarčių. Kaip “TŽ” skaityto
jai žino, sutarčių turinys yra 
labai neigiamas ne vien Maskvos 
pavergtoms tautoms, jos sateliti
niams kraštams, V. Vokietijai, 
bet ir visai Europai. Tokia išva
da plaukia iš sutarties teksto ir 
iš V. Vokitijos parlamentarų kal
bų, pasakytų per pirmąjį svars
tymą.

Pasak opozicijos, šios sutartys 
yra kertinis akmuo ir įrankis 
Maskvos strategijos bei jos sie
kių vakaruose ir patarnavimas 
pastarosios ekspansinei politi
kai. Jomis V. Vokietija bus 
įtraukta į Maskvos imperialisti
nės politikos sritį ir turės tal
kinti jos siekiams. Be to, šitomis 
sutartimis būsiąs užantspauduo
tas Vokietijos suskaldymas ir 
Maskvos priespauda kituose Eu
ropos kraštuose.

Kalbėdama apie šias sutartis, 
opozicija nerado jose nieko apie 
Maskvos atsisakymą savo inter
vencijos teisės V. Vokietijoj. 
Tuo būdu V. Vokietijai ir toliau 
gresia didelis pavojus iš raudo
nosios armijos pusės.

šiomis sutartimis pasinaudo
sianti ir R. Vokietija, nes Bonna 
turės ją pripažinti tarptautine 
prasme. Pastarosios pavyzdžiu 
esą paseks iki šiol dar svyravu
sios valstybės ir R. Vokietiją 
priims į Jungt. Tautas. Taip bus 
padaryta su R. Vokietija, nors 
tenai ir toliau šaudoma į vokie
čius, norinčius patekti į vakarus; 
apie žmoniškumą negali būti ir 
kalbos.

Bonnos — Maskvos — Varšu
vos sutartyse sprendžiamas ir 
sienų klausimas. Opozicijos ma
nymu, jų galutinis išsprendimas 
galimas tik taikos konfeerncijoj, 
visiems vokiečiams ir kitoms 
tautoms turint laisvo apsispren
dimo teisę, sudarius visos Vokie
tijos vyriausybę. Be to, opozici

KARO j ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš pr. n-rlo)

POGRINDINĖS VEIKLOS 
AUKOS

Daugėjant antisovietinio po
grindžio uždaviniams, jų vykdy
mas ilgainiui sunkėjo ne tik dėl 
tų uždavinių padaugėjimo, bet 
ir dėl okupanto užsimojimo bet- 
kokį jo užmačioms priešinimąsi 
be atodairos užgniaužti. Enkave
distai savo sekimo tinklą suraiz
gė daug didesnį ir tankesnį, ne
gu betkas iš lietuvių tikėjosi. 
Daug kur buvo pašaukti ir prie
vartaujami kontrolasistentai, 
pienininkai ir agronomai, kad 
pranešinėtų visus tariamus 
“liaudies priešus”. Verčiami bu
vo pasidaryti sovietinio saugumo 
agentais kalviai, batsiuviai, siu
vėjai, malūnų tarnautojai ir net 
zakristijonai bei vargonininkai, 
nes jie visi turėjo daugiau pro
gos susitikti su žmonėmis. Prie 
to prisidojo ir nepakankamai 
reikalą atlikusi pogrindžio orga
nizacija. Paprastas grupės asme
nų susitelkimas kovai su komu
nistiniu okupantu mažai tetiko. 
Dėlto, palyginti trumpu laiku, 
daug pogrindinėje veikloje daly
vavusiųjų pateko į sovietinio 
saugumo rankas.

Ryšium su antisovietinių atsi
šaukimų platinimu Kaune buvo 
suimti studentai arba augštes- 
niųjų mokyklų moksleiviai: H. 
Bliumentalis, V. Svilas, R. Bort- 
kevičius, Z. Kaulakis, E. Bokas, 
E. Mociejūnas, J. Bandžius, A. 
Gintautas. Išleidus pogrindžio 
laikraštį “Laisvąją Lietuvą”, vos 
ketvirtą numerį spausdinant, re
dakcinis kolektyvas buvo suim
tas. Suimti buvo ELTOS tarnau
tojai — P. Malinauskas ir J. 
Jablonskis, taip pat “Žaibo” 
spaustuvėje dirbusieji buvę pa
vasarininkai K. Sipkauskas ir V. 
Telksnys. Susekus Kauno gim
nazijose platinto laikraštėlio 
“Draudžiamos Mintys” leidėjus, 
buvo suimti laivų bendrovės 
“Nemunas” tarnautojas S. Leo
nas, teisininkas A. Kanclyvis, 
studentė E. Rūtelionytė, “Mais
to” tarnautojas F. Povilaitis ir 
geležinkelietis M. Kaminskas. 
Vilkijoje į enkavedistų rankas 
pateko, platindami pogrindžio 
atsišaukimus, moksleivis V. Lie
pa ir darbininkas Venckus. Dar
sūnišky buvo suimti atsargos ka
rininkas A. Lapinskas ir vietos 
ūkininko sūnus P. Vadvilavičius. 

ja priekaištauja, kad minėtoje 
sutartyje visiškai nėra paisoma 
vokiečių tremtinių reikalų, nėra 
kalbos apie optacijos teisę, apie 
atlyginimą už likusį turtą ir pan. 
Nieko nesakoma apie įtampos 
priežastis, apie jos pašalinimą, 
apie Vokietijos sujungimą ir t. 
t. Todėl esą negali būti nė kal
bos apie jų patarnavimą atoslū
giui ir taikai, apie ką kalba su
tarčių šalininkai.

Pasak opozicijos, savo rytų po
litika dabartinė Bonnos vyriau
sybė yra į neviltį įstūmusi lais
vės laukiančius komunistiniuo
se kraštuose. Esą Čekoslovakijo
je iš keliolikos šimtų apklaustų
jų už dabartinę Bonnos rytų po
litiką pasisakė tik 16%. Vokieti
jos politika turėtų prisidėti prie 
atstatymo apsisprendimo teisės 
visoms tautoms, prie atidarymo 
sienų laisvam judėjimui, prie 
pašalinimo įtempimo priežasčių 
ir pan.

Rusai prie durų
Opozicijos nuomone, Bonna 

savo Rytų politika padrąsino kai
riuosius radikalus krašte išeiti į 
viešumą ir pradėti respublikos 
griovimo darbą. Dėlto susidarė 
tokia padėtis1 kad savo viduje 
V. Vokietija i idūrė tarp komu
nistų, o prie >orinių durų jau 
stovi rusai. I eš šį pavojų se
niau esą kovo, visi demokratai 
kartu. Tik dt lartinė koalicija 
pradėjusi priešingą politiką, ga
linčią privesti V. Vokietiją prie 
tokio pat likimo, koks yra ištikęs 
Veimaro laiki respubliką. Tada 
demokratinės artijos neprama
to ar nenorėjo pramatyti rudojo 
fašizmo pavojaus, o dabartinė V. 
Vokietijos re publika žūsianti 
dėl kairiųjų demokratų nereaga- 
vimo į gresif pavojų iš raudo
nojo fašizmo pusės, t. y. iš ko
munizmo, D' fo yra būtina pir
moje eilėje ems bendrai rū
pintis laisv panašiomis ver
tybėmis, !' trypia komunis
tai. ,

Atsaku Į koalicijos daro-
priekaištą opozicija neno
ri susitar vlaskva ir kitais
komunisti 
jos kalbėt 
opozicija 
susitarim

kraštais, opozici- 
tvirtino, jog ir 

icipe pasisako už 
jais, bet ne tokia

Ypač daug už pogrindžio spau
dos platinimą buvo suimtų Že
maičių krašte. Tauragėje buvo 
suimti" gimnazijos moksleiviai A. 
Juozapaitis, P. Kinderis ir A. 
Brunevičius, o netolimoje Šilalė
je buvo suimti septyni vietos 
gimnazijos moksleiviai, iš kurių 
pavardėmis žinomi Tallat-Kelp- 
sa, V. Radžius ir P. Dargis. Tel
šiuose ir Telšių apskrity buvo 
suimta dešimt asmenų: Telšių 
pradžios mookyklos mokytojas 
A. Čiurinskas, tarnautojai H. 
Glazauskas, V. Lileikis ir P. Gu- 
žauskas, šoferis L. Malakauskas, 
moksleiviai A. Ciužas, K. Puško- 
rius, H. Žvirzdynas, A. Rakas ir 
Z. Tarvainis. Plungės gimnazijos 
moksleivis K. Sudargas buvo 
gaudomas. Taip pat turėjo slaps
tytis Ž. Kalvarijos pieninės tar
nautojas V. Pabarčius. Visi su
imtieji buvo laikomi Telšių ka
lėjime ir rusų-vokiečių karo pra
džioje nukankinti Rainių miške
lyje. Raseinių apskrity enkave
distai buvo susekę tris pogrindi
nės spaudos platintojų grupes ir 
suėmę šešiolika asmenų. Jurbar
ke buvo suimti: buvęs teisėjas 
Mockus, ūkininko sūnus L. Pu- 
čiliauskas, moksleiviai A. Moc
kevičius, S. Vaitkevičius, V. 
Poršcalis, V. Pocius; Kelmėje— 
gimnazijos karinio parengimo 
mokytojas J. Rusas, pradžios 
mokyklos mokytojas E. Moslials- 
kis, moksleiviai E. Merkis, V. 
Butkus, E. Jakubauskas, L. Kar
pis; Raseinių mieste — ūkininkų 
sūnus P. Kmitas, P. Možintis, P. 
Ciužas, S. Pocius. Be to, naudo
damiesi tardymų duomenimis, 
enkavedistai suėmė dar Kelmės 
gimnazijos mokinį P. Klikną. Jo 
tėvas P. Klikna, buvęs policinin
kas ir šaulių būrio vadas, ban
dant jį suimti, pabėgo ir buvo 
gaudomas.

Sūduvoj už pogrindžio spaudos 
platinimą daug suimtų bu
vo Marijampolės apskrity. Mari
jampolės valsčiaus Balsupių kai
me buvo suimti trys broliai Ve
liuoniškiai — ūkininkas Stasys, 

Pilipavičienei Onai
Lietuvoje mirus, jos sūnui PILIPAVIČIUI ALFONSUI ir 
jo žmonai ALBINAI bei jų artimiesiems reiškiame gilią, 
nuoširdžią užuojautą —

Alt. Aug. Patamsiai Fel. Alb. Rimkai
i?. w »•

kaina, kurią dabar moka koalici
ja.

Pasak opozicijos, savo rytų 
politika dabartinė Bonnos vy
riausybė įpainiojo V. Vokietiją 
į tokią padėtį, kad ir sutarčių pa
tvirtinimas, ir jų atmetimas bus 
blogas mostas. Visdėlto jų atme
timas bus mažesnė blogybė nei 
jų patvirtinimas. Todėl opozicija 
ir balsuosianti už sutarčių atme
timą. Atmetus jas, opozicija siū
lys pradėti naujas derybas su 
Maskva ir Varšuva. Jose turėtų 
dalyvauti visų partijų atstovai, o 
ne kuri viena partija ar ju koali
cija.
Vokiečiai svyruoja, rusai grasina

Po šitų debatų sutarčių ratifi
kavimo viltys pradėjo "mažėti. 
Būdamas prieš sutartis, vienas 
atstovas socialdemokratas metė 
savo partiją ir perėjo į opoziciją. 
Spėjama, kad gali ir aaugiau at
sirasti svyruojančių ne vien so
cialdemokratų, bet ir laisvųjų 
demokratų eilėse. Sutarčių rati
fikavimo momentu gali koalici
jai pritrūkti balsų. Dėlto jau pa
sigirsta kalbų apie galimą nuver
timą dabartinės koalicijos ir 
naujų rinkimų skelbimą.

Minėta padėtis parlamente 
kelia Maskvoje nerimą. Kol kas 
nesiimdama kitokių priemonių 
priversti V. Vokietijos parla
mentą, kad ratifikuotų sutartis, 
iki šiol ji pasitenkino grasinimu. 
Esą, jei V. Vokietijos parlamen
tas neratifikuos sutarčių, tai V. 
Vokietija sulauks iš Maskvos pu
sės didelio, o gal net triuškinan
čio smūgio. Opozicija tokį Mask
vos grasinimą laiko kišimusi į V. 
Vokietijos vidaus reikalus ir pri
mena kancleriui, esą jis turėtų 
V. Vokietijos gyventojams ir vi
sam pasauliui pareikšti, kad V. 
Vokietijos parlamentas ir šį 
klausimą sprendžia pagal savo 
tautos valią.

Jei šitos sutartys bus ratifi
kuotos, tai Baltijos kraštų isto
rija — Lietuvos, Latvijos, Esti
jos — laikys jas patvirtinimu 
1939 m. Hitlerio su Stalinu pada
ryto pirkimo - pardavimo bei ki
tų machinacijų, įgalinusių Mask
vą okupuoti jas ir įjungti i So
vietų Sąjungą.

J. Kairys

LIETUVIAI .A'JKIA
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mirties metinių proga žodis velionies artimiesiems.
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Brangieji! Man šioji diena ypatinga ir liūdna. Tikiu, ir Jums
taip pat. Jau pilni metai prabėgo be a.a. mūsų brangaus Jono. į 
Laikas bėga ir, aišku, amžinai bėgs — žmonės į šį pasaulį ateis ir 
išeis. Ateis laikinam gyvenimui ir išeis — amžinajam. Ir a.a. Jonas 
rašė: “Jei iškeliaučiau į amžinybę ...” Iškeliavo tykiai, nelauktai.
Visi gyvenam liūdesyje ir tą liūdesį nusinešim į amžinybę, kur,

, . tikėkim, visi susijungsim amžinajam gyvenimui. Taipogi šiandien ||
menu ir Jus ten visus a.a. Jono artimuosius. Žinau, kad ir Jūs visi J 
esate dideliame liūdesyje. Kad būčiau pas Jus, kad matyčiau Jus, 
gyvu žodžiu geriau sugebėčiau išreikšti Jums savo gilią užuojautą 
ir apsakyti savo širdies skausmą, o dabar tik vienas jaučiu, ką 
man sako mano tyliai riedančios ašaros. Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje, mano brangusis bičiuli Jonai.

K. Daunys g

' ' 'J. - < J.. / «

A + A

pulkininkui Vladui Braziuliui
mirus, mielus "Varpo" choro rėmėjus — dukrą
ELENĄ STEPAITIENĘ ir jos vyrą HERBERTĄ nuo-

v ¥

širdžiai užjaučia —

Toronto lietuvių choras "VARPAS"

kooperatyvo buhalteris Vytautas 
ir gimnazijos moksleivis Juozas. 
Savo tėvišKėje buvo suimtas Ma
rijampolės amatų mokyklos mo
kinys V. Eidukevičius. S. Kalva
rijoje buvo suimti broliai Albi
nas ir Vincas Balitai, o Saraišu- 
pio kaime — ūkininkas K. Kar- 
nauskas. Taip pat buvo gaudo
mas Marijampolės gimnazijos 
mokinys V. Brizgys, kuriam pa
vyko nuo atvykusių jį suimti en
kavedistų pabėgti. Buvo tardo
mas buvęs Prienų “Žiburio” 
gimnazijos kapelionas kun. J. 
Luckus, kurį enkavedistų agen
tas “Dirteve” buvo įskundęs, esą 
gavo iš jo pogrindžio atsišauki
mų, o kun. J. Luckus jam davė 
tokių pat atsišaukimų platinti- 
vietos gimnazijos moksleiviams. 
Vilkaviškio apskrity buvo suimti 
ūkininkai V. Biskis, P. Kulbokas 
ir J. Balčiūnas. Buvo tardomas 
pogrindinės spaudos gaminimu 
kaltinamas buvęs Vilkaviškio 
kunigų seminarijos profesorius 
kun. dr. J. Dabrila. Seinų apskri
ty Veisėjuose ir jų apylinkėje 
buvo suimti Kalvių kaimo mo
kytojas A. Rudzikas, veterinari
jos technikas P. Zulonas, eigulis 
S. Sekmanas, miško darbų pri
žiūrėtojas J. Stabingis, miško 
darbininkai D. Mituzas ir J. Va
lentą, siuvėjas S. Palietis. Aly
taus apskrity taip pat už pogrin
dinės spaudos platinimą buvo 
suimti Metelių apylinkės ūkinin
kų sūnus J. Laibinis ir J. Tolu- 
ba, Punios vargonininkas Tamo
šiūnas.

Vidurio Lietuvoje, šalia jau 
minėtų suimtųjų Kauno mieste 
ir apskrity, už pogrindžio spau
dos skleidimą Kėdainių apskrity 
buvo suimti moksleiviai A. Dal- 
bakis ir V. Jakimavičius, ūkinin
kai V. Mačenskis ir J. Kareckas, 
šaltkalviai P. Gaučas ir A. Doc- 
ka. Ukmergėje suimta dešimt 
gimnazijos moksleivių, kurių ke
li jaunesnieji, 14—16 metų, su 
įspėjimu perduoti tėvų priežiū
rai, o kiti uždaryti kalėjime.

(Bus daugiau)

AfA

Juozui Bakūnui

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia jo sūnums

— VLADUI, LEONUI ir giminėms —

Kazė ir Jonas Januškevičiai

R
LEONUI ir VLADUI BAKŪNAMS bei jų šeimoms, 

TĖVELIUI mirusjų

Pembroke, nuoširdžią užuojautą reiškia

P. J. Kolainiai A. A. Panumiai

It O. P. Meškauskai

f Pranui Kaunui

š-

mirus, jo mamytę, seseris DOMUTĘ ir JOANĄ, dėdę 

K. ENDRIUKAITĮ giliai užjaučiame ir kartu liū

dime —

s

Lidija ir Gustavas

Petersonai

Vanda ir Povilas

Šepečiai
I

Af A 
Pranui Kaunui

mirus, MOTINAI, sesutėms DOMAI ir JOANAI bei 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą —

Leonas ir Gailutė Kazys ir Jane
Šmitai Ožalai

f ‘



3 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. III. 30 — Nr. 13 (1156)

KRISTUS SU RUDINE
Jaunieji kritikuoja vyresniuosius

Čiagimių jaunuolių laiškai "The Calgary Herald” dienraštyje

(Atkelta iš 1 psl.)
jieškodamas prasiblaškymo. Tu
rėjau laisvą vakarą, be to, buvo 
skleidžiama didelė propaganda 
ypač jaunimo tarpe! Nebuvau 
tikintis, net nekrikštytas. Namie 
senelė kiekvieną savaitę uždeg
davo lemputes prie ikonų. Jai 
niekas nedrausdavo, nes buvo 
sena, ir jos niekas nebegalėjo 
pakeisti. Aš ir mano seserys 
juokėmės pasislėpę veidus ir 
manėm, kad tai prietarai, nuo 
kurių mus išgydė mokslas. Mo
kykloje ir visur sakė mums bei 
kartojo, kad Dievo nėra ir kad 
religija yra nenormalumo for
ma. Visdėlto galvodamas apie 
mirtį ir apie gyvenimo absurdiš
kumus, kaip pvz. kentėjimas, 
jaučiau kažkokį nerimą. Buvau 
tada technikos mokyklos studen
tas. Prisipažįstu, kad pirmasis 
veiksmas “Kristaus su rudine” 
man patiko. Savo širdyje pagal
vojau: “Va, kaip apgaudinėja 
žmones!” Tie popai ir tos vie
nuolės man atrodė bjauriai. Aš 
nebuvau pasiruošęs staigmenai, 
kuri vėliau įvyko.

Kai pasirodė Rostovčevas, se
kiau su dideliu dėmesiu, nes ži
nojau, kad tai labai geras akto
rius. Kai jis pradėjo skaityti iš 
savo knygos (sic), pajutau savo 
širdyje lyg ir smūgį. Ir netuojau 
supratau, kad jis nukrypo nuo

AfA

mielam Tėveliui Antanui Cicėnui
mirus Lietuvoje, jo sūnui EDMUNDUI CICĖNUI su 
žmona, gyv. Londone, Ont., jo broliams — JERONIMUI 
ir KAROLIUI CICĖNAMS bei jų šeimoms, gyv. JAV-se, 
reiškiame nuoširdžių užuojauta —
Petras Kuosa Jonas Perminąs
Adomas Kalnėnas Zigmas Uždravis

Brangiai Motinai

Onai Pilipavičienei
Lietuvoje mirus, sūnų PILYPĄ PILIPAVIČIŲ ir 
žmonų nuoširdžiai užjaučiame jų didžiame 
skausme —

A. ir J. Asmenavičiai
S. Skripkienė L. Skripkutė

AJA

Stasei Slavinskienei
mirus, jos vyrų DOMĄ, dukrų IRENĄ, sūnų DARIŲ 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

■ S

Hamilton, Ont. 

Jurgiui Smolskiui
mirus, žmonai JOANAI, dukrai BIRUTEI VAITIE
KŪNIENEI su šeima, sūnums — GEDIMINUI ir 
ALGIUI su šeimomis gilių užuojautų reiškia —

B. J. Tamulioniai ir šeima

fe

Mylimam Tėveliui

Jurgiui Smolskiui
mirus, dukrų BIRUTĘ VAITIEKŪNIENĘ, jos šeimų 

ir artimuosius giliai užjaučiame —

Liuda ir Petras Dauniai

Gailiuvienei Vokietijoje mirus, 

likusį liūdesy sūnų — mielų daktarų ANZELMĄ 

T. GAILIŲ giliai užjaučiame ir kartu liūdime — 

O. J. Stonkai V. Kesiūnienė

4. Kesiūnas

Mielam Tėveliui Vincui Grigučiui
mirus Suvalkų trikampyje, dukras BIRUTĘ 
STANKUVIENĘ, ONUTĘ GRIGUTIENĘ ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

A. K. Pajaujai B. S. Prakapai

I. V. Pečiuliai A. A. Stunguriai

t
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savo rolės. Aš pradžioje maniau, 
kad vaidinimas tęsiamas toliau. 
Staiga pajutau, kad esu kitame 
pasaulyje.

Pirmą kartą išgirdau žodžius, 
kurie nebuvo banalūs ir palietė 
sielos gelmes. Kiekviena frazė 
tarytum pažadino manyje slėpi
ningą atgarsį. Aš nesupratau kas 
dėjosi manyje. Man rodėsi, kad 
kiekvienam palaiminimui many
je kilo atgarsis. Tai nebuvo mo
nologas, o dialogas. Kažkas sakė 
manyje, kad tai tiesa ir kad Ros- 
tovčevo balsu kalbėjo Kristus. 
Viskas svyravo manyje. Atsidū
riau visai kitame pasaulyje. Juk 
sakyti, kad palaiminti, kurie ver
kia ir yra persekiojami, reiškia 
skelbti nesąmonę!

Pabaigoje, kai Rostovčevas 
nuėjo nuo scenos, jau žinojau, 
kad tai tiesa. Jauna moteris ša
lia manęs nuolat žegnojosi, kar
todama: “Gospodi pomiluj! Gos- 
podi pomiluj!” Tuomet ir aš pra
dėjau kalbėti maldą: “Viešpatie, 
pasigailėk manęs!”

Nuo tos dienos aš esu tikintis. 
Tai nereiškia, kad paneigiau vi
sa, ką galvojau prieš tai, bet šia
me plačiame pasaulyje atradau 
“trečiąją dimensiją” — gylį, 
augštį. kitaip sakant, vertikalinę 
linkmę. Nuo to laiko manau, kad 
religija yra didelis žmonių gyve
nimo praturtinimas ir kad Kris
tus yra visatos raktas...”

v

Krikšto dukra Kristina
A. J. Gedrimų šeima
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Šventės metu .skaito lietuviška eilėraštį — juk tuojau reikės deklamuoti Nuotr. S. Dabkaus

Brazilijoje prasidėjo mokslo metai
Čia lietuvių mokyklos gerokai

Didžiausia lietuvių kolonija 
Brazilijoje, Sao Paulo, kovo 11 
d. pradėjo lituanistinių mokyklų 
mokslo metus, atidarydama tre
čią mokyklėlę, pirmą kartą {ves
dama mokestį už mokslą ir pir
mą kartą visose trijose vykdyda
ma tą pačią programą.

Jau seniai nebuvo trijų lietu
viškų mokyklėlių. Prieš ketvertą 
metų nustojo veikęs Vytauto Di
džiojo (Lietuvos prieš karą sta
tytos) mokyklos būrelis miesto 
šiaurės vakarų dalyje. Virš de
šimt metų neveikia Senojo Malū
no (miesto pietuose) ratelis. Da
bar pradėta mokyklėlė miesto 
pietvakariuose, Indianopolio sri
tyje, kurioje gyvena apie 20 lie
tuvių šeimų. Čia persikėlė keli 
mokytojai ir mokiniai, kurie toli 
keliaudavo į mokyklėles rytuose
— Vila Zelinos ir Moocos.

Sv. Kazimiero mokyklai jau 
apie šešerius metus vadovauja 
tėvai jėzuitai. Pernai mokinių 
skaičius siekė 42. Vila Zelinos 
mokykloje susibūrė 57 mokiniai, 
didesnė dalis ateitininkų būrelio 
ir “Žilvičio” nariai. Ši mokykla 
veikia beveik nuo pat karo pa
baisos. (Prieš karą buvo 5 mo
kyklos, Lietuvos statytos).

Trečia ir ketvirta karta
Brazilijos mokyklėlės kiek 

skiriasi nuo panašių kitose šaly
se, kadangi virš 80% mokinių 
yra trečios ar ketvirtos kartos 
lietuviai, o apie 60% nemoka 
lietuviškai. Pusė mokinių yra 
jaunesniųjų grupėse (iki 13 me
tų), pusė vyresnių, įskaitant uni
versitetų studentus. Kiekvienoje 
mokykloje veikia keturios klasės
— pagal amžių ir pagal lietuvių 
kalbos mokėjimą. Dviejose mo
kyklose pamokos būna iš ryto ir 
popiet, nes valdinės mokyklos 
čia veikia šešias dienas (maž
daug po tris valandas į dieną).

Mokytojai, norėdami taupyti 
savo jėgas (jų 1972 m. iš viso yra 
15 dėl skirtingų grupių ir mo
kyklų), savo bendruose posė
džiuose bandė suvesti mokinius 
krūvon, kad klasės būtų dides
nės. Bet Brazilijoje, pavyzdžiui, 
nėra papročio, kad vaikai vieni 
eitų toli nuo namų ar vyktų au
tobusu, bent iki 15 metų am
žiaus. Todėl sunkiau yra mažes
niems į mokyklą atvykti, kad ir 
tik porą kilometrų.

Darbas praktikoje
Po dvejų metų bandymų mo

kyklinė sistema gan griežtai su
tvarkyta. Paimkime kelis pavyz
džius. Elena Bareišytė, 16 metų, 
panoro vykti į tautinių šokių 
šventę ir kongresą. Ji supranta 
gerai lietuviškai, nors tėvai gimę 
jau Brazilijoje. Šios grupės jau
nimui pamokos sekančios: pus
valandis skaitymo iš vadovėlio 
(1957 m. Brazilijoje išleisto “Tė
vų kalba”), pusvalandis pokalbių 
apie tai, kas per pereitą savaitę 
atsitiko, ir kryžiažodžiai bei skai- 
tymėliai iš savaitraščio “Mūsų 
Lietuva.” Pusvalandis gramati
kos, naudojantis LB išleistų J. 
A. V-se pratimų (antrojo sky
riaus) knygelėm. Pusvalandis 
diktanto su pataisymu. Iš pra
džių mergaitei sunku atpasakoti 
ką nors, klausinėja kaimynus, 
bet dabar, po metų mokyklėlėje, 
ji drąsiai kalba.

Vyresnieji, nemoką lietuviš
kai, irgi išeina nustatytą progra
mą. Dalis jų—mišrių šeiniu vai
kai, moka vieną kitą žodį. Jiems 
Lietuvos pažinimo pusvalandis 
portugalų kalba— su vienu kitu 
lietuvišku žodžiu, mokantiems 
lietuvių kalba — viskas. Grama
tikos mokosi irgi iš antrojo sky
riaus pratimu, tik lėčiau. Ypa
tingas dėmesys — ištarimui, nes 
sunkiau ištarti raidės “ė”, at
skirti “i” ir “y”, ištarti dvibal
ses ir minkštinamaiį “i”, pradi
ne žodžio “r” (nortuealų kalba 
tariama gerklele), šiais metais 
atėįo trys broliai ir sesuo Lisaus
kai, norį “pradžiuginti tėvelį”.

skirtingos nuo šeštadieninių
ANTANAS SA LAITIS, SJ

Lengviausia tažiesiems
Su mažaisiais z argo nėra — 

jie, nemokėdami lietuviškai, 
pradeda su 80 paveikslėlių, ku
rių vardus, spalvas ir kitas ypa
tybes išmoksta p'ėr porą mėne
sių (virš 300 žodžių). Wagner ir 
Wayner Peixoto, kurių motinos 
Spuraitės vyras y ra brazilas, ne
mokėjo nė žodžio, o dabar jie 
dažnai laimi žodžių žaidimuose, 
kuriuose, mesdami sviedinį, turi 
pasakyti lietuviška žodį ir jo ne
kartoti vėliau. šinelius per
piešia sąsiuvinyje ar laikraštė
liui, juos iš mo' nulipdo ar
karpo. Mokytoja leša plasti
nių puodukų ir y talo kalba
tik lietuviškai. Jie zatinka pa
sakos — portuga i su įmai
šytais lietuviškai iais ar šis
tas apie Lietuvą,' ių papro
čius. Vėliau sek: kalbiai —
mintinai išmoks 
kurių žodžiai pat 
“Ar tėvelis namie 
tė namie?” ir t. t 
išmokstami minti 
(paruošė mokyt. A 
raitis) po 18 pam 
yra 10 pamn,rų. F 
gali jau lietuviškai 
suprasti, pereina 
kalbančių grupę.

sakiniai, 
mi. Pvz.: 
\r mamy- 
sakinėliai 

skaidriu 
• D. Pet‘- 

Iš viso 
j vaikas 

pakankamai 
j lietuviškai

Kadangi lietuviškai rašyti 
lengviau negu portugališkai, ma
žieji nesimoko lietuviškai rašyti. 
Mat, jie mokyklose pradeda por
tugališkai lietuviškomis raidė
mis rašyti, o mokytojai skun
džiasi. Tik įėjęs į vyresniųjų 
grupę pradeda ištisai rašyti.

§v. Kazimiero mokyklėlę lan
ko Sofija Maristela ir Stasiukas 
Žutautai, gerai iš namų kalbą 
lietuviškai. Jie lengviau griebia
si gramatikos, padeda silpniau 
mokantiems, lengvai paskaito ar 
išverčia į portugalų kalbą, ši 
grupė, jaunesniųjų ir “mokan
čių”, kalbasi tik lietuviškai per 
pamokas, anksčiau pradeda lie
tuviškai rašyti (pagal amžių), ne
gu nemoką kalbėti lietuviškai.

Kodėl niokosi lietuviškai?
Kodėl šie trečios — ketvirtos 

kartos vaikai, kurie turi visai 

šv. Kazimiero šventė Sao Paulo, Brazilijoje. Arkivyskupas Dorn Paulo Eva- 
risto Arns koncelebruoja su klebonu kun. Jonu Bružiku, SJ (dešinėje), šie
met švenčiančiu 50 metų kunigystės ir 75 metų amžiaus sukaktį. Už jų — 
jungtinis “Aušros” ir Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras, diriguoja
mas kun. Jono Kidyko, SJ. Šventėje dalyvavo apie 350 tautiečių iš visų 
miesto dalių. Nuotrauka A. Saulaičio

ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių • 

672 Landsdowne Ave. • Tel. 53G6I65

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kL

mokyklų Šiaurės Amerikoje 
kitą tautybės sąvoką ir tautybių 
sugyvenimo būdą negu Kanada 
ar JAV, ateina į mokyklėlę? 
Pirma priežastis — jiems pa
tinka. Maždaug kas mėnesį yra 
mokyklėlių ekskursija. Tie patys 
vaikai dalyvauja vasaros stovyk
lose, susidraugauja. Jų gimta
dieniai atžymimi “Mūsų Lietu
vos” vaikų puslapyje, kartu su 
jų piešinėliais įr rašinėliais vie
na ar kita kalba.

Pagrindinė — portugalų 
kalba

Kaikuriem suaugusiom (ne iš 
mokytojų tarpo) sunkus buvo lū
žis įvesti portugalų kalbą kaip 
pagrindinę vyresniems ir jau
nesniems, lietuviškai nemokan
tiems, bet tiek mokytojų, tiek 
mokinių akys nenukrypsta nuo 
tikslo — išmokti lietuviškai. Per 
Lietuvos pažinimo pamokas, dar
belius, eglutę, margučius, žaidi
mus — lietuviški dalykai tampa 
mielesni, o išbandydami kelis žo
delius su bobute, seneliu ar tė
vais — susilaukia pagyrimo. Mo
kytojai jau taip įpratę, kad su 
vaikais kalbasi standartiniais, 
mintinai išmoktais sakiniais, į 
kuriuos vaikai gali lietuviškai 
atsakyti.

Atskirai vyksta kursai į Šiau
rės Ameriką vykstantiems dvi 
valandi sekmadienį popiet su 
dainomis, pasikalbėjimais, kon
greso temų diskusijom. Toks di
delis kaikurių noras, kad po pa
mokų universitete ar gimnazi
joje šeštadienį rytą dar ateina į 
mokyklėlę, sekmadienį nuo 9 v. 
ryto iki 1 v. popiet repetuoja 
šokius, 2 — 4 v. popiet ruošiasi 
geriau lietuviškai kalbėti ir da
lyvauti, paaukodami beveik visą 
savaitgalį, kai tėvai su broliais 
ir sesutėm pajūryje šildosi.

Dar šį pirmą semestrą, kuris 
baigiasi birželio mėnesį, moky
tojai tikisi baigti ruošti 3000 
žodžių lietuviškai - portugališką 
žodyną mokiniams. Skaidrės su 
pavyzdiniais sakiniais jau varto
jamos Argentinoje. Gal jomis 
pasinaudos ir kiti Pietų Ameri
kos kraštui, kuriuose veikia mo
kyklėlės (Urugvajus ir Venecue- 
la). Mokytojų tarpe yra 6 Brazi
lijoje gimę studentai.

Vasario 16 proga angliškojoj 
Kanados spaudoj pasirodė kele
tas rašinių apie lietuvius, ypač 
mažesniuose miestuose. Bene 
ryškiausias tų straipsnių buvo 
atspausdintas “The Calgary He
rald” vasario 16 d. laidoje. Jo 
autorius — Kęstutis Dubauskas, 
KLB Kalgario apylinkės valdy
bos sekretorius, plačiai išaiškino 
klausimą “Who are the Lithua
nians?” Jis priminė Lietuvos 
praeitį, dabartinę jos būklę, pla
čiau paaiškino apie lietuvių kal
bą, rusų kėslus ją sunaikinti, su
žymėjo vardus kelių lietuvių kil
mės garsių amerikiečių ir kana
diečių. Kalgary, esą, gyvena apie 
200 lietuvių. Jie surengė iškil
mingas Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties meti
nes Bownes viešbutyje, kur da
lyvavo 170 lietuvių ir nemažai 
svečių.

Vasario 22 d. tame pačiame 
dienraštyje “Mail Bag” skyriu
je atsiliepė Brian Yauga. Re
dakcija uždėjo šaukiančią ant
raštę: I don’t care any more, 
says young Lithuanian. Laiško 
autorius rašo:

Esu jaunas lietuvis, bet turiu skir
tingą pažiūrą j buvimą lietuviu — 
man tai neberūpi, ši žmonių grupė 
rūpinasi tiktai savimi ir savo turtais 
(packets). Jiems mažai terūpi sa
vos grupės jaunimas, kurio iš 200 
yra daugiau kaip 25. Bankete, kuris 
įvyko Bownes viešbutyje, jaunimo 
visai nebuvo, nes kaina buvo ta pati 
suaugusiem ir vaikam. Ketvirtadalis 
dalyvių buvo nelietuviai.

Grupės vadovai turėtų siekti, kad 
tie jauni lietuviai tęstų tradiciją, bet 
taip nedaro. Vicepirmininkas man 
sakė: “Vaikai nenori dalyvauti to
kiuose dalykuose”. Tai pagrindinė 
šios grupės laikysena jaunimo at
žvilgiu. Man neberūpi būti lietuviu 
ir jungiuosi prie daugumos tų, kurie 
tuo nebesirūpina. Kalgario lietuvių 
draugija yra pasmerkta mirti, jei 
valdyba nesistengs įtraukti klu
bo veiklon bent kiek jaunimo. Daug 
yra norinčių joje dalyvauti, bet dėl 
išlaidų tėvams negali.

Už savaitės atsiliepė kitas jau
nuolis Vic Barron. Jo laiškas va
sario 28 d. laidoje atspausdintas 
su antrašte: When Lithuanians 
hold party non-Liths warned to 
beware. Jo autorius rašo:

Per pastaruosius dvylika metų aš 
dalyvavau daugumoje lietuvių paren
gimų žiemą ir vasarą. Vasaros iš
vykose vaikai būna viskuo gerai ap
rūpinti — visokiom gėrybėm, žaidi
mais, lenktynėm. Kai Briano (Yau- 
gos, Red.) tėvas buvo lietuvių drau
gijos pirmininku daugelį metų, pa
dėtis nebuvo kitokia, tiktai kaikurie 
mūsų galėjom dalyvauti nemokamai 
— nereikalaudavo užsimokėti kaip 
dabar. Žiemos metu pobūviai būna 
skirti vien suaugusiem. Už $3 gali 
prisikimšti bufete (smorgas-bord) 
kiek tik nori. Nė viena kita grupė 
negali pralenkti lietuvių, mokančių 
pigiai pagaminti maistą ar net visai 
nemokamai. Nėra pasaulyje geresnių 
virėjų kaip lietuviai.

Tada dvi valandas reikia klausyti 
labai nuobodžių ir nesuprantamų kal
bų, sakomų įvairių asmenų, apie lie
tuvių kančias raudonųjų priespau
doje anapus geležinės uždangos, nors 
jie ten nėra buvę. Nė vienas iš da
lyvaujančių jaunųjų neklauso tų kal
bų. Net 99% suaugusių neklauso. Po 
to visas vakaras praleidžiamas ge
riant, šokant, pešantis ir plaukus 
raunant dvikovose visai nemokamai. 
Jei pasibaigus tokiom išgertuvėm 
("schmozzles”) būtų policija, tai ne
užtektų vietos Spj’ Hill visiem išrne- 
tusiem. Kalgario gyventojai turėtų 
būti perspėti iš anksto neišeiti į gat
ves bent šešias valandas po tokių 
pobūvių. Vienam automobiliu kartą 
reikėjo 6 valandų ir 15 minučių grįž
ti namo, nors namai buvo tik už 7 
blokų. — Pusę tuzino meti; praeity
je Briano tėvas buvo pirmininku vie
nos lietuvių dalies, ir aš neatsimenu, 
kad kas nors būtų buvę kitaip ar 
kad būtų rengiamos specialios pro
gramos jaunimui. — Ne, Brianai, su
sidariusios išlaidos tėvams šiuo atve
ju nelemia. Dauguma “Liths” (lie
tuvių) yra perdidelio svorio, priklau
so pasiturinčių sluogsniams, gyvena 
moderniuose, prabangiuose namuose, 
valgo ir geria kasdien, tarytum tie 
dalykai eitų iš mados, važinėja nau
jo modelio automobiliais, pasipuošę 
sriuba aplašintais plačiais kaklaraiš
čiais.

Taip rašo du Kalgario jau
nuoliai, atsiliepdami į K. Du
bausko straipsnį. Pastarasis, iš
skyrus vieną kitą smulkų netiks
lumą, gerai parašytas. Jis gražiai 
supažindino kanadiečius su lie
tuviais ir jų tėvyne Lietuva. To
kiu straipsniu gali kiekvienas 
lietuvis pasididžiuoti. Deja, mi
nėtų jaunuolių atsiliepimai tau
tiečiams garbės nedaro. Galimas 
dalykas, juose yra daug tiesos, 
tačiau išėjimas į viešą forumą 
iškeliant vienos grupės ydas me
ta šešėli visiem Kanados lietu
viam. Vieno kito tautiečio pešty
nės ar proginis neblaivumas ne
gali būti primetamas visai gru
pei. Kiekviena tautinė grupė tu
ri savo ydų, bet niekas nebėga 
į plačiąją spaudą. Tam yra savo
ji spauda, kur keliamos nege
rovės savo skaitytojų rate. Rei- 

ketų atsiminti, kad geras paukš
tis savo lizdo neteršia.

Antra vertus, minėtuose Kal
gario jaunuolių laiškuose yra ir 
įsidėmėtinos tiesos. Jeigu vyres
nieji nepakankamai dėmesio 
skiria jaunimui, aišku, nėra ge
rai. Visose lietuvių gyvenvietėse 
turėtų būti sudaromos sąlygos 
jaunimui dalyvauti tautinėse 
šventėse ir veikloje. Be to, jau
nimas turėtų turėti savo sekci
jas ar klubus, per kuriuos ga
lėti) reikšti savo pageidavimus 
vyresniesiems ir patys savo veik
lą organizuoti. Kol dar jaunimas 
rašo laiškus lietuvybės klausi
mais, reiškia, kad jis ja dar do
misi, nors ir neigiamai pasisako. 
Vien smerkdami jų elgesį padė
ties nepataisysim. Abiejose gru
pėse yra silpnų pusių. Dėlto rei
kia siekti abipusio susipratimo.
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Ontario Place projektai

Vyriausybei malonu pranešti, kad On
tario Place pastatuose prasidėjo dar
bai, siekia padaryti šių žavių provin
cijos parodę šeimos pramogų vieta. 
Vieno didžiųjų atrakcijų bus origina
lus vaikų miestelis rytinėje saloje (East 
Island) prie Forumo.

Šis vaikų miestelis, kuris atsieis apie 
$700,000, turėtų būti baigtas šių metų 
liepos mėnesj. Jis užims apie 100.000 
kvadratinių pėdų ir turės virš 20 įdo
mių, naujų įrenginių vaikams, prade
dant tradiciniais, baigiant naujais žai
dimų įrenginiais. Vaikai golės žaisti ir 
lietingame, ir saulėtame ore, nes ta 
vieta bus uždengta specialiu 40.000 
kvadratinių pėdų stogu, apimančiu tos 

vietos dalį.

Tolimesni planai ruošiami, padedant 
bei patariant specialiam komitetui. Jie 
numatomi užbaigti sekančiais metais.

Papildomos žemės plotas, gautas pra
ėjusiais metais rytinės salos (Eost 
Island) užbaigimui, įgalino įrengti nau
jos įdomybes šeimoms, palaikyti mūsų 
įmones ir parodyti mūsų pramonės su
gebėjimų kurti naujoves. Ši statyba 
bus patenkinimas poreikių, pareikštų iš 
lankytojų pusės per apklausinėjimų. 
Be to, ji duos naujų darbų statybos ir 
joi artimose srityse. Vien vasaros metu 
reikės opie 1.450 asmenų optarnavimui, 
vadovybei ir pramogom.

Kinosferoj, moderniausiame pasaulio ki
no teatre, kur žiūrovus pagauna didin
gos filmas “Superior ežero šiaurėje“, 
bus įrengtos kitos milžiniškas ekranas 
iki atidarymo dienos, t.y. gegužės 20.

Ontario paviljone atliekami pertvarky
mai, proplečiant ligšiolinę temų, atspin
dinčia Ontario augimų — praeitį, da
bartį ir ateitį.

Svarstoma taipgi pagerinti privažiavimų 
ir patarnavimus toje vietoje. Pridėtiniai 
rytinės salos ruožai bus apželdinti.

Ontario vyriausybė ryžtasi plėsti On
tario Place, nes visuomenės atsiliepi
mai ir pirmųjų metų lankytojų skaičius 
parodė, kad tai yro viena didžiausių 
provincijos įdomybių.

Praėjusių vasarų Ontario Place aplankė 
daugiau kaip 2.300.000 turistų. Net 45 
nuošimčiai jų buvo ne iš Toronto. Apie 
20 nuošimčių lankytojų atvyko ne iš 
Ontario provincijos ir davė nemažai 
pajamų provincijai.

Vyriausybė mano, kad minėtos papil
domos įdomybės patrauks daugiau lan
kytojų iš kitų sričių ir tuo būdu didins 

turizmo pramonės pajamas Ontario pro
vincijai.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO
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e PAVERGTOJE TEV/M
MIRĖ ISTORIKAS ŠTAKAUSKAS
Š. m. sausio 2 d. Žasliuose mirė 

kun. prof. Juozas Stakauskas. Palai
dotas sausio 6 d. Velionis gimė 1900 
m. liepos 24 d. Degsnės k., Mielagė
nų vaisė., Švenčionių apskr. Baigęs 
Marijampolės marijonų gimnazija, 
1922 m. išvyko studijuoti teologijos 
Austrijos Insbrukan. Kunigu įšven
tintas 1926 m. liepos 26 d. Vienos 
universitete studijavo istoriją ir ki
tas šalutines šakas. Parašė disertaciją 
“Lietuva ir Vakarų Europa XIII am
žiuje” ir 1930 m. gavo daktaro laips
nį. 1934 m. ši disertacija buvo išleis
ta lietuvių kalba. Kurį laiką dirbo 
mokytoju gimnazijose, o nuo 1934 m. 
paskirtas Lietuvos centrinio archyvo 
vedėju. Surinko daug medžiagos apie 
spaudos draudimą, parašė nemažai 
istorinių straipsnių žurnaluose. Oku
pacijos melais, būdamas valstybinio 
archyvo vedėju Vilniuje, išsaugojo 
senuosius aktus ir slėpė 17 žydų. 
1944 - 54 m. klebonavo Gelvonyse, 
1954-57 m. Kazokiškyje, nuo 1957 m. 
kaip altarista gyveno Žasliuose, o nuo 
1959 m. profesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoj. Pastaraisiais metais sir
go ir gyveno Žasliuose.

TAIKOS KOMEDIJA
Kovo 1 d. Vilniuje buvo surengta 

IV respublikinė taikos šalininkų kon
ferencija. “Tiesos” 52 nr. rašoma: 
“Pranešimą apie Lietuvos TSR Tai
kos gynimo komiteto darbą, apie res
publikos taikos šalininkų veiklą ir 
uždavinius, kurie iškyla įgyvendinant 
TSKP XXIV suvažiavimo paruoštą 
tarybinę taikos programą, padarė 
Taikos gynimo komiteto pirmininkas, 
liaudies rašytojas Juozas Baltušis...” 
Taigi, gaires taikos “gynėjams” jau 
yra paruošęs sovietų kompartijos 
XXIV suvažiavimas. Todėl nenuosta
bu, kad nė vienas konferencijos da
lyvis neužsiminė pvz. apie Čekoslo
vakijos sovietinę okupaciją, bet visi 
“griežtai pasmerkė JAV bei jų są
jungininkų, taip pat Izraelio ekstre
mistų agresiją prieš laisvę mylinčias 
tautas, vieningai pritarė tarybinės vy
riausybės vykdomai politikai, užtikri
nančiai taiką ir saugumą visame pa
saulyje, pasidalijo mintimis, kaip ge
riau organizuoti taikos šalininkų ju
dėjimą respublikoje". Sovietinę “tai
ką” garbino: prof. B. Styra, vieno 
sovehozo direktorė E. Blaževičiūtė, 
kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirm. V. Karvelis, 
“Tiesos" vyr. red. A. Laurinčiukas, 
l'.li'ii: Di augi jos centro valdybos 
uirm. •1. ’oznauskas, Kauno tarp- 
vierrzinės kunigų seminarijos rėkto- 
ri is kun. Butkus, “Tarybinės Mo
vers” red. B. Boreišienė, poetas Justi
nas Marcinkevičius, Lietuvos sentikių 
augščiausiosios tarybos pirm. I. Jego- 
rovas, inž. J. Saryčeva ir iš Maskvos 
atsiųsta laikos “gynimo” komiteto 
sekr. O. čečiotkina. Tokios sovietinės 
“taikos” konferencijos yra priversti
nė duoklė Maskvai, tarnaujanti 
Kremliaus propagandai. Priimtoji re
zoliucija, savaime suprantama, pa
smerkė JAV “agresiją” Indokinijoje 
ir vienbalsiai pritarė L. Brežnevo 
peršamai Europos saugumo konfe
rencijai, nors jos pagrindinis tikslas 
yra rusiškosios sovietinės imperijos 
sienų bei įtakos oficialus pripažini
mas.

LEIPCIGO MUGE
Leipcige jau atidaryta tarptautinė 

pavasario mugė, kurioje iš 63 pasau
lio šalių yra išstatyta beveik 100.000 
eksponatų. Didžiausius paviljonus tu
ri R. Vokietija ir nuo jos nenorinti 
atsilikti Sovietų Sąjunga. Pastaro
sios paviljone yra ir lietuviškų gami
nių. N. Klimašauskas “Komjaunimo 
Tiesos" 49 nr. paskelbė pasikalbėji
mą su Maskvos visasąjunginių pre
kybos rūmų skyriaus viršininku V. 
Antonovu, kuris puse lūpų prasitarė: 
“Garbingą vietą Tarybų šalies ekspo
zicijoje užima gaminiai su stambiau
sių Lietuvos įmonių marke. Tai — 
Vilniaus Spalio 40-mečio staklių ga
myklos padidinto tikslumo krumplia
račių frezavimo pusautomačiai, Šiau
lių precizinių staklių gamyklos vieno 
veleno tekinimo ir sriegių automatas, 
Vilniaus elektrinio suvirinimo įren

gimų gamyklos transformatoriai, ga
ma “Elfos” gamyklos elektros va
riklių ir kiti eksponatai.”

NAUJOJI ENCIKLOPEDIJA
Kovo 7 d. Vilniuje įvykusiame po

sėdyje buvo svartoma naujosios uni
versalios lietuviškosios enciklopedi
jos vardyno struktūra. Aštuonių to
mų, 480 spaudos lankų suplanuotoj 
enciklopedijoj žadama turėti apie 
75.000 straipsnių ir 10.000 iliustraci
jų. Daugiausia straipsnių bus skir
ta geografijai, visuotinei istorijai, 
technikai, biologijai, literatūrai, So
vietų Sąjungos ir “tarybinės” Lietu
vos istorijai. Toks spaudoje paskelb
tas naujosios enciklopedijos apibū
dinimas perša mintį, kad bus laiko
masi sovietų kompartijos įsakytų 
dogmų. Jau yra sudaryti mokslo, 
technikos ir visuomenės gyvenimo 
sričių vardynai. Vilniškė augščiau- 
sioji taryba garbės raštais paminėjo 
“Mažosios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” trijų tomų išleidimą 
ir darbo užbaigimą. Garbės raštai pa
skirti: enciklopedijos filologijos ir 
meno mokslinės redakcijos vedėjui 
Viktorui Beržiniui-Beržinskui, istori
jos mokslinės redakcijos vedėjui An
tanui Žukui, atsakingajam sekreto
riui Bronislavui Kurkuliui, geogra
fijos ir biologijos mokslinės redak
cijos vedėjui Voldemarui Kvietkaus- 
kui už tritomės enciklopedijos paruo
šimą ir “Vaizdo” spaustuvės darbi
ninkui Zigmui Maldžiūnui už techninį 
spausdinimo darbą.

POSĖDŽIAVO RYŠININKAI
“Tiesos” kovo 10 d. laidoje L. Bal

čiūnas praneša: “Vakar Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komitete 
surengtas pokalbis su spaudos, radi
jo ir televizijos darbuotojais. Apie 
nuveiktą darbą, bendradarbiavimą su 
plačiajame pasaulyje išsisklaidžiu
siais tautiečiais, tolimesnes šios veik
los gaires, planus 1972 metams pa
pasakojo Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto pirmininko 
pavaduotojas V. Kazakevičius. Susiti
kime mintimis pasidalijo Lietuvos 
TSR užsienio reikalų ministro pava
duotojas V. Zenkevičius, “Gimtojo 
krašto” redaktorius, poetas V. Rei- 
meris ir kiti.”

MOTINOS IR PARTIJA
Maskvos įsakymu, kovo 8 yra pa

vadinta tarptautine moters diena, 
nors ją švenčia tik Sovietų Sąjunga. 
Jos okupuotoj Lietuvoj tada prisime
namos motinos, žmonos, mylimosios. 
Gėlės. Dovanos. Sveikinimai. Spaudos 
puslapiai pilni propagandinio moterų 
liaupsinimo, kuriame pasitaiko net ir 
juokingų akordų, kaip pvz. “Tiesoj” 
Broniaus Mackevičiaus paskelbtas 
motinų ir kompartijos sugretinimas. 
Kadangi jo eilėraštyje nedaug poe
zijos, taupydami vietą, cituojame pro
zos eilutėm išrikiuotą pirmąjį posmą: 
“Mamos! Motinos! Žilosios pasakos 
mūsų! Jums širdy palikta amžinoji 
vieta. Bet kur jūsų nebuvo, žūtbūti
niame mūšy su mumis buvo Partija, 
motina mūsų kita. Ji regėjo kančias 
ir silpnumo vaikams neatleido ...” 
Propagandistui Br. Mackevičiui, ma
tyt, atrodo, kad kompartija ateityje 
pati galės gimdyti vaikus, nes ta ant
roji “motina” jau baigia išstumti pir
mąsias iš jų vaikų gyvenimo.

STUDIJŲ PUSIAUKELE
Mediumu vadinamą studijų pu

siaukelę Petro Skargos kieme suren
gė Vilniaus universiteto istorijos fa
kultetas. Senųjų mokslo rūmų dva
sia Pranašas paprašė uždegti amžino
sios mokslo ugnies aukurą, prie ku
rio buvo atliktas teatralizuotas vai
dinimas. Pagrindiniais veikėjais čia 
buvo dvi norinčios susijungti figū
ros — Absol ir Ventas. Bet tokią 
“santuoką" atsisakė palaiminti fakul
teto dekanas K. Sinkevičius ir kated
rų vedėjai, reikalaudami palaukti dar 
pustrečių metų. Tik tada Absol ir 
Ventas galės tapti Absolventu. Kar
navalinio pobūdžio atskirus pasirody
mus turėjo bibliotekininkai, psicho
logai, žurnalistai ir kitų specialybių 
studentai. Šventė užbaigta visų bend
rai sugiedotu studentų himnu “Gau- 
deamus”. V. Kst.

| KONCERTAS^!
VAKARAS "«MIĮT°"E I

| PROGRAMĄ ATLIKS:

I
'( Toronto jaunimo ansamblis

/ "BIRBYNĖ" ir St. Catharines
| "NEMUNAS"

\ Bus įvairus bufetas, loterija ir
' Įėjimas — $2.50, studentams ir moksleiviams — $1. HAMILTONO ATEITININKAI

balandžio 8, Atvelykio šeštadienį,
7.15 v. v., Jaunimo Centro salėje

1 ---------  58 DUNDURN STREET NORTH ---------

kitos įdomybės

S HAMILTON™
BENDRUOMENĖS SUKVIESTAS 

organizacijų pirmininkų ir KLB Ha
miltono apyl. krašto tarybos atstovų 
susirinkimas praėjo labai darbingoje 
nuotaikoje. Susirinkusieji išklausė 
apyl. pirm. K. Milerio ir kitų organi
zacijų pirmininkų bei jų atstovų pra
nešimų. Po to sekė gyvos diskusijos.

ganizuoja madų parodą balandžio 25 
d. Jaunimo Centre. Dalyvaus Eames 
krautuvė, kuri pademonstruos pačias 
naujausias madas. Bus keli įėjimo lai
mėjimai (door prize). Visos atvyku
sios bus pavaišintos kava ir pyragais. 
Bilietai jau dabar gaunami pas cho
ristes ir tėvų rėmėjų komiteto nares.

LIETUVIAI PASAULYJEn ■ n~i>
I

Okupuotoj Lietuvoj išleistas pašto atvirukas su Kauno miesto vaizdais. Kai
rėje viršutinėje dalyje įgulos bažnyčia, dabar — skulptūros bei vitražo ga
lerija; dešinėje — Vytauto D. bažnyčia. Žemutinėje eilėje: buvęs Karo 
muzėjus, dabar — istorinis inuzėjus; gynybinis bokštas miesto sode

Apylinkės revizijos komisijos sekre
torius V. Kėžinaitis perskaitė Tautos 
Fondo skyriaus ir Bendruomenės pa
darytos revizijos aktus. Visur rasta 
tvarkinga piniginė knygvedyba. Su
daryta komisija rinkti naujai apyl. 
valdybai: pirm. J. Mikšys, Aid. Matu
lienė, M. Kybartienė, O. Stasiulis ir 
J. Petraitis. Dabartinei apylinkės v- 
bai užbaigiant savo kadenciją, apyl. 
pirm. K. Mileris padėkojo visiems 
už talką, glaudų bendradarbiavimą. 
Jis siūlė sekančiai Bendruomenės val
dybai pajieškoti jaunesnių žmonių, 
jau šiame krašte mokslus ėjusių. To
kias valdybas jau turi latviai ir estai. 
Yra atėjęs laikas jau ir pas mus 
Bendruomenės darbą atiduoti į jau
nesnes rankas, nes jeigu jų dabar čia 
neįtrauksime, jie niekad neįsijungs. 
Apyl. v-bos vaidmuo yra labai svar
bus. Dėlto į ją turi įeiti patys pajė
giausi žmonės.

AV PARAPIJOS CHORAS balan
džio 15, šeštadienį, Jaunimo Centro 
salėje rengia vakarą. Mūsų choras, 
vad. muz. A. Paulionio, kas sekmadie
nį gieda per pamaldas, tą šeštadienį 
žada dainomis palinksminti Hamiltono 
lietuvių visuomenę. Mūsiškiams į tal
ką dar atvažiuoja iš Ročesterio Liet. 
Bendruomenės choras, vad. muz. J. 
Adomaičio. Jungtinis choras ir solis
tai atliks meninę programą. Po to bus 
šokiai, grojant visų mėgstamam “Hi- 
Lites” orkestrui. Yra organizuojamos 
turtingos loterijos ir pramatyta dar 
daug kitokių staigmenų. Choristai jau 
platina bilietus. Praeitą penktadienį 
į choro repeticija, iš Ročesterio buvo 
atvykęs muz. J. Adomaitis susipažinti 
su mūsų choro dainavimu. Čia bus 
tikrai daug ko pamatyti ir išgirsti. 
Choro v-ba, pirmininkaujama Br. 
Grajausko, uoliai ruošiasi tam vaka
rui. Mūsų choras, atsilygindamas ro- 
česteriečiams, gegužės 20 d., Sekmi
nių ir Viktorijos Dienos savaitgalį, 
panašiam koncertui važiuos į Ročes- 
terį.

ALGIMANTAS KEZYS, SJ, kovo 
19 d. AV parapijos salėje rodė Lie
tuvių Foto Archyvo pagamintą filmą 
“Dvylika". Ten pat buvo išstatyta ir 
jo foto darbų paroda. Iš “Dvylikos” 
buvo parodyti tiktai šeši: M. Vaitkus, 
L. Simutis, M. Krupavičius, Vacį. Si
dzikauskas, J. Žilevičius ir Ad. Gal
dikas. Filmas pagamintas labai mo
derniai ir meniškai. Geras B. Pūke- 
levičiūtės skriptas, meniški K. Vesel
kos įrašai, gerai skambėjo muzikinės 
ištraukos. Atrodo, filmo paruošime 
meninė pusė šiek tiek nustelbė do
kumentinę. Reporterė R. Kviklytė — 
tikrai gražaus ir skambaus lietuviško 
kalbėjimo talentas, bet dialoguose 
jos kalba nebuvo natūrali ir skambė
jo daugiau kaip skaitomas tekstas. 
Sako, kad šitoje dvylikoje dar nebus 
mūsiškio J. Matulionio. Šitokiame fil-
me turėtų būti įamžintas ir šis Ka
nadoje gyvenantis veikėjas. Delsimas 
vyksta dėl finansinių trūkumų, nes 
vieno asmens įfilmavimas kainuoja 
apie $600—$800. Ar tai galėtų būti 
didelė problema Kanados lietuviams 
ir organizacijoms? K. M.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
kartu su sol. V. Verikaičiu balandžio 
15,d. dainuos Niujorke. Koncertą ren
gia Lietuvių Bendruomenės Niujorko 
apygardos valdyba. Pelnas skiriamas 
lituanistinei mokyklai.

MADŲ PARODA. Mergaičių choro 
“Aidas” tėvų rėmėjų komitetas or-

O

!?•

LIETUVIŲ KREDITO kooperaty
vas “Talka” mergaičių chorui pasky
rė $100, o KLB Hamiltono apylinkės
valdyba — $50. 
apylinkės valdyt 
ja už paramą. .

DANA IR LIl

Vidas” “Talkai” ir 
nuoširdžiai dėko

ti.
•AS GUTAUSKAI

savo namuose su .viestų giminių ir 
draugų tarpe atš entė 25 metų ve
dybinę sukaktį. Gausu buvo svečių iš 
Hamiltono, Toronto ir Detroito. D. ir 
L. Gutauskai susituokė Vokietijoje.
Čia atvykę, kad if sunkiai dirbdami, 
gražiai įsikūrė., Jžaugino 2 sūnus 
kaip ąžuolus, kur ų vienas — And
rius studijuoja McMaster universite
te, buvo lietuvių Studentų draugijos 
p-ku, mokytojauja šeštadieninėj liet, 
mokykloj ir atstovaus Hamiltono jau
nimui pasaulii 
kongrese; antri 
lanko mokyki: 
mokinys savo 1 
p. Danos em 
čių, ji randa 
skautėms, s? 
mokykloj ir 
gyti mokyte 
anglų mokyk 
tobulinasi M 
pavyzdinga ’ 
miesi jos s’ 
jiems dovar- 
mi sveikatų

S. m. saus*, 
bilio nelaimė.

lietuvių jaunimo 
sūnus Paulius dar 
yra pažangiausias 

_je. Reikia stebėtis 
■ be šeimos rūpes- 
ir jėgų vadovauti 

laiku dėstė šeštad. 
-į laiką pajėgė įsi- 
ses. Dabar moko 

4e to, savo srityje 
er universitete. Tai 
■ų šeima. Džiaugda- 
ni, svečiai įteikė 
•ažių gėlių, linkėda- 
aug laimingų metų.

E. S.
E K A
.bus .o ‘.ko automo- 

Viešpaties malonės
išlikome gyvi — vienas mūsų buvo
me lengviau sužeistas, kitas — kritiš
kai. Betgi šiandien galime išreikšti 
mūsų nuoširdžiausią padėką mons. 
dr. J. Tadarauskui, gydytojams, slau
gėms ir visiems mūsų brangiems bi
čiuliams ir draugams, kurie aplankė
mus ligoninėje ir namuose, apdova
nojo gėlėmis ir kitokiomis dovano
mis, pareiškė užuojautas laiškais, ra
mino žodžiais. Labai gaila, kad ne
galime išvardinti visų mums brangių
asmenų vardus.

Su giliu dėkingumu visiems — 
Nelė ir Jurgis Tanikevičiai

BARRIE, ONT.
TAUTIEČIAI Kazimieras žaltys ir 

Juozas Jurgaitis kovo 19 d. abu kar
tu atšventė savo vardadienius, daly
vaujant draugams bei kaimynams. 
Keletas asmenų buvo atvykę iš To
ronto. Iš Lietuvos Juozą giminės svei
kino telegrama.

GAISRAS įvyko kovo 8 d. apie 11 
v. r. pačiame miesto centre. Clapper
ton ir Collier gatvių kampe sudegė 
namas, kuriame buvo dažų krautuvė, 
drabužių valykla, valgykla ir II a. 
3 gyvenami apartamentai. Gaisras pa
darė nuostolių už apie $200,000. Prie
žastis neaiški. Korespondentas

Advokatos

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

LONDON, ONT.
ONTARIO PROVINCIJOS VY

RIAUSYBES sudaryta Wright komi
sija yra specialaus raporto autorė, 
pateikusi eilę rekomendacijų. Ši ko
misija eilėje Ontario prov. centrų 
rengia posėdžius - diskusijas (hea
rings), kurių priešpaskutinis buvo 
kovo 20 d. Londone, Centennial sa
lėje. Paskutinė tokia sesija buvo To
ronte, Queens Park, kovo 22 d. Po 
to bus sudarytas galutinis praneši
mas ir, ruošiant galutinį raportą, 
įteiktas Ontario vyriausybei.

KLB LONDONO APYL. VALDY
BA bendruomenės vardu įteikė 
“Wright Commission on Post-Secon
dary Education in Ontario” keturių 
puslapių pareiškimą su atitinkamo
mis rekomendacijomis, siūlančiomis 
lietuvių kalbos, literatūros, kultūros, 
papročių studijas (kur būtų užtekti
nai susidomėjusių) pogimnazijinia- 
me švietime.

LIETUVIŲ STUDENTU1 KLUBO 
iniciatyva Vak. Ont. universiteto bal- 
tiečiai studentai įteikė prie Wright 
Commission raporto prijungtinius pa
siūlymus, liečiančius mažumų, bet 
ypač baltiečių kultūros, kalbos studi
jas pogimnazijinio švietimo institu
cijose.

SKAUTU SIMANO DAUKANTO 
vietininkijos iškilminga sueiga, pa
gerbianti Šv. Kazimierą, dalyvaujant 
ir visuomenei, įvyko kovo 5 d. Šilu
vos Marijos par. salėje. Po jos sekė 
tradicinė Kaziuko mugė, kuriai skau
tai buvo gerai pasiruošę. Buvo rank
darbių, įvairių įdomybių ir šeiminin
kių paruoštų skanėstų. Pasisekimas 
buvo geresnis nei pernai, tik gaila, 
kad visuomenės buvo tik minimumas- 
Atsilankydami paskatiname jaunimą, 
o padėdami jaunimui giliau jaustis 
lietuviais, padedame ir Lietuvos 
ateities reikalams. P.

“BALTIJOS” PENKMETIS. Jau 
ir vėl pavasariu pradėjo dvelkti oras, 
saulė linksmiau šildyti šaltą žiemos 
gruodą. Artinasi tradicinė - metinė 
Londono šventė. Tai “Baltijos” an
samblio šokiai-balius gražioje Cen
tennial salėje. Šis vakaras turi ypa
tingos reikšmės, nes bus atšvęstas ir 
“Baltijos” penkmetis. O daug atlikta 
tame penkerių metų laikotarpyje, 
daug dirbta, daug keliauta, daug nau
jų šokių išmokta, daug skambių dai
nų dainuota, daug lietuviškų tradici
jų, vaizdų inscenizuota. Visa tai ta
lentingų ir susipratusių baltijiečių ir 
jų pasišventusių vadovų — kun. B. 
Pacevičiaus, Danos ir Miro Chainaus- 
kų — stropių valandų dėka. Jų nau
jausiais laimėjimais džiaugsimės va
karo programos metu. Gros Londono 
apylinkei gerai žinomas populiarusis 
orkestras “Renaissance”. Laukiami 
visi londoniškiai bei tolimesnieji ir 
artimesnieji kaimynai 8.30 v. v., ba
landžio 15 d., Cantennial salėje, Lon
done. B.

LIETUVIU STUDENTU KLUBAS 
nuoširdžiai dėkoja dr. Kaveckui už 
$25 auką, o G. Petrauskienei už jos 
pridėtinį lietuvių kalbos kursą uni
versitete. Buvo iš viso 3 pamokos. — 
Studentai gavo laišką iš kun. Bendo- 
raičio, dirbančio Amazonių džiunglė
se. Jame išreiškia savo džiaugsmą 
kalėdine dovana, kuri jam daug pa
dėjo. Studentai nutarė siųsti jam $25 
daugiau. — Viktoras Navickas, Regi
na Stonkutė ir Vida Petrašiūnaitė bus 
Londono lietuvių studentų atstovai 
jaunimo kongrese Čikagoje. V. J.

VANCOUVER. B.C-
A. A. JOKŪBAS URBONAS mirė 

š. m. kovo 9 d. Gausus būrys tautie
čių kovo 14 d., 7 v. v., nuvyko atsi
sveikinti su velioniu bei palydėti į 
amžino poilsio vietą. Velionis buvo 
medžiotojų ir meškeriotojų klubo ak
tyvus narys, bendravo su visais lie
tuviais. Klubas ir Vankuverio lietu
viai neteko gero tautiečio. L. B.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

10 — 5
10
10
10
10
9

— 5
— 5
— 5
— 7
— 12 v.p.p.

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

Mokame už:
depozitus   ........5%
šėrus ir sutaupąs ____6%
už vienų metų terminuotus 
indelius.... .... .__ ___  6‘-į %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekilti. turto paskolas iš 8M> %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

’ — — ...... - ------

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

V 7) ./x. <=>LJennincjer Limited
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomes St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

£5
geras vaistas 
Česnakas (qarllc) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda |om 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei |os 
lunolkina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnako kaip vaistą, tikė
dami jo gydomojo bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėle. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Šios česnako kapsulės netur 
noi kvapo, nei skonio.

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

J. A. Valstybės
JAV LIETUVIU BENDRUOME

NĖS darbuotojų pastangomis keletą 
straipsnių ir vedamųjų lietuviams ir 
Lietuvai aktualiomis temomis paskel
bė eilė Los Angeles laikraščių: “The 
Tidings” — “Tragedy of Lithuania”; 
“Herald Examiner” — “Lithuanian 
Freedom”, “Arts and Crafty Red Pro
paganda”; Paterson vyskupijos leidi
nys “The Beacon” — “The Message 
of Lithuania”. “The OmahaWorld-He- 
raid”, turėjęs pokalbį su JAV LB 
centro valdybos pirm. V. P. Volertu, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos reika
lams paskyrė vedamąjį “32 Years 
Under the Heal”. Lietuvos vardas 
taip pat Vasario 16 proga pateko ir 
į JAV kongreso leidinį “Congressio
nal Record”.

AFL-CIO UNI.IU SĄJUNGOS vyk 
domoji taryba vasario 18 d. raštu pa
sisakė prieš JAV vyriausybės nutari
mą sustabdyti finansinę paramą Lais
vosios Europos Komitetui ir Paverg
tų Europos Tautų Seimui. Ji reika
lauja atšaukti minėtąjį valdžios po
tvarkį ir tęsti finansinę paramą.

DEMOKRATU PARTIJOS pirmi
ninkui L. O'Brien JAV LB centro 
valdyba yra įteikusi raštą, prašantį į 
rinkiminio vajaus pažadus įtraukti už
tikrinimus, kad ir ateityje nebus pri
pažįstamas Baltijos kraštų priversti
nis įjungimas į Sovietų Sąjungą, ne
pasikartos S. Kudirkos tragedija su 
politiniais pabėgėliais. Raštas taipgi 
reikalauja, kad Baltijos kraštų nepri
klausomybės klausimas ir sovietų ten 
vykdoma tautžudystė būtų keliami 
Jungtinėse Tautose, kad Laisvosios 
Europos radijas pradėtų transliaci
jas lietuvių kalba. JAV LB išleistoji 
studija “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” buvo 
plačiai paskleista Vašingtono politikų 
tarpe.

LOS ANGELES SV. KAZIMIERO 
parapijos klebonas prel. Jonas Kučin
gis balandžio 16 d. minės klebonavi
mo šioje parapijoje sidabrinę sukak
tį. Iškilmėje dalvaus arkivyskupas T. 
Manning, vysk. V. Brizgys ir vysk. R. 
Luisi iš Brazilijos. Padėkos Mišiose 
pamokslą sakys prel. Jonas Balkūnas 
iš Maspeth, N. Y. Naujų giesmių re
pertuarą ruošia kompoz. B. Budriūno 
vadovaujamas parapijos choras. Po 
liturginių iškilmių rengiamas priėmi
mas parapijos salėje.

KURSUS JAUNIESIEM SPAUDOS 
darbuotojam Čikagoje suorganizavo 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba. Pirmąją paskaitą kovo 28 
d. Jaunimo Centre skaitė “Draugo” 
red. kun. J. Prunskis tema “Žurna
listinio darbo įdomybės”. Paskaitas 
skaitys specialiai šiam tikslui pa
kviesti asmenys. Kursantus registruo
ja LŽS centro valdybos pirm. kun. J. 
Vaišnys tel. 737-8400.

PROF. DR. Z. IVINSKIO minėjimą 
Detroite surengė Lietuvių Fronto Bi
čiulių vietinis skyrius. Su velionies 
biografija dalyvius supažindino stu
dentė Aida Smalinskaitė, jo raštų iš
traukas skaitė studentas Linas Miku- 
lionis. Prisiminimų pluoštu dalijosi 
prof. dr. Adolfas Damušis, nušviesda
mas a. a. prof. dr. Z. Ivinskio asmenį 
ir jo kūrybinį darbą.

VAIŽGANTO VARDO kultūros klu
bą Brooklyne, Kultūros Židinyje, 
steigia LB Niujorko apygardos valdy
ba. Jo tikslas — rengti paskaitas, pri
statyti naujas knygas, supažindinti su 
lietuvių kultūrinio gyveninio įvykiais. 
Oficialus Niujorko Lietuvių Bendruo
menės Vaižganto kultūros klubo ati
darymas bus balandžio 16, sekmadie
nį, 2 v. p. p. Kiekviename klubo su
sirinkime pirmąją dalį sudarys pa
skaitos, apžvalgos, diskusijos, antrąją 
— kavutė ir pasižmonėjiinas.

Argentina
KINIEČIU “GO” ŽAIDIMO VAR

ŽYBAS Buenos Aires turėjo inžinie
rių ratelis, šis žaidimas yra sunkes
nis ir komplikuotesnis už šachma
tus. Pereinamąją dienraščio “La Na- 
čion” taurę laimėjo jaunas lietuvis 
chemijos inž. Valentinas Andziulis, 
įveikęs buvusį čempijoną — Buenos 
Aires universiteto rektorių prof. F. 
Long.

DR. VINCO KUDIRKOS vardo rū
mus Lanus Oeste atremontavo Susi
vienijimo Lietuvių Argentinoje cent
ro valdyba, pasinaudodama profesi
niais inž. J. Gaidimausko ir architek
to A. Mušketo patarimais.

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTĮ va
sario 27 d. atšventė Buenos Aires lie
tuviai Marija Tabaraitė ir Vladas Ma- 
tukoniai. Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje padėkos Mišias atnašavo ir 
jiem skirtą pamokslą pasakė kun. A. 
Steigvila. Giedojo muz. V. Rymavi- 
čiaus diriguojamas šv. Cecilijos cho
ras. Parapijos salėje surengtose pa- 
gerbtuvių vaišėse Mariją ir Vladą Ma- 
tukonius sveikino “Argentinos Lietu
vių Balso” red. K. Norkus, kaimynų 
vardu — P. Sakalauskas, Rosario Lie
tuvių Bendruomenės sekr. L. Samaus- 
kienė, “Laiko” administratorius P. 
Gudelevičius ir kt. Tėvelių vardu 
sveikinusiems padėkojo dukra Ona 
Matukonytė-Baldeli.

ROSARIO LIETUVIU Bendruome
nės vicepirm. Petrui Daugiui Carnc 
ligoninėje padaryta sunki, bet sėk
minga operacija. Ligonį globoja žmo
na Valerija, dukra Diana, anūkės Vil
ma ir Diana.

BUENOS AIRES LENKU savait
raštis “Glos Polski” Vasario 16 pro
ga visą pirmąjį puslapį paskyrė lietu
viams. Jame buvo paskelbtas lenku 
ir lietuvių kalbomis Elenos Rysclie-

nės išverstas straipsnis “Lietuvių tau
tos šventė”, lenkų poeto J. Glowackio 
kūrinio “Lietuviško legijono dainos” 
fragmentai. Kitoje laidoje “Glos Pols
ki" įdėjo Lenkų Sąjungos pirm. J. 
Zavišos Vasario 16 minėjime pasaky
tą visą kalbą. Kitas lenkų savaitraš
tis — “Kurier Polski” savo skiltyse 
paskelbė lenku kalbon išverstą Vinco 
Krėvės “Gegutę”, kurios tekstą len
kams parūpino “Argentinos Lietuvių 
Balso” knygynas.

Australija
LIETUVIŲ STUDIJŲ DIENAS ko

vo 31 — balandžio 1 d. d. Melburne 
rengia ALB krašto kultūros taryba. 
Australijos lietuvių jaunimo proble
mas svarstys L. Apinytė, V. Bitinaitė, 
U. Kazokaitė, V. Straukas, V. Vasaris 
su moderatore J. Reisgyte. Lituanis
tiniam švietimui yra skiriamos pa
skaitos: D. Antanaitienės — “Lie
tuviško darželio reikšmė išeivijoje”, 
A. šeikio — “Kas, kada ir kur išmo
kys lietuviuką skaityti”, kun. P. 
Dauknio — “Religija savaitgalio mo
kyklose”, A. Liubino — “Savaitgalio 
mokykla — viltys ir tikrovė”, S. Stan- 
kūnavičiaus — “Lietuvių kalbos kur
sas Australijos augštesniojoj mokyk
loj”. Diskusijoms vadovaus D. Žilins
kienė. Paskutinis posėdis svarstys lie
tuvybės išlaikymo priemones P. Bal
tučio paskaita “Australiška aplinka ir 
jos įtaką”, V. Neverausko — “Mūsų 
pastangos išlikti lietuviais”, E. Jonai
tienės — “Pagalba iš tautos”. Šių pa
skaitų ir diskusijų moderatorium 
bus J, Jonavičius, Studijų dienų prog
ramą papildys Šv. Jono bažnyčioje 
rengiamas religinis koncertas, kuria
me dalyvaus čikagiečiai dainininkai 
D. Stankaitytė ir S. Baras, P. Morkū
no vadovaujamas Melburno parapijos 
choras. Studijų dalyvių pietų metu 
bus atsisveikinta su Čikagon išskren
dančiais solistais.

MELBURNO PRIEMIESČIO pran- 
ciškiečių seselių Marijos Misijonierės 
Avė Maria vienuolyne yra lietuvaitė 
Pranciška Gaidamavičiūtė, kuri kovo 
1 d. atšventė 75 metų amžiaus sukak
tį, o kovo 19 d. auksinį vienuolės įža
dų jubilėjų. Seselė Pranciška, gimu
si Širvintų rajono Rubikonių kaime, 
jaunystę praleido Vilniuje. Pirmasis 
pasaulinis karas ją užklupo atvykusią 
pasisvečiuoti pas pažįstamus Rygoje 
ir nubloškė į Petrapilį. Ten ji įstojo 
į vienuolyną ir buvo išsiųsta į vie
nuolyno centrą Grottaferratojc, Ita
lijoje, kur vienuolės įžadus padarė 
1922 m. kovo 19 d. Nuo 1924 m. se
selė Pranciška dirbo misijose Kinijo
je ir Macao saloje, kol 1953 m. Kini
jos komunistinė valdžia sustabdė se
selių veiklą. Tada ji buvo paskiria 
Sidnėjui! ir 1956 m. atkelta į Avė 
Maria vienuolyną Melburne, čia ji 
eina vienuolyno koplytėlės zakristijo- 
nės pareigas, puošdama ją darželyje 
išsiaugintomis lietuviškomis rūtomis. 
Seselė Pranciška yra užmezgusi ry
šius su Melburno lietuviais, dalyva
vusi Lietuvių Dienose, “Dainos” sam
būrio koncertuose. Ji domisi lietu
viška spauda, knygomis, muzikos 
plokštelėmis. Pagrindiniu ryšiu su 
lietuviais seselei Pranciškai dabar 
yra Australijos lietuvių savaitraštis 
“Tėviškės Aidai", kurį jai siunčia 
red. kun. P. Vaseris. Pagerbdami dvi
gubą sukakti, laisvojo pasaulio lietu
viai jai galėtų užprenumeruoti ir ki
tų laikraščių, nusiųsti plokštelių. Jos 
adresas: Sr. Pranciška Gaidamavi
čius, Avė Maria Convent, 22 Vida 
St., Essendon, Vic. 3040, Australia.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINES Kul

tūros Draugijos Vaitakiemio ratelio 
susirinkime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Kostas Sidaris, sekr. Antanas 
Valinėius, ižd. Jonas Babkauskas. 
Pirmieji du yra mokytojai, trečiasis 
— kaimo seniūnas. Ratelio susirinki
me pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
mokykliniam ir užmokykliniam jau
nimui — jo tautinio sąmoningumo 
ugdymui. LVK Draugijos centro val
dybai pareikštas pageidavimas, kad 
jos nariai dažniau lankytųsi ratelio 
susirinkimuose, rudens ir žiemos mė
nesiais rengtų konkursus istorinėmis, 
kultūrinėmis ir ekonominėmis temo
mis.

EISMO NELAIMĖJE 1971 m. lap
kričio 20 d. žuvo a. a. Liudvikas Skre- 
butėnas, buvęs LVK Draugijos Var
šuvos skyriaus sekretorius. Velionis 
buvo gimęs 1909 m. sausio 1 d. Pct- 
roniškės kaime, Švenčionių apskr.

Vokietija
MIUNCHENE SURENGTAME Va

sario 16 d. minėjime įvadinį žodį ta
rė VLB Miuncheno apylinkės pirm. 
K. Ausiejus. Paskaitą “Lietuvos lais
vės ateitis” skaitė dr. J. Grinius. 
Daug plojimų susilaukė “Baltijos” 
vyrų kvintetas iš Wuppertalio ir vie
tinė tautinių šokių grupė “Ratukas", 
kuri ruošiasi dalyvauti tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Dalį programos 
atliko šeštadieninės mokyklos moki
niai. “Baltijos” kvintetas taip pat da
lyvavo ir VLB Bonn-Koclno apylin
kės Vasario 16 minėjime, kur paskai
tą skaitė dr. V. Bylaitis, skatinęs mi
nėjimo dalyvius didesnį dėmesį skirti 
lietuviškoms šeštadieninėms mokyk
loms ir ypač Vasario 16 gimnazijai. 
Lietuviškų dainų koncertą surengė 
sopranas Br. Gailiūtė-Spies, viešnia 
iš Belgijos. Solistei akompanavo V. 
Banaitis, šiai apylinkei vadovauja 
pirm. M. Kiužauskas. Vasario 16 
šventė buvo pradėta ekumeninėm pa
maldom: Mišias atnašavo kun. dr. K. 
Gulbinas, pamokslą sakė evangelikų 
kun. J. Urdzė.
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Žiburėliai^
mosu- mažiesiems-?

Zuikučio Puikučio Velykos
Turiu ilgas ausis ir trumpą 

uodegytę. Mane pastatė krautu
vėje ant lentynėlės tarp įvairių 
žaislų. Aš čia stoviu nuo pat ry
to ir primerktom akim, be rū
pesčių, šypsausi visiems. Pro 
mane praeina daug, daug vaiku
čių. Maža Danutė, paglosčiusi 
mano pliušinį kailiuką, nusiste
bėjo: “Koks gražus zuikutis! Aš 
taip norėčiau tave turėti.” Da
nutė užmokėjo 3 dolerius, o par
davėjas įdėjo mane dėžutėn. Aš 
tik dabar sužinojau, kad esu zui
kutis ir kad iš krautuvės keliau
ju pas Danutę.

Iš ryto, kai atmerkiau akutes, 
gulėjau šiltuose patalėliuose. 
Danutė žadino mane: “Kelk, zui
kuti, kelk Puikuti, rytoj jau Ve
lykos! Šiandien visi zuikučiai da
žo kiaušinius. Iš to darbo neišsi-

Prisikėlimas
Lelijos baltos bažnytėlėj, 
ir sieloje šviesu.
Galingai skamba aleliuja 
žydriu, melsvu skliautu!
Jau Kristus prisikėlė, 
atpirkęs nuodėmes visų.
Lelijos meldžias bažnytėlėj, 
lyg pulkas angelų ... B. Vytienė

suksi ir tu!” Ji pastatė mane ant 
stalo sakydama: “Matai, čia iš
virti kiaušiniai, o čia dažai.” Ma
no širdelė pradėjo smarkiai 
plakti — juk aš nemoku dažyti. 
Aš net pats nepajutau, kaip trys 
didelės ašaros, lyg perlai, nukri
to ant kiaušinių. Tai pamačiusi 
Danutė sumišo. Glostydama ma
ne, tarė: “Atsiprašau, Puikuti, 
aš visai net nepagvojau, juk tu 
dar toks mažytis ir iš kur tu gali 
mokėti dažyti. Tavo dėdės ir dė
dienės dar nesuspėjo tave išmo
kyti to darbo, tai aš tave išmoky
siu. Tu stebėk kaip aš dažau ir 
pats išmoksi”. Aš palingavau gal
vyte, nusišypsojau ir stebėjau, 
kaip Danutė vikriais pirščiukais 
dažė kiaušinius. Išmargintus 
margučius sudėjo į pintinėlę, o 
jos vidury pastatė mane. Tarp 
margučių aš jaučiausi laimingas 
— kaip karalius ant velykinio 
stalo. Kai atėjo mamytė ir drau
gės, Danutė paaiškino: “Mano 
zuikutis dar mažas, bet aš jį iš
mokiau dažyti. Kitais metais, kai 
bus didesnis, jis pats visiems nu
dažys daug kiaušinių. Visi gėrė
josi gražiais margučiais, o 
labiausiai aš. Žinau, kad šios Ve
lykos bus linksmos visiems, ku
rie jų laukia. A. Abr.

Kiškiai ir gėlės aplink Velykų bobutę, kuri priima vaikučius ir juos mielai 
apdovanoja. Velykė atvažiuos ir j Toronto Prisikėlimo salę balandžio 9, sek
madienį, 11 v. r.

Mūsų mokiniai tampa mokytojais

Legenda apie Veronikę
Didįjį Penktadienį, kai Jėzus 

nešė sunkų kryžių į Kalvarijos 
kalną, didelė žmonių minia sekė 
Jį. Vieni tyčiojosi, laukdami Jo 
mirties, kiti, matydami Jo nekal
tumą, verkė ir gailėjosi. Viena 
pamaldi moteris — Veronika 
labai gailėjosi kenčiančio Jė
zaus. Ji, prasiveržusi pro žmonių 
minią, skarele nušluostė sukru
vintą Jėzaus veidą. Ta skarele ji 
uždengė pintinėlę, kurioje buvo 
kiaušiniai. Kai grįžusi namo Ve

ronika pakėlė nuo pintinėlės 
skarelę, nepaprastai nustebo. 
Skarelėje buvo kenčiančio Kris
taus veido atvaizdas, o visi kiau
šiniai buvo išmarginti įvairiau
siomis Mpalvomis. Žmonės, prisi
mindami tą įvykį, prieš Velykas 
dažo kiaušinius, įvairiais raštais 
juos margina. Veiduose žmonių, 
kurie prieš Velykas parodo ken
čiamam artimui daug meilės, 
nuostabiu būdu pasilieka atspin
dys gerų darbų. A. Abr.

Žmogus kovoja už laisvę
Rašo Toronto šeštadieninės mokyklos Villa skyriaus mokiniai

Nuo pat pradžios yra beveik 
visada karai. Pirmieji žmonės 
kovojo ir dabar 'žmonės tebeko
voja be galo. Amerikiečių ir ka
nadiečių vidaus karai, Prancūzų 
revoliucija, depresija, pirmas ir 
antras pasauliniai karai, o gal ir 
trečias ... Dabar Biafra, Pakis
tanas, Vietnamas. Dabar nelai
mingi tie žmonės, kurie turėjo 
pasilikti Lietuvoje — mūsų se
neliai, giminės ir kiti pažįstami. 
Yra permaža žmoųių, kad galėtų 
jiems padėti. Mūsų pasauly yra 
perdaug skirtingų nuomonių 
žmonių, kaip turim tvarkytis ir 
valdytis. Atsiranda piktumai. 
Vieniems žmonėms trūksta dar
bų. Tie, kurie juos turi, streikuo
ja. Sunku suprasti, ko jie nori ir 
kaip reikia padėti. Pasakykite, 
prie ko pasaulis mus prives?

Silvija Mačikūnaitė
Laisvė. Šitas žodis supranta

mas visoje žmonijoje. Kalbama 
apie jį visame pasaulyje. Tie, 
kurie kenčia neturėdami lais
vės, bando iškovoti laisvę ir daž
nai dėl jos labai nukenčia. Laisvi 
žmonės sudaro grupes, kurios 
padėtų iškovoti laisvę kitiems. 
Jie organizuoja demonstracijas 
prieš komunistų vergiją. Geriau
sias pavyzdys žmogaus laisvės iš
kovojimo yra Simas Kudirka. 
1970 m. lapkričio 23 d. rusų lai
vas atplaukė netoli Bostono. Ku
dirka ten buvo kaip radijo spe
cialistas. Kai pradėjo rusai tartis 
su amerikiečiais apie žvejybą, jis 
peršoko iš rusų laivo į amerikie
čių. Amerikiečiai išdavė jį ru
sams, kad nepakenktų žvejybai. 
Rusai primušė Kudirką, ir jis 
buvo beveik negyvas. Tada Ku
dirka buvo nuvežtas atgal į Lie
tuvą ir Vilniuje teisiamas. Kai 
žmonės laisvajame pasaulyje su
žinojo apie tai, pradėjo demons
truoti ir protestuoti. Ir Niksonas 
apie tai žinojo, buvo nubausti 
laivo išdavikai. Teisme buvo 
duota Kudirkai 10 metų kalėji
mo. Jis dabar turi kentėti rusų 
sunkiųjų darbų stovykloje tik 
todėl, kad norėjo laisvės!!! Ame
rikoje ir visame laisvajame pa
saulyje žmonės turi perdaug 
laisvės. Jos neįvertina ir nežino, 
kaip jaustųsi, jei jos neturėtų. 
Tik tie įvertina laisvę, kurie jos 
neturi. Todėl visame pasaulyje 
vyksta žmogaus kova už laisvę.

Loreta Ulbaitė
Kiekvienas žmogus nori būti 

laisvas. Jis nori daryti ir galvoti, 
kaip jam patinka, o ne taip, kaip 
kiti žmonės liepia. Karas ir pra
sideda, kai žmonės nori priversti 
kitus žmones daryti, ką jie sako. 
Kai kraštą užpuola priešai, visi 
žmonės gina savo laisvę. Daug 
žmonių net žūsta gindami savo 
laisvę. Kai vienas kraštas užima 
kitą kraštą, kaip Rusija užėmė 
Lietuvą, tai kareiviai eina kovo
ti pasislėpę, kaip Lietuvoje par
tizanai kovojo. Jie eidavo į miš
kus (Lietuvoje miškai buvo labai 
dideli), iškasdavo ten slėptuves

ir gyvendavo. Bet po kelių metų 
tokios kovos visi partizanai žuvo 
arba buvo pagauti.

Šiame krašte visi yra laisvi, 
bet žmonės, ypač jaunimas, dar 
vis jieško didesnės laisvės. Jie 
jieško laisvės daryti ką jie nori 
ir šiaušiasi prieš tėvus ir vyres
niuosius, palieka mokyklas, nes 
ten jie jaučiasi suvaržyti. Dėl to 
kaikurie pasidaro hipiais, išbėga 
iš namų ir pradeda vartoti viso
kius narkotikus. Kiti nuo to ir 
žūna. Šitaip jie laisvės neatran
da, nes ne ten jos jieško.

Žmonės negali būti laisvi nuo 
Dievo ir krašto įstatymų. Pa
prastai tie žmonės randa liūdną 
galą. Laisvė yra didelis dalykas, 
bet ne visi moka ja naudotis. Pa
saulis yra pilnas problemų, ir 
laisvės jieškojimas yra viena iš 
jų-

Rima Karosaitė

Ir mes galime 
būti partizanais

Kas yra partizanas? Partiza
nas yra drąsus vyras. Jis yra 
stiprus ir turi stiprią viltį. Jis 
yra pasiryžęs ginti savo kraštą, 
savo tėvynę nuo priešų. Partiza
nas visada pasiruošęs atiduoti 
savo laisvę, kovoti už kitų laisvę.

Taip kovojo ir Lietuvos lais
vės gynėjai partizanai. Jie žino
jo, ką darė, kai nutarė kovoti už 
Lietuvos laisvę prieš rusus. Jie 
žinojo, kiek turės matyti miru
sių draugų, kiek skausmo bus, 
kiek reikės kentėti. Bet aš ma
nau, kad jie taip pat žinojo, 
kaip jausis, kai nugalės rusus ir 
padės sugrąžinti laisvę Lietu
vai...

Visi partizanai, prieš eidami į 
kovą, manė, kad nugalės rusus. 
Jie turbūt bijojo kitaip ir pagal
voti. Aš galiu įsivaizduoti, kaip 
jiem liūdna galėjo būti, kai, gu
lėdami kokiame miške ir lauk
dami puolančių rusų, pagalvoda
vo apie namus ir mylimuosius. 
Ar jie kada nors vėl juos pama
tys? Aš manau, kad šis noras vėl 
matyti namus ir mylimuosius 
stumdavo partizanus vis geriau 
ir stipriau kovoti prieš rusus.

Daug buvo partizanų. Visi pa
galvodavo: ar pasaulis žino, kad 
aš čia kovoju už laisvę? Ar aš 
esu tik vienas iš tūkstančių neži
nomų kareivių? Aš manau, kad 
visi lietuviai žinojo, kąd partiza
nai kovojo už jų laisvę. Ir jeigu 
jie žinojo, kad visi lietuviai apie 
juos galvoja ir su jais kenčia, 
juos tai labai ramino ir jiems da
vė jėgų. Ir mes visi dabar čia, 
Amerikoje, galime būti partiza
nais. Kitokiais partizanais. Mes 
galime skaityti, rašyti, kalbėti ir 
mokytis lietuviškai. Mes šitaip 
galime kovoti už lietuvybę, kaip 
partizanai prieš 25 metus kovo
jo už Lietuvos laisvę.

Vilija Butkytė,
Los Angeles, Kalifornijoj, augš- 
tesniosios lituanistinės klasės 

mokinė

LONDONAS, ONT. šeštadieninė 
mokykla nors savo egzistenciją pra
dėjo 1951 m., oficialiu aktu buvo 
įsteigta 1952 m. kovo 1 d. Tad mo
kykla švenčia šiais metais savo dvi
dešimtmetį. Per tuos 20 metų daug 
mokinių gretų subrendo, Kanados 
universitetus baigė. Nemažai moky
tojų eilių praėjo, bet jos pirmasis mo
kytojas, steigėjas ir vedėjas tebėra 
tas pats kantrusis ir ištvermingasis 
Leonardas Eimantas. Mokykla savo 
sunkiame kelyje ištesėjo tik jo iš
skirtino pasišventimo dėka. Per sun
kiausius jos gyvavimo metus jis bu
vo vienintelis asmuo ja besirūpinąs, 
ją aptarnaująs, nelaukiąs ne tik at
lyginimo, bet ir padėkos žodžio.

Mokyklos steigėjai — mokyt. L. 
Eimantas, talkinamas tuometinės 
bendruomenės apylinkės valdybos na
rio — švietimo ir kultūros vadovo M. 
Chainausko bei kitų, įgalino mokyk
los darbo pradžią Londono YMCA 
patalpose nemokamai gautame kam
baryje, palėpėje. 1952 m. rudenį lie
tuvių draugo prel. Feeney dėka taip 
pat nemokamai leista naudotis viena 
klase šv. Petro kat. parapijos pastato 
rūsyje, kur mokykla išbuvo ligi 1963- 
64 m. pabaigos. 1964 m. mokslo pra
džioje buvo persikelta į savo naujai 
įsteigtos Šiluvos Marijos parapijos 
salę, kur vietos buvo daugiau, bet 
mokymo sąlygos buvo dar gana su
varžytos. nes vienoje patalpoje buvo 
mokomos net trys atskiros grupės. 
Pagaliau 1969 m., jau tėvų komiteto 
rūpesčiu, gautos šviesios modernios 
4 klasės šv. Jono kat. mokykloje. 
Šiuo metu naudojamasi trimis klasė
mis ir sporto sale, kurioje mokomasi 
tautinių šokių.

Ligi 1959 m. vieninteliu mokytoju 
ir vedėju (ir sargu) buvo L. Eiman
tas. Tomis dienomis trūko ne tik suo
lų ir pakankamai šviesos sunkiai gau
toje patalpoje, bet ir mokytojų. Mo
kyklai augant, į jos darbą įsijungė ir 
kiti mokytojai, vėliau jie buvo tal- 
nami mokytojų pagalbininkų iš bu
vusių mokinių tarpo. Tai mokytojai 
— U. Bliskienė, D. ir M. Chainauskai, 
G. Petrauskienė, E. Paulionienė, I. 
Daniliūnienė, pagalbininkės — R. 
Bliskytė, L. ir V. Petrašiūnaitės. Šiais 
metais moko: vedėjas — mokytojas

L. Eimantas, mokyt. V. Gudelis ir 
mokyt. L. Keraitė, šios mokyklos bu
vusioji auklėtinė, Vakarų Ontario 
universiteto studentė. Ji taip pat yra 
apylinkės valdybos narė, dalyvauja 
"Baltijos” ansamblyje, Londono liet, 
studentų klube ir liet, jaunimo kul
tūros klube “Aušra”. Tai tik vienas, 
kad ir neeilinis, konkretus pavyzdys, 
kad šeštadieninė mokykla lietuvybės 
išlaikymui yra sv. 151308135 židinys, 
bendravimo ir mt 5I0 centras.

Naujausias poz vus reiškinys, pa
sitarnaująs visai oš apylinkės bend
ruomenei, yra n akyklos anksčiau 
įsteigta, iš pradžią kukli, dabar pra
plėsta lietuviškų knygų bibliotekėlė. 
1 jos sutvarkymu ir sukatalogavimą 
mokyt. V. Gudelis yra įdėjęs daug 
darbo.

Mokinių redak Jinio kolektyvo re
daguojamas, mokinių leidžiamas ir 
mokyt. L. Keraitds prižiūrimas išeina 
periodinis mokyklos žurnalėlis "Tė
vynės Ateitis”. Londono šeštadieni
nės mokyklos mokinių rašinėliai jau 
antri metai rande i mūsų spaudoje 
— “Tėviškės Žibi tuose”, “Drauge”, 
“Eglutėje”. Tai n .ytojų dėka, kurie 
sugebėjo mokini1, paraginti, kad jie 
stengtųsi rašyti e tesnei visuomenei 
ir matyti savo pastangų vaisių tik
rame laikraštyje.

šios mokykloj mokiniai pasirodo 
Kalėdų eglutės, l /«sario 16 ir Motinos 
Dienos minėjimuose su deklamacijo
mis, vaidinimais, jaunatvišku šokiu ir 
daina. Be to, kvl >.'’mi vietinių Ka
nados organizacl ligoninių, jie 
niekad nepraleid. >gos pasidalin
ti lietuvišku me r palinksminti 
gyvenimo nuskr, sius ar pa
mirštuosius. ,

Londono ir apj neės bendruome
nė linki šiai pagrindinei mūsų lietu
vybės išlaikymo institucijai klestėti 
daugelį metų, nes iš šių jaunųjų ei
lių susilaukia susipratusių narių tiek 
lietuvių bendruomenė, tiek paskiros 
lietuviškos organizacijos ir klubai. 
Mokyklos dvidešimtmečio perspekty
voje L. Eimantas įgyvendino mūsų 
didžiojo poeto - dainiaus Maironio 
žodžius:

Vaikeli, mokinkis,
Lietuviu vadinkis.
Vilties nenustok niekada! P.

Kanados šokėjai džiugino amerikiečius
Tautinių šokių grupė "Gyvataras" sėkmingai koncertavo 

Filadelfijoj ir Niujorke
Daug rengėsi ir ilgai laukė fila- 

delfiečiai ir niujorkiečiai plačiai ži
nomos “Gyvataro” grupės iš Hamil
tono. Laukiamoji valanda atėjo tra
gedijos šešėlyje. Didžiai sujaudino 
pirmoji žinia šeštadienio rytą pasie
kusi Niujorką: “Gyvataras” neatvy
ko, autobusas sudužo ..." Pirmas 
klausimas — kaip keleiviai? Ar yra 
sužeistų, žuvusių? Baisus momentas. 
Atrodo, visi sveiki... Palengvėjo. Po 
kelių valandų sužinojau, kad “Gyva
taras” jau Filadelfijoj ir koncertas 
bus. Aš skubu pas juos, kad sekma
dienį būtumėm Niujorke koncertui.

Lietuvių salė Filadelfijoje paruoš
ta uolių rengėjų — V. Salčiūno, P. 
Vaškio, S. Melniko. Ji laukė svečių 
ir dalyvių. Sunkus darbas ir plana
vimas viską išlygino. Nedidelė scena 
lyg ir padidėjo — šokėjai galėjo at
likti savo programą.

Paskirtu laiku rinkosi jauni ir vy
resnieji pamatyti programos, atvež
tos iš Kanados. Beveik pilna salė su
tiko “Gyvatarą” labai nuoširdžiai. 
Rengėjų vadovas Juozas Lukas pa
sveikino dalyvius ir atvykusius. Kun. 
Stasys Raila, LRK šalpos reikalų ve
dėjas, pradėjo programą susitelkimo 
valandėle už kovojančius, žuvusius už 
tikėjimą ir tėvynę. Pasidžiaugė, kad 
sulaukė kanadiečių su jų vadove G. 
Breichmaniene gyvų ir sveikų, įvy
kus autobuso nelaimei. Lina Verbic- 
kaitė labai tiksliai apibūdino “Gy
vataro” programą. Su pirmaisiais 
akordeono tonais jaunieji šokėjai 
taip pagavo visus dalyvius, kad galė
jai jausti abiejų bendravimą, malonią 
nuotaiką per visą programą. Susikau
pimas ir gausus sutartinis plojimas 
buvo patenkinimo ir įvertinimo ženk
las. Jaunieji šokėjai labai gražiais 
tautiniais drabužiais, grakščiais ju
desiais vis daugiau ir daugiau džiu
gino dalyvius. Žiūrovai nė nepajuto, 
kaip prabėgo dvi valandos.

Ne tik šokėjai džiugino filadelfie- 
čius, bet ir jaunas pianistas Jonas 
Govėdas labai meistriškai skambino. 
Visi jautė jo puikią muziką, nors 
"pavargęs” pianinas nebuvo paslau
gus. Baritonas Jonas Vaškevičius per
davė kiekvienos dainos melodijas ir 
žodžius labai įtikinančiai, paprastai, 
bet jautriai. Gausus plojimas sulau
kė pakartojimo.

Aktorė L. VerbickaitėK išėjusi sce- 
non deklamuoti, susilaukė šilto 
plojimo. Toje nuotaikoje ji iš visos 
širdies padeklamavo “Jūratę ir Kas
tytį”.

Pabaigus programą, “Gyvataras” su 
savo vadove G. Breichmaniene, solis
tu, pianistu, Lina, akordeonistu ir 
technikine vadove L Jokūbyniene pa
sirodė žiūrovams kaip vienetas. Fila- 
delfiečių plojimai, padėkos, valio už
liejo salę. Ta proga taip pat nuo
širdžiai padėkota mons. Juozui Ta- 
darauskui ir Aušros Vartų parapijai 
Hamiltone už globą ir visoms šio jau
nimo šeimoms, įgalinusioms pasigro
žėti “Gyvataru”. Rengėjai išreiškė 
savo padėką gėlių puokšte. Lietuvių

Katalikų Religinė Šalpa dėkojo už 
pasiaukojimą persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje. Jaunieji viską skyrė 
mažiau turintiems. Kilni jaunųjų au
ka. Garbė vadovei ir tėvams.

Pobūvis po koncerto davė gražios 
progos jaunimui ir visiems pabend
rauti. Labai gražiai praėjo susitiki
mai, vaišės. “Gyvataro” dainos, ra
teliai ir filadelfiečių dainos sudarė 
vieną didelę, lietuvišką šeimą. Pažy
mėtina, kad filadelfiečiai visą kon
certą filmavo ir fotografavo.

Rengėjai nusipelnė didžios pagar
bos. Jie vieningai ir daug dirbo, 
kad koncertas būtų sėkmingas. Pa
dėkos užsipelnė pirmininkas Juozas 
Lukas, kuris sėkmingai užsuko ratą, 
surado gerų pagalbininkų, kurie visi 
taip sutartinai dirbo, kad koncertas 
buvo sėkmingas ir naudingas perse
kiojamai Bažnyčiai Lietuvoj. Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa visiems 
dėkoja. Koncertą rengiant talkino: V. 
Salčiūnas, prof. A. Vasio šeima, K. 
čikotas, prof. V. Maciūnas, visi ke
turi šeimos nariai, H. Savickas su 
savo pagalbininkais, Liet. Moterų 
Klubų Federacija, Filadelfijos Klu
bas su pirm. J. Augaityte, P. P. Vaš- 
kiai, T. Gečienė, A. Krušinskas, V. 
Radikas, J. Gaila, A. Juozaitis, V. 
Muraška, J. Skladaitis, P. Melnikie
nė, P. Kazakaitienė, J. Kananavičius, 
A. Jonys, A. Mažeika, A. Uszacki, A. 
Cebatorius. Rengėjai ypatingai dėkin
gi lietuviams kunigams: J. Degučiui, 
K. Sakalauskui, prel. V. Martusevi- 
čiui, K. Batučiui, A. Neverauskui. 
Jie visi talkino savo paraginimais 
žodžiu bažnyčioje ir paskelbdami pa
rapijos biuletenyje. Pasigėrėtinas 
bendradarbiavimas persėki ojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje.

Niujorkiečiai, gausiai susirinkę, 
nuoširdžiai gėrėjosi šokėjų grakš
čiais šokiais, pianisto ir solisto mu
zika. Lina Verbickaitė maloniai nu
teikė klausytojus savo deklamacija 
“Jūratė ir Kastytis”. Dalyviai pa
reiškė, esą ji žavėjo savo menišku 
pranešinėjimu programos ir puikia 
deklamacija. Energingas akordeonis
tas nepaprastai patiko. Girdėta bal
sų, kad jis turėtų pagroti keletą 
dalykų solo. Padėkota ir apdovanota 
gėlėmis. Vadovė G. Breichmaniene 
buvo ypatingai atžymėta kaip tauti
nių šokių šventės vyr. vadovė. Pa
dėkota mons. Juozui Tadarauskui ir 
Aušros Vartų parapijai už globą. Niu
jorkiečiai spėjo pamilti kanadiečius. 
Draugiškai svečius pagerbė niujor- 
kiškės p. Matulaitienės tautinių šokių 
grupė gėlėmis ir linkėjimais. Kon
certas baigtas Lietuvos himnu. Kon
certavusi grupė buvo draugiškai pa
vaišinta, talkinant Olgai Brady ir ke
liom Sv. Onos sodalietėm.

Pažymėtina, kad koncertą padėjo 
organizuoti visos apylinkės lietuvių 
parapijos ir jų kunigai. Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. P. Raugalas 
dalyvavo su parapijos choru ir jo va
dovu, visiems įteikęs po bilietą. Kun. 
A. Matulis, Bayonne, kun. J. Pragul-

Ir aš laukiu Velykų Nuotr.S. Dabkaus

bickas Elizabethe ir kun. V. Dabušis 
Patersone taip pat išplatino daug 
bilietų. Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos v-ba visiems yra dėkinga. K. R.

PADĖKA
Lietuvių Katalikų Religinės Šal

pos valdyba nuoširdžiai dėkoja prel. 
Juozui Tadarauskui, Aušros Vartų 
parapijai Hamiltone už “Gyvataro” 
koncerto Filadelfijoj ir Niujorke glo
bojimą. Ačiū “Gyvataro” vad. Geno
vaitei Breichmanienei, solistui Jonui 
Vaškevičiui, pianistui Jonui Govėdui, 
deklamatorei Linai Verbickaitei, 
akordeonistui Kaziui Deksniui, tech
nikei Irenai Jokubynienei ir visiems- 
visoms šokėjams-šokėjoms. Ypatingas 
ačiū Filadelfijos Lietuvių Rengėjų 
Komitetui, pirm. Juozui Lukui ir il
gai ilgai eilei darbininkų, aukotojų, 
jaunimui ir šeimoms už svečių globą, 
nakvynes, vaišes. Taip pat nuoširdi 
padėka visiems mieliems dalyviams. 
Visų aukos Ir darbas buvo persekio
jamai Bažnyčiai Lietuvoje.

Ačiū niujorkiečiams už talką, bi
lietų platinimą ir už gausų dalyva
vimą. Ypatinga padėka Olgai Brady 
ir visoms Sv. Onos Sodalicijos bend
radarbėms, Kazimierui V.miui ir šei
mai.

Ačiū visoms lietuvių parapijoms ir 
jų dvasios vadovams už visokeriopą 
paramą, asmenišką dalyvavimą.

LKR Šalpos valdyba

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Sulaikyta procesija
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir bailiai virpėjo. Giedojo seni 
medinio tembro balsai. Moterų 
diskantai vedė. Retkarčiais buvo 
girdėti žemi vyrų balsai. Kai rei
kėjo pereiti kelių žingsnių plo
telį, kur žemė buvo pažliugus, 
lyg išryškėjusio intervalo tarps
ny, buvo girdėti pėdų susilieti
mas su purvu.

į vieną gilaus polėkio srovę 
liejosi giesmės refrenai, saulės 
vaiskume besiskleidžią mėlynie
ji smilkyklės kamuoliai, raudo
nai sidabrinis vaikinas ir minia
tiūrinis Kristus, skelbiąs savo 
prisikėlimą. Visi reginio elemen
tai, gimę bažnytėlės šešėliuose, 
rembrandtiškai slinko švieson. 
Kiekviena figūra jungėsi su 
šviesa, skaidrėjo, pilnėjo spalvo
mis.

Skambančios štangos ritmas 
laipsniškais dūžiais kūrė ir judi
no reginį. “Linksma diena mums 
nušvito”, — giedojo seni žmonės 
mediniais balsais, netaisyklingai 
kirčiuodami žodį “nušvito”. 
Raukšlėtuose veiduose dvelkė 
gailus atkaklumas bei nepalauž
tas tikėjimas. Žvilgėdama dviem 
vėliavom ir baldakimu, procesi
ja prakirto šešėlių ir šviesos san
dūrą, kur besistiebdama virpėjo 
kupli pušaitė ...

— Sustoti! — griežtai suriko 
vienas iš stebėtojų, pakėlęs de
šinę ranką, lyg visagalis milici
ninkas judrioj gatvėj. Procesija 
klusniai sustojo. Lyg nukirsta, 
nutilo giesmė. Nutrūko štangos 
garsai. Slogi tyla. Cinktelėjo sce
nų kaitos chronometras. Filmų 
aparato vyras atsilenkė nuo ka
meros akies.

— Čia išbėga protestuojantis 
ateistas, — tarė režisorius. — 
Tasai atsistojo nurodytoje vieto
je. Chronometras cinktelėjo, 
atidarydamas sekančią sceną ...

Lietuvos laisvinimas
PLB VOKIETIJOS TARYBOS 

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
LAISVES REIKALAIS

Apsvarsčiusi Lietuvos laisvės rei
kalą ir turėdama galvoj, kad artėjan
ti Europos saugumo konferencija ap
temdo Lietuvos laisvės perspektyvas, 
PLB Vokietijos taryba savo posėdy 
1972 m. kovo 5 d. nutarė:

1. kviesti Lietuvos laisvei vado
vaujančias organizacijas rodyti dau
giau darnos savo tarpe ir, kad bend
ras laisvinimo darbas būtų sustiprin
tas, įtraukti į jį jaunų išeivijos jė
gų ne vien iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių;

2. priminti PLB valdybai, kad jau 
baigiasi laikas įvykdyti III pasauli
nio lietuvių seimo rezoliuciją, kuria 
jis įpareigojo PLB valdybą tartis su 
VLIKu dėl laisvojo pasaulio lietu
vių aktyvesnio įjungimo į VLIKo va
dovaujamą laisvinimo veiklą;

3. pasiūlyti PLB valdybai išsiderė
ti iš VLIKo tam tikrą atstovų skai
čių, kurį kas penkeri metai rinktų 
pasaulinis lietuvių jaunimo kongre
sas, o pirmą kartą šituos rinkimus 
įvykdytų II-jo pasaulinio lietuvių jau
nimo kongreso delegatai;

4. prašyti VLIKą ir Lietuvos parti
jų atstovybes išeivijoj neprieštarau
ti šitokiam laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo įjungimui į VLIKo organiza
ciją, nors jie ir nepriklausytų Lie
tuvos partijoms arba nebūtų Lietu
vos piliečiai;

5. raginti laisvojo pasaulio lietu
vius organizuoti bado streikus dėl 
Lietuvos laisvės, jei eventualios Eu
ropos saugumo konferencijos darbo
tvarkėj nebūtų numatytas panaikini
mas Molotovo-Ribbentroppo pakto 
slaptųjų protokolų, kuriais remdama
si Sovietų Sąjunga aneksavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklauso
mas respublikas.

PLB VOKIETIJOS TARYBOS 
PREZIDIUMAS

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄSTOJA!

KUO GALIME 
JUMS PADĖTI?

Kas yra "Information Canada" ir kaip galime Jums padėti?

Trumpai sakant, "Information Canada" yra federacinė informacijų agentūra. 
Per savo centrus Otavoje ir kituose penkiuose Kanados miestuose parduodame 
arba skleidžiame tai, ką vyriausybės departamentai išleidžia ir Queen's Printer 
išspausdina.

"Information Canada" yra vieta, kur reikia kreiptis norint gauti betkurį fede
racinės vyriausybės spaudinį.

Kaikurie spaudiniai yra duodami nemokamai. Jei gyvenate Halifakse, Mont- 
realyje, Otavoje, Toronte, Winnipege ar Vankuveryje, galite užeiti į vieną že
miau išvardintų centrų arba rašyti:

Information Canada, Documentation,<

yra šiose vietovėse:

Toronto:
221 Yonge Street 
Winnipeg:
393 Portage Avenue 
Vancouver: Į
714 West Hastings Street
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Information Canada" centrai

Halifax: .,
1735 Barrington Street
Montreal:
1182 St. Catherine Street West
Ottawa: 
171 Slater Street

Information 
Canada



DELHI, Ontario
VEIKLUS TAUTOS FONDO ĮGA

LIOTINIS. Gediminą Rugienį pa
kvietus Delhi apylinkės Tautos Fon
do įgaliotiniu, š.in. Vasario 16 proga 
jo pastangomis surinkta aukų iš ne
didelės Delhi apylinkės lietuvių per 
$800. Tai visų metų didžiausias re
kordas surinktų aukų. G. Rugienis 
nepasitenkino vien tik minėjimo me
tu salėje aukų rinkimu — ir po to 
rinko iš nedalyvavusių minėjime ir 
nevieną aplankė namuose. Tai bend
ro darbo vaisius: įgaliotinio pasiau
kojimo bei aktyvumo ir apylinkės 
lietuvių nuoširdaus duosnumo Lie
tuvos laisvės reikalams. S. J.

TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS 
įvyks balandžio 15, šeštadienį, 7 v.v., 
vengrų salėje, 71 King St. Meninę 
programą atliks Toronto "Varpo" 
choras. Rengia — Delhi šaulių kuo
pa ir Tillsonburgo medžiotojų-žūk- 
lautojų klubas “Vilkas”.

VIETINĖ GIMNAZIJA pagerbė sa
vo gabiuosius mokinius, suruošdama 
jiem ir jų tėvam akademinį banketą 
gimnazijos kavinėje. Apdovanotųjų 
tarpe buvo ir šie studentai lietuviai 
su garbės pažymiais: Rūta Augustina- 
vičiūtė, Renis Lapienis ir Daina Au- 
gaitytė; kandidatai, gavę virš 70%: 
Dana Augustinavičiūtė, Rita Lapieny- 
tė, Dalia Lapienytė, Viktoras Janulis. 
Toj pačioj gimnazijoj žiemos karna

valo karalaite buvo vainikuota Vita
lija Mažeikaitė, o antrąja liko Zuzana 
Andraitytė. Malonu, kad lietuvių jau
nimas yra pirmaujančių skaičiuje!

TABAKO PARDAVIMAS jau artė
ja į pabaigą. Nors šis derlius buvo 
rekordinis ir prisibijota, kad gali viso 
nesupirkti, tačiau šiemet ir kainos 
buvo truputį geresnės, ir atrodo, kad 
viskas bus supirkta. Todėl ir nuotai
kūs apylinkėje giedresnės. Kor.

Miami Beach, Fla.
GRAŽIOMIS DIENOMIS daugiau

sia lietuvių gali sutikti paplūdimyje, 
vad. “Sergautinėj”, prie jūros tilto. 
Daugiausia ten susirenka buv. toron- 
tiečio B. Sergaučio viešbučių gyven

tojai. Sekmadieniais 4 v. Miami 
Beach autobuse girdisi tik lietuvių 
kalba — visi važiuoja j Lithuanian- 
American Citizen Club (12 mylių), 
kur 5 v. būna bendri pietūs, prakal
bos, susipažinimai, šokiai. Tai sena 
klubo tradicija. Kovo 19 buvo susi
rinkę apie 300 lietuvių. Buvo pami
nėtas prieš 6 metus miręs klubo stei
gėjas ir mecenatas Pr. Mockus. Jo 
mirties sukaktis minima kasmet. Klu
bo pirm. J. Gus-Gužauskas nušvietė 
velionies nuopelnus, o F. Kadžius 
paminėjo, kad Pr. Mockaus įnašas 
klubui siekia $40.000. P. Gabrėnas 
pristatė atsikėlusį čia gyventi iš Ko
lumbijos p. Janušką su šeima. Jis ten 
buvęs chorvedžiu, tad planuoja ir 
čia įsteigti chorą. Buv. miškų urėdas

P. Silas surinko BALFui $160, be to, 
parodė “Miami Herald” išleistą Eu
ropos žemėlapį, kuriame nepažymė
tos Lietuvos ribos, prašė klubo na
rius protestuoti. Be pastoviai čia gy
venančių lietuvių, klube sutikau daug 
lietuvių iš Čikagos, Detroito ir Ha
miltono. “Naujų” torontiečių, išsky
rus A. Rinkimų šeimą, daugiau ne
simatė. P. Lelis

Sudbury, Ont.
REKOLEKCIJOS, kurias sėkmin

gai pravedė Manitouwadge klebonas 
kun. Augustinas Sabas, sutraukė 
daug žmonių. Dauguma tautiečiii at
liko savo velykinę pareigą. Šiemet 
lietuvišką kleboniją išlaikė M. A. 
Pranckūnai ir A. V. Jašiūnai. Iš Sud-

būrio kun. Aug. Sabas išvažiavo i 
Sault Ste. Marie tenykščiams lietu
viams rekolekcijų vesti.

ŽINIOS APIE ASMENIS. Kun. St. 
Kulbis, SJ, važiuodamas į Kanados 
vakarus lankyti lietuvių kolonijų, 
buvo sustojęs porai dienų Sudbury. 
V. G. Lumbiai, praleidę žiemos ato
stogas St. Petersburg, Floridoj, drau
ge su grįžtančiais paukščiais, grįžo 
namo gerai pailsėję. Stud. Stasys 
Venckus, okeonologijos studentas, 
anksčiau aplankęs Meksiką, Gvate
malą ir Britų Hondūrą, grįžo iš Flo
ridos. kur mokslinėj ekspedicijoj stu
dijavo jūrų dugno augmeniją. — At
laikytos Mišios už a.a. Jono Jasai
čio vėlę, mirusio Lietuvoj. Mišias už
prašė duktė J. Kulnienė. Krsp.

KANADIEČIAI

Beveik 60.000 vyrų ir moterų iš visų pasaulio šalių 

Galbūt jūs jau gyvenate Kanadoje daugelį metų

k

ir

metai tampa Kanados piliečiais.

galvojate įsigyti Kanados pilietybę?

Jei atitinkate sąlygos, Kanada jus mielai priims. Aplankę viena iš čia minimų pilietybės

teismų, jūs galėsite sužinoti, ar atitinkate sąlygos. Busite maloniai priimtas. Jūsų klau

simai bus atsakyti ir bus pagelbėta užpildyti prašymą. Jei negalite aplankyti šios įstaigos,

rašykite į jums artimiausia pilietybės teismą, ir visos žinios bus jums atsiųstos.
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TORONTO, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mū
sų draugams ir bičiuliams už mums 
suruoštą staigmeną — namų įkurtu
ves ir už brangią dovaną. Ypatinga 
padėka P. R. Tumpoms ir P. P. Re
meikoms, kurie daugiausia prisidėjo 
rūpesčiu ar darbu prie šių įkurtuvių. 
Taip pat didi padėka mūsų par. kle
bonui Tėvui Placidui už tartą svei
kinimo žodį ir pašventinimą namo. 
Nuoširdi lietuviška padėka visiems 
asmenims, kurie prisidėjo prie įkur
tuvių bei aplankė mus. Tai: E. V. 
Abramavičiai, L. Alekna, L J. Bakiai. 
A. Baliukonis, V. A. Balniai, S. A. 
čeponiai, L. A. Dūdos, A. A. Jagėlos, 
S. Kuzmickas, D. L. Laurinavičiai, V. 
J. Laurinavičiai, A. Lemežytė, B. A. 
Matulaičiai, L E. Punkriai, J. J. Ra
sai, V. V. Kasiuliai, V. Rukšys, M. 
Šimanskis, L. V. Stuikiai, B. V. Tum- 
pai, O. Urbonienė, J. Žadavičius, T. 
Z. Zaleskiai, P. Žulys. Liekame vi
siems dėkingi. Jūsų nuoširdumas 
liks mums ilgai neužmirštamas.

Veronika, Petras Seibučiai
PADĖKA

Nors šiais keliais žodžiais noriu pa- 
• dėkoti už tokį gražų priešvestuvinj 

pobūvį. Niekad nepamiršiu Jūsų įdė
to darbo, širdies ir puikių dovanų. 
Pirmiausiai dėkoju savo krikšto ma
mytei p. Aldonai Jankaitienei už pa
aukotą laiką ir nuoširdumą, taip pat 
— visoms rengėjoms: p. p. V. Balsie
nei, B. Barysienei, M. Basalykienei,
A. Biškevičienei, I. čiurlienei, O. 
Dabkienei, D. Fergeron, A. Gudavi- 
čienei, E. Jaškevičienei, O. Jakimavi
čienei, L. Kimsienei, E. Krikščiūnie
nei, M. Kriščiūnienei, E. Mardosie
nei, B. Norkienei, J. Pacevičienei, 
S. Pacevičienei, Z. Stravinskienei, A. 
Sukauskienei, S. Tumosienei, M. Vait
kienei, A. Vaišvilienei, G. Valiūnie- 
nei; jūrų skautėms ir visoms mieloms 
viešnioms už prisidėjimą ir gausų da
lyvavimą. Visas Jūsų parodytas lie
tuviškas pasiaukojantis nuoširdumas 
mano svarbiame gyvenimo žingsnyje 
lydės mane visą gyvenimą.

Ačiū labai. Birutė Žaliauskaitė
PADĖKA

Kai žmogus susergi ar esi nelai
mėje, pamatai draugus ir jų nuošir
dumą. Ligoninėje draugai, bičiuliai 
lankė mane ir stiprino mano viltį pa
sveikti. Grįžęs iš ligoninės, nuošir
džiausiai dėkoju už užuojautas, svei
kinimus, gėles ir dovanas: kun. A. 
Simanavičiui, OFM, kun. J. Staške
vičiui, dr. A. Valadkai, gail. sės. 
Budrienei, sanit. J. Jotautui, rašti
nės tarnautojoms — p.p. Petraitie- 
nei, Mikšienei, KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyriui, KLB 
Toronto apylinkės atstovams, Toron
to medžiotojų klubo "Tauras” atsto
vams, J. Ališauskui, vyr., J. Ališaus
kui, jaun., M. Abromavičiams, A. Aly- 
sams, J. Barakauskams, A. Čeponiui,
B. čeikoms, J. Didžbaliams, A. Dau
kantui, R. Draudvilams, G. Dubaus- 
kienel, L. Gering, M. Galinaičiams, 
J. Inčiūrai, G. Jonynams, M. Jankui, 
E. Jankui, E. Jankui, V. Jankaičiui, 
J. Juodikiui, N. Juknevičiui, A. Jurk- 
šaičiui, S. Kavaliauskams, M. Korne- 
čiukui, V. Kobelskiams, P. Liorencie- 
nei, J. Lukošiūnui, J. Maziliauskams, 
P. Mollins, A. Poliui, J. Račiui, J. 
Sefleriul, O. Standellenci, P. A. Ski- 
landžiūnams, A. Stuikiul, S. Šakiams, 
A. Sukauskams, J. Šimkui, T. Seau- 
čiukui, S. Slakaičiui, P. Styrai, A. 
Tamošaičiui, B. Tamulioniui, T. Užu
piams, A. Ungeičiams, A. Urbonui, A. 
Venckams, E. Wagner. Atskirą nuo
širdžios padėkos žodį tariu savo žmo
nai Mortai, kuri nepraleido nė vienos 
dienos neaplankiusi manęs ligoninė
je, taipgi dukrelei Danutei.

Visiems nuoširdus ačiū —1
A. Adomavičius

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame dr. A. Va

ladkai už rūpinimąsi ir gydymą mū
sų mamytės Petronėlės Prastenienės 
Sv. Juozapo ligoninėje. Taip pat di
delis ačiū kun. kleb. P. Ažubaliui, 
kun. J. Staškevičiui ir Tėvams pran
ciškonams už lankymą. Visiems drau
gams, pažįstamiems ir bičiuliams dė
kojame už lankymą, gėles, dovanas, 
atvirutes. Jūsų visų parodytas nuo
širdumas pasiliks mums neužmiršta
mas.

Morkūnų šeima
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiame 
už suruošimą pobūvio - staigmenos 
mūsų 35 metų vedybų sukakties pro
ga ir už gražias, brangias dovanas. 
Ypatinga padėka iniciatoriams — 
Nijolei su vyru Albinu, Algiui su 
žmona Rūta, Gitui ir visiems dalyva
vusiems: p. p. G. Beresnevičiui, R. A. 
Beresnevičiams, D. A. Beresnevi- 
čiams, O. V. Beresnevičiams, B. B. 
Dlsevičiams, J. Dambrauskui, S. O. 
Dačkams, A. V. Genčiams, J. A. Pe- 
seckams, M. Morkūnienei, N. A. Sli- 
vinskams, J. A. Slivinskams, B. B. 
Tamošiūnams, T. Užupiams, P. J. 
Žaliauskams, B. Vaičekauskienei.

Visuomet dėkingi —
A. B. Beresnevičiai

Citizenship Registration 
National Building, 130 
OTTAWA 4, Ontario

GOVERNMENT OF CANADA /

Branch 
Slater St.

GOUVERNEMENT DU CANADA

Pajieškojimai
Jieškomas Albertas Cicėnas, sūnus 

Justino, gimęs 1919 metais Švenčio
nių apskrityje. Prašoma atsiliepti ar 
pranešti šiuo adresu: Jonas Kriščiū
nas, 78 Dorval Rd., Toronto 9, Ont., 
Canada. Tel. 532-8025.

* Vysk. Karei Skoupy, laiky
tas namų arešte nuo 1953 iki 
1968 m., šiomis dienomis mirė 
Brno mieste, Čekoslovakijoje. 
Jis buvo 86 m. amžiaus.



Didieji dabarties klausimai
Prof. A. Maceinos veikalas, kuriame svarstomos gilios mūsų gyvenimo problemos

Tokia tema parašė prof. dr. 
Antanas Maceina naują veika
lą. Pratartyje autorius pastebi, 
kad esant šiandien daugybei 
klausimų, “esame atsidūrę iš 
tikro sunkiai išpainiojamame 
rezginyje, keliančiame nerimo 
ir kartais net nevilties” (7). Vi
sam tam rezginiui aprėpti ir iš
painioti vieno asmens jėgų yra 
permaža. Todėl autorius pasi
renka šioje knygoje tik tris da
lykus: pasaulio sekuliarizaciją, 
evangelijų numitinimą ir reli
gijos santykį su naujausia evo
liucijos teorija Teilhard de 
Chardin raštuose. Šiuos klausi
mus autorius pavadino “didžiai
siais” ne dėlto, kad jie būtų to
kie pagrindiniai, kaip Dievo bu
vimas, bet todėl, kad jie savo 
pločiu apima ir pačius pagrin
dinius klausimus. “Nuo vieno
kios ar kitokios šių klausimų 
sampratos priklauso ir grindžia
mųjų tikėjimo tiesų likimas”(7).

1. Pasaulio sekuliarizacija
Pasaulio sekuliarizacijoje prof. 

A. Maceina skiria dvi esmiškai 
skirtingas pastangas: pasaulio 
nelaikyti Dievu ir pasaulį su
vokti be Dievo. Pirmoji kryptis 
ir vadinasi tikrąja žodžio pras
me sekuliarizacija, tai reiškia, 
kad pasaulis nėra Dievas, o ant
roji — kad pasaulis yra kilęs 
be Dievo — yra vadinama se
ku! iarizmu.

Pasaulis buvo ir yra laikomas 
Dievu visose primityviose gam
tos religijose. Tiek pagonys, 
tiek stabmeldžiai laiko dievais 
arba gamtos reiškinius, arba 
gamtoje esančius daiktus: dan
gaus kūnus, kalnus, jūras, gy
vulius, paukščius, medžius. Tai 
yra stabmeldiškoji Dievo sam
prata. Objektyviai ji yra klai
dinga, tačiau subjektyviai pa
teisinama. Gamtos religija su
daro religijos išsivystymo isto
rijoje pirmąjį tarpsnį.

Sekuliarizacijos tikslas tad ir 
yra nudievinti gamtą — nelai
kyti Dievu to, kuo jis nėra. O 
tų gamtos religijos liekanų yra 
nė tik pas stabmeldžius, bet 
taip pat ir pas krikščionis bur
tų ir prietarų pavidalais. Todėl 
su pagrindu prof. A. Maceina 
pastebi: .. daugelio krikščio
nių, ypač dvasininkų, pasąmo
nėje vis dar tebegyvenąs prieš* 
abraominis gamtos sakrališku
mas, išganymo istorijoje jau se
niai pralenktas, tačiau pasilikęs 
gamtinėse religijose, is kurių, 
jas krikščioninant, jis perėjo 
kaip atgyvena ir į krikščioniš
kąją sąmonę” (83). Jeigu įvyk
davo gamtos mokslų sankirta su 
Bažnyčios atstovais, tai todėl, 
kad “yra krikščionių, kurie gam
toje regi Dievą — Jo Valią, Jo 
galybę, Jo planą ir todėl nedrįs
ta gamtos daiktų bei reiškinių 
tyrinėti taip, kaip jie būtų tyri
nėjami, nusikratę dievišku ženk- 
liškumu. Jei, šitokį žmonės turi 
kokios nors religinės ar pasau
linės galios, tai jie ir kitiem 
gamtos tyrinėjimą draudžia ar
ba bent kliudo” (83). Tai yra la
bai teisinga autoriaus pastaba.

Stasio Motuzo drožinys, vaizduojąs kelionę j velykinį Prisikėlimą laisvės 
laikais Lietuvoje. Tai vienas iš daugelio autoriaus drožinių

KUN. DR. P. CELIEŠIJUS

Gamtos daiktai bei reiškiniai 
yra ne Dievas, bet tik ženk
lai, arba reikšmenys, nurodą Į 
savo buvimo ir kilmės autorių- 
Dievą. Žmogus mato gamtos 
daiktus ir stebi jos reiškinius. 
Tai yra jo regimybės plotmė. 
Tačiau iš šios regimybes kaip 
ženklo jis nuvokia esant gamtos 
buvimo davėją. “Pasaulis, — sa
ko A. Maceina, — Bažnyčiai vi
sados yra buvęs ir tebėra dau
giau negu gryna regimybė: jis 
buvo ir tebėra ženklas j ana
pus” (51). Taigi, pasaulis ne tik 
būna, bet ir reiškia. Juo dides
nė pasaulio pažanga, juo stipres
nis jo reikšmuo. Bet tik reikš
muo — nedaugiau. “Net ir di
džiausio pasiekęs tobulumo, pa
saulis vistiek pasilieka tik ženk
las į antpasaulinę tikrovę, nie
kad nevirsdamas pačia šia tik
rove” (55). Gamtinėje religijoje 
kaip tik įvyksta tikrovės per
vertinimas. Joje pasaulio regi
mybė sutapatinama su antpasau- 
line tikrove, laikant regimus 
daiktus dievais.

Iš antros gi pusės, pastangos 
pasaulį sekuliarinti nueina į ki
tą kraštutinumą, teigiant, kad 
pasaulis yra ne tik ne Dievas, 
bet ir atsiradęs be Dievo. Mo
derniam žmogui Dievas gamto
je ir istorijoje mirė todėl, kad 
pasaulis nustojo būti reikšme- 
niu. “Nureikšmintas pasaulis yra 
kartu ir nudievintas pasaulis” 
(61).

Antrąjį religijos išsivystymo 
tarpsnį sudaro Izraelio religija. 
Pasirinkęs Izraelio tautą su jos 
istorija, kultūra bei vadovais, 
Dievas tarytum pasitraukė iš 
gamtos, kuri nustojo buvusi 
Viešpaties gyvenviete. Dievas 
nekalba per gamtą kaip regimus 
ženklus. Todėl Mozė uždraudė 
izraelitams gamintis daiktinius 
ženklus, primenančius Dievą. Jis 
yra neregima Jėga, kalbanti ne 
per regimus daiktus, bet nere
gimu būdu betarpiškai į žmogų. 
Dievas, padaręs sandorą su Ab
raomu, tampa Izraelio Dievu, o 
Izraelis — Dievo tauta. Dievas 
savo apsireiškimą išplėtė iš gam
tos į Izraelio tautą. Tuo būdu į 
gamtinės religijos vietą ateina 
istorinė (73), nes Dievas tiesio
giai valdo Izraelio tautą. Ši nau
joji religija įgijo valstybinės re
ligijos pobūdį. Izraelio tautos is
torijos bei kultūros knyga — 
Senasis Testamentas yra sykiu 
ir Dievo apreikštos kalbos kny
ga. Istorinėje religijoje daikto 
vietą užima Dievo žodis. Abrao
mo sąjunga su Dievu buvo kar
tu ir gamtos sekuliarizacija vi
suotine prasme (77).

Tačiau ir Izraelio istorinė re
ligija buvo tik laikinio pobūdžio. 
Po jos ateina trečiasis ir pasku
tinis išganymo istorijoje religi
jos tarpsnis su krikščionybės tu
riniu. Krikščionybės esmė glūdi 
asmeniniame Dievo santykyje su 
žmogumi. Logos kaip antrojo šv. 
Trejybės Asmens įsikūnijimas 
žmogiškoje prigimtyje ir jo gi
mimas yra krikščioniškos religi

jos pagrindas. Jėzus Kristus ta
po naujo žmogaus santykio su 
Dievu išraiška. Krikščionybėje 
tad perkeliamas Dievo santykis 
iš gamtos ir istorijos į Dievo- 
žmogaus asmeninį santykį. 
Krikščionybė, skelbdama, kad 
Dievas gamtoje negyvena, nu- 
sakralina gamtą ir atiduoda ją j 
žmogaus rankas (83). Tuo būdu 
krikščionybė tampa nepaprastu 
pažangos varikliu, o ne mokslo 
stabdžiu, kaip kad daugelis, ne
nusimanydami apie krikščiony
bės esmę, teigia.

Prof. A. Maceina pasaulio se
kuliarizacijos sampratoj suvokia 
ne tik tai, kad pasaulis nėra 
Dievo gyvenvietė ar šventykla, 
bet ir tai, kad pasaulis savo kos
mologine santvarka nieko neby
loja apie Dievą. Kosmologinė 
pasaulio plotmė Dievo atžvilgiu 
nieko nereiškia. “Kas kosmolo
ginius pasaulio reiškinius ar pa
vidalus, — sako prof. A. Ma
ceina, — laiko objektyviais Die
vo ženklais, tas atkrinta arba į 
platonizmą arba į plotinizmą, 
nes tam pasaulis yra arba de
miurgo žiedinys, reiškiąs tam 
tikrą idėją, arba Absoliuto iš- 
plauka, rodanti į savą šaltinį” 
(97). Net ir scholastikų vartotas 
Dievo buvimui įrodyti pasaulio 
tikslingumo argumentas turbūt 
laikomas platonizmo žyme, nes 
autorius teigia: “Viduramžiškas 
pasaulio pergyvenimas esmėje 
buvo platoniškas, nors ir apvilk
tas krikščioniškuoju drabužiu”
(97) . Tačiau iš tolimesnės pasta
bos, kad viduramžių pasaulio 
pergyvenimas, nors ir' atrodė re
ligingas, “esmėje tačiau jis bu
vo senovės atoaidis ir todėl dau
geliu atveju pilnas prietarų” (t. 
p.), galima suvokti, kad prof. A. 
Maceina turi mintyje pasaulio 
santvarką kaip dievybės buvimo 
vietą, nes tik prietaruose gam
tiniai reiškiniai ar įvykiai laiko
mi tiesioginiu dievybės veiki
mu.

Imant gi pasaulį jo buvimo 
atsiradimo prasme, tikriau sa
kant — ontologinėj plotmėj, 
prof. A. Maceina labai stipriai 
pabrėžia, kad tik visatos Kū
rėjas gali pašaukti pasaulį iš 
nebūties buvimam “Dievo kū
rinys pasaulis yra tik ontologi
nėje savo plotmėje, todėl čia jis 
yra nesavarankiškas ir kaip tik 
čia jis yra Viešpaties ženklas”
(98) . Tada išeina, kad pasaulio 
tvarka, tik kaip pasaulio dėsnių 
pradžia, reiškia Kūrėjo buvimą. 
Ontologinėje plotmėje reikšmuo 
galioja, o kosmologinėj — ne.

Šis dviejų plotmių išskyrimas 
yra labai svarbus dalykas. Nu- 
sakralinant arba sekuliarizuo
jant pasaulį kosmologinėje plot
mėje, parodomas modernaus 
žmogaus religinio brendimo 
ženklas. O sekuliarizuojant pa
saulį ontologinėj plotmėj, pa
reiškiama, kad pasaulis yra ki
lęs be Dievo. Pastaroji sampra
ta yra ateistinė.

(Bus daugiau)

NELAIMINGIEJI
Naujas japonų filmas

Iš tiesų filmas pavadintas 
“Dodas *Ka-Den”. Taip trau
kinio judėjimą vadina vienas fil
mo veikėjas, vaizduojantis gar
vežį ir traukinį. Jis prie Budos 
statulėlės meldžiasi, kad motina 
būtų sveikesnė, o motina mel
džia savo vieninteliam sūnui 
daugiau proto.

Direktorius Akira Kurosawa, 
pagal Šugoro Yamamoto rank
raštį, vaizduoja nelaimingųjų pa
saulį, kuris jiems visiems yra vi
sų laimingiausias. Čia garvežiu 
“važiuojantis” džiaugiasi atlikęs 
dienos “tarnybą”, čia valkata su 
mažamečiu sūneliu pasitenkina 
restoranuose gaunamu atlieka
mu maistu Juodu gyvena sena
me be ratų automobilyje, bet 
mintimis stato puikiausius rū
mus, juos nuolat perdažo skir
tingomis spalvomis. Pagaliau 
pristato didelį balkoną, kad sū
nelis turėtų kur žaisti, čia dvie
jų girtuoklių šeimos, kurių pa
grindinis tikslas — išsipagirio
ti, vėl dirbti, vėl. gerti taip, kad 
neatrastų savo lūšnos durų. Čia 
ateina vagis apiplėšti amatinin
ko. Pačiumpa gražią dėžutę, ma
nydamas, kad su pinigais. 
“Psst”, — sulaiko pro duris be
sprunkantį vagį. “Tenai tik ma
no įrankiai. Palauk, aš atnešiu 
pinigų”. Vagis sprunka su atneš
tais pinigais. “Ei, vyre, uždaryk 
duris, juk šalta lauke”, — ra
miai sako vagiui gulėdamas šei
mininkas. Vagis uždaro: “Kitą 
kartą ateik iš priekio”, — šūkte
li vagiui.

čia kitokie nelaimingieji. Visi 
jie gyvena lūšnose, bet kiekvie
nas turi savo gyvenimo tikslą, 
kiekvienas kuria savo laimę be- 
langiuose namiūkščiuose.

Filme daug minties, satvros, 
pašaipos. Ypač tvirti veikėjų 
charakteriai, gyvenantieji sava
me išdidume. Filmas mozaikinio 
poobūdžio. Europiečiams vieto
mis sunkiai suprantamas.

Beržas

Garsiojo prancūzų dailininko Rouault paveikslas “Kristaus galva"

Lietuvos kunigaikščiu vardai ir datos
Atsakymas į P. Lėlio laiškų "Tėviškės Žiburiuose" š.m. 

vasario 24 dienos laidoje
DR. M. ANYSAS

Labai malonu, kad P. Lelis 
mūsų parašytą knygą “Žymios 
lietuvės moterys” taip nuodug
niai skaitė, jog net pastebėjo 
kaikurias smulkmenas, pvz. ke
lias datas, kurios įieatitinka da
toms, sužymėtoms Lietuvių En
ciklopedijoje. Pagal ją, Kęstutis 
miręs metais vėliau, negu mūsų 
veikale. Ir Algirdas miręs metais 
vėliau, negu mūsų veikale. Mes 
savo veikalui datas ėmėm iš se
nų užrašų arba veikalų, o čia da
tos nevisuomet sutinka su enci
klopedijose nurodyk nis. Istori
nius arba quasi ist< liūs veika
lus rašant yra priii datas žy
mėti tas, kurios ra mos isto
riniuose šaltiniuose- rba veika
luose bet ne enciklopedijose. 
Dėl nesvarbumo mes nedarėme 
jokiu tyrinėjimų, kurios datos 
yra tikros.

Kad nevisuomet galima tikėti 
enciklopedijomis, p r i m i n s iu, 
tarp kitko, vieną stambią klaidą 
Lietuvių Enciklopedijos XI to
me, 407 psl. Ten yra atspausdin
tas D. Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio atvaizdas: barzdotas, 
smailu šalmu, šarvu ir su valdo
viniais kailiniais ant pečių. Toks 
Kęstučio atvaizdas yra žinomas 
visoje Lietuvoje. Jis kabėjo net 
Trijų Kunigaikščių kambaryje 
“Metropolyje”, Kaune. Pažiūrė
jus į “Book of History”, Volume 
VIII, Poland and Russia, p. 
3286/87, tarp atvaizduotų 15 se
nosios Rusijos kunigaikščių ma
tosi ir Sviatoslav I, valdęs apie 
964 metus, kuris yra visai pana
šus į mūsų Kęstutį. Atrodo, ne
ginčytinas faktas, kad vienas at
vaizdas yra kopija kito. Kas ją 
padarė? Greičiausiai ne rusai, o 
kuris nors lietuvis istorikas ar
ba aušrininkas. Pamatęs tą port
retą pavadino Kęstučio atvaizdu 
ir paskelbė spaudoje. Iš čia jis 
pateko ir į Lietuvių Enciklopedi
ją-

Pirmame nepriklausomybės 
laikotarpyje Lietuvoje plačiai 
buvo paplitęs Birutės atvaizdas, 
nors jis faktinai neegzistuoja. 
Kuris nors menininkas tą atvaiz
dą paėmė iš vokiečių literatūros, 
kur buvo atvaizduota graži, gana 
jauna moteris, ir pavadino Biru
te. Paštinių atvirukų dar ir šian
dien yra Lietuvoje arba lietuvių 
išeivijoj. Vėliau tas atvaizdas pa
teko ir į mūsų enciklopediją be 
Birutės vardo. Matote, kaip 
Įvyksta.

P. Lelis toliau aiškina, kad 
Vytauto dukters Sofijos pavar
dės rusiškoji versija turi būti 
“Vitovtovna”, bet ne “Vitovdov- 
na”, kaip mūsų veikale parašyta. 
Senuose užrašuose, kur jos pa
vardė minima, ji vadinama taip, 
kaip mes atspausdinome. Tik vė
liau raidė “d" pakeista į raidę 
“t” (pas rusus).

Kyla klausimas, koks buvo jos 
tėvo tikrasis vardas — Vytautas 
ar Vytaudas. Aš linkstu prie pas
kutinės versijos, nes iš tų laikų 
yra žinomi kiti panašūs vardai, 
kaip Gedigaudas, Rumbaudas, iš 
kurių lenkai taip pat padarė Ge- 
digold, Rumbold. Ir Klaipėdos 
krašte turėjome senų laikų pa
vardę Žygaudas.

Pažiūrėkime, kaip Vytaudas 
save vadino. Mes turime puikių 
pavyzdžių iš “Codex Epistolaris 
Vytoldi”. Aš kartosiu tik pavar
des jo Prūsijos ordinui senoviš
kai rašytuose raštuose:

“Wir Alexander alias Vitol- 
dus, 1387; Wir Witowd von Got
tis gnaden, 1390. Jo žmona Ona 
savo duotoje garantijoje dėl sa
vo vyro ištikimybės Jogailai jį 
vadina: Alexandra alias Witow- 
do, 1392. Kitame lotynų kalba 
rašte jis vadinasi: Nos Wytow- 
dus de dei gracia, 1394. Kitur: 
Wir Alexander alias Wytowdus, 
1401; Nos Alexander alias Wyt
owdus, 1403; Wir Alexander 
alias Wytowd, 1404; Alexander 
alias Wytowdus de dei gracia, 
1404; Alexander alias Wytowd, 
1406. Sia forma jis vadinosi iki 
1410 metų, Manau, kad šitie 
pavyzdžiai pakankamai įrodo, 
kad minimasis kunigaikštis savo 
tėvų kalba tikrai vadinosi Wy- 
taudas, o ne Vytautas. Prūsijos 
riterių ordinas tame laikotarpy
je jį be išimties vadino “Herczog 
Wytout”, kartais ir “Wytawt”. 
Šią sutrumpintą formą su galūne 
“t” vėliau perėmė popiežius ir 
kiti lotyniškuose raštuose.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
“Aušros” laikų istorikai taip pat 
klaidingai išvertė ir jo pusbrolio 
vardą, kuris lietuviškai buvo Ja- 
gėla. Iš jo lenkai išvedė Jagello. 
Lietuviai savo Jogailą išvedė iš 
gudiško Jokhailo. Manau, kad 
jau atėjo laikas Lietuvos istori
kams minėtus vardus ištaisyti.

P. Lelis pasigenda Jagėlos se
sers Aleksandros aprašymo. Yra 
žinoma, kad ji buvo protingiau
sia Jagėlos sesuo ir pakartotinai 
maišėsi į Jagėlos santykius su 
Prūsijos ordinu, su kuriuo ji pa
laikė artimus santykius. Lietu- 

' viško patriotizmo ji niekur ne
parodė, todėl jos ir nėra knygo
je tarp žymių lietuvių moterų. 
Taip pat ir Jagėlos ketvirtoji 
žmona Sofija arba Sonka, būda
ma net Vytauto žmonos giminai
tė, rūpinosi tik savo neaiškaus 
tėvo vaikais, stengdamasi juos 
įtvirtinti Lenkijos soste, bet ne 
lietuviškais reikalais. Ir jos nėra 
knygoje.
Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos nr. 1 ir nr. 2, 

1972 m. sausis ir vasaris. Mėnesinis 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Cal. 90029, USA.

William R. Schmalstieg and Anta
nas Klimas, LITHUANIAN ■ ENG
LISH GLOSSARY OF LINGUISTIC 
TERMINOLOGY. Kaina: JAV — $4, 
Kanadoje — $4.50. Išleido 1971 m. 
Pensilvanijos universiteto slavų kal
bų departamentas. Kreiptis: Depart
ment of Slavic Languages, N-438 Bur- 
rowes Building, The Pennsylvania 
State University, University Park, 
Pa. 16802, USA.

Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyvas “Talka” 1971 m. Metinė veik
los apyskaita. “Talkos” adresas: 830 
Main St. East, Hamilton, Ont., Ca
nada.

Kūčios. P. G. paruoštas brošiūrinio 
pobūdžio leidinėlis su kalėdinėmis 
giesmėmis. Išleido Maldos apaštalavi
mo ir Lietuvių katalikių moterų 
draugijos 1971 m. Brazilijoje, Sao 
Paulo mieste. Galima gauti Sv. Ka
zimiero parapijoje, Rua Juatindiba 
20, Pque da Mooca, C. P. 4421, Sao 
Paulo, Brazil.

Kipras Bielinis, GANA TO JUN
GO. Atsiminimų knyga, išleista 1971 
m. Niujorke K. Bielinio ir Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjungos lėšomis. 
Viršelis — Kęstučio Cerkeliūno. 492 
psl. Kaina $5.
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a KULTŪRINĖJE VEIKIOJE
“DRAUGO” ROMANO KONKUR

SO XXI premiją Vaciui Kavaliūnui 
įteikė dienraščio administratorius 
kun. P. Cinikas, MIC. Šios dolerių 
tūkstantinės mecenatai yra S. A. 
Andruliai. Ištrauką iš premijuoto 
romano “Aidai ir šešėliai” skaitė pro
gramos vadovė Kardė Valaitienė. 
Dėmesio centre buvo ne tik rašy
tojas V. Kavaliūnas, bet ir barito
nas Kazys Yakutis, paruošęs plačią 
koncertinę programą. Dainininkas 
yra gimęs Worcestery, Mass., pasi
žymėjęs kaip San Francisco operos 
solistas. Koncertą K. Yakutis pra
dėjo Bacho, Haendelio, Purcell, Do
nizetti, Wagnerio, Mocarto kompo
zicijomis ir operų arijomis. Antro
ji koncerto dalis buvo skirta lietu
vių kompozitorių J. Gruodžio, J. Tai- 
lat-Kelpšos, K. V. Banaičio, VI. Ja- 
kubėno, A. Vanagaičio, St. Šimkaus 
ir M. Petrausko dainoms. VI. Jaku- 
bėno dainą “Kas per visą kelionę ly
dės” sol. K. Yakutis dedikavo bu
vusiam Lietuvos konsului a.a. P. 
Daužvardžiui ir dabartinei garbės 
konsulei J. Daužvardienei, su kuriais 
jį jungia giminystės ryšiai. Plojimų 
banga buvo sutiktas scenon iškvies
tas dainos autorius VI. Jakubėnas. 
Sol. K. Yakučiui akompanavo muz. 
Al. Vasaitis.

KONCERTU SERIJĄ su nauja pro
grama Klevelando Euclid Senior 
High School auditorijoje pradėjo 
Liudo Sagio vadovaujama “Grandi
nėlė”. šokių pynėn šį kartą yra 
įvestas ir pantomiminis elementas. 
Naująją programą sudaro lietuvių 
darbo, vestuvinių papročių šokiai ir 
jaunatviški žaidimai. Plačią koncer
to recenziją dienrašty “Cleveland 
Press” kovo 6 d. paskelbė žurnalis
tas Theodore Andrica. Kovo 18-19 
d. d. “Grandinėlė” turėjo du kon
certus Čikagoje, Marijos Augštesnio- 
sios Mokyklos salėje. Balandžio 9 d. 
jos koncertas rengiamas Detroite. Po 
koncertų JAV lietuviams “Grandinė
lė” šią vasarą aplankys Europos lie
tuvius rugpjūčio 3-21 d.d. Britanijoje 
yra numatyti 2 koncertai, V. Vokie
tijoje — 4, Italijoje — L Koncer
tus Londone organizuoja Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, V. Vokietijoje — 
kun. V. Šarka, Romoje — prel. L. 
Tulaba.

RELIGINES MUZIKOS KONCER
TĄ Bostone, šv. Petro parapijos baž
nyčioje, surengė kompoz. Jeronimas 
Kačinskas, parapijos chorą papildęs 
Arlingtono filharmonijos choru ir 
Berklee muzikos kolegijos kameriniu 
orkestru. Koncerte taipgi dalyvavo 
solistai bosas Benediktas Povilavi- 
čius, tenoras Panfilo Cafarelli ir niu
jorkietis vargonininkas Albinas Priž- 
gintas, baigęs Julliard konservatori
ją magistro laipsniu, gavęs Fullbrigh- 
to stipendiją ir tobulinęsis V. Vo
kietijoje. Su solistais, choru ir orkest
ru buvo atliktas Luigi Cherubini kū
rinys “Requiem”. Trim Wagnerio, 
Stradellos, Verdi giesmėm koncertą 
papildė sol. B. Povilavičius ir sol. P. 
Cafarelli. Vargonininkas A. Prižgin- 
tas atliko tris Bacho, Messiaeno, Lisz- 
to kompozicijas. Niujorko kultūros 
centre gegužės 21 d. bus jo atskiras 
vargonų muzikos koncertas, kuria
me yra sutikęs dalyvauti ir bostonie- 
tis smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas.

KAMERINES MUZIKOS KON
CERTĄ Klevelando Music School 
Settlement turėjo trys lietuviai muzi
kai — smuikininkė Elena Kuprevičiū- 
tė - Bergen iš Columbus, Ohio, kle- 
velandietis pianistas Andrius Kupre
vičius ir violončelistas Algimantas 
Motiekaitis iš Pittsburgo, Pa. Progra
moje buvo J. L. Loeillet, J. Turino. J. 
Gruodžio, C. Saint-Saenso, K. V. Ba
naičio, C. Debussy ir M. Ravelio kom
pozicijos. Koncertą surengė Lietuvių 
Bendruomenės Ohio apygardos jauni
mo sekcija, talkinama Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Klevelando skyriaus 
ir Jaunimo Metų komiteto. Koncerto 
pelnas paskirtas lietuvių jaunimo 
kongresui. Violončelistas Algimantas 
Motiekaitis šią vasarą išvyks į Austra
liją ir Sidnėjaus simfoniniame or
kestre užims pirmojo violončelisto 
vietą.

BUENOS AIRES LIETUVIAI tu
rės du menininktj iš JAV koncertus. 
Sol. Dalios Kučėnienės dainų ir ope
rų arijų koncertą balandžio 23 d. 
Avellanedoje, Aušros Vartų parapi
jos salėje, rengia Argentinos lietu
vių laikraštis “Laikas”. Su Lietuvos 
vyčių ekskursija į Buenos Aires šią 
vasarą atskris sol. Prudencija Bičkie- 
nė, sol. Liudas Stukas, muzikas Al
girdas Kačanauskas ir aktorius Vita
lis Žukauskas. Jų koncertu birželio 
27 d. rūpinasi Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos su
darytas komitetas — A. Ruplėnas, T. 
Aliukas ir P. Gudelevičius.

KURŽEMĖS ARCHYVAS. 1919 m. 
vokiečių kariuomenės iš Jelgavos iš
vežtas Vokietijon, neseniai buvo su
rastas Merzeburgo mieste, R. Vokie
tijoje, ir grąžintas Rygon. Archyve 
yra apie 30.000 dokumentų — XIII- 
XIX š. rašytinių šaltinių, magistratų 
protokolų bei teismų bylų, amatinin
kų įstatų, miestų atskaitomybės kny
gų, mokesčių sąrašų, administracinių 
aktų.

ČIKAGOS AUDITORIUM TEAT
RE liepos 1 d. bus pasaulio lietuvių 
jaunimo II kongresui skirta kompo
zitoriaus Dariaus Lapinsko naujos 
operos “Amadar” premjera. Libreto 
autorius yra Kazys Bradūnas. Numa
toma turėti tik vieną spektaklį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 

mažiesiems žiūrovams sukūrė įdomų 
muzikinį spektaklį, panaudodamas 
R. Skučaitės pjesę “Mergytė jieško 
pasakos” ii- kompoz. V. Ganelino 
magnetofono juoston įrašytą muziką. 
Spektaklį režisavo V. Mikštaitė, api
pavidalino ir pantomimas sukūrė M. 
Tenisonas. Dėmesio centre yra mažų
jų žiūrovų pasmerkimo susilaukianti 
tingi Ragana, vietos nerandantis Vai
duoklis, Mergytė, bitės, šarkos, jon
vabaliai ir medžiai.

VILNIAUS STATYBININKU kul
tūros rūmų moterų choras “Eglė”, 
vadovaujamas Jono Kavaliausko, ir 
vargonininkė Nijolė Trinkūnaitė tu
rėjo sėkmingą koncertą Rygoje, Do
mo koncertinėje salėje. Išvykos prog
ramoje buvo G. Pfeilo, J. Brahmso, 
J. Naujalio—J. Juzeliūno, F. Šopeno, 
F. Šuberto kūriniai, lietuvių liaudies 
dainos ir sutartinės. “Literatūros ir 
Meno” redakcijai atsiųstame padėkos 
laiške latviai rašo: “Mes vėl turėjo
me progą pasiklausyti nuostabių lie
tuvių liaudies dainų ir sutartinių. N. 
Trinkūnaitei, “Eglės” chorui ir jo di
rigentui J. Kavaliauskui nuoširdžiai 
dėkojame.”

FILOLOGIJOS MOKSLU daktaro 
disertaciją “XX amžiaus lietuvių ly
rika iki 1940 m.” apgynė Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros vyr. mokslinis bendra
darbis Vytautas Kubilius, nagrinėjęs 
lietuvių lyrikos stilių raidą. Jo opo
nentais buvo filologijos mokslų dak
tarai — V. Zaborskaitė, L. Gineitis 
ir maskvietis N. Gėjus.

MINSKO “BELARUS" LEIDYKLA 
išleido gudų kalba Salomėjos Nėries 
poezijos rinktinę “Kai žemė bunda”. 
Knyga turi net 13 vertėjų. Įvadinį 
straipsnį apie S. Nėries kūrybą prieš 
mirtį spėjo parašyti A. Venclova.

TBILISY ĮVYKUSIAME Sovietų 
Sąjungos V filmų festivalyje buvo 
paskirtos 29 preipijos, kurių tik dvi 
teko lietuviams: 1 premiją laimėjo 
rež. H. Šablevičiaus ir B. Pajėdienės' 
kino žurnalas "Didysis suartėjimas”, 
H — rež. R. Verbos dokumentinė ki
no apybraiža “šventėn”. Garbės dip
lomo susilaukė rež. Algirdo Aramino 
filme “Maža išpažintis” debiutavęs 
jaunasis panevėžietis Andrius Karka 
už sukurtą Arūno vaidmenį.

LATVIU ŽURNALAS “Zvaigzne" 3 
nr. visą puslapį paskyrė Justino Mar
cinkevičiaus eilėraščiams, kuriuos į 
latvių kalbą išvertė poetė D. Avuoti- 
nia. šiame numeryje taip pat buvo 
paskelbtos A. Sukovskio išverstos 
V. Karaliaus “Ironiškos užuominos”.

G. B. PERGOLESI “STABAT MA
TER” kantatą Vilniaus filharmoni
joje atliko Lietuvos kamerinis or
kestras, Vilniaus profsąjungų kultū
ros rūmų mergaičių choras “Liepai
tės”, operos solistės N. Ambrazaity
tė ir T. Chmieliauskaitė, vargoninin
kas B. Vasiliauskas ir klavesinu gro
jusi V. Dapkutė. Koncerto dirigentu 
buvo S. Sondeckis. Recenzento Regi
manto Gudelio teigimu, geriausiai 
skambėjo kantatos dalys “Fac ut ar- 
deat cor meum”, “Inflamatus", 
“Quando corpus morietur” ir baigmi
nis “Amen”, Jis pataria šios XVIII š. 
kantatos koncertus surengti ir kituo
se Lietuvos miestuose. “Liepaičių” 
chorui vadovauja L. Palinauskaitė ir 
P. Vailionis.

VIRGILIJUS NOREIKA dalyvavo 
Maskvoj surengtuose kompoz. T. 
Chrenikovo koncertuose, Maskvos di
džiajame teatre atliko Alfredo vaid
menį G. Verdi "Traviatoje”, Gorkio 
teatre — Hercogo vaidmenį G. Ver
di operoje “Rigoletto”.

VLADIMIRO PAŠUTOS 1959 m. 
Maskvoj rusų kalba išleistas veika
las “Lietuvos valstybės susidarymas” 
susilaukė lietuviškosios laidos Vilniu
je. Knygą į lietuvių kalbą išvertė 
R. Strazdūnaitė. Pirmoji dalis yra 
skirta Lietuvos ūkiui ir technikai, vi
suomeninių santykių ir politinės san
tvarkos raidai, antroji — Lietuvos 
valstybės stiprėjimui, Didžiajai Ku
nigaikštystei, lietuvių tautos kovai už 
nepriklausomybės išsaugojimą. Leidi
nį papildo žemėlapis ir Lietuvos ku
nigaikščių genealoginė lentelė.

OSAKOS PASAULINES PARO 
DOS diplomus laimėjo du Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinės meno mo
kyklos mokiniai: J. Kaštaunaitė — 
už medžio skulptūrą “Motina su vai
ku” ir S. Kuzma — už medžio skulp
tūrą "Senelis ir anūkas”. Šie kūri
niai buvo išstatyti jaunimo darbų 
parodoje.

MOKYTOJU NAMU turistinis sky
rius surengė vakarą "Vilniaus mies
tas istorijoje, legendoje, poezijoje, 
dainoje ir mūsų dienomis”. Progra- 
mon buvo įtraukti B. Sruogos, V. 
Mozūriūno, S. Stanevičiaus kūriniai, 
senosios Vilniaus krašto dainos ir 
Vilniui skirtos dabartinės kompozici-^ 
jos. Mokytojų choras padainavo K. 
Kavecko “Nerį ir Vilnelę", diriguo
jant pačiam autoriui. Žodį apie Vil
niaus praeitį ir dabartį tarė istorijos 
mokslų dr. J. Jurginis.

SPORTINIU FILMU XXVII tarp 
tautiniame festivalyje Italijoje, Cor
tina d’Ampezzo mieste, pagrindinį 
festivalio prizą “Grand prix” gavo 
sovietai už 11 nusiųstų filmų. Jų tar
pe buvo rež. V. Starošo ir R. Šilinio 
Lietuvos kino studijos filmas apie 
lietuvių lengvosios atletikos proble
mas "Kur karalienės auksas?”, pasi
žymėjęs nemažu originalumu ir lai
mėjęs sidabro medalį. V. Kst.
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JANE — BLOOR, $23,400 prašo
ma kaina. Mūrinis, 5 kambarių 
namas su vieta garažui. Dideli 
kambariai, moderni virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
KINGSWAY, $29,400 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis, vieno 
augšto (bungalow), 5 kambarių 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
vieta garažui.
BLOOR—RUNNYMEDE, $29,900 
prašoma kaina. 8 kambariai per 
du augštus. Mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
modernios virtuvės. Tuojau gali
ma užimti. z 
BABY POINT, 15 metų senumo 
mūrinis, vieno augšto namas 
(bungalow), 5 kambarių. Du ga
ražai, didelis sklypas, įrengtas rū
sys. Namas geroj gatvėj.
HIGH PARK—3-jų m. senumo du

butai po 4 kambarius (duplex). 
Privatus įvažiavimas ir du gara
žai. Vandens šildymo sistema. 
Prašo $10,000 įmokėti. Arti visko.
ROYAL — YORK, 10 kambarių 
dvibutis (duplex) po du miega
muosius ir mažas butukas rūsyje. 
Privatus įvažiavimas ir vieta gara
žams. Prašoma kaina $37,500. 
Viena atvira skola.
ETOBICOKE, 4 miegamųjų vie- 
naaugštis (bungalow) namas su 
pilnai įrengtu rūsiu. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos, 6% % skola. 
Arti susisiekimo.
SWANSEA, 6 kambarių, atskiras 
mūrinis namas su privačiu įvažia
vimu ir garažu. Naujesnės staty
bos namas su pilnai įrengtu rū
siu. Viena atvira skola.

Reikalingi namai pardavimui

B. SAKALAS. Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos: MOKA:
Pirmad. .10-3
Antrad....... 10 - 3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtad 10-3

už term. indėP'JS 2 metam 6'/i %
už term, indėlius I metam 6Vi%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %

ir 4.30-7
Penktad. 10-3

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

už depozitus-čekių s-tas 5'/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 
nekiln. turto — iki $50.000

8/2%
8/4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000
ir asmeninių paskolą — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą., telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS 
REAL ESTATE LTD. 

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
HIGH PARK — BLOOR, High Park gatvė, šešių butų gražus namas. 
Visą laiką išnuomotas, geros pajamos. Įmokėti apie $25.000. Viena 
atvira skola 10-čiai metų.
MIDLAND — PENETANG, 35 akrai žemės, 7 kambarių mūrinis na
mas. Puiki vieta, tik viena mylia nuo Georgian Bay ežero. Graži 
vieta žiemą ir vasara. Įmokėti tik $5.000. Prašo $19.900.
BLOOR ST. WEST, prie naujųjų Toronto Lietuvių Namų, graži krau
tuvė, tinkama betkokiam verslui, du butai: — 3 ir 5 kambarių, dvi
gubas garažas. Įmookėti apie $10—15.000. Namas be skolų.
JANE — BABY POINT, naujos statybos moderniškai įrengtas šešių 
kambarių namas. Ekstra kambarys rūsyje. Privatus įvažiavimas, 
garažas. Įmokėti $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA AVE, prie Alhambra gatvės, arti Toronto 
Lietuvių Namų, 8 kambarių mūrinis namas. Naujas šildymas, 2 prau
syklos, garažas. Namas be skolų. Įmokėti apie $10.000.
BURNHAMTHORPE — 27 HVVY, naujos statybos gražus 6 kambarių 
vienaaugštis. Puiki vieta, geras susisiekimas, arti mokyklų. Įmo
kėti apie $8.000.
RUNNYMEDE — BLOOR, Swansea rajone 6 kambarių mūrinis, atski
ras namas. Privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Namas be sko
lų. Įmokėti apie $10.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS VISUR
Tarptautinės moterų džiudo imty

nės įvyko Belgrade. Dalyvavo 55 im- 
tynininkės ir 11 komandų iš įvai
rių Europos kraštų. Pirmą vietą lai
mėjo V. Vokietijos atstovės. Arti
miausiu laiku numatoma surengti 
pirmąsias džiudo Europos moterų pir
menybes.

Europos futbolo varžybose taurei 
laimėti 4 stipriausios komandos pa
teko į pusbaigmį. Tai Glasgovo Cel
tics, Milano Inter, Portugalijos Be- 
nefica ir Amsterdamo Ajax. Visos 
šitos komandos yra anksčiau buvusios 
Europos meisteriais. Jau ištraukti 
burtai pusbaigminiams žaidimams. 
Celtics žais prieš Inter, ir Benefica 
susitiks su Ajax. Šios taurės varžy
bos yra vienos svarbiausių Euro
poje. ir jų nugalėtojas varžysis su 
P. Amerikos meisteriu dėl pasaulio 
meisterystės.

SPORTAS LIETUVOJE
Europos uždarų patalpų lengvosios 

atletikos pirmenybėse Grenoblyje vil
nietis Kęstutis Sapka laimėjo antrą 
vietą. Jis peršoko 2.22 m. Pirmą vie
tą laimėjo vengras I. Major, peršokęs 
2.24 m. Šiose pirmenybėse daugiau
sia pergalių iškovojo R. Vokietija, 
palikusi Sov. Sąjungą antroje vie
toje.

Tarptautinis moterų stalo teniso 
turnyras įvyko Rusėje, Bulgarijoje. 
Dalyvavo ir Lietuvos komanda. Lie
tuvaitės komandinėse varžybdse lai
mėjo III v., tačiau Asta Giedraitytė 
tapo šio turnyro nugalėtoja.

Antrasis krepšinio pirmenybių ra
tas pasibaigė. Kauno Žalgiris šį ratą 
užbaigė aštuntuoju. Pirmenybėse da
lyvauja 10 komandų.

Sunkumų kilnojimo pirmenybėse 
Klaipėdoje pasiekti keli Lietuvos re
kordai. Pussunkiasvoris vilnietis Sa
vickis išspaudė 160,5 kg ii- 3 kg. vir
šijo seną rekordą. Sunkiasvoris klai
pėdietis A. Eidukas išspaudė 190 
kg. ir išstūmė 194 kg. Abu yra nauji 
Lietuvos rekordai.

Moksleivių lengvosios atletikos 
rungtynėse Rygoje šalia Pabaltijo 
lengvaatlečių dalyvavo ir gruzinai. 
Komandinėse varžybose II vietą lai
mėjo Lietuvos moksleiviai.

KANADOS SPORTO 
APYGARDA

Kanados sporto apygardos stalo 
teniso ir šachmatų pirmenybės įvy
ko kovo 25 d. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėse. Pirmenybės nepasi
žymėjo nei dalyvių, nei žiūrovų skai
čiumi.

Stalo tenise suaugusių A grupė
je nugalėtoja tapo E. Sabaliauskaitė- 
Simerl, kuri specialiame peržaidime 
nugalėjo O. Rautinš. Suaugusių B 
grupėje dalyvavo 7 žaidėjai. Laimė
toju liko Alinis Kuolas. Suaugusių- 
senjorų grupės nugalėtoju tapo Aloy
zas Kuolas, o jaunių klasės laimėto
ju tapo Romas žabas. Antra vieta 
teko Aldonai Plučaitei. Dėl žaidėjų 
stokos moterų bei dvejetų varžybų 
nebuvo. Apygardos komitetas dėkoja 
S. Krašauskui ir Aloyzui Kuolui už 
stalo teniso pirmenybių pravedimą.

Šachmatų varžybose dalyvavo nau
jojo Hamiltono lietuvių šachmati
ninku klubo atstovai (L. Koperskis, 
A. Tėvelis, V. Leparskas. A. Matu
lienė) ir Toronto Aušra (V. Petraus
kas, V. Genčius, S. Ramanauskas ir

mėje pralaimėjo amerikietei Hicks. 
Violeta buvo šių pirmenybių favo
rite. ir ši; pralaimėjimas buvo ne
tikėtas. Ji kovojo su stipria ir šio 
laimėjimo verta priešininke. Violeta 
iš viso yra buvusi 3 kartus JAV 
meistere. Pirmą meisterystę ji lai
mėjo būdama 14 metų. Ir dabar ji 
žada šią meisterystę atkovoti. Vio
letai geriau sekėsi kitose varžybose: 
ji laimėjo moterų dvejeto ir miš
raus dvejeto varžybas.

Krepšinio treniruotės pirmadienį, 
balandžio 3, Prisikėlimo salėje ne
bus.

Golfininkų susirinkimas numato
mas balandžio 9 d.

Mūsų rėmėjui — B. Maskeliūno 
draudos ištaigai nuoširdžiai dėkoja
me. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Klubo valdybos posėdis — balan
džio 5 d., 7 v.v., parapijos patalpose.

Krepšinio sezono metu klubas da
lyvavo įvairiose lygose su 9 koman
dom. Treneriai atliko didelį darbą, 
kuris apėmė ne tik komandos priežiū
rą žaidimo metu, bet ir nuvežimą ir 
parvežimą iš rungtynių bei dalyvavi
mą salėje treniruočių metu. Klubo 
valdyba taria nuoširdžiausią ačiū K. 
Sapočkinui už moterų komandos tre
niravimą, A. Stonkui — vyrų, A. Ža
liauskui — jaunių A CYO ir BC ly
gose, A. Chvedukui — jaunių B, J. 
Grigoniui — jaunių C ir K. Grigai
čiui už jaunių D treniravimą. A. Stuo- 
piui, kuris vienas tvarkė net tris 
mergaičių komandas, priklauso ypa
tinga padėka.

Bilietus į klubo rengiamą linksma- 
vakarj, balandžio 29 d. mažojoj pa
rapijos salėje, galima gauti pas V. 
Simonaitį ir H. Chveduką.

stalo teniso ir šachmatų komandomis. 
Moterų, mergaičių A ir vyrų B ko
mandų dalyvavimas dar neaiškus.

S. Amerikos atvirame stalo teni
so turnyre Niujorke, kur dalyvavo 
virš 700 sportininkų. Aušros žaidė
jai, vadovaujami J. Klevino, vėl pa
sirodė labai gerai. Paulius Klevinas 
laimėjo I v. 17 m. ir 15 m. grupėse. 
Tai pirmas įvykis, kad Paulius, bū
damas tik 14 metų, šiame turnyre lai
mėtų 2 čempijonatus. Birutė Plu- 
čaitė taip pat žaidė puikiai ir par
sivežė 13 m. grupės čempijonatą.

Golfo sezono atidarymo turnyrą 
rengia Aušros klubas gegužės pra
džioj.

Didįjį Ketvirtadienį ir po Velykų 
pirmadienį salėj treniruočių nebus.

HAMILTONO KOVAS
Jauniai A CYO lygoje laimėjo 

prieš St. Peter a. Paul 78:39. žaidė: 
R. Tirilis 18, V. Stukas 17, A. Ston
kus 16, A. Šeštokas 16, J. Trumpic- 
kas 11, M. Gudinskas. Sekančios pus- 
baigminės rungtynės įvyks balandžio 
6 d., baigminės — penktadienį, ba
landžio 7 d.. Bishop Ryan mokykloje.

Jauniai B žaidė dvejas draugiškas 
rungtynes su Canadian Martyrs pa
rapijos rinktine. Pirmąsias pralai
mėjo 62:54, antrąsias laimėjo 28:27. 
Abiejose rungtynėse žaidė: A. Gra
jauskas 44, E. Navickas 12, T. K. 
Čerškus 6, L. Kairys 10, R. Trumpic- 
kas 4, P. Banevičius 4, B. Zubas 2, 
Stungevičius 2, P. Gutauskas 1, V. 
Gedrimas.

Mergaitės A miesto lygoje baigmi
nėse rungtynėse netikėtai pralaimė
jo Glandale komandai. Ateičiai pa
moka: norint laimėti, reikia lankyti 
treniruotes. A. G.

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

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

BLOOR — DUNDAS, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, dvigubas garažas, arti požeminio bei krautuvių. Prašoma 
$30,900. Viena atvira skola.
RONCESVALLES AVĖ., moderni vyrų drabužių krautuvė, galima 
pirkti su pastatu ar be jo. Prašoma kaina už verslą $8,500. Puiki 
vieta, gerai išvystytas verslas.
BLOOR — SIX POINT, gražus 3 miegamųjų atskiras namas, puiki 
moderni virtuvė, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, didžiulis sklypas; prašoma kaina $31.900; nedideli mokes
čiai, arti susisiekimo bei krautuvių.
BLOOR — INDIAN ROAD, 6 kambarių mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gražus viduje; kartu parduodama su ekstra sklypu šalia, 
maždaug 102 pėdų fronto; apie $10.000 įmokėti nuosavybė neturi 
skolų.
TRIBUTIS — VAKARUOSE, 17 kambarių, maždaug 10 metų senu
mo, gražus, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos į metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė į Britų Columbia. Turi būti parduotas.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

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

B. Genčius). Keturių lentų koman
dinį žaidimą laimėjo aušriečiai 3%: 
*4. Apygardos komitetas dėkoja V.
Gončiui už pirmenybių surengimą ir 
p.p. V. Petrauskienei ir A. Genčiuvie- 
nei už skanių užkandžių paruošimą
visiems dalyviams. KSA Komitetas

lietuvio savininko vaistinė

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

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

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • __ —

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- izyr v CIRDAIISKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus ' _______________

1576 Bloor St, West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W„ Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4;Ont Tel. 534-7525

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

BLAAR — DUFFERIN, $5,000 įmokėti, 6 kambariai per 2 augštus, 
užpakalinis įvažiavimas. Prašoma kaina $22,000.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10,000 įmokėti mūrinis, atskiras, 8 kam
bariai per 2 augštus.
ROYAL YORK — DUNDAS, $8,000 įmokėti, mūrinis, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas. Prašoma — $35,900. 
PRIE 26 KELIO arti WASAGOS 2 AKRAI ŽEMES ir 8 kambarių mū
rinis namas. Prašo $10.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Antanas Kasperavičius, ledo ritulio žaidėjas Edinontonc, Altą. Nuotr. A. D.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
SYz% ui depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6 % % už 1 m. term. dep. 
6!6% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8/4% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos 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 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Ateitininkų žinios
Adoracijos tvarka Prisikėlimo

šventovėje: jaunesniosios mergaitės
— D. Penktadienį, 4-5 v., studentai
— D. Penktad., 5-5.30 v., sendrau
giai — D. Penktad. 6.30-7.30 v., jau-

VYČIO ŽINIOS
nesnieji berniukai — D. Šeštadienį 
4-5 v., vyr. moksleiviai — D. Seštad.

V. Nešukailytė neseniai įvykusių 
JAV stalo teniso pirmenybių baig-

5-6 v. Būrelių vadovai ir valdybos 
yra prašomi pasirūpinti, kad paskir-

Kaziuko mugėje Toronte: pardavinėja loterijos bilietus Nuotr. B. Tarvydo

RALPH GOLDMAN REALTY LTD., 
tel. 488-1151,

tarpininkauja prekybos bei pramonės nuosavybių 

ir žemės pardavime.

Algis Žaliauskas, B.A., namų tel. 769-9622.

tomis valandomis visi atvyktų ado
racijai.

Tėvų komiteto organizuojama lo
terija įvyks balandžio 16 d. ateiti
ninkų šventės metu. Visi, kurie yra 
paėmę platinimui loterijos bilietų 
knygutes, prašomi kuo greičiausiai 
juos išplatinti ir grąžinti būrelių va
dovams.

Kristaus Prisikėlimo šventės pro
ga sveikiname visus ateitininkus ir 
tėvus, linkime, kad kiekvieno širdy
se prisikėlimas kartotųsi kasdien. 
Velykos yra tik prisiminimas isto
rinio įvykio, tačiau mūsų šūkis “Vi
sa atnaujinti Kristuje" įpareigoja 
mus tą prisikėlimą ne tik prisiminti, 
bet ir išgyventi kiekvieną dieną sa
voje aplinkoje. Tegu būna mums 
visiems šios Velykos džiaugsmo šven
tė!

Skautų veikla
• Išgyvendami kasmet pasikarto

jantį Prisikėlimo džiaugsmą, “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų skautai-tės, 
vadovai-vės sveikina tėvelius, rėmė
jus, visas seses, visus brolius plačiai 
išsklidusius pasaulyje, linkėdami ryž
tis dar uoliaiu tarnauti Dievui, tėvy
nei ir artimui.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai Švenčiausiojo adoracijoje daly
vauja šį šeštadienį organizuotai lie
tuvių parapijose jiems paskirtu laiku.

• Kovo 20 d. vyr. skaučių ir sk. 
vyčių priešvelykinio susitelkimo suei
goje Lietuvių Vaikų Namuose sese
lė ps. Igne pritaikytu pašnekesiu 
perdavė krikščionies žmogaus užda
vinius gyvenime. Po sueigos buvo 
vaišės. Sesės ir broliai dėkoja sese
lei už sueigą.

• Įvairių dydžių uniforminių marš
kinių skautams galima gauti pas tunt. 
P. Butėną. Skambinti tel. 769-1489.

• Kaziuko mugės vienetų loteri
jose laimėjo: Al. Dūda, D. Petkutė, 
VI. Germanavičius, dr. J. Yčas, St. 
Dabkus, p. Styra, A. Kalendra ir p. 
Maniuška. Už loterijų fantus dr-vės 
dėkoja Al. Dūdai, p. Gataveckienei, 
L. Sendžikienei, p.p. Totoraičiams, 
Petkams, Endzinienei.

C. S.

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
WESTON RD., $1,500 įmokėti, plytinis namas, 6 kambarių, šoninis 
įvažiavimas, garažas, naujai išdekoruotas, 13 metų atviras mortgičius. 
Prašoma kaina $19.900.
BLOOR — OSS1NGTON, $10,000 įmokėti, pirmą kartą parduodamas, 
atskiras, plytinis namas, 10 šviesių kambarių, privažiavimas, šildo
mas alyva, 1 mortgičius.
DOVERCOURT — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytų, 14 kambarių tribu- 
tis (triplex), šiltu vandeniu šildomas, dvigubas garažas, vienas mort
gičius.
INDIAN RD. — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytinis, dviejų augštų na
mas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas, poilsio 
kambarys.
YONGE — BROOKDALE, $6,000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow), 
5 kambariai ir 2 užbaigti kambariai rūsyje, nauja šildymo krosnis, 
šoninis įvažiavimas.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių (vairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

■r, < EUROPE

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

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
spaudiniai
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Čikagos lietuviu horizonte
------  Vladas Ramojus ,____

PEDAGOGO MIRTIS
Šeštadienio, kovo 18, vakare sku

bėjau į lietuviškąjį Marquette Parką, 
kur Marijos Augšt. Mokyklos salėje 
vyko Klevelando “Grandinėlės” kon- 
cerio premjera Lietuvių Fondo de
šimtmečiui atžymėti. Pataikiau į per
traukos metą. Vienas pirmųjų sutik
tųjų buvo "Akiračių” redakcinio šta
bo narys K. Drunga. Bandžiau su juo 
diskutuoti “Akiračių” taip karštai 
peršamą išeivijos lietuvių studentų 
siuntimo į Vilniaus universitetą stu
dijuoti lituanistikos mintį. Kai pri
miniau, kad mūsiškis Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas Čikagoje taip 
pat lituanistikos srityje atlieka reikš
mingą darbą, K. Drunga prasitarė: 
“Matai, Domo Veličkos jau nebėra. 
Kas jį dabar pavaduos?" Žinia apie 
mokyt. D. Veličkos mirtį (mirė šir
dies smūgio ištiktas) man, ką tik iš 
vidurmiesčio grįžusiam, buvo tarsi 
perkūno trenksmas. Su skaudančia 
širdimi tą žinią kovo 18 d. rytą pasi
tiko plačioji Čikagos visuomenė, o 
ypač būriai mūsų jaunimo, kurie yra 
baigę Čikagos Augšt. Lit. mokyklą 
arba lankę Pedagoginį Institutą. Juk 
mokyt. D. Velička Čikagos Augšt. Lit. 
mokyklai pašventė beveik visą savo 
laisvalaikį, joje mokytojaudamas nuo 
1951 m. iki mirties. 1958 m. įsteigus 
Pedagoginį Lituanistikos Institutą, 
jis visa širdimi įsijungė į jo darbą. 
Nuo 1961 m. iki mirties jis, kaip di
rektorius, vadovavo PLI, pašventęs 
labai daug laiko ne tik administra
ciniam darbui, bet ir skaitybos ruo
šimui, programos sudarymui, studen
tų globai ir pan. Šalia tų pareigų, 
jis buvo puikus akademijų organiza
torius. kurių metu buvo paminėtas 
nevienas senesniųjų mūsų rašytojų, 
plačiajai visuomenei pristatant PLI 
išleistus jų veikalus.

Atsisveikinimo su velioniu metu, 
kuriam vadovavo buvęs a.a. D. Ve
ličkos studijų draugas ir to paties 
instituto lektorius A. Dundulis, prof. 
A. Salys savo trumpame laiške ve
lionį pavadino pilkuoju didvyriu, šis 
enitetas a.a. mokyt. D. Veličkai la
biausiai tiko. Jo niekas nematė pa
raduose, garbės tribūnose (išskyrus 
mokyklos šventes), baliuose, bendrų 
švenčių ar minėjimų priešakinėse 
eilėse. Jis visą laisvalaikį, o paskuti
niais keliais mėnesiais, pasitraukęs į 
pensiją iš tiesioginio darbo, ir visą 
turimą laiką skyrė tam, kad lietuvių 
jaunuoliai išeivijoje neišaugtų anal
fabetais, kad jie kiek galint geriau 
išmoktų lietuviškąjį raštą ir tėvų 
kalbą.

Tik prieš kelias savaites LŽS cv 
turėjo pasitarima su mokvt. D. Ve
lička dėl dr. P. Daužvardžio stipen
dijų fondo. Jis su nuostabią logika 
dėstė savo mintis, kaip geriau pa
skatinti jaunimą lietuviškai rašvti ir 
dalį jo paruošti lietuvių spaudos 
bendradarbiais. Jo svarios mintys 
bus įrėmintos ruošiamuose fondo įs
tatuose, o įstatus patvirtinus, bus 
vykdomos gyvenime. Deja, mokyt. D. 
Velička nebepristatys kandidatų sti
pendijoms, nebepristatvs PLI moki
niu raštų, kad juos išsiuntinėtumėm 
lietuvių spaudai. Tai teks padaryti 
jau kitiems.

JAUNIMAS PROCESIJOJ
Taip jau įprasta, kai miršta didelis

BALIO MASKELIŪNO 
□RAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

NUO L 0 S N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Toip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 1 93A svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvoirių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.
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 r> pv 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TORONTO 3, Ontario 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

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

politikas ar visuomenininkas, laido
tuvės būna neeilinės. D. Veličkos, 
kaip tyliosios darbo pelės arba pilko
jo didvyrio vardas gyvenime, regis, 
nebuvo populiariųjų tarpe. Retai ka
da jį užtikdavom spaudoje, kur iš
skaičiuojami daugelio gal ir netaip 
svarbūs nuopelnai. Bet kad lietuvių 
visuomenei, o ypač augančiam jau
nimui, kartais tikrai dideli yra ir 
tylieji, parodė a.a. mokyt. D. Velič
kos šermenys ir laidotuvės. Atsisvei
kinimo valandoje A. Petkaus koply
čioje suaugusiųjų minioje matėsi 
daug gražaus jaunimo, kaikurios mer
gaitės vilkėjo tautiniais drabužiais. 
Antradienio, kovo 21, rytą pats di
džiulės Marquette Parko lietuvių pa
rapijos klebonas knn. A. Zakaraus
kas, dalyvaujant vysk. V. Blizgiui, 
lietuvių jėzuitų atstovams, PLI lek
toriams, dideliam būriui visuomenės 
ir ypač gausiam būriui studijuojan
čio jaunimo, — mirusio pedagogo 
palaikus iš koplyčios nulydėjo į baž
nyčią, ten atlaikė gedulingas giedoti
nes Mišias, pasakė pamokslą ir nuly
dėjo j Šv. Kazimiero kapines. Po li
turginių apeigų, atliktų karstą padė
jus ant duobės, sugiedota “Marija Ma
rija” ir Lietuvos himnas. Mokyt. A. 
Dundulis ant karsto užbėrė žemių iš 
Vilniaus.

Malonų įspūdį darė ir tai, kad pas
kutinėje mokyt. D. Veliškos žemiško
je kelionėje į amžino poilsio vietą 
jaunimas, lyg susitaręs, niekur nepra
tarė angliško žodžio, visą laiką tarp 
savęs ir su kitais kalbėjosi tik lie
tuviškai. Jei tai ir ateityje jie steng
sis daryti, mokyt. D. Veličkos žemiš
ka kelionė, ypač jo darbai išeivijoje, 
liks dar giliau prasmingi.

Su mokyt. D. Velička prieš kelio
lika dienų buvome suplanavę pateik
ti originalios medžiagos “Tėviškės Ži
buriams” apie PLI darbus, ypač mon
tažą instituto studentų rašinių, ap
tarti vieną rinitą instituto studentės 
parašytą studiją apie Lietuvos parti
zanus. Deja, planus nutraukė mirtis.

“GRANDINĖLES” KONCERTAI
Planuodamas šią apžvalgą, tikėjau

si, kad ji pagrinde bus skirta “Gran
dinėlės” koncertų įspūdžiams. Neti
kėtai pasisukusi mirtis ir pasiėmusi 
neeilinį lietuvį planą pakeitė. Sunku 
berašyti apie lietuvišką šokį po ne
krologinių eilučių. Antra vertus, 
“Grandinėlės” koncertai (mačiau 
premjerą) padarė tokį gilų įspūdį, 
kad netaip lengva ir nuotaikas iš
reikšti. Daugumos žiūrovų nuomone, 
L. Sagio vadovaujama Kleyelando 
“Grandinėlė” šoka kitaip, negu kitos 
taut, šokių grupės. Jų abu koncertus 
Čikagoje lydėjo ilgos bei šiltos ova
cijos, abu koncertai praėjo su gra
žiu ir tikru pasisekimu. Taut, šokių 
specialistų, kurie spaudoje tars au
tentišką žodį, mažai turime. Mėgėjo 
nuomone, “Grandinėlė” Čikagoje pa
rodė tikrai kristalinį meną. Todėl ne 
be reikalo po IV taut, šokių šventės 
Čikagoje “Grandinėlės" laukia re
prezentacinės gastrolės Europoje ir 
kiti užmojai. Turbūt dėlto ir Lie
tuvių Fondo vadovai, minėdami Fon
do dešimtmetį, programai atlikti pa
sirinko tą grupę, kuri ne tik rengė
jų, bet ir daugelio nuomone šiuo 
metu yra pati originaliausia taut, šo
kių srityje.

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

Didžiausios ir gražiausios europietiško* mėsos ir skanėstų krautuvės. 
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

:=„tip-topMĘATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL
Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

SKAITY1WI PASISAKO
LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 

ATVEIKSMINIMAS
Pik. K. Škirpa 18. VIII. 71 pasiun

tė "Sėjos” red. tuo klausimu savo 
paskaitos tekstą, prašydamas atkreip
ti dėmesį j pasakymą, “jog Lietu
vos Laik. Vyriausybės atveiksminimo 
žygio pravedimas yra laikytinas pa
grindine užduotimi ir didžiąja par
eiga mūsų politikos veiksnių ir Lie
tuvos diplomatijos, kiek jos iki šiol 
dar išliko.” Iš savo pusės jis pada
ręs visa, kas jam buvo įmanoma, mi
nėtam svarbiam klausimui iškelti 
JAV Valstybės Departamente. Atitin
kamų raštų nuorašus, reikalaujan
čius diplomatinės diskrecijos, auto
rius pateikęs mūsų politikos veiks
niams pilnam jų orientavimui, kad 
galėtų daryti tolimesnius žygius. “Sė
jos” red. 4 nr. atsakė: negalime pa
sinaudoti gerb. K. Škirpos paskaita 
dėl šių priežasčių: 1. Prieš pradėda
mas akciją 1941 m. laikinajai Lie
tuvos vyriausybei atveiksminti gerb. 
K. Škirpa privalėjo pirmoje eilėje 
išklausyti nuomonę šios vyriausybės 
buvusiųjų narių — J. Brazaičio,, M. 
Mackevičiaus, J. Matulionio, A. No- 
vickio, dr. J. Pajaujo, Pr. Vainaus
ko bei kitų ir tik jų daugumai tei
giamai pasisakius galėjo kreiptis į 
VLIKą, ALTą ir diplomatinę tarnybą 
pritarimo šiuo svarbiuoju reikalu. 
Šios procedūros neatlikęs ir negavęs 
savo žygiams minėtų veiksnių palai
minimo, jokiu būdu negalėjo pradė
ti betkokią akciją, ypač negalėjo be
tarpiškai kreiptis į svetimųjų valsty
bių įstaigas. 2. Laikinoji vyriausybė 
savo veikimą nutraukė 1941 m. rug
pjūčio 5 d. Trisdešimt metų nevei
kusios vyriausybės darbus atliko ki
ti veiksniai. Nesamą vyriausybę at
veiksminti nėra rimto pagrindo. P. L.

PRO RAMOVĖNO AKINIUS
“TŽ” 10 nr. Hamiltono skyriuje 

buvo įdėta žinutė apie karo veteranų 
“Ramovės” metinį skyriaus narių su
sirinkimą. žinutėje yra netikslumų. 
Kor. J. P. informavo, kad buvusiai 
valdybai atsistatydinus, nauja neiš
rinkta, nes trūko kandidatų. Kadangi 
susirinkime dalyvavo apie 20 ramo- 
vėnų, tokia J. P. pastaba neįtikėtina. 
Jei visdėlto susirinkimas nutarė rink
ti visai naują valdybą per tam rei
kalui išrinktą komisiją, susirinki
mas turėjo pagrindo taip daryti, nes 
iš praktikos žinoma, kad korespon
dentiniu būdu renkama valdyba duo
da geresnius rezultatus ir įneša į 
veiklą daugiau gyvumo.

Kitoje žinutės vietoje pasakyta, jog 
narių susirinkimas nutarė skyriaus 
veiklos dešimtmetį paminėti 1873 (?) 
metais vasario 16 d. išvakarėse (ko
rektūros klaida, turėjo būti 1973, 
Red.). Panaši nuomonė buvo reiš
kiama ir aptariama, bet tas klausi
mas buvo paliktas ir įeis j naujai 
renkamos valdybos kompetencijos ir 
veiklos planavimo sritį. Neatrodo, 
kad ramovėnų skyriui būtų priimtina 
savo, kad ir kuklųjį jubilėjų, ruošti 
ne savo ir Kariuomenės šventės me
tu, bet kažkodėl nudelsti ir taikytis 
pHe kitos organizacijos ruošiamo mi
nėjimo, sudarant to minėjimo pro
gramos dalį.

Ramovėnai nevienu atveju reiškė 
pageidavimą Kariuomenės šventę 
jungti su istoriniais žygiais ar šiaip

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage “"".X
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

3828 BLOOR St. W., ISLINGTON:
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas
REALTOR

^ 231-6226
Frank Barauskas
Insurance Agency Limited 

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

> teikia patarimus planuojantiems keliones
> sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

lietuviškame gyvenime didesnės 
reikšmės įvykiais — Klaipėdos kraš
to atvadavimu, Vilniaus Diena ir kt. 
Būsimai skyriaus valdybai siūlytina, 
planuojant veiklą, į tai atsižvelgti 
ir šventės rengimo programą įvai
rinti.

Mažesnėse kolonijose kaikur ramo
vėnų skyriai sudaro komitetus Ka
riuomenės šventei ruošti. Jie kviečia 
kitų organizacijų atstovus — Bend
ruomenės, jaunimo organizacijų, šau
lių — talkinti, prie šventės ruoši
mo prisidėti. Tokiai bendromis jė
gomis suruoštai šventei paprastai ir 
platesnioji visuomenė rodo didesnį 
pritarimą. Pavyzdys sektinas. E. R.

SENOSIOS KARTOS ATEIVIS
Praūžus II pasaulinio karo audrai, 

prieš 24 metus iš Europos atsiradau 
Kanadoje. Apsigyvenau pas anksčiau 
atvykusius imigrantus lietuvius. Dar
bą susiradau, o sekmadieniui atėjus, 
pradėjau klausinėti, kur yra lietuvių 
bažnyčia. Pasiūliau šeimininkui kar
tu su manimi nuvažiuoti, kad man 
nereikėtų klaidžioti. Senas lietuvis 
nusišypsojo, paaiškino kaip nuvažiuo
ti į lietuvių bažnyčią ir sako:

— Aš seniai j bažnyčią nebeinu, 
nėra reikalo, čia svarbu įsigyti dau
giau turto, pinigų. Už pinigus gali 
ir dangų nusipirkti. Negaišink laiko, 
geriau cik dirbti viršvalandžių. Aš 
irgi šiandien po pietų eisiu padirbėti 
viršvalandžių. Laimingas tas, kuris 
turtingas.

Aš jo nepaklausiau, nuvažiavau į 
lietuvių bažnyčią, susitikau daug pa
žįstamų ir buvau laimingas dar vis 
negavęs pirmos algos Kanadoje. Po 
metų su tuo "senu” lietuviu išsisky
rėm — aš išsikėliau į kitą butą, 
o jis išvyko į tabako ūkį, pardavęs 
čia turėtus dvejus namus. Po 23 me
tų gaunu iš jo laišką, kad atvykčiau 
su šeima pas jį vardinių pokyliui. 
Nuvykstame. Daug svečių — visi 
linksmi, turtingi. Bet štai prieina 
prie manęs tas buvęs mano šeiminin
kas ir sako: “Aš noriu su Tavimi pa
sikalbėti. Ar mūsų klebonas nieko 
apie mane nesakė?” “Nespėjau išsi
kalbėti”, — atsakiau. “Anuomet aš 
nenorėjau eiti su Tavimi į lietuvišką 
bažnyčią, o da'bar jau keli metai ir 
aš einu. Aš jau įsitikinau, kad tur
tai, pinigai laimės neduoda.”

J. K.
VADOVAI IR JAUNIMAS

Perskaičiau “TŽ” 9 nr. L. Tamo
šausko straipsnį “Mokykla viską pa
darys?” Labai gražus šauksmas į mū
sų jaunimą. Mums viriems aišku, kad 
jaunimas skęsta įva' ų tautybių jū
roje. L. T. kviečia ' us surasti bū
dus, kad daugiau J Nių jaunimas 
draugautų, turėti; sį rinkimus, pra
mogas ir per tokius t .ėjimus susiras
tų draugus, draugei, kad nereikėtų 
dairytis tarp svetimtaučių partnerio 
vedyboms. Mišrios vedybos praranda 
lietuviškumą. Vyro pavardė skamba 
lietuviškai, o jo žmona nemoka lie
tuvių kalbos arba atvirkščiai. Tokia 
moteris, patekusi lietuviškon gimi- 
nėn, nelabai gerai jaučiasi, kai gimi
nės kalbasi lietuviškai. Tas pat ir su 
svetimos tautos vyru. Tuomet visi 
lietuviai turi kalbėti svetima kalba 
tik dėl vieno nelietuvio.

Sitam L. T. šauksmui pritariu. Aš 
manau, kiekvienas tėvas ir motina
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nori, kad jos mergaitė susirastų lie
tuviuką ar vaikas lietuvaitę, kad jie 
draugautų ir net vestų. Kad tai būtų 
įgyvendinta, reikia telkti jaunimą į 
ansamblius, tautinius šokius, chorus. 
Daugiau išvykų į kitus miestus ir 
net valstybes. Tai duoda progų susi
pažinti su savo tautiečiais kitur. Teko 
išgirsti iš vienos motinos: “Savo 
mergaičių neturėjau sąlygų leisti į 
lietuvišką šeštadieninę mokyklą, bet 
kai buvo Sv. Jono Kr. parapijos vai
kų stovykla (prieš 10 metų), už lie
tuvių kalbą mano mergaitės gavo 
premiją. Tai buvo, kai kapelionavo 
kun. B. Pacevičius, organizavo jau
nimą, rengė vaidinimus, vadovavo 
vaikų chorui.” Dabar ta moteris sako: 
“Taip norėjau, kad mano mergaitės 
eitų tautinių šokių mokytis. Prikal
bėjau ir nuvažiavo j dabartinius Lie
tuvių Namus Toronte tautinių šokių 
šokti, bet vadovai nepriėmė, nes tu
rėjo pakankamai šokėjų. Dabar ji 
įstojo į anglišką klubą. Taip vienos 
lietuviškumas paskendo svetimtaučių 
jūroj.” Kas kaltas? Tėvai ar vado
vaujantys asmenys? Reikia surasti to
kį asmenį, kuris jaunimą trauktų, o 
ne atstumtų. Skaitytojas

TURI GERĄ VARDĄ
Kanadoje prieš 20-30 metų mažai 

kas žinojo apie lietuvius ir dažnai 
maišydavo su “Polak”. Laikai pasi
keitė. Apie 30,000 lietuvių Kana
doje savo darbštumu, išsimokslini
mu, pavyzdingu elgesiu liko žinomi 
kaip atskira “Lithuanian-Canadian” 
grupė, šalia kitų žinomų etninių 
grupių — olandų, švedų, suomių 
ir kt. Šiandien kiekvienas lietuvis 
Kanadoje — darbininkas ar išsimoks
linęs profesijonalas nebevengia pasi
sakyti “I am Lithuanian”. Lietuviai 
turi gerą vardą ne tik Kanadoje, 
JAV, bet ir visame pasaulyje.

J. Karklonis

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

INTERTRADE 
EXPRESS CORPORATION 
PIRMIAUSIAI JUMS TAI 
PASAKĖ, O DABAR JŪSŲ 
GIMINĖS TAIP SAKO. 
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės 
gauti visko tik už dalį regu
liarios kainos, nes specialaus 
rublio vertė yra 4 kartus ar 
daugiau didesnė už regulia
raus rublio. Tai lyg nueitum į 
krautuvę su $100 ir gautum 
prekių už $200 ar $300 vertės 
ar net daugiau.
PILNAI GARANTUOTA IR 
APDRAUSTA. TIK INTER
TRADE EXPRESS CORP. 
JUMS GREIČIAUSIAI 

PATARNAUS
Šie pažymėjimai pristatomi 
gavėjui į namus maždaug per 
3 savaites. Dabar specialaus 
rublio kaina yra $2.35. 
TAI PILNA KAINA 
JOKIŲ KITŲ MOKESČIU 
Galite siųsti kokia tik norite 

sumą.
PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO ILIUSTRUOTO 

KATALOGO
Užsakykite dabar tik per 

I INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East23rd Street 

Fifth Floor
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai 

gaunami tik per trumpą laiką 
Greitas pristatymas 

“ŽIGULIAI” VAZ 2101 ___
__________ __ JAV $3275.00 
Tai visai naujas, seniai lauk
tas automobilis
“MOSKVIČ” 412 IE..............
................ .........JAV $3275.00 
“MOSKVIČ” 408 IE ___ ___
............ ....... .. JAV $3009.50 
“ZAPOROŽEC" ZAZ 966 ......

JAV $2012.50 
PRAŠYKITE SPECIALAUS 
MŪSŲ BIULETENIO SU 
AUTOMOBILIŲ 

NUOTRAUKOMIS
APARTAMENTAI 
Prašykite specialaus mūsų 

biuletenio.
MES TURIME 2 3 METŲ 
PATIRTĮ ŠIAME VERSLE 
IR TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Kariuomenėj -

Paėmė žydą kariuomenėn. Ga
vęs šautuvą sako:

— Aš tokio šautuvo nenoriu. 
Duokit lenktą šautuvą, kad ga
lėčiau šaudyti už kampo pasi
slėpęs.

ŠYPSENOS
Kojas niežti

— Norėčiau pasitarti su ponu 
gydytoju. Jaučiu didelį niežėji
mą kojose.

— Ar nesi kartais kokio ban
ko ar įstaigos kasininkas?

Iš tuščio
— Nuo kada žmonės pradėjo 

iš tuščio j kiaurą pilstyt?
— Nuo tada, kai šis darbas 

pasidarė apmokamas.
Gyvenimiškas pavyzdys

— Prašau duoti gyvenimišką 
pavyzdį, kada visi už vieną ir 
vienas už visus stoja.

— Mielai. Apeidamas Įstaty
mus, žmogus reikalavo buto. 
Profsąjungos komiteto nariai vi
si kaip vienas buvo “už”. Gavęs 
orderį, naujakurys pakvietė ge
radarius į restoraną. Mokėjo 
vienas už visus.

Irgi užrašas
Išvažiuodamas iš Maroko sos

tinės, vairuotojas išvysta Ach
medo ben Achmedo benzino sto
telę su užrašu: “Vienintelė ben
zino stotis Sacharoje. Visos ki
tos, kurias matysite pakeliui — 
tik miražas”.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

O
A & B TAILORS

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Tel. 532-7733

---  tv-hi-f I ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — j naujus

1613 DUNDAS Street West

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 •Sav. P. Užbalis

NOTARAS
A. LIUDIJUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.
DR. V. J. MEILUVIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILjYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Ligoninėj
Gydytojas klausia slaugę:
— Kiek ligonių šiąnakt mirė?
— Devyni.
— Vakar, rodos, išrašiau de

šimt receptų...
— Bet vienas neėmė vaistų.

Meškeriotojai
— Nenusimink, bičiuli, kad 

atitrūko pati didžiausia lydeka. 
Žinai, ką ji pasakė, kai grįžo pas 
saviškes?_  ?!

— Gyrėsi pasprukusi iš paties 
gudriausio, paties stambiausio, 
paties stipriausio meškeriotojo!

• Darbštus rėčiu greičiau van
dens atneš, negu tinginys kibiru.

• Kas yra įsimylėjęs save, tu
ri bent tą pirmumą, kad jam ne
teks susidurti su daug varžovų.

(Lichtenbergas)
• Kai pailsėti trunka ilgiau, 

negu pavargti, yra ženklas, kad 
pradedi senti...

• Išbalansuota dieta yra ta
da, kai degtinės stiklą laikai ir 
vienoj, ir kitoj rankoj.

Irgi paguoda
Draugas draugui į nusiskundi

mą, kad jo žmona čiupo jo visus 
pinigus ir pabėgo:

— Tai vistiek pats esi daug 
laimingesnis už mane, nes ma
niškė paprastai visus mano už
dirbtus pinigus išleidžia ir nie
kur nebėga. Parinko Pr. Alš.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi 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 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wlktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-425L Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M, LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu
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Sy. Jono Kr. par. žinios
— Velykinės Dievo palaimos ir 

džiaugsmo!
— Didžiosios savaitės ir Velykų 

pamaldų tvarka: D. Ketvirtadienį — 
paskutinės vakarienės prisiminimas 
7.30 v. vakaro (Mišios, pamokslas, 
procesija); D. Penktadienį — pamal
dos 3 v.p.p.; D. šeštadienį — 7.30 
v. vakaro šventinimas ugnies, van
dens ir velykinės žvakės, krikšto įža
dų atnaujinimas, Mišios; sekmadienį, 
Velykų rytą, iškilmingos Prisikėlimo 
pamaldos 7 v. r. Dienos metu pa
maldos 10 ir 11 vai.

— Labai sėkmingai praėjo reko
lekcijos. Konferencijos buvo paįvai
rintos skaidrėmis. Padėka kun. Algi
mantui Keziui, SJ.

— Verbų sekmadienio popietę at
laikytos pamaldos Stayner-Wasaga 
rajone gyvenantiems lietuviams. Po 
pamaldų p.p. Lapavičių restorane 
įvyko bendra visų agapė. Padėka sa
vininkams už patalpas ir nuoširdų 
priėmimą.

— Tikybos pamokų vaikams Vely
kų atostogų metu nebus iki po At
velykio sekmadienio. Balandžio mė
nesį pamokos bus sudažnintos.

— Religinei šalpai Lietuvoje iš pa
rapijos paskirta $500. Naujai stato
mo Midlande kryžiaus statybai pa
aukota $500. I

— Statybos fondui aukojo: $200 
A. A. Kuniučiai, $100 M. Dausienė, 
po $50: M. A. Empakeriai ir V. Mar
tinaitis.

— Adv. Vidą J. Augaitį, sėkmingai 
baigusį teisės mokslus, nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami geriausios sėk
mės.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį 7.30 
v.v. už a.a. Juozą Švėgždą; D. Šeš
tadienį vakare už a.a. Klemensą 
liūną; Velykų dieną: 10 v. už 
Vytautą Plačiakį, 11 v. už a.a. 
mualdą Benotą velionies mirties 
tinių proga.

— Pakrikštyta: Aleksandras Pily
pas Fabricius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— D. Penktadienį pamaldos — 11 
v. ryto su šv. Komunija.

— Velykų rytą pamaldos — 9.30 v.
— Ateinančios savaitės penktadie

nį, balandžio 7 d., 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamokos.

— "Aleliuja, Viešpats gyvas! Iš 
tikrųjų Jis prisikėlė!"

Adolfas Andriukaitis, 77 m., 
mirė kovo 28 d. Bracebridge, 
Ont. Laidojamas šį ketvirtadie
nį, 10 v.r., liet, kapinėse. Velio
nis pašarvotas Ryan ir Odette 
laidotuvių namuose.

Ontario apeliacinis teismas iš
teisino policininką R. Starrat, 
kuris buvo nubaustas už tai, 
kad suimdamas Algį Vasiliauską 
1970 m. saplio mėnesį, pastara
jam išmušė dantis geležine gran
dine. Policininkui grėsė dvejų 
metų kalėjimas, nors bausmė 
buvo suspenduota. Apie tai rašė 
“The Toronto Star” kovo 22 d.

PADĖKA
“Birbynės” ansamblio tėvų 

komitetas nuoširdžiai dėkoja To
ronto lietuvių bankeliui “Para
ma” už $100 auką.

Ba- 
a.a.
Ro- 
me-

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti B. Tarvydui tcl. 767-4737.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo j naujus inortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4", durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytuose IIO 6-1331

Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor • Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdūs sveikinimai visiems 

šv. Velykų proga. Tegul galutinės 
pergalės viltis lydi mūsų asmeninio 
gyvenimo žingsnius ir tėvynės išlais
vinimo pastangas.

— Gili padėka par. rekolekcijų 
vedėjui Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, už aktualius, išmąstytus, jaut
riai perduotus ir lietuvių rašytojų 
mintimis išpuoštus pamokslus. Ačiū 
visiems už gausų rekolekcijose da
lyvavimą.

— Pamaldos, išpažintys ir Komu
nija D. Ketvirtadienį — 7.30 v.v., D. 
Penktadienį — 3 v.p.p., D. šeštadie
nį — 11.35 v. naktį (šios pamaldos 
sujungtos su Prisikėlimu ir Prisikė
limo Mišiomis). Pirmąją Velykų die
ną pamaldos — sekmadienio tvarka. 
Dalyvavusiam Prisikėlimo Mišiose 
naktį, dalyvauti Velykų dienos Mi
šiose pareigos nėra. Priėmęs Komu
niją naktį, gali ją priimti ir dieną.

—• D. Ketvirtadienį, Penktadienį ir 
šeštadienį Švenč. Sakramento adora
cija — biuletenyje nurodyta tvar
ka. Dėkojame organizacijų vadovy
bėms ir jų nariams už dalyvavimą 
šioje garbingoje tarnyboje.

— Per Velykas daroma mėnesinė 
rinkliava par. skoloms sumažinti.

— Tretininkų mėn. susirinkimo 
per Velykas nebus.

— Per Velykas ir Atvelykį pirmo
sios Komunijos ir katechetinių pamo
kų nebus.

— Per Velykas par. bankas, bib
lioteka, spaudos kioskas ir kavinė ne
veiks.

— I. Paškauskienę ir jos šeimą, 
Lietuvoje mirus jos mamytei a. a. 
Sofijai Steponavičienei, nuoširdžiai 
užjaučiame.

— T. Rafaelis, virš 2 mėnesių tal
kinęs liet, parapijai Ročesteryje, N. 
Y., grįžo į parapiją.

— Pensininkų laisvavakaris — 
trečiadienį po Velykų, balandžio 5 d., 
6.30 v.v. Parodų salėje. Bus rodomas 
įdomus filmas. Visi pensininkai ir 
vyresnieji kviečiami gausiai daly
vauti.

— Lietuvius, kurie 1973 m. nu
mato vedybas, šokius, sukaktis ar kt. 
parengimus, kviečiame Prisikėlimo 
par. sales ir patalpas užsakyti iki 
šio gegužės mėn. pradžios. Nuo ge
gužės mėnesio patalpos 1973 metams 
bus pradedamos nuomoti ir kitatau
čiams.

Etninių grupių atstovam bu
vo surengtas priėmimas pas min. 
pirm. P. E. Trudeau “Inn on the 
Park” viešbutyje kovo 24 d. At
skirais kvietimais iš min. pirmi
ninko įstaigos buvo sukviesta 
apie 400 įvairių tautybių asme
nų. Jų tarpe buvo gana gausus 
būrys lietuvių. Min. pirminin
kas pasakė trumpą kalbą anglų 
ir prancūzų kalbomis, pabrėžda
mas Kanados spalvingumą, pasi
reiškiantį tautinėmis grupėmis. 
Po to jis,'lydimas Laimos Švėgž- 
daitės (buvo viena iš šeimininkių 
— hostess) ir kitų, sveikinosi 
su priėmimo dalyviais. Priėmi
mą surengė liberalų partija ir 
jos parlamentiniai atstovai, ku
rių dalis taipgi buvo priėmime. 
Kartu su min. pirmininku atsi
lankė užsienio reikalų min. M. 
Sharp, darbo min. M. Macdonell 
ir kt. Daugelis turėjo progą su 
jais pasikalbėti.

Vidas Augaitis kovo 24 d. Os
good Hall gavo advokato diplo
mą ir pradėjo dirbti Stayner, 
Ont., pas vietinį advokatą. Pas 
tėvus Toronte jam buvo sureng
tos pagerbtuvės kovo 25 d. Ne
trukus V. Augaitis ketina kele
tą savaičių atostogauti Europo
je. Sveikiname naujaji advoka
tą!

Potvynio atveju, kai reikalinga 
didesnė pagalba, šiokiomis die
nomis galima kreiptis į Emer
gency Assistance telefonu 965- 
6287 arba 965-5980 (srities nr. 
416). Po darbo valandų kreiptis: 
N. D. Patrick, Director 487-8540 
arba J. W. Murray, Chief Engi
neer 291-6626. Negalint prisi
skambinti tais numeriais, kreip
tis: Telephone operator, Queen’s 
Park, Toronto, 965-1211. Krei
piantis raštu, adresuoti: Mr. N. 
D. Patrick, Director, Conserva
tion Authorities Branch, Depart
ment of Environment, 880 Bay 
St., Toronto 5, Ont.

Jau galima gauti Velykų šventėms
šviežių kalakutų, ančių,

viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.
Mielai kviečiame atsilankyti j krautuvę, kur rasite didelj pasi

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE “rj<£T
335 Roncesvalles Avenue, Toronto. Tel. LE 5-1258
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• Gros Dimskio kvartetas - šeštadienį,
• Bus nemokamas šaltas bufetas * Pradžia — 7 vai. vakaro Estų salėje,
• Bilietai rezervuojami iš anksto telefonais 921-7929 arba 259-4954 | 95g Broadview Ave

Kaina — $5, studentams bei moksleiviams — $3
Visa Toronto lietuvių visuomenė kviečiama dalyvauti

Rengia: KLB Toronto apylinkės jaunimo sekcija
-A- -A ♦ A A A. A A A A A

►

Toronto lietuvių jaunimas rengia A | y
RINKTINĖS MUZIKOS ft Uit V t If I H

KONCERTO PELNAŠ SKIRIAMAS 
atstovų kelionei į pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresų Čikagoje. Bilietus 
galima gauti Prisikėlimo parapijos 
patalpose sekmadieniais po Mišių 
ir koncerto dieną prie įėjimo.

Kaina — $5, $3, 
studentams bei moksleiviams — $2.

Rengia — KLB Toronto apylinkės 
jaunimo sekcija

balandžio 9, sekmadienį, 4 v.p.p., g
Prisikėlimo salėje PROGRAMOJE: g 
smuikininkė ELENA KUPREVIČIŪTĖ 
violončelistas ALGIMANTAS MOTIEKAITIS 
pianistas ANDRIUS KUPREVIČIUS

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius lankėsi 
JAV-se ir trečiadienį, kovo 29, 
3.50 v.p.p., atskrido į Torontą 
dviem dienom. Pasiekiamas V. 
Biretos adresu. Po to išvyksta į 
Hamiltoną.

Kredito Kooperatyvas “Para
ma” Velykų savaitę dirbs šia 
tvarka: D. Ketvirtadienį — nuo 
10 v.r. iki 7 v.v.; D. Šeštadienį 
— nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. D. 
Penktadienį raštinė bus užda
ryta. Vedėjas

Iškilioji lietuvaitė — “Miss 
Vilnius” bus renkama KLB To
ronto apylinkės jaunimo sekci
jos ruošiamame baliuje balan
džio 8, šeštadienį, estų salėje 
(žiūr. skelbimą). Numatytos šios 
kandidatės: Birutė Abromaitytė, 
Bernadeta Aušrotaitė, Dalia Bal
sytė, Vaida Kuprevičiūtė, Rita 
Lapaitė, Daiva Mikšytė, Silvija 
Šarkaitė, Ramona Siminkevičiū- 
tė, Aurelija Žemaitaitytė. Teisė
jais bus A. Sungailienė, R. 
Žilinskienė, A. Kuzma, J. Mar
gis, R. Sakadolskis iš Čikagos. 
Rengėjai kviečia tautiečius daly
vauti “karalaitės vakare”.

Kanados lietuvių katalikų su
važiavimas, rengiamas KLK 
Centro, bus gegužės 6, šeštadie
nį, Toronto Prisikėlimo par. Pa
rodų salėje. Priešpietinė dalis 
skirta Centro veiklos klausi
mams, o popietinė — simpoziu
mui, kuris svarstys temą “Lietu
vių jaunimo religija bei mora
lė”. Dalyvaus atstovai — para
pijų, organizacijų, institucijų. 
Ta proga rengiama ir religinio 
meno paroda.

“Gintaro” visos grupės šiuo 
metu intensyviai rengiasi tauti
nių šokių šventei Čikagoje. Ru
denį numato dalyvauti Lietuvių 
Dienų programoje Montrealy. 
Gintariečiai dėkoja “Paramos” 
ir Prisikėlimo bankų nariams 
bei valdyboms parėmusiems. 
juos gausia auka.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką už 

įkurtuvių surengimą naujame name 
kovo 18 d. ir tokias gražias dova
nas. Dėkojame kleb. kun. P. Ažuba
liui už atsilankymą. Tariame didelį 
ačiū: rengėjams J. B. Akelaičiams, 
P. O. Eidukaičiams ir K. B. Karec- 
kams; visiems dalyvavusiems ir pri- 
sidėjusiems prie dovanos: J. K. Ali
šauskams, V. N. Adomoniams, L. A. 
Baltkojams, P. L. Būtėnams, V. G. 
Baleišoms, L. M. Kalinauskams, J. Z. 
Klevinams, A. D. Mičiūnams, V. A. 
Mikelėnams, A. S. Petraičiams. J. A. 
Rakauskams, J. Racickui, A. J. Ra
mams, K. Starkutienei, B. O. Ston- 
čiams, W. O. Vasiams. Jūsų paro
dytas nuoširdus draugiškumas, pasi
liks mums neužmirštamas. Visiems 
dėkingi — J. E. Gudai

Prisikėlimo salėj VĖL YKU
■Bobutės
Vaikus pralinksmins kiškiai, juokdariai, burtininkės, 

specialūs balionai, litų bankas, namuose keptų 

pyragų išpardavimas.-------------------ATIDARYMAS:

II v. r. Žaidimai jaunesniesiems — maždaug 12.30.

. šeštadieninių mokyklų moky
tojų suvažiavimas, kurį organi
zavo KLB švif 
ko kovo 25 d 
du salėje. D 
kytojų iš įvai 
vių. Buvo sv, 
pedagoginiai

;mo komisija, įvy- 
risikėlimo Paro- 
ravo apie 50 mo- 
i Kanados vieto- 
štomi specifiniai 

klausimai, susiję 
su lietuviškomis mokyklomis. 
Paskaitas skaitė:, sesuo Dalia, 
dail. T. Valius, V. Matulaitis 
ir J. Andrulis. Suvažiavimas 
baigtas bendra vakariene.

Velykinių margučių paroda 
“Easter Around the World” bu
vo surengta etniųįo meno tary
bos kovo 26, sekmadienį, 12-7 v. 
v., miesto rotušėje. Dalyvavo: ar
mėnai, gudai, kroatai, čekai, da
nai, švabai, estai, filipiniečiai, 
vokiečiai, graikai, vengrai, indie- 
čiai, airiai, žydai, makedoniečiai- 
bulgarai, maltiečiai, olandai, 
lenkai, rusai, škotai, slovakai, 
slovėnai, ukrainiečiai. Dienraš
tis “The Globe a. Mail” kovo 27 
d. atspausdino nuotrauką, kurio
je matyti miesto valdybos narys 
T. O’Donohue su savo žmona be
sidomintys margučių paroda. 
Lietuviai jau kelinti' metai joje 
nedalyvauja.

Pranas Barauskas lankė York 
universitete trijų metų kursą 
imdamas pagrindiniais dalykais 
sociologiją, miestų planavimą, 
komercinę teisę. Išlaikė reika
lingus egzaminus ir gavo atitin
kamą titulą, žymimą raidėmis 
prie pavardės FRI — Fellow 
Realtor Institute. Tuo būdu jis 
dar sėkmingiau galės padėti sa
vo tautiečiams draudos ir neju- 
domo turto reikaluose. “Frank 
Barauskas Insurance and Real 
Estate” įstaiga yra Bloor gat
vėje vakarinėje Toronto miesto 
dalyje. Šiuo metu poilsiui su 
savo dukra Astra jis yra išvykęs 
į Floridą.

R
K

“Dainos” grupės pirm. K. Bu- 
tienė ir ižd. J. Kulikauskienė iš
vyko poilsio į šiltus kraštus. Pir
mininkės pareigas eina vicepir
mininkė L. Novogrodskienė, iž
dininkės — Br. Ziobienė. Jos 
abi kruopščiai darbuojasi ruoš
damos pavasario suknių balių 
bal. 15 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Kas norėtų įteikti fantus 
loterijai prašomi skambinti L. 
Novogrodskienei RO 9-8846 ar
ba Br. Žiobienei RO 2-4523. “T. 
žiburiams”, visiems šalpos rėmė
jams per “Dainą” ir visom dai- 
nietėm linkime linksmu šv. Ve
lykų! M. F. Y.

Kanados šeštadieninių mokyk
lų mokytojų suvažiavime Toron
te lankėsi ir Pr. Joga, Klevelan- 
do vysk. M. Valančiaus mokyk
los vedėjas ir organizuojamos 
mokytojų studijų savaitės — 
stovyklos Dainavoje vyriausias 
vadovas. Suvažiavimo dalyvius 
jis supažindino su paruošiamai
siais stovyklos darbais. Atskira
me posėdyje, kartu su KLB švie
timo komisijos pirm. L. Tamo
šausku ir kitais vadovybės na
riais — R. Birgelyte, A. Vaičiū
nu, aptarė visus stovyklos reika
lus. Studijų savaitė — stovykla 
įvyks rugpjūčio 6-13 d.d.

Apie Violetos Nešukaitytės 
laimėjimus ir pralaimėjimus sta
lo teniso varžybose platų apra
šymą atspausdino dienraštis 
“The Toronto Sun” kovo 21 d., 
pridėdamas ir didelę žaidėjos 
nuotrauką. Aprašyme minimas 
Violetos pralaimėjimas JAV at
virose moterų varžybose ameri
kietei W. Hi'cks ir primenami 
stambūs jos laimėjimai praeity
je. Šiuo metu esą ji, Kanados 
stalo teniso meisterė, ruošiasi š. 
m. varžyboms Jugoslavijoj, kur 
bus rungiamas! dėl pasaulio 
meisterės vardo. 1973 m. ji keti
na dalyvauti Britų Bendruome
nės kraštų meisterių varžybose 
ir JAV varžybose, kur tiki at
kovoti meisterės vardą. V. Nešu- 
kaitytė pareiškusi koresponden
tui, esą kanadiečių stalo teniso 
lygis jau pradeda pasivyti ame
rikiečius, su kuriais turės pro
gos žaisti balandžio 6, ketvirta
dienį, Varsity Arena. Kanadon 
atvyksta 26 kiniečiu stalo teniso 
žaidėjai. “The Sun” taip pat mi
ni kaip pasižymėjusius stalo te
niso žaidėjus savo trupėje — 
Pauliu Kleviną ir Birutę Plu- 
čaitę. Linkėtina jauniesiems mū
sų sportininkams geriausios sėk
mės būsimose varžybose.

Toronto universiteto muzikos 
fakultetas, švęsdamas savo 25 
metu sukaktį, kovo 16-19 d. d. 
pastatė W. A. Mocarto operą 
“Fiearo vestuvės”. Iš lietuviu 
universiteto simfoniniame or
kestre fleita groio K. Černiaus
kaitė, balete šoko L. Barkaus- 
kaitė.
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B9 MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Kovo 19, sekmadienį, 11 v. pa

maldas laikė kun. J. Staškus iš To
ronto, kuris kovo 20-26 d.d. sakė gra
žius rekolekcijų pamokslus.

— Kovo 19 d. po 11 v. pamaldų 
mūsų choristai turėjo šeimyninį po
būvį, kuriame buvo pagerbti choris
tai Juozai: J. Laimikis, J. Kvietins- 
kas ir J. Žitkus. Dalyvavo ir mūsų 
klebonas.

— Pirmoji Komunija mūsų bažny
čioje bus gegužės pirmąjį sekmadie
nį. Tėvai, kurių vaikučiai eis pirmo
sios Komunijos, prašomi iš anksto 
apie tai pranešti klebonui. Klebonas 
kviečia, kad su priimančiuoju pirmą
ją Komuniją priimtų ją ir visa šeima.

— Choro dirigentė Ag. Petraus
kaitė šiuo metu turi McGill universi
tete pavasarinius egzaminus, bet su
randa laiko dalyvauti choro repeti
cijose.

— Šeštadienį, balandžio 8, mūsų 
parapijos svetainėje bus Margučių 
vakarienė.

— Mirė Jonas Sinclair; palaidotas 
iš mūsų bažnyčios kovo 25 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Katalikių Moterų Draugijos su

sirinkimas įvyks balandžio 9, Atve
lykio sekmadienį, po 11 v. pamaldų 
N. P. Marijos seserų salėje. Irena 
Lukoševičienė skaitys paskaitą “Ver
tybės ir moters vaidmuo šių laikų 
gyvenime”. Draugijos narės ir visi 
tautiečiai kviečiami atsilankyti.

— Labai dėkojame Gyvojo Roži
nio Dr a u g i j o s pirmininkei ir ki
toms talkininkėms už taip puikiai 
suruoštą kavutę-agapę po parapijos 
rekolekcijų.

— Rekolekcijų savaitės pamaldų 
rinkliava — $187.26.

— Lietuvoje mirė Marijona Ada- 
monienė. Velionės artimiesiems, ypač 
šeimos nariams, gili mūsų užuo
jauta. x

— Jei turite vartotų nebereika
lingų drabužių (vyriškų, moteriškų 
ar vaikiškų), galite juos įteikti N. P. 
Marijos seselėms. Jos perduos misi- 
jonieriams, kurie sušelps vargšus.

— Parapijai paaukojo $30: Gyv. 
Rožinio Dr-ja; $25: LK Moterų Dr-ja; 
po $10: J. Gorys ir P. Palubinskas.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $288.06.

“Litas” bus uždarytas D. Penkta
dienį, kovo 31, ir balandžio 2, Vely
kų sekmadienį, bet dirbs pirmadie
nį, balandžio 3.

Metinis “Lito” susirinkimas įvyko 
Sv. Kazimiero par. salėje kovo 19 d. 
Pirmininkavo vieepirm. P. Vaupšas. 
Po pranešimų ilgokose diskusijose 
buvo nutarta, keičiant “Lito” įstatus, 
ateityje į valdybą rinkti ne 5. bet 7 
asmenis. Laiku nepasiūlius daugiau 
kandidatų, į “Lito” valdybą be bal-

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
buvo surengta pirmąjį kovo sek
madienį Kanados lietuvių katali
kų parapijose. Ta proga buvo 
renkamos aukos persekiojamai 
Katalikų Bendrijai. Turimomis 
žiniomis surinkta Toronto Prisi
kėlimo parapijoj: $1000, Šv. Jo
no Kr. — $500, Sudbury — 
$200, Montrealio Aušros Vartų 
— $106.30, Edmontono — $40, 
Winnipeg© — $29.50. Apie kitas 
parapijas dar neturima žinių. 
Surinktos aukos siunčiamos K. 
L.K. Centrui, kuris jas perduoda 
išeiviios lietuviu vvskupų globo
jamam religinės šalpos fondui.

>1
Tel. Bus.: 722-3545 5

Res.: 256-5355 S

PETRAS ADAMONIS
; c. i. b. S
5 GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
i ADAMONIS_INSURANC£AGENCY INC. įį
Į 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_____ ____ 6.0%
Term. ind. 1 metams__  6.25%
Term. ind. 2 metams ____ 6.5%
Term. ind. 3 metams 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

savimų išrinktas inž. Justas Kibirkš
tis, į kredito komisiją perrinktas 
Vincas Piečaitis, revizijos komisijon 
perrinktas Bronius Niedvaras.

“Litas” užbaigė 1971 metus su $3,- 
079,290 kapitalo (vasario gale buvo 
jau $3,193,497). Bendros metinės 
pajamos pasiekė $238,037. Iš tos su
mos išmokėta nariams palūkanomis 
$157,201, gyvybės draudos premijų 
$15,457, administracinių išlaidų turė
ta $48,480, metų pelnas — $16,899. 
Už šėrus nustatyta 6% dividendų. 
Kadangi visi nariai turi tik po vieną 
$5 šėrą, nutarta visą dividendų sumą 
$426 paskirti po pusę KLB Šalpos 
Fondo Montrealio skyriui siuntiniams 
siųsti į Suvalkų trikampį ir “Man 
and His World” parodoje KLB or
ganizuojamam lietuvių skyriui įreng
ti. J atsargos fondą paskirta privalo
mi 10%, t.y. $1,700. Pridėjus praeitų 
metų likutį $9,827.93, nepaskirstyto 
pelno susidarė $25,026.92. Atsargos 
fonde yra $46,593, rezerve abejoti
noms skoloms — $28,560. Bendra 
"Litui" priklausančių fondų ir ne- 
pask. pelno suma pasiekė $100,180.
— “Lito” sąmata 1972 m. — $260,750. 
Balansą, apyskaitą ir sąmatą susirin
kimas priėmė be ilgesnių diskusijų.
— Lietuvybės reikalams, be minėtų 
$426 dividendų, paskirta $2,250; $550 
palikta paskirstyti metų eigoje valdy
bos nuožiūra. Bendra aukų suma 1972 
m. yra $3,226. Susirinkimas paskyrė 
Montrealio lituanistinei mokyklai 
$800, “Baltijos” stovyklavietei $500, 
“Tėviškės Žiburiams” $50, “Nepri
klausomai Lietuvai”—$200, Kanados 
Lietuvių Fondui $100, “Gintaro” an
sambliui $100, Vasario 16 gimnazi
jai $100, Montrealio Lietuvių Radijo 
pusvalandžiui $100, Montrealio Lietu
vių Studentų Sąjungai $100, ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresui $200. 
Susirinkime dalyvavo 189 nariai, ke
liasdešimt pagalbinių narių ir sve
čių. Po susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti p.p. Vaupšų gerai suorga
nizuota vakariene. Pr. R.

“Gintaras” uoliai ruošiasi sa
vo metiniam koncertui balan
džio 29 d., 5 v.p.p., 4240 Bor
deaux, gražioje Jean Mance mo
kyklos auditorijoje. Koncerte 
talkins “Grandies” grupė iš Či
kagos, vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės. M o n t r ealyje 
ji pasirodė 1967 m. pasaulinėje 
parodoje. Po koncerto Aušros 
Vartų salėje įvyks vakarienė ir 
pasilinksminimas. Tada bus ir 
“Gintaro” didžioji loterija Vaka
rų Kanados kelionės išlaidoms 
padengti. Loterijai vadovauja 
Juozas šiaučiulis, talkinamas 
“Gintaro” jaunimo. Visi kviečia
mi įsigyti loterijos bilietus, o 
platinto!ai — atsiskaityti su p. 
Šiaučiuliu arba su tais asmeni
mis .iš kurių yra gavę loterijos 
bilietus. L.

“T. Žiburiai” reiškia nuošir
džią padėką “Litui” už paskirtą 
$50 auką.

“Lietuvos Pajūris”, trimėne- 
sinis leidinys, redaguojamas A. 
Lymanto, tėbelanko savo skaity
tojus. Išėjo š.m. 2-3 nr. didoko 
formato, 16 psl., spausdintas of
setiniu būdu. Leidinys skiria
mas daugiausia Maž. Lietuvos 
klausimams. Yra įdomios istori
nės medžiagos. Metinė prenu
merata — $2. Leidėjas — Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jų centro valdyba. Adresas: 5260
— 10th Ave., Montreal 405, P.Q.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______________8,5%
Nekiln. turto ......... 8.5%
čekių kredito _________  9.0%
Investacines __  nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


