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Lietuviai ar lėtuviai?
Kaip atsirado mūsų tautos ir krašto vardas, tebėra neaišku. 

Vieni išveda jį iš lotyniško žodžio “litus” — krantas, kiti kildina 
ji iš lietaus (lietingas kraštas), treti iš graikiško “lidos” (akmuo, 
akmeningas kraštas) ir pan. šiuo atveju mums rūpi ne kalbinė 
pusė, o prasminė, t. y. lietuvių būdas. Dažnai kyla pagunda save 
ir savo tautiečius vadinti ne lietuviais, o lėtuviais. žvelgiant i Lie
tuvos žydėjimo laikotarpį, i didžiųjų kunigaikščių žygius, sunkiau 
įžiūrėti lėtumo bruožą. Galimas dalykas, pagal anų laikų tempą 
lietuviai buvo netgi dinamiški. Be to, ano meto Lietuvoje maišėsi 
visokios gentys, tautos. Trūksta ir konkrečių duomenų, rodančių 
pirmųjų Lietuvos žmonių būdą. Bet nuo krikščioniškosios epochos 
jau ryškėja lietuvių konservatyvumas bei lėtumas. Matyti didelis 
užsispyrimas praeičiai saugoti, bet stoka orientacijos ateičiai su
prasti. Vyraujant tokiam bruožui tautos viršūnėse ir šakose, lie
tuviai atėjo naujosios Europos arenon su dideliu pavėlavimu. Tai 
atsiliepė į visą tautos kūrybą. Didžiuojamės sena liaudies kūryba, 
tautosaka, turinčia savo šaknis prieškrikščioniškuose laikuose, bet 
negalime perdaug didžiuotis naujųjų laikų kūryba. Kai V. Euro
pa didžiavosi savo rašytine literatūra, lietuviai galėjo išleisti tiktai 
pirmąjį katekizmą. O ryškesnė mūsų literatūra ima švisti tiktai su 
Donelaičiu. Žinoma, daug buvo priežasčių, bet viena jų, ir tai ne 
mažiausia — dinamikos stoka, tradicinis lėtumas, nepaslankumas.

Tai pastebi visi akylesnieji tautiečiai ir kitataučiai, susipa
žinę su lietuvių tautos praeitimi. Neveltui dinamiškesni žmonės, 
kaip K. Pakštas, J. Eretas, St. Šalkauskis ir kiti skatino lietuvius 
sudinaminti savo kultūrinį ir valstybinį gyvenimą, pasukti savo 
laikrodį šimtmečiu pirmyn. Ir reikia pripažinti, kad dvidešimtasis 
šimtmetis lietuviams buvo žymiai dinamiškesnis. Įsiūbuota kultū
rinė veikla, nežiūrint kruvinų karų ir okupacijų, nesustojo ir te
bėra, palyginti, dinamiška. Žinoma, ji būtų žymiai dinamiškesnė 
laisvės sąlygose. Okupacija gerokai pristabdo tautos potencialą, 
bet jo kol kas nepajėgia sunaikinti. Tas dinamiškumas persimetė 
ir išeivijon. Jis buvo labai ryškus pirmajame ir antrajame poka
rio dešimtmetyje. Nežiūrint didžiausių medžiaginiij sunkumų, kul
tūrinis gyvenimas riedėjo pavasarinio upokšnio energija. Dabar, 
kai medžiaginės problemos yra mažiausios, kultūrinio gyvenimo 
tempas darosi jau žymiai lėtesnis. Išskyrus pavienius kūrėjus, ne
bėra to pavasarinio šniokštimo, to pirmykščio dinamizmo. Visuo
menė kultūrinėm pastangom darosi labiau abejinga. Seniau pvz. 
koncertai dalyvių nestokodavo. O dabar jau reikia nemažo pastū- 
mėjimo, kad publika užpildytų koncertų sales. Pvz. kad ir Toronte 
žymiųjų muzikų trijulė — E. Kuprevičiūtė, A. Kuprevičius ir Alg. 
Motiekaitis nesulaukė užtarnauto dėmesio. Pagal ių meninį lygį, 
salėje turėjo būti triskart daugiau publikos. Ir tai ne vienintelis 
simptomas. Tokie reiškiniai kartojasi visur, lėtindami mūsų kul
tūrinį gyvenimą.

★ ★ ★
Ir vargu ar tai pavargimo ženklas. Juk mūsų kaimynai estai 

ir latviai gyvena lygiai tokiose pat sąlygose. Nueikite į jų koncer
tus ir pamatysite ne tiktai pilnas sales publikos, bet ir jos žymiai 
didesnį dėmesį. Čia ir vėl prisimena tas nelemtasis mūsų lėtumas, 
kuris dažnai tampa ir tikru tingumu. Arba štai kitas faktas. Kana
dos vyriausybė paskelbė pašalpų planą etninėm grupėm. Estai ir 
latviai tuojau suskato jomis pasinaudoti bei pasiūlė savo projek
tus. Jie pirmieji, žinoma, ir gavo lėšas. Lietuviams gi reikia dau
giau laiko. Jie tebesvarsto savo projektus, o jei ir įteikė vieną kitą, 
nebent paskutinėm ’ dienom. Panašiai yra ir su lietuvių kalbos 
dėstymu kanadiečių gimnazijose, kur galėtų susidaryti pakanka
mas mokinių skaičius. Kai Ontario vyriausybė paskelbė leidžianti 
įvesti tokias pamokas kaip oficialų kursą, lenkai, ukrainiečiai, 
vengrai ir kiti tuojau ėmėsi iniciatyvos ir laimėjo. Lietuviams 
reikia dar pagalvoti. Iniciatoriams renkant tėvų parašus, atsirado 
dargi tokių lietuvių, kurie nesutiko pasirašyti — nenorėjo ap
sunkinti savo vaikij nauju mokslu. Iki šiol dar nieko negirdėti apie 
lietuvių laimėjimą šioje srityje. — Toronte š.m. gegužės 11-14 d.d. 
bus trečioji studijinė baltiečių konferencija. Ruošos darbuose vy
rauja estai ir latviai. Pradžioje lietuvių visai negalėjo prisišaukti. 
Tiktai vėliau vienas kitas entuziastas, gelbėdamas padėtį, atėjo 
talkon. Galimas dalykas, šie reiškiniai nėra visuotiniai. Jie nėra 
mūsų kultūrinio sužlugimo rodikliai, tačiau pakankamai liudija 
mūsų lėtumą, tampantį pavojingu nerangumu. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAl

D V I E J Ų V A DU PO K ALBIS
Prez. R. Niksonas ir premje

ras P. E. Trudeau pasirašė su
tartį iki 1977 m. pusiau sumažin
ti didžiųjų ežerų taršą. Projek
to įgyvendinimas amerikiečiam 
atsieis apie $2 bilijonus, kana
diečiam — $250 milijonų. Pa
grindinis dėmesys teks Erie ir 
Ontario ežerams, Šv. Lauryno 
jūrkeliui. Šios dolerių sumos 
bus panaudotos atmatii ir pra
moninio vandens valymo įrengi
niams. Otavoje viešėjęs prez. R. 
Niksonas pasakė kalbą federa
cinio parlamento ir senato na
riams, pabrėždamas abiejų kraš
tų draugiškumą ir savitumus, 
Kanados teisę išlaikyti dabarti
nį savo veidą, puoselėti sava
rankišką politiką. Prez. R. Nik- 
sono ir premjero P. E. Trudeau 
pokalbiuose taipgi buvo užsimin
ta apie prekybos derybų atnau
jinimą, abipusį norą padaryti 
reikiamas nuolaidas. Komenta
torių nuomone, abiejų vadų pa
rodytas draugiškumas neįsten
gė visiškai užtušuoti jų nesuta
rimų. Abu vadus šypsotis vertė 
artėjantys JAV prezidento ir 
Kanados federacinio parlamen
to rinkimai. Nemažą vaidmenį 
turėjo ir juos slegiančios dvi 
problemos: prez. R. Niksonui — 
naujoji krizė Vietnamo kare, 
premjerui P. E. Trudeau — kri
tęs asmeninis populiarumas ne 

tik kanadiečių akyse, bet ir pa
čioje liberalų partijoje. Iš šio 
susitikimo daugiau naudos gali 
turėti premjeras P. E. Trudeau, 
nes amerikiečiai Vašingtono san
tykiam su Otava neskiria dides
nio dėmesio. Jiems labiau rūpi 
atnaujintas Hanojaus ir Haifon- 
go bombardavimas.

Toronte sustreikavo 4000 mies
to darbininkų, kurių didžiąją da
lį sudaro šiukšlių surinkėjai. 
Tai yra jau trečias jų streikas 
šešerių metii laikotarpyje. Nors 
šios kategorijos darbininkai da
bar jau gauna $3.58 į valandą, 
unija pareikalavo padidinti atly
ginimą 20'; per sekančius dve
jus metus, šiukšlių surinkėjo 
metinis atlyginimas su visais 
priedais pasiektų $11.000. Ka
dangi šiai profesijai nereikia jo
kio pasiruošimo, unijos reikala
vimas daug kam atrodo neracio
nalus, ypač šiuo metu, kai Ka
nadoje vis dar tebėra rekordinis 
bedarbių skaičius. Dėl streiko 
kenčia ne miesto vadovybė, bet 
jo gyventojai, kurie dabar patys 
šiukšles turi pristatyti į parkus. 
Unijos iškovotą atlyginimą taip 
pat turės padengti padidintu 
nuosavybių mokesčiu gyvento
jai, nors daugelis jų neuždirba 
$3.58 į valandą. Dar liūdnesnė 
būklė yra Kvebeke, kur streiką 
paskelbė 210.000 narių turinti

“Gana tau, piršleli, jaunus vilioti ir svietui meluoti.'' Akimirka iš Klevelondo "Grandinėlės” naujos 
programos — vyrai ruošiasi karti piršlį Nuotrauka J. Garlos

Rašytojo kova su priespauda
Nobelio premijos laureatas Aleksandras Solženicinas, persekiojamas sovietinės valdžios, 

kovoja už kūrybos ir žmogaus laisvę
Pasaulį jau antrus metus juo

kina sovietų kompartijos laiky
sena Aleksandro Solženicino at
žvilgiu, primenanti Don Kichoto 
kovą su vėjo malūnais. Kiekvie
nas kraštas didžiuojasi savo ra
šytojais, kuriems pavyksta lai
mėti Nobelio literatūros premi
ją. Nors Nobelio premija A. Sol- 
ženicinui buvo paskirta 1970 m., 
jis vis dar nėra gavęs nei oficia
laus diplomo, nei aukso meda
lio. Kompartiją užsiutino žiau
riuosius Stalino laikus vaizduo
jantys A. Solženicino romanai 
“Vėzininkų palata” ir “Pirma
sis ratas”, išleisti užsienyje ir 
jam atnešė Nobelio premiją. 
Kompartijos propagandistai A. 
Solženicinui paskirtą Nobelio 
premiją netgi drįsta vadinti Ju
do grašiais tėvynės išdavikui. 
Jie jau yra spėję užmiršti, kad 
N. Chruščiovo pradėto Stalino 
nuvertinimo laikais pačioje So
vietų Sąjungoje buvo išleista A. 
Solženicino apysaka “Viena Iva
no Denisovičiaus gyvenimo die
na”, atskleidusi šiurpų koncent
racinės stovyklos vaizdą. Anuo
metinė Kremliaus aprobata šiai 
knygai pripažino tokių stovyklų 
buvimą ir jose praktikuotą te
rorą. Niekas tada A. Solženici
no nevadino Judu už tikrai stip
rų ir atvirą Stalino pasmerkimą. 
Romanai “Vėžininkų palata” ir 
“Pirmasis ratas” tęsia Stalino 
praktikuotos sistemos demaska
vimą gerokai švelnesne forma.

A. Solženicinas negalėjo daly
vauti oficialiame Nobelio premi
jų įteikime Stockholme ne dėl 
tėvynės išdavimo, bet dėl noro 
joje pasilikti net ir nedėkingiau
siose sąlygose. Jam buvo kilęs 
rimtas įtarimas, kad iš Stockhol- 
mo nebus leista grįžti į Sovietų 
Sąjunga. Nobelio premijos pini
ginė dalis — apie $80.000 šian- 

valdinių ir viešųjų įstaigų tar
nautojų unija. Ten streikuoja 
net mokytojai ir ligoninių per
sonalas. Premjeras R. Bourassa 
vis dar nesiima jokių žygių, ma
tyt, laukdamas didesnio visuo
menės nusistatymo prieš tą uni
ją. Atrodo, ateina laikas, kai 
federacinis ir provinciniai par
lamentai turės atimti streiko tei
ses valdžios, miestų ir viešųjų 
institucijų tarnautoju bei darbi
ninkų unijoms. Priešingu atve
ju Kanadai gresia suirutė.

Kanados statistikos duomeni
mis, kovo mėnesį bedarbių skai
čius padidėjo 15.000 ir pasiekė 
642.000, t.y. 7.4'i visos darbo 
jėgos. Pernai tą mėnesį bedar
bių buvo 7.8%. Nedarbo suma
žėjimas 0.4' J nėra džiuginantis 
reiškinys, nes ir federacinė vy
riausybė, ir provincinės vyriau
sybės atleido finansinius varž
tus ir netgi paskyrė dideles do
lerių sumas naujiem darbam pa
rūpinti, o rezultatų dar nedaug 
tematyti. Kanadoje viešėjęs ir 
seminare garantuoto atlyginimo

(Nukelta j 6-tą psl.) 

dien yra viename Šveicarijos 
banke, o aukso medalis ir diplo
mas — Švedų Akademijoje. Šios 
institucijos sekr. dr. K. R. Gie- 
row medalį ir diplomą planavo 
įteikti A. Solženicinui š.m. ba
landžio 9 d. Maskvoje, vieno jo 
bičiulio privačtflfae bute, tačiau 
sovietų ambasada atsisakė duoti 
vizą. Atrodo, šiam sprendimui 
turėjo įtakos A. Solženicino at
viras pasikalbėjimas su ameri
kiečiais žurnalistais, paskelbtas 
“New York Times” ir “Washing
ton Post” dienraščiuose.

Bandymas izoliuoti
Tame pasikalbėjime A. Sol

ženicinas atskleidė nepavydėti
nas savo gyvenimo sąlygas: KGB 
agentai nublat seka jo korespon
denciją, telefoninius ir priva
čius pokalbius jį priglaudusio 
žymaus čelisto Rostropovičiaus 
bute, visus apsilankančius sve
čius. Sekimui yra sutelktas ne
mažas skaičius KGB pareigūnų, 
kurie pačiame savo jėgų stipru
me gaišta laiką, užuot dirbę vi
sam kraštui naudingą darbą. Ak
cija prieš A. Solženiciną buvo 
pradėta 1965 m. jo archyvinės 
medžiagos ir rankraščių konfis
kavimu. Stalino laikais A. Solže
nicinas būtų tyliai dingęs kon
centracinėse stovyklose, bet po 
kompartijos XX ir XXII suvažia
vimų, po Stalino nuvertinimo 
tokia taktika negalėjo būti pa
naudota. Pirmiausia buvo grieb
tai! tylos metodo: “Niekas ne
rašys nė eilutės apie mane, nie
kas neminės mano pavardės net 
ir kaip keiksmažodžio. Po kele- 
rių metų būsiu visų užmirš
tas .. .” Šį planą betgi sugriovė 
pogrindyje pasirodę “samizda- 
to” leidiniai — mašinėle perra
šytų A. Solženicino knygų rank
raščiai, paplitę Sovietų Sąjun
goje ir pagaliau pasiekę už
sienį.

Pastangos suniekinti
Nepavykus izoliacijos takti

kai, buvo pradėta šmeižimo ak
cija, kuri tebėra tęsiama ir šian
dien. A. Solženicinas nusiskun
džia, kad tūkstančiai komparti
jos propagandistų visoje Sovietii 
Sąjungoje uždaruose posėdžiuo
se pila pamazagas ant jo galvos. 
Partiečiams ir nepartiečiams 
skirtuose susirinkimuose pasa
kojama, kad A. Solženicinas II 
D. karo metais su visa artileri
jos baterija pasidavė vokie
čiams, dirbo policininku jų oku
puotose srityse, kovojo gen. A. 
Vlasovo kariuomenės daliniuo
se ir netgi buvo gestapo agentm 
Dėlto Stalinas ir pasiuntė ji į 
koncentracijos stovyklą. Tuo 
tarpu iš tikrųjų A. Solženicino 
karinė tarnyba yra be priekaiš
tų. Ją nutraukė Stalino cenzo
riai, radę A. Solženicino laiške 
kritišką išsireiškimą apie vyrą 
su ūsais. Koncentracine stovyk
la A. Solženicinas buvo nubaus
tas už Stalino, to vyro su ūsais, 
“įžeidimą”.

Fabrikuojami šmeižtai
Propagandistai uždaruose su

sirinkimuose, pralenkdami tur
gaus bobutes, skleidžia visokius 
gandus apie A. Solženicino šei
myninį gyvenimą — jo antrąją 
žmoną ir 15 mėnesių amžiaus 
sūnų Hermolajų. Tą jo matema
tikę žmoną, laužydamas įstaty
mus, po girpdymo atleido iš 
darbo Mokslų Akademijos narys 
korespondentas T. Timotejevas 
iš vieno instituto Maskvoje vien 
tik dėlto, kad ji A. Solženicino 
žmona. Kiti propagandistai, su
žinoję, kad jo tėvas turėjo žy
dišką Izaijo vardą, ėmė refor
muoti A. Solženicino pavardę, 
vadindami jį žydiškai skamban
čiu Solženiceriu ar Solženicke- 
riu, nors iš tikrųjų nei tėvas, 
nei sūnus nebuvo žydiškos kil
mės. Neapykantą A. Solženici
nui bandoma kurstyti propagan
distų dažnai jam prisegama tėvy
nės išdavyko etikete. Dėl tokios 
taktikos A. Solženicinas ironiš
kai šypteli, prisiminęs anksčiau 
praktikuotus kontrrevoliucinin
ko ir liaudies priešo terminus.

Bailūs agentai
Tokie tūkstančių propagandis

tų bandymai diskretituoti A. 
Solženiciną vykdomi tik užda
ruose susirinkimuose, kur jis 
pats negali dalyvauti ir atsi
kirsti. Spaudos puslapių jie ne
pasiekia. Viešajame krašto gy
venime apie šią kompartijos tak
tiką nieko negirdėti, nes tur
būt bijoma susikompromituoti. 
Kompartija A. Solženiciną tikisi 
palaidoti į žmoniii galvas slapta 
pilamais šmeižto nuodais. Apie 
šmeižtus A. Solženicinas sužino 
iš tokiuose susirinkimuose da
lyvauti turėjusių savo bičiulių ir 
gerbėjų. Būdingesnius prasima
nymus bei jų skleidėjus A. Sol- 
ženisinas registruoja, kad atei
tyje galėtų kreiptis į teismą, jei
gu kada pasikeistų sąlygos.

Rašo ir toliau
Šį rudenį užsienyje anglų kal

ba bus išleistas A. Solženicino 
romanas “1914 metų rugpjūtis”. 
Rašytojų oficiozas “Literaturna- 
ja Gazeta” apkaltino A. Solženi
ciną, kad jis pats asmeniškai ro
mano rankraštį išsiuntė užsie
nin. A. Solženicinas prisipažįsta 
tai padaręs, bet taip pat pabrė
žia esminį rašytojų savaitraščio 
nutylėjimą: romano rankraštis 
buvo pasiūlytas septyniom sovie
tų leidyklom ir net keliem žur
nalam, bet iš jų nebuvo gauta 
jokio atsakymo. Šiuo metu A. 
Solženicinas ruošia antrąją ro
mano dalį “1916 metų spalis”, 
bet darbas eina vėžlio žingsniu, 
nes autoriui neleidžiama naudo
tis oficialiais valdiniais archy
vais, samdytis talkininkų istori
nei medžiagai atrinkti. Jeigu at
siranda savanorių, norinčių na- 
dėti A. Solženicinui šioje srity
je, juos seka ir jiems atitinka
mą spaudimą daro KGB agen
tai. V. Kst.

Pasaulio įvykiai
ŠIAURĖS VIETNAMO IR KOMUNISTU PIETŲ VIETNAME PRADĖTA 
ofenzyva lig šiol nėra pasiekusi reikšmingesniii rezultatų. Prie 
demilitarizuotos zonos š. Vietnamo divizijoms nepavyko užimti 
Quang Tri ir Hue miestų. Nesėkmingos kautynės vyksta ir cent
rinėje P. Vietnamo dalyje, kur puolimas vykdomas iš Laoso ir 
Kambodijos. Nežymių laimėjimų komunistai pasiekė prie Saigono, 
pietinėje dalyje. Čia jie tris kartus buvo įsiveržę į provincinę sos
tinę An Loc, bet buvo išstumti prezidento N. V. Thieu apsaugai 
priklausančio parašiutininkų dalinio. Prez. R. Niksono sutelkti 
lėktuvai sustiprino Š. Vietnamo bombardavimus, pasiekdami Hano
jaus ir Haifongo uosto priemiesčius. Š. Vietnamo teigimu, ameri
kiečių bombos Haifongo uoste pataikė į sovietų transportlaivi. Pa
ryžiuje nutrūkusių taikos dery- •----------------------------------------
bų komunistų atstovai prez. R. 
Niksoną jau apšaukė didžiausiu 
karo nusikaltėliu, pralenkusiu 
net A. Hitlerį, nors iš tikrųjų jie 
patys yra pradėję dabartinę 
ofenzyvą ir išprovokavę aviaci
jos smūgius. Kautynių lauke į P. 
Vietnamo karių rankas patekę 
komunistų dokumentai liudija, 
kad ofenzyva turėjo būti pradė
ta prez. R. Niksono kelionės į 
Pekingą metu. Tenka manyti, ji 
buvo atidėta dėl komunistinės 
Kinijos spaudimo. Tuose doku
mentuose taipgi kalbama apie 
masinių sukilimų organizavimą 
ir “išvaduoto” P. Vietnamo ko
munistinės vyriausybės paskel
bimą kuriame nors didesniame 
mieste, jeigu jį pavyktų užimti. 
Gen. C. Abrams, amerikiečių ka
riuomenės vadas P. Vietname, 
komunistams pranašauja skaudų 
pralaimėjimą. 1968 m. komunis
tų ofenzyvoje prieš P. Vietnamo 
miestus žuvo 81.738 kariai ir ci
viliai gyventojai- Sį skaičių, at
rodo, gerokai pralenks dabartinė 
ofenzyva, kurią gen. C. Abrams 
vadina bereikalingu kraujo pra
liejimu. P. Vietname likę ame
rikiečių kariuomenės daliniai 
kautynėse nedalyvauja, tik sau
go savo bazes, o aviacijai pada
ryti nuostoliai yra labai nežy
mūs, nes priešlėktuvinę apsau
gą jau paralyžavo bombos. Di
džiausių nuostolių turės ofenzy
vą pradėję patys komunistai ir 
bombardavimus spėjęs primiršti 
Šv. Vietnamas. Maskvos radijo 
pranešimu, Hanojaus uoste ame
rikiečių bombos pažeidė net ke
turis sovieti) laivus. Sovietų Są
junga įteikė protesto notą JAV 
ambasadoriui J. Beam.

PAKELIUI | MĖNULĮ
Amerikiečiai astronautai Tho

mas Mattingly, John Young ir 
Charles Duke erdvėlaiviu “Apol
lo XVI” pradėjo penktąją ir jau 
priešpaskutinę kelionę į mėnulį. 
Jų pakilimą turėjo progą pirmą 
kartą stebėti Sovietii Sąjungos 
pilietis — JAV viešintis kontra- 
versinis poetas J- Jevtušenka. 
Kelionės mėnulin susilaukia vis 
mažesnio dėmesio. Pvz. sovietų 
automatinio erdvėlaivio “Luna 
XX” sėkmingas nusileidimas mė
nulyje ir grįžimas žemėn net 
nepateko į pasaulinės spaudos 
pirmuosius puslapius. “Apollo 
XVI” erdvėlaiviui, be abejonės, 
bus skirtas didesnis dėmesys, 
nes jo įgula rizikuoja savo gyvy
bėmis. Nusileidimas šį kartą yra 
numatytas didelius kalnus turin
čioje mėnulio dalyje prie XVII 
š. prancūzų filosofo ir matema
tiko Descartes vardu pavadinto 
kraterio. Astronautai J. Young 
ir Ch. Duke mėnulio paviršiu
je planuoja praleisti .73 valan
das, kurių didžioji dalis ši kar
tą bus panaudota moksliniams 
eksperimentams. Numatomi trys 
pasivažinėjimai specialiu auto
mobiliuku ir televizijos trans
liacijos.

KARO SKOLA
II D. karo metais JAV rėmė 

Sovietų Sąjungą ginklais, mais
to gaminiais, už kuriuos Mask
va ir šiandien nėra atsilyginusi. 
Per pastaruosius dvylika metų 
vestose derybose Vašingtonas 
nusileido iki juokingai menkos 
$800 milijonų sumos, o Maskva 
pasiūlė dar juokingesnę $300 
milijonų sumą. Neišspręstas 
skolos klausimas stabdo preky
binių ryšių plėtimą- Maskva no
ri, kad Vašingtonas jos ekspor
tui taikytų tą patį muitą, kaip 
ir kitiem draugiškiem kraštam. 
Tokią nuolaidą turi patvirtinti 
JAV kongresas, tačiau prez. R. 
Niksonas nežada kreiptis j kon
gresą, kol Sovietų Sąjungą ne
bus sumokėjus minėtosios sko
los. ši klausimą dabar turės iš
spręsti iš Maskvos į Vašingtoną 
atsiųsta derybininkų grupė.

MIESTŲ POGRINDININKAI
Argentinoje ir Urugvajuje 

siaučia kairiųjų pogrindininkų 

gaujos miestuose. Buenos Aires 
mieste trockininkij grupė nužu
dė pagrobtą italų “Fiat” automo- 
biliij gamyklos direktorių O. Sal- 
lustro, už kurio gyvybę jie rei
kalavo milijono dolerių vertės 
reikmenų neturtingiems moki
niams. Nuo trockininkii rankos 
taip pat žuvo kova prieš komu
nistus pasižymėjęs gen. mjr. J. 
C. Sanchez. Urugvajaus sostinė
je Montevideo iškastu tuneliu 
pabėgo jau trečioji kairiųjų tu- 
pamarų grupė — 15 komunistų 
ir 10 paprastų kalinių. Tupama- 
rai Montevideo mieste taip pat 
pradėjo ginkluotus susirėmimus, 
kuriuose žuvo 4 pareigūnai ir 
8 jų pačių nariai. Prez. J. Bord- 
berry paprašė kongresą paskelb
ti atvirą karo stovį tupamarų 
gaujoms.

MASINĖ DEMONSTRACIJA
Santiago mieste prieš Čilės 

marksistą prezidentą S. Allende 
nukreiptoj demonstracijoj daly
vavo rekordinė ketvirtadalio mi
lijono minia. Demonstrantai ne
šė plakatus, reikalaujančius lais
vės ir smerkiančius komunisti
nį jungą. Prezidento S. Allende 
politiką kritikavo krikščionis 
demokratas senato pirm. P. Al- 
wyn. Minia baubimu sutiko 
kiekvieną kartą jo paminėtą 
prez. S. Allende pavardę ir kėlė 
ovacijas demonstracijoj dalyva
vusiam krikščionių demokratų 
vadui E. Frei, 1970 m. pralaimė
jusiam prezidentinius rinkimus. 
Demonstraciją išprovokavo pats 
prez. S. Allende, pasiūlęs opo
zicijos ir savo rėmėjų taikias de
monstracijas, kad visa Čilė galė
tų matyti, kuri pusė turi dau
giau šalininkų. Dabargi jam, at
rodo, bus sunku pralenkti opo
zicijos sutelktą 250.000 demonst
rantų minią.

VĖL SPROGSTA BOMBOS
Britanijos vietininku Š. Airi

joje paskirtas W. Whitelaw pa
leido 73 internuotus asmenis, 
įtariamus pogrindine veikla. Iš 
viso tokių suimtųjų buvo net 
728. Britanijoj perimtą tiesiogi
nį Š. Airijos valdymą pasmerkė 
IRA pogrindininkai ir protestan
tų Avangardo Sąjūdžio vadas W. 
Craig. Miestuose vėl pradėjo 
sproginėti bombos, žuvusiųjų 
skaičius pakilo iki 306. Naują 
neramumiĮ bangą sukėlė IRA va
do J McČann nušovimas Bel
faste. Prieš IRA pogrindininkij 
bombas pasisakė Š. Airijos kata
likų kardinolas W. Conway ir 
apie 30 kunigų savo pamoksluo
se. Teisėjo L. Searman vadovau
ta komisija nustatė, kad 1969 
m. dabartinius neramumus Š. 
Airijoje pradėjo ne IRA pogrin
dininkai ar protestantų organi
zacijos, bet katalikų ir protes
tantų jaunimo grupės, kurių na
rius teisėjas pavadino chuliga
nais. Britanijoje konservatorių 
premjero E. Heath poziciją su
stiprino darbiečių partijoje pra
sidėjęs skilimas dėl įsijungimo 
į Bendrąją Rinką. Darbiečių va
dui pareikalavus, kad šiuo klau
simu būtų pravestas visuotinis 
gyventojų memorandumas, iš 
partijos vadovybės pasitraukė jo 
pavaduotojas R. Jenkins ir 7 ki
ti nariai. Darbiečių skilimas ga
li paskatinti premjerą E. Heath 
skelbti parlamento rinkimus ir 
laimėti didesnę atstovų daugu
mą, nors iki sekančių rinkimų 
jis dar turi trejus metus laiko

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Apie 4.000 iraniečių žuvo že

mės drebėjime, nusiaubusiame 
pietinę Irano provinciją Fars, 
560 mylių nuo sostinės Tehera
no. žemės drebėjimas ir pakar
totiniai požeminiai smūgiai nu
šlavė net 60 kaimelių. Auku 
skaičių sumažino toje srityje iš 
molio ir džiovinto purvo stato
mos nedidelės bakūžės, kurių 
griuvėsiai yra lengvesni už nor
malių pastatų. Gamtinės nelai
mės ‘ ištiktą * vietovę aplankė 
premjeras A. A. Hoveida.
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Premjero atsakymas lietuviams

Moterys Sovietų Sąjungoje

Ryšium su religijos persekio
jimu okupuotoje Lietuvoje Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
valdyba pasiuntė raštą min. pir
mininkui P. E. Trudeau, atkreip
dama dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimą Lietuvoje. Rašte bu
vo priminti kun. J. Zdebskio ir 
kun. Pr. Bubnio teismai bei jų 
paskirtos bausmės už vaikų mo
kymą religijos. Gautas šis atsa
kymas:

Dėkoju už mano dėmesio at
kreipimą i dviejų lietuvių kuni
gų atveji, i jų nubaudimą ryšium 
su religiniu auklėjimu Lietuvo
je.

Sovietų valdžios užsimojimas 
persekioti įvairias religines 
bendruomenes Kanados vyriau
sybėms visuomet buvo apgailėti
nas dalykas. Nors sovietinė 
konstitucija įsakmiai pripažįsta 
kulto laisvę, sovietiniai įstatymai 
daugumoje Sovietų Sąjungos sri
čių įsakmiai draudžia formalų

Po Kosygino vizito Kanadoje iškilo sovietinių šnipų veikla. Premjero P. 
E. Trudeau žmona sako: “Ar aš tau nesakiau, kad naujasis virėjas labai 
įtartinai atrodo?” Ed. Keiss

Vieni demonstravo, kiti namie sėdėjo
AL. GIMANTAS

Kai Did. šeštadienį sėdėjome 
autobuse, važiuojančiame nuo 
Marquette Parko lietuvių baž
nyčios į Čikagos Civic centrą, 
spėliojome, kaip pasiseks mūsų 
demonstracija, pritarianti Lie
tuvos katalikų peticijai religi
nės priespaudos klausimu. Į au
tobusus rinkosi daugiausia vy
rai, amžiumi linkstantys į vy
resniųjų gretas. Kur buvo ir ką 
veikė tą dieną moterys ir jau
nesnieji, sunku pasakyti. Po 
maždaug 45 min. kelionės pa
siekėm demonstracijos vietą. 
Oras vėsokas, su pasitaikančiais 
sniego krituliais. Prie pakylos 
darbavosi specialistai, derinę 
m i k r o f o nūs ir garsiakalbius. 
Jaunimo atstovai dalino anglų 
kalba atspausdintus atsišauki
mus, aiškinančius ir iškeliančius 
įvykio reikšmę,’ Lietuvos tikin
čiųjų tylią, bet sistemingą kovą 
už savąsias teises, šeštadienio 
vidudienį aikštėje praeivių ne
tiek jau daug tebuvo, tad ir tie 
atsišaukimai tuo momentu pla
čių masių nepasiekė. Aplamai, 
vietiniai praeiviai, balti, juodi 
ar dar kitokie, vis įsigalinčiu pa
pročiu niekur nesikišti, niekur 
neužsiangažuoti, mažai domėjo
si lietuvių demonstracija. Ma
tyt, toje vietoje dažnai vyksta 
visokios demonstracijos, protes
to mitingai, tad ir praeivis lieka 
abejingas ir nejautrus ramiai ir 
tvarkingai demonstracijai.

Plakatų buvo ištisas miškas. 
Garsiakalbių perdavimas buvo 
toks blogas, kad stovint užpa
kalinėse eilėse visiškai nesigir
dėjo programos eigos. Ją sekė
me tik stebėdami, ką ir kaip 
daro pirmose eilėse stovintieji. 
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vaikų mokymą religijos arba or
ganizavimą specialių susirinki
mų religijai mokyti. Atrodo, kad 
lietuviai kunigai kaip tik ir buvo 
nubausti už tos srities pažeidimą. 
Jei būtų kreiptasi šiuo klausimu, 
kuri sovietų vyriausybė laiko iš
imtinai savo kompetencijos daly
ku, labai galimas dalykas, rezul
tatai būtų nepalankūs tiems, ku
riems norima padėti.

Kanados vyriausybės politika 
siekia pagerinti santykius su So
vietų Sąjunga iki tokio laipsnio, 
kad galėtų atviriau kalbėti su so
vietiniais pareigūnais tokiais 
klausimais ir išvengti visai nei
giamų, o kartais ir pasipriešinan
čių atsakymų. Jau yra šiokių to
kių ženklų, rodančių, kad pasta
ruoju metu padarėm pažangą ta 
linkme. Vyriausybė yra pasiruo
šusi pasinaudoti progomis, kai 
jos ateis, teikti pagalbą.

Nuoširdžiai —
P. E. Trudeau

Trys vietinės televizijos stotys 
atsiuntė savo reporterius ir fil- 
muotojus vakarinių žinių lai
doms. Neignoravo lietuviškojo 
įvykio ir didžioji spauda. Se
kančią dieną skaitėme demonst
racijos aprašymus, nuotrauko
mis iliustruotus.

Truputį keista, kad Čikagos 
ir apylinkių lietuviai nesugebė
jo susirinkti demonstracijon ke
liolikos tūkstančių minia. Lie
tuvos sąlygose žmonės ten suge
bėjo surinkti 17.000 parašų, o 
laisvo ir nevaržomo gyvenimo 
tautiečiai, net ir nedarbo die
ną, neišgirdo Lietuvos tikinčių
jų skundo, pilnai jo neparėmė. 
Tiesa, sujudimas buvo didelis, 
tačiau galėjo būti daug dides
nis.

Atskirai žodis apip jaunimą. 
Jis aktyviai dalyvavo, savo dar
bu prisidėjo. Per naktį “Margu
čio” patalpose buvo gaminami 
plakatai. Ten pat jie ir prigulė 
keleto valandų miegui, kad se
kančią dieną galėtų dalyvauti 
demonstracijose ne pasyviais 
stebėtojais, o aktyviais dalyviais 
pirmose gretose. Jaunimas 
savo pareigą atliko, nors kai- 
kam ir nelabai patiko galvų ir 
barzdų plaukų ilgumas, kelnių 
siaurumas ar’ platumas. Tūks
tančiai “tvarkingųjų” vyresnių
jų liko namie sėdėti.

Vašingtonos. JAV Valstybės 
Departamento konsulinio sky
riaus statistika rodo, kad 1960— 
1969 m. į JAV imigravo: 1.050 
albanų, 1.226 bulgarai, 1.002 es
tai, 16.445 vengrai, 3.256 lietu
viai, 4.426 rumunai, 20.279 so
vietų piliečiai, 21.707 jugoslavai.

Daug kur moterys jaučia ne
pasitenkinimą savo nelygiomis 
teisėmis su vyrais. Moterims 
sunku išsikovoti visai lygias tei
ses visose gyvenimo srityse, ne
žiūrint kuriame krašte jos begy
ventų. Negalima pasakyti, kad 
Sovietų Sąjungoje moterys turi 
lygias teises su vyrais, kaip skel
bia sovietinė spauda.

Jau 1919 m. Leninas skelbė, 
kad Rusija yra vienintelis kraš
tas, kur vyrai ir moterys turi ly
gias teises. Panašiai skamba ir 
sovietinės konstitucijos 122 pa
ragrafas, kuriame taip pat kalba
ma apie moterų teises.

Nelygybė lygybėje
1969 m. Sovietų Sąjungoje bu

vo apie 240 mil. gyventojų, ku
rių apie 130 mil. moterų ir 110 
mil. vyrų. Tuo metu augš'čiausio- 
je taryboje buvo 1517 atstovų — 
deputatų, kurių tik 425 moterys. 
Jos sudarė tik 28%, o, pagal ly
gybės principą, jos turėjo suda
ryti 52%.

Kalbant apie sovietų moterų 
lygybės principą, galima pasaky
ti, kad jos ne tik daug kur neturi 
lygių teisių su vyrais, bet daug 
kur jos yra nustumiamos į že
mesnes pareigas. Sovietų mote
rys neturi lygių teisių armijoje, 
saugume, propagandoje ir pana
šiose, geriau apmokamose parei
gose.

Nežiūrint moterų pasiruošimo 
ir jų persvaros skaičiumi, dau
giau vyrų užima vadovaujančias 
pareigas, negu moterys. Medici
nos personale vyrai sudaro 15%, 
o vadovaujančias pareigas turi 
50% (Problems of Communism 
1971. VIII, 50 psl.). Sovietų ko
munistų partijoje moterų yra 
21%, o rašytojų unijoje — 12%. 
Iš 573 Tass komentatorių tik 8 
yra moterys. Profesūroje moterį) 
yra 10%. Sovietų mokslo akade
mijoje moteris nėra buvusi pir
mininke ar pavaduotoja. Jei iš 
28 mokslininkų vyrų vienas yra 
su daktaro laipsniu, tai viena 
moteris turi daktaro laipsni tik 
iš 250 moterų mokslininkių. Iš 
fabrikų direktorių tik 6% tėra 
moterys. Net ir žemesnėse vado
vaujančiose pareigavietėse mo
terų yra tik 15%. Jų nėra kol
chozų ar sovehozų pirmininkų 
pareigose, nors jų labai daug dir
ba menkesnius darbus. Net 
Chruščiovas kartą pasakė: “Vy

LIETUVIAI LAUKIA
KARO ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš pr. n-rio)
O jei Hitlerio viešpatavimas 

Europoje neišvengiamas, tai 
mums, mažai tautai, reikia prie 
jo taikintis. Gi jei nesitaikinsi- 
me, tai mūsų tėvynė bus pri
jungta prie Vokietijos ir mūsų 
tauta bus išbraukta iš gyvųjų 
tautų sąrašo ...

— Užeikiva valandėlei į kavi
nę, noriu pasikalbėti svarbiu rei
kalu, — sako man. dr. P. Karve
lis, sutikęs mane gatvėj, dar vos 
keletą dienų tepagyvenusį Ber
lyne. Gražioj, dar tuomet bom
bardavimų nepaliestoj kavinėj 
“Roma” užsisakėme po puodelį 
kavos.

— Noriu kalbėti politikos rei
kalu. Žinau, kad esi demokratas 
ir hitlerinio režimo priešas. To 
režimo priešas esu ir aš. Bet pri
valome atviromis akimis žiūrėti 
į tikrovę ir būti realūs mūsų tė
vynės reikaluose. Konkrečiai 
štai koks reikalas. Škirpa karštai 
laikosi tos nuomonės, kad mes 
turime derintis prie hitlerinės 
Vokietijos, jei norime atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę. Jis 
turi gerų ryšių su Vokietijos val
džios sferomis ir taip yra įsigy
venęs į hitlerinę ideologiją, kad 
naciai gali jį laikyti sau artimu 
žmogum. O mums reikia turėti 
artimą nacių sferoms žmogų, 
nes, gal būt, neužilgo reikės su 
Vokietija derėtis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Turime palaikyti Škirpą, kad jis 
jaustųsi stipresnis, nors mes jo 
tam palinkimu! į nacius ir nepri
tariame.

1940 metų lapkričio mėn. (ro
dos, 17 d.) K. Škirpa susikvietė 
apie 20 įvairių politinių pažiūrų 
žinomesnių lietuvių tremtinių^ 
kuriems paskaitė savo ilgoką ra
šinį mūsų politikos klausimais. 
Skaitė apie 2 valandas. Kėlė mū
sų politikos vyrų klaidas ir ban
dė nustatyti lietuviškosios politi
kos gaires artimiausiai ateičiai. 
Atsiekti geresnių rezultatų ko
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
kvietė sudaryti vieną sąjūdį, į 
kurį turėtų dėtis visi Lietuvos 
patriotai, vis tiek, kokių politi
niu pažiūru jie būtų ir kuriai lie
tuviu partijai priklausytų. To są
jūdžio vardas — aktyvistai.

Nors ne visi K. Škirpos sam
protavimai buvo priimtini, bet

J. VAICEL1ŪNAS

rai administruoja, o moterys dir
ba”.

Sunkieji darbai
Sunkiuosius darbus dirba dau

giau moterų, negu vyrų. Jos dir
ba kasyklose, metalo įmonėse; 
kerta miškuose medžius, kasa 
griovius, šluoja gatves, valo pa
talpas. Chruščiovas ir apie tas 
moteris sakė: “Sunku žiūrėti į 
mūsų moteris, apginkluotas 
štangomis, kirviais, kastuvais”.

Nors 1969 m. vyriausybės bu
vo uždrausta moteris skirti j sun
kiuosius darbus, bet tai buvo 
daugiau teorija. Viena sovietų 
moteris apie tą įstatymą taip ga- 
sakė: “Dažniau to įstatymo nie
kas nepaiso, o visokios organiza
cijos bei unijos į tai nekreipia 
dėmesio”.

Marksas savo “Kapitale” rašė, 
esą nusikaltimas versti moteris 
dirbti kasyklose. O sovietų laik
raštis “Trud” 1969. III. 4. rašė: 
“Donbaso anglies kasyklose 
20.000 moterų iš požeminio dar
bo buvo perkeltos į paviršių. 
Ateityje numatoma ir visose "ka
syklose moteris iš požeminio 
darbo perkelti į paviršių”. Tai 
rodo, kad šimtai tūkstančių so
vietų moterų dirba kasyklose.

Tuojau po antrojo pasaulinio 
karo kasyklose dirbo raudonar
miečiai, kurie buvo patekę į vo
kiečių nelaisvę. Jie tose kasyklo
se be atlyginimo turėjo atidirbti 
penkerius metus, atlikti Stalino 
paskirtą bausmę už patekimą į 
nelaisvę. Kai tie kaliniai bausmę 
atliko, kasyklose daugiausia dir
bo moterys.

Atlyginimai
1967 m. Sovietų Sąjungos 

mokslo srityje dirbančiųjų tarpe 
moterys sudarė 45%. Jų viduti
nis atlyginimas — 122 rubliai į 
mėnesį. Pramonėje moterys su
darė 47% visų dirbančiųjų. Jų 
vidutinis atlyginimas į mėnesį— 
112 rublių. Prie statybos dirban
čiųjų tarpe moterys sudarė 28%. 
Jos vidutiniškai į mėnesį uždir
bo 119 rublių. Tuo metu gatvių 
Šlavėjos ir patalpų valytojos į 
mėnesį uždirbdavo 40—50 rub
lių. Ir dabar moterų atlyginimai 
nepadideėjo. “Komsomolskaja 
Pravda” 1970 m. birželio mėne
sį rašė, kad kaimo modistė i mė

m
masinantis kvietimas vienybėn 
ir nebuvimas jokio kito veiklos 
plano sulaikė nuo kėlimo abejo
nių bei darymo pastabų K. Škir
pos samprotavimams. Be to, ne
abejotinai turėjo įtakos ir dr. P. 
Karvelio anksčiau mano minėti 
įtikinėjimai palaikyti K. Škirpą. 
Gal panašiais sumetimais ir kiti 
dalyviai neprieštaravo. Tik vie
nas dr. Br. Dirmeikis kėlė abe
jonių, tačiau bendros susirinku
siųjų nuotaikos nepakeitė. O to
ji nuotaika buvo: remti K. Škir
pos sumanymą.

K. Škirpos asmens sekretorius 
dr. Jurkūnas patiekė popierio 
lapą, matyti, anksčiau paruoštą, 
kuriame jau buvo mašinėle įra
šyta to susirinkimo data ir trum
pas protokolas, kuriame pažymė
ta, kad mes, žemiau pasirašiu
sieji, sudarome aktyvistų sąjūdį 
ir to sąjūdžio vadu išrenkame 
pulkininką K. Škirpą, pirmąjį 
Lietuvos savanorį. Jokių rinki
mų nei diskusijų, ką rinkti, ne
buvo, bet minėtame lape, kiek 
atsimenu, visi ar beveik visi pa
sirašėme. K. Škirpa turėjo rysiu 
su aktyvistais, veikiančiais Lie
tuvos pogrindy.”

R. Skipičio aprašyto susirin
kimo eiga buvo užfiksuota šio 
turinio protokole:

LAF steigiamojo susirinkimo, 
įvykusio 1940 m. lapkričio 17 d.

Berlyne, Achenbachstr. 1, 
protokolas

Susirinkime dalyvavo: p. p. Min. 
Škirpa, Galvanauskas, Skipitis, Dr. 
Karvelis, Viliušis, Dirmeikis, kun. 
Yla, Pyragius Juozas, Pyragius Jo
nas, inž. Brunius, Danta Aleksand
ras, Našliūnas Jonas, Puodžius Sta
sys, Dženkaitis Juozas, Dženkaitis Jo
nas, Valiukėnas Antanas, Raila Bro
nys, Maceina Antanas, Dr. Brakas, 
Kavolis Martynas, pulk. Ambrazie
jus, kun. Barauskas, Katilius Juozas, 
Dr. Ancevičius ir Dr. Jurkūnas. Susi
rinkimą atidarė Min. Škirpa ir jam 
pirmininkauti pakvietė p. Galvanaus
ką. Min. Škirpa, trumpai pabrėžęs ku
riam reikalui jis yra atvykusius su
kvietęs ir pažymėjęs klausimo svar
bumą, perskaitė lietuvių aktyvistų 
pagrindinius programinius dėsnius ir 
busimojo sąjūdžio tikslus bei sieki
mus. Po savo pranešimo Min. Škirpa 
kvietė dalyvius pasisakyti dėl pro
gramos ir dėl būsimo sąjūdžio orga

nesi uždirba 40 rublių, nors turi 
didelę klientūrą. Klientės už 
patarnavimą moka valstybei, o 
modistė iš valstybės gauna atly
ginimą.

Kiti sunkumai
Vienas geležinkelio darbinin

kas sako: “Mūsų šeimoje 5 vai
kai. Daug darbo ir rūpesčių na
mie, bet žmona eina dirbti, nes 
mano uždarbio neužtenka nė 
pragyvenimo minimumui”. Vie
na našlė skundžiasi: “Palieku 
vaikus pas kaimynę ir kasdien 
važiuoju dirbti į kitą miestelį. 
Dirbu prie statybos. Gaunu po 
35 kapeikas Į valandą arba 14 
rublių į savaitę. Darbas sunkus, 
bet kito pasirinkimo nėra ...”

Didelių sunkumų sovietinės 
moterys turi ir dėl kitų priežas
čių. Tų sunkumų turi ne tik mo
terys, bet ir vyrai. A. Robinovas 
rašo: “Kiek brangaus laiko žmo
nės sugaišta stovėdami prie 
krautuvių ar kitų institucijų! 
Susidaro bilijonai valandų. O 
kiek dar išeikvojama nervų ... ”

Moterys turi dirbti darbovietė
se, po darbo stovėti eilėse prie 
krautuvių ar kitų institucijų. So
vietinis “Krokodil” net įdėjo sa
tyrinį vaizdą, kuriame parodyta 
ilga moterų eilė prie grožio salo
no. Namie moterims sunku šei
mininkauti, nes trūksta maisto 
gaminių. Pats Kosyginas 1970 
m. pasakė: “Vyriausybė nėra pa
jėgi žmonių pilnai aprūpinti mė
sos ar kitais gaminiais” (“Prob
lems of Communism, 1971. VIII, 
56 pusi.). Namuose ruošą apsun
kina trūkumas technikos prie
monių. Leningrado, Maskvos, 
Penzos rajonuose skalbiamų ma
šinų turėjo 13% šeimų, siurblių 
— 20%, šaldytuvų — 38%.

Sovietų politbiure nėra nė vie
nos moters, o centriniame parti
jos komitete moterų tik 4%. So
vietų moteris nėra buvusi parti
jos sekretore. Nėra buvusi mi- 
nisterio pirmininko ar užsienio 
reikalų ministerio pareigose. 
Kas kita laisvajame pasaulyje: 
Bandaranaike, Ghandi, Meir. 
Moterų nebūna ir kompartijos 
kongresų garbės prezidiume.'

Sovietų Sąjungoje moterų ly
gybės nuostatas nėra vykdomas 
gyvenime. Gal vienoje srityje 
jos susilygina su vyrais, būtent, 
kai esti deportuojamos į kacetus 
ar panašias institucijas.

nizavimo. P. inž. Brunius siūlo LAF 
programoje smulkiau paliesti darbo 
klausimą. Ypač esą reikėtų išsamiai 
numatyti darbininkų aprūpinimą nuo
savybe, darbo avansavimo klausimą 
ir t.t. Jo nuomone, reikėtų į atstaty
tą Lietuvą žiūrėti kaip į socialinę 
valstybę. Toliau p. Brunius iškėlė 
mintį atkreipti ypatingo dėmesio į 
atstatytos Lietuvos teritorialinius 
klausimus. Jo nuomone, atstatyta Lie
tuva turėtų sujungti visas lietuvių 
gentis. Jis klausia, ar nevertėtų gal
voti apie Baltijos valstybių sąjungą. 
P. Skipitis manytų, kad nereikėtų 
šiuo metu diskutuoti programines de
tales, bet pirmon galvon steigti orga
nizaciją, o paskui diskutuoti jos pa
grindinius klausimus. P. Maceina pa
sisako visai priešingai p. Skipičio 
tezei. Jo nuomone, visų pirma rei
kėtų iš pagrindų pasisakyti dėl nau
jos organizacijos programos, išdis
kutuoti visus jos esminius klausimus, 
o tik paskui imtis steigti pačią or
ganizaciją. Jei to dabar negalima bū
tų padaryti, jis siūlo tam reikalui su
šaukti sekantį susirinkimą, ar kelis 
susirinkimus. Be to, p. Maceina klau
sia p. Ministerį, kaip jis 'esamoje 
padėtyje vaizduojasi mažųjų valsty
bių padėtį naujosios Europos santvar
koje. Pasak jį, jei mažosioms valsty
bėms nebūtų lemta naujoje Europo
je turėti savo nepriklausomybę, tai 
mūsų darbas negalėtų būti naudin
gas. P. Karvelis palaiko p. Skipičio 
nuomonę ir nebūtų linkęs pritarti p. 
Maceinos nusistatymui. Esą dabar ne 
laikas diskutuoti, kokią mažosios 
valstybės turės padėtį naujoje Euro
poje, o lygiai negalima būtų šiame ar 
kitame susirinkime smulkiai išdisku
tuoti visus programinius klausimus, 
bet mes turime dėti pastangų tuojau 
susiorganizuoti ir tuo sudaryti reikia
mą bazę mūsų, kaip vieneto, tolimes
niam veikimui. P. Pyragius pritaria 
p. Karvelio nusistatymui. Esą, jei 
kam pateikta p. Min. Škirpos akty
vistų platforma būtų diskutuotina, 
tai tas turėtų padaryti reikiamas iš
vadas. P. Min. Škirpa paaiškina, kad 
jo pateikta programa dar nėra galu
tinai apdirbta. Duota tik idėja ir pa
grindiniai aktyvistų tikslai bei jų 
uždaviniai. Programą galutinai turės 
paruošti tam reikalui sudaryta spe
ciali komisija. Vokiečiai aktyvistų 
idėjai rodą palankumo. Tad mūsų 
veikimui yra šioks toks plyšelis, kurį 
reikia išnaudoti. Nors kol kas mes 
negalime veikti viešai, bet tai dar 
nereiškia, kad negalime veikti užda-
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Pastaruoju metu iškeliavo amžinybėn šie KLB 
Toronto apylinkės tautiečiai bei jų šeimos nariai: 

JONAS ALKSNIS, IGNAS ALKSNIS, EDUARDAS 

EMPAKERIS, PRANAS KAUNAS, MARIJA JASE- 

LIŪNIENĖ, I. KAVECKAITĖS vyras SZALOWSKL

Nuoširdžių užuojautų jų artimiesiems reiškia ir 
kartu liūdi —

KLB Toronto apylinkės valdyba
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Nikodemui Švedui
neseniai mirus Kaune, Lietuvoje, sūnų BRONIŲ 
ŠVEDĄ ir jo šeimų, gyvenančius Toronte, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Ona Leskauskienė
I. ir J. Morkūnai
O. Svarinskienė su šeima 
Vladas J asas

Tėvas A. Simanavičius, OF M 
R. ir A. Simanavičiai 
M. ir VI. Simanavičiai 
V. ir J. R. Simanavičiai
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Julijai Valickienei
mirus Bostone, jos vyrui JUOZUI VALICKUI, duk
roms — ALDONAI, BIRUTEI, LAIMAI, ANGELEI ir 
jų vyrams bei kitiems giminėms gilių užuojautų 
reiškia —

M. J. Vaškevičiai A. J. Gelažiai

Brangiam Tėveliui

Pranui Stankui
mirus, sūnų šaulį JONĄ ir šeimų nuoširdžiai užjau

čiame —

Hamilton, Ont. D- L K- Algirdo Saulių Kuopa Į
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Marijai Matulionienei
mirus, jos vyrui STASIUI, sūnums — STASIUI ir
EDVARDUI nuoširdžių užuojautų reiškia —

Valentinas Grikietis

Marijai Jaseliūnienei
mirus, velionės vyrq STASį, sūnus — RIMANTĄ ir JUO
ZĄ, brolį PETRĄ MIKALAUSKĄ jų skausmingo liūdesio 
valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. J. Dauniai
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Eduardui Empakeriui
mirus, jo žmonų, sūnus — ALGĮ ir MEKĄ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia —

S. J. Andruliai

rame ratelyje. Dėl užmačių atstaty
toje naujoje Lietuvoje stengtis turė
ti sujungtas visas lietuvių gentis, ar
ba jau dabar eiti prie tam tikro blo
ko su kitomis Baltijos valstybėmis, p. 
Ministras manytų, kad dabar bent 
reikėtų pirmoje eilėje turėti galvoje 
mūsų pagrindinį tikslą — aiškiai iš
kelti Lietuvos valstybės atstatymo 
klausimą, o paskui jau spręsti lietu
vių giminių sujungimą į vieną šeimą 
arba blokavimosi su kitomis mums gi- 
mingomis tautomis. Esą nereikia 
nuslysti nuo savo tradicijų ir nuo to, 
ką esame turėję. Dėl organizacijos 
Min. Škirpa pareiškė, kad šiuo metu 
jis manytų, kad būtų geriausia, jei 
jis galėtų sudaryti tam tikrą patikėti
nių grupę, kurie sudarys laikiną ak
tyvistų vadovybę. Pirmoje eilėje rei
kėtų patraukti prie mūsų organizaci
nio darbo lietuvius inteligentus Ber
lyne. Eiliniais uždaviniais reikėtų 
laikyti studijas vokiečių įvairių gy
venimo sričių ir iš jų pasimokyti, 
ypač organizacijos. Todėl ilgai nelau
kiant aktyvistai turėtų sueiti į kon
taktą su atitinkamais vokiečių sluogs- 
niais bei įstaigomis. Be to, esą labai 
būtų reikalinga neatidėliojant už
megzti ryšius su savo idėjos draugais 
Lietuvoje ir eiti pas juos su savo 
propaganda. P. Galvanauskas manytų, 
kad šiuo metu nebūtų nei reikalo, nei 
galimybės išspręsti mūsų programos 
klausimą. Esą šiandien mes turime 
kalbėti tik apie organizaciją ir siekti 
atgauti savo valstybės nepriklauso
mybę, o paskui jau kalbėsime apie 
smulkmenas. Todėl, jo nuomone, 
šiandien reikia, ilgai nediskutavus, 
sudaryti organizaciją ir reikiamus or
ganus. P. Dirmeikis konstatuoja, kad 
busimasis Aktyvistų sąjūdis bus poli
tinė organizacija su tam tikru savo 
turiniu. Esą iš programos matvti. 
kad mes glaudžiamės prie Vokietijos
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ir darosi įspūdis, kad mes kovosime 
už vokiečių režimą ir už Vokietijos 
laimėjimus. Tokiu būdu mūsų orga
nizacijos likimas priklausysiąs nuo to, 
kuo karas baigsis. Jam atrodytų, jei 
Vokietija karą pralaimėtų, tai akty
vistų organizacija neturėtų idėjinės 
bazės ir kaipo tokia turėtų išnykti. 
Turint tai galvoje, p. Dirmeikis klau
sia, ar aktyvistai taps kovotojais dėl 
Vokietijos ateities, ar ras kitą kelią, 
kuris nepriklausomai nuo bet kurių 
konjuktūrų vestų prie Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo. Min. Škirpa 
pabrėžė, kad mes turime savo kovą 
derinti su Vokietijos kova ir tokiu 
būdu turime su jais bendradarbiauti. 
Tačiau tai dar nereiškia, kad mes su 
vokiečiais turime bendradarbiauti 
besąlyginiai. Mes turime užsitikrinti 
jų paramą ir tik tuo atveju galime 
siekti savųjų tikslų, prisidedant prie 
bendros kovos su vokiečiais. E. Gal
vanauskas, papildydamas Min. Škir
pos paaiškinimus, pareiškė, jog, jo 
nuomone, mes vokiečiams praktiškai 
nieko negalime padėti. Visa tai, prie 
ko mes glausimės, ar su kuo eisime 
yra nei daugiau, nei mažiau tik prie
monė mūsų tikslui siekti, bet ne ide
alas arba tikslas. Taigi, esą, keisis 
laikai, gali pasikeisti ir mūsų prie
monės, bet tikslas pasiliks vis tas 
pats, būtent, nežiūrint kokia kaina iš
likti gyviems kaip tauta ir atstatyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Pasibaigus pranešimui ir diskusi
joms bei paaiškinimams, Min. Škirpa 
pakvietė visus dalyvius pasirašyti 
Lietuvių Aktyvistų Fronto steigiamą
jį aktą. Po to Min. Škirpa paprašė 
sutikti būti patikėtiniais šiuos asme
nis: p. p. E. Galvanauską, inž. Brunių, 
R. Skipitį. A. Valiukėną, A. Maceiną 
ir K. Zaikauską. Susirinkimas baig
tas tautos himnu.

(Bus daugiau)



Silvija Šarkaitė, išrinkta iškiliąja Toronto lietuvaite “Miss Vilnius”, ap
supta konkurso dalyvių, dėkoja bailaus dalyviams Nuotr. S, Dabkaus

LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO RINKA
VACYS Ž12YS

Laikraščiai gali būti leidžia
mi įvairiais sumetimais: tauti
niais, politiniais, kultūriniais ar
ba ir grynai prekybiniais — pel
no siekiant, l'ačiau ekonomiškai 
galvojant, kiekvienas laikraštis 
yra ir prekė, kurią skaitytojas, 
atseit, vartotojas, įsigyja, nes ji 
patenkina vienokį ar kitokį to 
skaitytojo-vartotojo poreikį.

Išeivijos lietuviškieji laikraš
čiai, bent ligi šiol, paprastai bū
davo geresnėje padėtyje, negu 
dažniausiai verslo tikslais lei
džiami gyvenamojo krašto laik
raščiai. Išeivijos lietuvių reika
lavimai savo laikraščiui tradiciš
kai būdavo daug švelnesni. Tau
tinio sentimento įtakojamas lie
tuvis skaitytojas paprastai pasi
tenkindavo ir menkesne kokybe.

Jeigu laikraštis gali būti lai
komas preke, tai visi esamieji 
ir potencialūs skaitytojai sudaro 
jai natūralią rinką. Generaci
joms keičiantis, ir ši rinka ilgai
niui keitėsi. Be abejonės, turėjo 
nusivilti tie, kurie generacijų 
pasikeitimo laiku neįvertino.

1961 m. Kanadoje buvo 
27.600 lietuvių. Po 1946 m. gi
musių buvo 9.400, tarp 1937 ir 
1946 m. gimusių — 3.900, tarp 
1917 ir 1937, gimusių — 7.400, 
tarp 1897 ir 1917 m. gimusių 
— 4.800 ir prieš 1897 m. gimu
sių — 2.100. Vadinasi, gimusie
ji po 1937 m. prieš 10 metų 
sudarė beveik pusę visų Kana
dos lietuvių. O tai yra žmonės, 
kurie Lietuvos visiškai arba tik 
labai menkai teprisimena.

Tuoj po pirmojo pasaulinio 
karo arba anksčiau gimusiųjų 
1961 m. buvo 6.900. Jie Kana
doje pora dešimtmečių sudarė 
pagrindinę ir, palyginti’ nelabai 
augštų reikalavimų lietuviškojo 
laikraščio rinką. To amžiaus 
žmonės laikraščius didele dalimi 
patys ir prirašydavo.

Gimusiųjų tarp 1917 ir 1937 
m. prieš dešimtmetį Kanadoje 
buvo 7.400. Šios amžiaus grupės 
lietuviai buvo vedę arba kūrė 
šeimas, studijavo, darė karje
ras, statėsi namus, vasarvietes... 
Gimusieji arčiau 1917 m. dažnai 
aktyviai reiškėsi lietuvių visuo
meniniame gyvenime ir sutapo 
su savo vyresniaisiais tautie
čiais. Tačiau jaunesnieji, gimu
sieji arčiau 1937 m., ilgainiui
VĖŽIO DRAUGIJA PRADEDA

Mbždaug 64.000 kanadiečių šiais 
metais pirmą kartą susirgs vėžiu. 
Taip tvirtina Ivy Beck, Kanados Vė
žio Draugijos metropolinio Toronto 
apylinkės pirmininkė. Pusė tų ligonių 
per sekančius penkerius metus išliks 
gyvi ir sveiki, nes yra surasti nauji 
gydymo būdai.

“Liūdniausias dalykas šiandien yra 
tas”, sako ponia Beck, “kad maždaug 
66% — 80% tokių naujų susirgimų 
galėtų būti išvengta”. Vienas Vėžio 
Draugijos tikslų yra skleisti informa
ciją apie išankstinę apsaugą ir at
kreipti visuomenės dėmesį j septynias 
apsaugos priemones:

Nerūkyk. Tikrink sveikatą kasmet. 
Prašyk savo dantistą pasekti atsira
dusius pasikeitimus. Venki perdaug 
saulės. Prašyk gydytoją patikrinti 
vidurius. Moterims: pačios regulia
riai tikrinkite krūtis. Atlikite “Pap 
Test".

Išankstinė apsauga yra geriausias 
kiekvieno asmens ginklas prieš vėžį. 

ĮSI dėmėti nas išradimas
Geriausio Amerikoje Ir Europoje “JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauki/ slinkimą, naikina pleiskanas, palotina nleiėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų iaknls, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J (B var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

lUinois 60650, U. S. A.

darėsi vis apatiškesni. Jaunes
niųjų reikalavimai lietuviškam 
laikraščiui darėsi vis griežtesni 
— spaudos skiltyse jiems nebe
pakako vien tiktai tautinio sen
timento. Kaip prisimename, šio 
amžiaus lietuviai JAV įsteigė ir 
savo periodinius leidinius, kaip 
“Lituanus”, "Metmenys”, "Aki
račiai”.

1972 m., po dešimtmečio, sta
tistika, žinoma, jau yra truputį 
pakitusi. Drastiškai sumažėjo 
praeitame šimtmetyje gimusių 
Kanados lietuvių skaičius. Pa
stebimai praretėjo ir eilės tų, 
kurie buvo gimę po pirmojo pa
saulinio karo ar anksčiau. Bio
loginių dėsnių mažiausiai pa
liesti, žinoma, išliko 1937 m. ir 
vėliau gimusieji, ši amžiaus gru
pė jau sudaro žymiai daugiau 
kaip pusę visų Kanados lietu
vių. Pats vyriausias šios grupės 
atstovas ar atstovė yra 35 m.

Patinka tai kam ar ne, bet 
faktas lieka faktu, kad kaip tik 
šiai generacijai teks tęsti lietu
viškų laikraščių leidybą. Ir šiai 
generacijai kada nors teks pa
studijuoti savo gaminio, atseit, 
laikraščio, rinką. Juk visų išei
vijos laikraščių tiražai aiškiai 
rodo, kas atsitinka, kai neatsi
žvelgiama i rinkos reikalavimus.

Savaime peršasi išvados. Vien 
tik tautiniu sentimentu grįsti 
laikraščių kokybės nebegalima. 
Neatidėliojant skaitytojui turi 
būti pasiūloma augštesnės ko
kybės prekė. Jos reikia jau da
bar, nes kartą rinką apvylę, ją 
pastumsime galutinėn apatijom

Šiuo metu tokios prekės, ga
lima sakyti, neturime. Beveik 
nė vienas išeivijos lietuvių laik
raštis nesuvokia po 1937 m. gi
musiųjų reikalavimų, skonio ir 
galvosenos. Leidėjai paprastai 
neįžvelgia ir neanalizuoja, ko tai 
generacijai iš tikrųjų reikia. Ne
tikiu nė tuo, kad visi leidėjai 
to rimtai ir trokštų. Juk daug 
patogiau paskęsti savo siaurų ra
telių ribose ir už jų nieko ne
matyti. O viso to pasekmės vis 
dėlto akivaizdžios: jeigu ne
įstengsime lietuvių išeivių spau
dos prikelti iš jai dabar charak
teringo nuosmukio, po keleriu ar 
keliolikos metų būsime visiškai 
praradę šiandieną dar pasiekia
mą rinką.
DIDELI BALANDŽIO VAJŲ 

bet ne vienintelis.
Kanados Vėžio Draugijos metinis 

vajus lėšoms telkti jau pradėtas 
Toronte balandžio 7, geltonojo 
narcizo dieną, ir bus vykdomas ištisą 
mėnesį.

“Čia, metropoliniame Toronte”, 
pareiškė vajaus pirmininkas Michael 
Wilson, “tūkstančiai mūsų savanorių 
aukoja savo laisvalaikį kovai prieš 
vėžį, telkdami lėšas, kad būtų tęsia
mi vėžio tyrimai, šių metų siekis vi
sai Kanadai yra 57,296,225, o metro
poliniam Torontu! — $1,362, 450. Mū
sų tyrinėtojai dirba dieną ir naktį, 
stengdamiesi rasti raktą, kuris atida
rytų vėžio slėpinį. Lėšos, kurias mi
nėti savanoriai sutelks šį mėnesį, 
padės mokslui priartėti prie šio būti
no tikslo. O tuo tarpu atrandami ge
resni gydymo metodai, sudaromos pa
togesnės sąlygos vėžiu sergantiem li
goniam draugijos darbuotojų dėka. 
Visa tai įgalina duosni kanadiečių 
parama balandžio vajaus metu.”

Jaunimo kongresas-žvilgsnis ateitin
Pasikalbėjimas su II jaunimo kongreso rengimo komiteto pirm.

Buvom susitarę susitikti pokalbiui 
kovo 28 d. popietę jaunimo kongre
so būstinėje Jaunimo Centre Čika
goje. Kai kišenėje vežiausi jau pa
ruoštus 12 klausimų, pralenkiamų 
kioskų sienos buvo nukabinėtos pas
kutinėmis dienraščių laidomis su rė
žiančiomis antraštėmis pirmuosiuose 
puslapiuose: “Lithuanians Rip Rus
sians” ir pan. Tuo tarpu jaunimo 
kongreso rengėjų k-to nariai su pa
čiu pirm. R. Sakadolskiu skubiai 
ruošėsi kuriam laikui persikelti į 
“Margučio” raštinę ir čia ateiti j tal
ką spontaniškai organizuojamai te
legramų siuntimo akcijai Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriui, kad šis ir 
aplamai pasaulio viešoji opinija at
kreiptų dėmesį j ką tik Jungtinėse 
Tautose gautą Lietuvos tikinčiųjų 
peticiją. Bet jaunyste ir plačiais po
lėkiais degantis R. Sakadolskis ryžo
si valandėlę sugaišti ir atsakyti į 
klausimus, pateiktus "TŽ” korespon
dento.

— Buvom susitikę šioje vieto
je prieš penkerius metus, kai 
ruošėt I jaunimo kongresą. Ta
da buvote to kongreso rengėjų 
komiteto gen. sekretorius, pa- 
bėrėt daug gražių minčių apie 
kartų bendradarbiavimą ren
giant I jaunimo kongresą. Šį kar
tą, atrodo, vyresnioji karta lie
ka lyg už geležinės uždangos: vi
sur nustatytas amžius, vyresnie
siems užtvertos sienos. Kodėl?

— Kalbant apie II jaunimo 
kongreso programą, reikia pa
brėžti, kad nėra jokios tariamos 
geležinės uždangos. Kad pats 
pagrindinis akcentas skiriamas 
jaunimui, manau, natūralu, nes 
tai yra jaunimo kongresas. Jei 
pažiūrėsim į kongreso progra
mas ir į tuos, kurie atlieka pa
ruošiamuosius darbus, rasime ir 
jaunesnių žmonių negu 18 metų 
ir toli peršokusių 30 m. ribą. 
Aš nematau jokios geležinės už
dangos. Yra nustatyta riba kon
greso atstovams tarp 18 ir 30 
metų amžiaus. Tai daroma pozi
tyvia prasme, nes tuos pačius 
nagrinėjamus klausimus negali
ma vienodai pristatyti 18 m. 
amžiaus jaunuoliui ir per 40 m. 
amžiaus ribą persiritusiam inte
lektualui. Antra, tuos oficialius 
250 kongreso atstovų, kurie su
važiuos iš viso laisvojo pasau
lio, nenorime matyti vien pasy
viųjų stebėtojų eilėse, bet jiems 
duoti daugiau darbo: pravesti 
diskusijas, skaityti paskaitas ir 
pan. štai dėlko gal ir iškyla 
kaikieno įsivaizduojama “gele
žinė uždanga”, kurios tikrumoje 
nebus.

— Kurie užmojai, Jūsų many
mu, liko įgyvendinti po 1 jauni- 
mo kongreso ir kas liks ateičiai 
po šio kongreso?

— Tai pats svarbiausias klau
simas ir nuo jo priklausys visas 
II jaunimo kongreso pasiseki
mas. Pagrinde noriu pabrėžti, 
kad jaunimo kongresai yra ta di
džioji proga, kur gali susitikti 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo atstovai, šalia to, jų nu
tarimai, rezoliucijos turi būti 
įgyvendinta. Ir jei tai nebus įgy
vendinta, negalėsime tada atsa
kyti, kad jaunimo kongresas atli
ko tai, ko mes, rengėjai, tikėjo
mės. Mano nuomone, pats dar
bas, įdėtas rengiant kongresą, 
jau yra teigiamas dalykas. I jau
nimo kongresas šį tą paliko. Jo 
dėka turim jaunimo sekcijas 
prie PLB, o taip pat ir prie JAV, 
Kanados ir Australijos LB cent
rinių valdybų. JAV jaunimo 
sekcijai vadovauja J. Gaila, Ka
nadoje — G. Breichmanas, Aust
ralijoje — Neverauskas. Nori
me, kad po šio kongreso jauni
mo kongreso komitetai įvairiuo
se kraštuose persiorganizuotų į 
jaunimo sekcijas prie Lietuvių 
Bendruomenės. Apie kitus kon
greso užmojus sunkiau iš anks
to kalbėti, nes jie iškils ir bus 
gvildenami studijų dienose. Vie
nas opiųjų reikalų — turėti ga
limai geresnius jaunimo tarpu
savio ryšius. Per I jaunimo kon
gresą tai nebuvo pilnai padary
ta. Esam ir pasimokę, ir įsibė
gėję teigiama linkme.

— Kiek šiame kongrese bus 
akcentuojamas jaunimo susirū
pinimas Lietuvos ateitimi, ar 
stengsitės pabrėžti reikalavimą 
Lietuvai pilnos nepriklausomy
bės?

— Turbūt visiems žinoma, 
kad yra paruošta ir priimta jau
nimo peticija Jungtinėms Tau
toms, kurioje Lietuvai reikalau
jama pilnos nepriklausomybės. 
Įdomu, kad tai glaudžiai rišasi 
su ką tik J. Tautose gauta Lie
tuvos tikinčiųjų peticija, turin
čia per 17,000 parašų. Tas suta
pimas mums suteikia dar dau
giau pasiryžimo mūsų peticijos 
pasisekimui. Visus lietuvius ir 
jų draugus prašome jaunimo pe
ticija pasirašyti, nes tai konkre
tus laisvojo pasaulio jaunimo 
žingsnis kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę. Antra — studijų 
dienose voač plačiai bus liečia
mas Lietuvos klausimas, ban
dant geriau susipažinti su da
bartine Lietuvos padėtimi. Mes. 
negalim kalbėti tais pačiais ter
minais. kuriais kalbėjom prieš 
20 metų, cituodami senus isto

rijos faktus. Reikia jieškoti fak
tų, kurie dabar gyvi, gyvybinės 
reikšmės turintieji. Pvz. tik ką 
gauta Lietuvos tikinčiųjų peti
cija yra aiškus įrodymas pasau
liui, kas dabar darosi Lietuvo
je. Studijų dienose ypač bus 
ryškinamas tautinės kultūros, 
religijos slopinimas, prievarti
nė kolonizacija Lietuvoje. Tuo 
būdu jaunimui bus stengiamasi 
duoti medžiagą, kad jis galėtų 
aiškiai įrodyti svetimtaučiui, kas 
dabar vyksta Lietuvoje. Mes ne- 
neigiam ir istorijos, ją reikia 
cituoti, bet pasauliui reikia ir 
faktų iš dabarties. Ir pats jauni
mo kongresas, kaip įvykis, jau 
yra politinė manifestacija, kaip 
ir kiekvienas didesnis įvykis, su
ruoštas išeivijoje, jau'yra pasi
priešinimas sovietų užmačiom 
Lietuvoje. Mes savo buvimu bei 
veikla jau kovojam už Lietuvos 
laisvę ir protestuojam prieš so
vietus.

— Jūsų nuomone, ar mums iš
eivijoje svarbesnis tautinis bei 
kūrybinis išlikimas, dėl kurio 
kaikas iš jaunesnės ar net vidu
rinės kartos stengiasi sumenkin
ti politinės kovos svorį?

— Į šį klausimą iš dalies ką 
tik atsakiau kalbėdamas apie 
jaunimo pastangas kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę ta 
prasme, kad kiekvienas didesnis 
mūsų pasireiškimas jau yra ir 
politinis protestas. Grynai poli
tinis momentas gal yra daugiau 
demonstratyvus, manifestacinis. 
Bet, mano nuomone, tiek politi
nis, tiek ir tautinis-kultūrinis 
momentas mūsų paskirtyje daž
niausiai neišskiriamai susilieja.

Antrojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengėjų komiteto pirminin
kas Romas Sakadolskis

Nuotr. Vyt. Paukščio

— Jūsų darbus bei užmojus 
ir patį kongreso pasisekimą vi
suomenė labiausiai gali parem
ti piniginėmis aukomis. Įdomu, 
ar iki šiol jau užtektinai susi
laukėt tokios paramos?

— Finansinė parama plaukia. 
Dr. Kazicko suruoštas banketas 
Čikagoje, kur buvo surinkta pa
sižadėjimų per $35,000, mums 
suteikė laikinį finansinį atodūsį. 
Aplamai, įvairių vajų pradžia 
mūsuose būna labai kukli. Sį 
kartą įvyko atvirkščiai — va
jaus pradžia buvo derlinga ir 
tai davė nemažai impulso vi
siems mūsų užsimojimams. Po 
to Čikagoje finansinio vajaus 
reikalai buvo beveik pamiršti. 
Bet šiuo metu gyvai pajudėjo 
Bostonas, Los Angeles ir net 
užjūrių lietuviai. Čikagoje sude
dam viltis į inž. Br. Nainį, ku
riam buvo pavesta vadovauti va
jui. Finansų reikalais rūpinasi 
speciali komisija, kuria mes pil
nai pasitikim.

— Atsisukant į meninį-kūry- 
binį 11 J K veidą, kyla klausi
mas: viešai buvo spaudoj skelb
ta, kad kongresas bus apvaini
kuotas kompoz. D. Lapinsko 
statoma opera. Bet paskutiniu 
metu girdisi gandų, kad tai jau 
atšaukta?

— Ar esate oficialiuose jau
nimo kongreso bendraraščiuose 
pastebėję kokią nors žinią apie 
galimą operos pastatymą? No
riu tik pabrėžti, kad mes tei
giamai žiūrėjom ir tebežiūrim į 
galimą operos pastatymą, bet 
reikia sutikti su faktu, kad tech
niškos problemos, ypač laiko 
stoka, verčia nuo operos pa
statymo šį kartą atsisakyti. La
bai gaila, bet taip yra. Ir tik 
todėl, kad buvo labai pavėluota. 
Be to, kongreso metu bus už
tektinai kultūrinių-meninių pa
rengimų. Ypatingą dėmesį krei
piame į reprezentacinių talen
tų vakarą, organizuojamą D. 
Kučėnienės, kuriame pasirodys 
įvairių sričių talentai iš viso 
laisvojo pasaulio. Tai bus liepos 
1 d. Taip pat numatyti festiva
linio pobūdžio draminiai spek
takliai su naujais veikalais ir 
jaunais režisoriais. Kadangi lie
tuviškoji drama išeivijoje gal 
yra labiausiai užmiršta, mes no
rime tuo paskatinti gyvesnę at
eities draminę veiklą, ypač jau- 

Romu Sakadolskiu 
nesniojoj kartoj. Tuo būdu lie
tuviškasis teatras II JK metu 
susilauks beveik paties pagrin
dinio dėmesio. Tuo reikalu rū
pinasi akt. D. Juknevičiūtė-ši- 
moliūnienė.

— Plačioji visuomenė dažnai 
teiraujasi, kodėl studijų die
noms pasirinkot Kent universi
tetą, kur tiek nedaug jaunimo 
tegalės tilpti, jau nekalbant 
apie vidurinės kartos atstovus?

— Kai jieškojom vietos stu
dijų dienoms, jau buvom nu
matę, kad jose turės tilpti apie 
250 atstovų ir šalia dar apie 
50 asmenų, kurie rūpinsis admi
nistracija bei kitais techniškais 
reikalais. Apžiūrėjom keletą 
universitetų, bet pasirinkom 
Kent. Viena — čia gera geogra
finė padėtis, lengviau pasiekia
ma iš visų pusių. Antra — lėmė 
universiteto pasiūlytos sąlygos: 
gavom atskirą pastatą, kur at
liksim visą programą, sutaupy
dami nemažai laiko, nes nereiks 
kilnotis bei vaikščioti iš vienos 
vietos į kitą. Trečia — Kent 
universitete auga didžiulė litua
nistinė biblioteka; nuo pavasa
rio ten žadama įvesti ir lietu
vių kalbos kursą. Visi tie aspek
tai ir lėmė tai, kad studijų 
dienom pasirinkom Kent uni
versitetą, juoba, kad ir pati 
universiteto vadovybė pasiūlė 
prieinamiausias sąlygas. Studi
jų dienos daugiau bus uždaros 
ta prasme, kad jaunimui būtų 
progos rūpimais klausimais pa
tiems tarp savęs išsikalbėti. No
riu pabrėžti, kad į studijų die
nas bus pakviesta dalis atsto
vų ir iš visuomenės.

— Kodėl toks įsakmus dėme
sys skiriamas paskaitininkų am
žiui?

— Kaip anksčiau minėjau, 
kad kiekvienas atstovas, atvy
kęs į kongresą, rastų darbą ir 
įsijungtų. Nenorime turėti to
kių atstovų, kurie, kaip iš dan
gaus iškritę, atvyktų į Kent un- 
tą ir iš čia, nieko neveikę, ra
miai išnyktų. Kai patys įsitrauks 
į darbą, pamatys, kad ir pati 
studijų programa nėra paruošta 
tik pasiklausyti. Amžiaus ribos 
nenustatom tiems pagalbinin
kams, kurie bus būtini studijų 
dienoms. Tuo atveju mes ne- 
žiūrėsim, ar jie yra 30 m. am
žiaus, ar vyresni. Kongreso ati
darymo programoje bus žymiai 
daugiau vyresnės kartos atstovų, 
negu jaunimo, nes temos rei
kalauja gilaus jų pažinimo. 
Taip pat ir kongresinės stovyk
los programose beveik visi pa
skaitininkai bus vidurinės ar vy
resniosios kartos atstovai. Todėl 
man rodos, kad tos “bauginan
čios” amžiaus ribos beveik nie
kur nesimato. Naudodamasis 
proga, noriu atvirai paskelbti ir 
tai, kad nevienas vyresniosios 
kartos atstovų, kviečiamas ku
riai nors paskaitai, atsakė: “Aš 
jau persenas. Bandykite jieškoti 
žmonių, kurie jaunesni už ma
ne ...”

— Taip pat visuomenėje gir
disi nepasitenkinimo balsų, kad 
stovyklai vietą pasirinkot Kana
dos užkampyje. Ar tuo norit at
sitverti nuo savosios visuome
nės, ypač nuo vyresniųjų, iš ku
rių prašot finansinės paramos?

— Dainavos stovyklavietė 
geografiniu požiūriu bei įrengi
mais yra labiausiai prieinama. 
Bet kas atsitiko I JK metu Dai
navoje? Suvažiavo bei maišėsi 
tiek svečių, kad mūsų numaty
ta programa turėjo nutrūkti. 
Todėl šį kartą pasirinkom nuo
šalesnę vietą Romuvą, apie 140 
mylių nuo Toronto. Čia mes ga
lėsim ramiai išeiti numatytą 
programą toli nuo didmiesčio 
triukšmo. Kanadoje jieškojom 
stovyklai vietos vien dėlto, kad 
čia, Toronte, numatytas kongre
so uždarymas. Bus paskelbtos 
datos, kada stovyklą galės ap
lankyti ir plačioji visuomenė. 
Tikimės, kad tomis dienomis 
mus aplankys programomis su
interesuoti asmenys, o nuotykių 
bei pramogų jieškotojai dėl to
limesnio nuotolio gal susilaikys 
ir netrukdys stovyklautojams.

— Kanados lietuvių spaudoje 
matėsi užuominų, kad yra pavo
jaus, jog po II JK gali iškilti 
jaunosios kartos sąjūdis už LB 
ribų?

— Šis klausimas, jį perskai
čius “Tėviškės žiburių” veda
majam, mane nemaloniai nu
teikė. Noriu pabrėžti, kad jau
nimo tarpe toks klausimas nie
kad nebuvo iškilęs. Jį kėlė tik 
keli vyresniosios kartos žmonės, 
jų tarpe gal ir “TŽ” vedamojo 
autorius. Kai mes kalbame apie 
jaunimo susiorganizavimą, tai 
galvojam apie instituciją, kurią 
jau turim, būtent, jaunimo sek
ciją, kuri veikia prie PLB cv. 
Jei kalbam apie JAV, Kanados 
ar kito kurio krašto jaunimą, 
kalbam kaip sustiprinti tas sek
cijas, kurios veikia prie tų kraš
tų LB. Taip galim pokalbį tęsti 
ligi apygardų bei apylinkių. Mes 
esam L. Bendruomenės dalis ir 
dirbam tik Bendruomenei. Ir

(Nukelta į 6-tą psl.)

Hamiltono "Aukuro” vadovė E. Dauguvietytė - Kudabienė Londone, Ont„ 
po “Audronės” vaidinimo. Matydama sustojusių žiūrovų dėkingumą bei 
domesį, pakartojo ryžtą dirbti, kol bus žiūrovų. Salia jos — dalis aktorių. 
Apačioje — atopūtis prie vaišių stalo: kun. B. Pacevičius, režisorė E. Dau
guvietytė • Kudabienė, parapijos komiteto narė p. Daniliūnienė, aktorė 
Lina Verbickaitė ir kt.

JANKAUS "AUDRONĘ" PAMAČIUS
“Pažiūrėsim, ar tas J. Jankaus 

veikalas “Audronė” yra toks ne
tikęs ir ar “Aukuro“ vaidintojai 
yra tokie silpni, kokius labai ra
dikalus kritikas iš Čikagos juos 
mums nupaišė...” Nevienas 
su tokiomis mintimis atvyko pa
žiūrėti “Audronės” spektaklio 
Londone, Ont., kovo 19 d.

Didokas būrys žmonių prie 
salės liudijo, kad čia domimasi 
“Audrone”. Tiesa, žiūrovams su
sėdus dar buvo matyti neužimtų 
kėdžių. Londoniškių galėjo bū
ti ir daugiau. Ačiū geriesiems 
kaimynams Rodney, Delhi, In
gersoll ir kitų apylinkių lietu
viams. Jų dėka spektaklis turėjo 
jaukią auditoriją — apie 200 
žiūrovų, taigi didesnę, negu To
ronte, nors pačiame Londone iš 
viso su mažaisiais yra tik apie 
250 lietuvių!

Iš karto užsimezgęs ryšys tarp 
žiūrovų ir scenos liudijo, kad 
minėta kritika buvo ne tik kraš
tutinė, bet vietomis ir visai be 
pagrindo. Neminint kritiko ge
rai įvertintų pagrindinių vaid
menų aktorių, net ir pagalbi
niuose vaidmenyse vaidintojai 
atrodė gyvi, o ne stulpai, gana 
įtikinantys. Pvz. kad ir Algirdas 
Ulbinas Vargūno vaidmenyje. 
Argi jis buvo bespalvis? Argi jis 
nebuvo Įtikinantis? Man jis labai 
priminė tipišką žilo plauko su
laukusį nuoširdų lietuvį.

Gražių pastangų parodė ir vi
si kiti. Tenka abejoti, ar iš jau
nimo galime reikalauti ir geres
nės lietuvių kalbos tarsenos. Vie
ną kitą priekaištą gal ir būtų ga
lima rasti, kritikai pagrindu pa
ėmus profesionalams aktoriams 
taikomus reikalavimus. Visiems 
yra gerai žinomos darbo sąlygos, 
ir būtų nesąmonė tokiu mastu ši
tokius vaidinimus matuoti. Šalia 
aktorės Kudabienės buvo ir vie
nas kitas iš mėgėjų, artėjančių 
prie profesinio lygio.

Kaip čia buvo sutiktas pats 
veikalas? Jei vaidinimo pradžio
je žiūrovas tik susidomėjo sce
na, tai intrigoms toliau rutulio- 
jantis, žiūrovas jau gyveno tuo, 
kas vyko scenoje, o tai reiškia, 
kad veikalas buvo įdomus, ne
nuobodus žiūrėti. Ir tai buvo 
drama, o ne komedija, nors ne
trūko ir komiškų momentų, pri
vertusių žiūrovus garsiai kvato
tis. Neteko sutikti nė vieno žiū
rovo, kuris būtų šį pastatymą 
įvertinęs tik “taip sau” išsireiš
kimu arba kuriam jis būtų visai 
nepatikęs. Tik teigiami atsiliepi
mai buvo girdėti.

E. Dauguvietytės-Kudabienės 
režisūra, atrodo, stengėsi įkvėpti 
vaidintojams liaudiško paprastu
mo ir nuoširdumo. Jai tai gerai 
pavyko. Kaikurie kritikai, atro
do, labai bijojo kaimo buities te
mos ir lietuviškos lūšnelės. Ky
la klausimas, kodėl airiai di
džiuojasi savo lūšnelėmis ir nuo 

KAS UŽ LlETUVA KOVOJA,
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

GALI BOTI NUGALĖTAS
DUOSNIAI AUKOKITE, KAI ATSILANKYS 

AUKŲ RINKĖJAS

CANADIAN CANCER SOCIETY

jų nebėga? Čia, atrodo, geriau
siai tiks Bendruomenės pirmi
ninko St. Barzduko 1970 m. Lon
done priminti lietuvio poeto žo
džiai: “per vargingąją lūšnelę 
mes išėjome į didįjį kelią.. 
Juk ligi šiol ta lūšnelė ir buvo 
lietuvybės išlaikymo tvirtovė, o 
joje gyvenantis artojas — knyg
nešys ir Lietuvos savanoris - kū
rėjas. Taigi ar nėra pagrindo ja 
didžiuotis ir su ja supažindinti 
mūsų čia gimusį jaunimą?!

Prie veikalo apipavidalinimo 
vykusiai prisidėjo ir gražios 
Trumpicko dekoracijos. Gi pui
kių Nemuno gamtovaizdžio de
koracijų pasirodymas susilaukė 
audringo plojimo. Londoniškių 
dėkingumą išreiškė padėkos žo
džiu parapijos klebonas kun. B. 
Pacevičius, o taip pat ir rengėjų 
gėlės “Aukurui” ir jo sielai E. 
Kudabienei, dar sykį pakartoju
siai savo pasiryžimą ir toliau 
dirbti... kol tik bus žiūrovų ... 
Gi žiūrovai “Aukuro” pastangas 
pagerbė atsistojimu ir ilgai plo
jimais.

“Aukurą” Londonan pakvietė 
Šiluvos Marijos parapija. Po vai
dinimo rengėjai svečius pavaiši
no savos gamybos užkandžiais. 
Dar sykį pasikeista nuoširdžio
mis kalbomis. Vaišių metu lon- 
doniškiai atkreipė dėmesį ypač į 
du dalykus. Pirmas jų — kolek
tyvo didelio darbo detalės, vaiz- 
ažiai nupasakotos jų administra
toriaus K. Mikšio, kuriam atiten
ka nedėkingas ir stambus dar
bas, tačiau iš išorės beveik nepa
stebimas. Jis suminėjo, kiek ko
kių veikalų jie yra pastatę ir 
kiek išvykų yra turėję. Veiklos 
vidurkis yra 6-7 išvykos per me
tus. Taigi, atmetus atostogas, 
maždaug po vieną išvyką kas 
pusantro mėnesio. Antras daly
kas — glaudus jaunimo bendra
darbiavimas su vyresniąja karta, 
nuoširdžios jų pastangos kolek
tyve. Mielas jaunime, jūsų gra
žiomis pastangomis džiaugiasi ne 
tik šių kraštų lietuviai, bet ir jū
sų bendraamžiai sesės ir broliai 
anapus Atlanto, tikėdamiesi, kad 
jūs atliksite likimo jums skirtą 
garbingą misiją—padėsite jiems 
išlaikyti lietuvių tautą, lietuviš
ką žodį, įdomius papročius ir 
liaudies meną, kuriuo lietuviai 
gali didžiuotis. Jei knygnešiai, 
rizikuodami net savo gyvybe, bū
tų neatlikę jiems atitekusios mi
sijos, abejoju, ar mes šiandien 
turėtume lietuvių literatūrą ir 
lietuvišką knygą. Dėmesio verti 
yra lietuvių veikėjo, visą gyveni
mą praleidusio Amerikoje inž. 
A. Rudžio žodžiai: “Kodėl aš tu
rėčiau bėgti nuo savo tautos, 
kada ji, kad ir maža, yra dauge
liu atžvilgių garbingesnė ir tau
resnė už daugelį pasaulio tautų? 
Aš myliu ją, nes nerandu pagrin
do, kodėl aš turėčiau jos nemy
lėti”. D. E.
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® MOTOJE TEVYtt
ŽIEMA IR PAVASARIS
Lietuvos hidrometeorologinės tar

nybos vyr. inž. Vaclovas Vainauskas 
“Tiesoje” kovo 24 d. rašė: "šiemet, 
nors ir buvo šiltų orų, dirvos dar 
šąltos ir šlapios, pašalas tirpsta lėtai, 
o šiemet jis ir labai gilus. Žiema, 
nors ir nebuvo ištisai šalta, tačiau 
oro temperatūros protarpiais siek
davo daugiau kaip 25 laipsnius šal
čio. Ištisos sniego dangos nebuvo. 
Todėl dirvos įšalo labai nevienodai 
ir giliai. Respublikos rytinių ir šiau
rinių rajonų laukuose ir kalvose, kur 
sniego nebuvo, pašalo gylis dar ir 
dabar siekia 90-120 cm, pietiniuose 
ir centriniuose rajonuose — 50-70 
cm. Vakariniuose rajonuose vieto
mis pašalo jau nėra...” Kovo vidu
ryje temperatūra staiga krito iki 19- 
21 laipsnio šalčio, Ukmergėje — net 
iki 25, o kovo 21 d. pietinėje Lie
tuvoje jau buvo girdima pirmoji pa
vasarinė perkūnija. Kovo 23 d. ją 
išgirdo ir vilniečiai. Nemunas ledus 
išlaužė dviem savaitėm anksčiau 
įprasto laiko beveik be jokio potvy
nio. Algirdo Kadžiulio pranešimu 
“Tiesos” balandžio 2 d. laidoje, jau 
yra pradėtas Nemuno laivininkystės 
sezonas. I Kriukus išplaukė pirmo
sios baržos su miško medžiaga, į 
Rusnę ir Kauną — su žvyru.

BALANDŽIO PIRMOJI
Balandiniams pokštams savaitraš

tis “Literatūra ir Menas” šiemet 
paskyrė beveik du puslapius, pra
nešdamas, kad jau pradedama Moks
lų Akademijos centrinės bibliote
kos naujos knygų saugyklos statyba 
ir kad rastas nežinomo dailininko 
velnių posėdžio piešinys. “Kalbos 
klausimų” skyrelyje balandiškai siū
loma žodį motina pakeisti į gymdy- 
toją, o kronikoje aprašoma Amster
dame Rembrandto aukso medalį lai
mėjusi "Minties” išleista Bronio Sa
vukyno knyga “Vilko pėda”, turinti 
sumaišytus spaudos lankus, bet susi
laukusi olando prof. Vilhelmo van 
der Bokso puikios recenzijos: “šis 
leidinys dar sykį kalba apie nepa
kartojamą pačios lietuvių kalbos ir 
autoriaus minčių originalumą. Ypač 
savita kai kurių pavadinimų kilmė. 
Antai žodis “vokietis" į lietuvių 
kalbą atėjo iš Saulės mūšio lauko, 
kai žemaitis, medine kuoka tvojęs 
geležimi apkaustytą, nustebęs sušuko: 
“Vuo kiets! Vuo kiets ...”. Tiems, 
kurie nori, kad būtų prailginta te
levizijos programa, skelbiamas so
ciologų ir psichiatrų patarimas ją 
užbaigti jau 9 v. vakaro: “... dvi va
landas prieš miegą draudžiama už
siimti bet kokia aktyvia veikla, ypač 
kenksminga žiūrėti televizijos lai
das, nes jos bene labiausiai jaudi
na. Prieš miegą galima dvi valan
das žiūrėti į lubas arba tą laiką pa
stovėti balkone, pamažėl! nusirami
nant ir pasirengiant poilsiui ...” Su
kakčių skyriuje pristatoma amžiaus 
penkiasdešimtmetį Atšventusi žymio
ji meno kritikė Eleonora Lukackai- 
tė, o iš nuotraukos žvelgia italų ak
torė Anna Magnani. Skelbiamas ir 
tos “kritikės” vardu parašytas ra
šinys apie filmus. Didžiausia balan
dinė sensacija, be abejonės, yra pra
nešimas, kad rež. A. žebriūnas jau 
pradeda filmuoti K. Borutos “Bal- 
taragio malūno” sumodernintą ver
siją: “Kadangi žymiausi lietuvių ak
toriai šiuo metu intensyviai filmuo
jasi kitose šalies kino studijose, Gird
vainio vaidmeniui pakviestas estas 
Bruno Oja ... Jurgos rolei režisie
rius atrinko lietuvių kilmės anglų 
aktorę Nairi Daun Porter, nepamirš
tamą Ireną TV juostoje “Forsaitų 
saga”...” Bandomojo filmavimo nuo- 
traukon įmontuota ta lietuvių kil
mės aktorė yra nuostabiai panaši 
į Sophia Loren. Uždelstą Vilniaus 
naujųjų operos rūmų statybą įgelia 
pranešimas, kad į operos ir baleto 
solistus konkurso keliu bus priimami 
10 metų amžiaus vaikai. Studijas jie 
pradės M. K. Čiurlionio meno ino- 
kvloje ir baigs Vilniaus konservato
rijoje: “Kol išaugs naujieji rūmai, 
teatro direkcija tikisi paruošti ne 
vieną įžymų artistą.”

ATEISTŲ SEMINARAS
Kai 17.000 Lietuvos katalikų šau

kiasi Jungtinių Tautų sekr. K. Wald- 
heimo pagalbos, kompartija ramiau
siai plečia ateistinę propagandą. 
“Tiesos” kovo 24 d. laidoj A. Orin- 
tas praneša: “Siekiant suaktyvinti 
ateistinę propagandą, įsteigtas jung
tinis Kupiškio ir Rokiškio rajonų 
ateistų seminaras. Pirmajame užsi
ėmime, kuris įvyko Kupiškyje, isto

Brazilijos lietuvių jaunimo atstovai (17) ir kandidatai (4), kurie ruošiasi 
jaunimo kongresan Čikagoje. Jie Sao Paulo mieste rengia menines progra
mas, mokosi lietuviškų dainų, tobulina savo lietuvių kalbą, diskutuoja aka
deminės kongreso programos temas. Nuotr. A. Saulaičio

rijos mokslų kandidatas docentas J. 
Aničas ir vyresnysis mokslinis bend
radarbis, filosofijos mokslų kandida
tas A. Gaidys plačiau nagrinėjo ak
tualius ateistinio auklėjimo klausi
mus. Pranešimus skaitė Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko universiteto 
dėstytojas P. Pečiūra, partijos Ro
kiškio ir Kupiškio rajonų komitetų 
instruktorės J. Skuturnienė, A. Vali- 
mužienė. Rokiškio rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pavaduoto
jas E. Firas.”

GERIAUSI ŠOKĖJAI
Klaipėdoje buvo surengtas Lietu

vos pramoginių šokių VII konkur
sas, kuriame dalyvavo apie 60 šokėjų 
iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiau
lių ir Klaipėdos. Be klasikinių ir P. 
Amerikos šokių, konkurso progra- 
mon pirmą kartą buvo įtraukti lie
tuvių bei kitų tautų senoviniai ir 
pramoginiai šokiai. Vertintojų komi
sija atrinko tris geriausias šokėjų 
poras — Jūratę ir Česlovą Norvai
šas, Dalią ir Vidą Kamaičius, Ra
munę ir Joną Baltaragius atstovauti 
Lietuvai Maskvoj įvyksiančiame So
vietų Sąjungos pramoginių šokių 
konkurse.

BRAZILIJOS KOMPARTIJA
Brazilijos kompartijos penkiasde

šimtmetis buvo paminėtas Vilniaus 
revoliucijos muzėjuje specialia paro
da “Lietuviai Brazilijos komunistų 
partijos veikloje”. Spaudos praneši
mu, šios parodos rodiniai — nuotrau
kos, partiniai dokumentai, komunis
tų laiškai, žuvusių komunistų daik
tai, lietuvių kalba Brazilijoje leista- 
pogrindinė kompartijos propaganda 
ir 1945 m. demonstracijoje nešta vė
liava. Pokalbyje dalyvavo keli re- 
emigrantai. A. Vaivutskas kalbėjo 
apie Brazilijos kompartijos lietuvių 
skyriaus veiklą. Prisiminimais dalijo
si A. Zokas, A. Grimža, J. Petruše
vičius, o poetą vaidinantis L. Velba- 
sys skaitė savo kūrybą. Padėkos žo
dį jiem tarė ryšininkų komiteto pirm. 
V. Karvelis.

ATNAUJINA RŪMUS
“Tiesos” 54 nr. pranešama, kad 

bus atnaujinami neoklasikinio sti
liaus rūmai Vilniuje, Kutūzovo aikš
tėje, vilniečiams žinomi Karininkų 
Namų vardu. Atnaujinimo projekto 
vyr. architektas R. Kazlauskas pasa
koja: “Tai labai didelės vertės ar
chitektūrinis ansamblis, vienintelis 
rusiškojo neoklasicizmo pavyzdys Lie
tuvoje. Jis daug kartų keitė savo iš
vaizdą. Pavyzdžiui, 1792 metais jį 
restauravo Laurynas Stuoka-Gucevi
čius. Vėliau šie reprezentaciniai Vil
niaus rūmai buvo perstatyti pagal 
caro architekto V. Stasovo projektą. 
Architektas suteikė ansambliui griež
tą simetriją, kolonada apjuosė pus
apskritimio formos kiemą. Sis, pats 
vertingiausias ansamblio architektū
ros variantas ir bus atstatytas bei 
išsaugotas ateities kartoms. Visos 
ansamblio patalpos sudaro net 75.000 
kubinių metrų, ir, suprantama, čia 
esama dar nemaža neatskleistų pa
slapčių. Architektūriniai tyrimai bus 
tęsiami ir pradėjus remonto dar
bus ..Restauruotame ansamblyje 
bus įrengti meno darbuotojų rūmai, 
įsikurs ansamblis “Lietuva”. Kie
mas bus pritaikytas vasaros spek
takliams po atviru dangumi. Čia per
nai Vilniaus operos teatras jau yra 
suvaidinęs G. Verdi operą “Aida".

ELGESIO PAŽYMIAI
Mokyklose įvestas elgesio pažymys, 

susietas su visuomenine veikla, jau 
susilaukė pirmųjų kritikos balsų. Ber
nardas Šaknys "Tiesos” 53 nr. redak
cijos skiltyje “Dienos aidai” rašo: “Į 
namus grįžo pirmokėlis. Nusiminęs.

— Kas tau, vaikeli?
— Elgesio pažymį patenkinamaą 

parašė...
— O ką tu blogo padarei?
— Nieko, mamyte, visai nieko ...
Motina kitą dieną nuėjo pas mo

kytoją.
— Tikrai nieko nepadarė: pavyz

dingas, getas, kruopštus, turi tik vie
ną trejetą. Bet, va, mums vadovai 
nurodė, kad elgesio pažymį “pavyz
dingas” galima rašyti tik nedaugeliui 
vaikų, — paaiškino klasės vadovė...” 
Mokyklų valdybos viršininkas V. Liu
tikas, redakcijos paprašytas atsakyti 
į tokius kurjozus, teisinasi, kad mo
kytojams buvo duotos tik orientaci
nės gairės. Pavyzdingų mokinių skai
čius nesąs nustatytas. Vienoje klasė
je jų gali būti daugiau, kitoje nė 
vieno. Tėvus jis įspėja, jog pavyz
dingo įvertinimo susilauks tik patys 
stropiausieji. V. Kst.

Inžinierių ir Architektų Sąjungos architektūrinio konkurso Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės Namai mecenatai su PLIAS ir ALIAS valdyba. Iš 
kairės: A. Skirius — LB Namų ižd., inž. V. Vidugiris — ALIAS ir PLIAS 
centro valdybos pirm., K. Prišmantas — LB Namų pirm., archit. Edm. Ar- 
bas — ALIAS ir PLIAS c. valdybos vicepirm. Nuotr. L. Kanto

S HAMILTON*1
I A*A IPranui Stankui

mirus, sūnui JONUI, lituanistinės mokyklos tėvų I 
komiteto pirmininkui ir šeimai, žmonai KOSTEĮ, 
broliui JONUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

Mokyklos vedėjas, mokytojai ir 
tėvų komiteto nariai

ADOLFUI TOMAIČIUI ir šeimai
| . jo mylimai MOTINAI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiausių užuo- |

I iau,ą- . . •
G. ir P. Breichmanai

M. ir A. Garkūnai E. ir B. SopiaiI________________ __ ____________________________ , ' ■ ■ X ' . I

CHORO “AIDAS” tėvų rėmėjų ko
mitetas organizuoja madų parodą 
Niujorko kelionės išlaidoms padeng
ti. Ji įvyks balandžio 25 d. Jaunimo 
Centre. Parodoje dalyvauja Eames 
krautuvė su pavasariniais drabužiais. 
Juos demonstruos pačios choristės, 
kurias paruošė prityrusi modeliavime 
lietuvaitė B. Frončekaitė. Muzikos 
melodijomis palydės garsusis muzi
kas Reg. Titian, feilietus galima gau
ti pas choristes, komiteto nares ir 
prie įėjimo. Visos kviečiamos daly
vauti su savo kaimynėmis. Bus ver
tingų įėjimo laimikių. Choristės vi
sas pavaišins kava ir pyragais. Tad 
visos balandžio 25 d. vakarą skirkite 
madų parodai. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubas “Giedraitis” ruošia savoj šau
dykloj “Steak-shooting” šaudymą. 
Kviečiami visi medžiotojai, ir mėgė
jai gegužės 7 d. Šaudykla bus atida
ryta jau prieš pietus. Valdyba

KAZIUKO MUGĖ buvo labai sėk
minga. Tuo būdu skautų veikla, ku
riai tiek daug pastangų ir laiko ski
ria tunt. A. Markovienė, buvo gražiai 
įvertinta. Kaziuko mugė yra vieninte
lis skautų parengimas, kur jie turi 
progos parodyti savo gabumus kuli
narijoje, rankdarbiuose bei įvairio
se meno srityse ir sutelkti lėšų sa
vajai veiklai. Mugė buvo įvairi mais
tu, velykiniais papuošalais, gėlėmis ir 
net meniškai dažytais V. Paulionie- 
nės margučiais. Visus maloniai nutei

Sv. Kazimiero minėjime Hamiltono ateitininkai atlieka montažą. Iš kairės: 
K. Bungarda, D. Enskaiticnė, M. Gudinskas, D. Deksnytė. Režisavo A. Juo
zapavičius Nuotr. M. Borusienės

H A »n L T O N O LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

«

830 Main
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

10 — 5
10 — 5

5
5
7

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

10 — 
10 — 
10 —
9 — 12 v.p.p.

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

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'ennincjer Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Guelph Line & Prospect, Burlington, Ont.

kė A. šilinsko parinkta lietuviška mu
zika. Tikime, kad ir ateityje, telkdami 
visas savo jėgas, savo džiaugsmus ir 
širdgėlą į bendrą lietuvišką aukurą, 
išlaikysime tą liepsnelę, kurią mūsų 
tėvai ir tėvų tėvai išlaikė, būtent, 
meilę Dievui, artimui ir tėvynei. S.

KAZIUKO MUGĖS LOTERIJOJ 
laimėjo: lovatiesę 214 nr., pagalvę 1 
nr., paveikslą 410 nr., pagalvę 349 nr., 
šokolado zuikį 343 nr. Laimikius at
siimti paskambinus telefonu 689-1519 
L. Kontenienei.

“Tž” 14 NR. IŠSPAUSDINTA kro 
nikos žinutė, kad E. Giedraitienė su 
sūnum pirko Stoney Creek naują na
mą ir greit išsikels iš Hamiltono. Čia 
patikslinama, kad namą pirko ne E. 
Giedraitienė, bet jos sūnus ir marti 
— J. A. Giedraičiai. Labai apgailes
tauju šį netikslumą ir kartu atsi
prašau. K. Mileris

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus ..... .....
Šerus ir sutaupąs _ 
už vienų metų terminuotus 
indėlius ___ ____ .__ 6K>%
ir virš S10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8'A %

___ 5%
___ 6%

DELHI, Ontario
KEPINIŲ IŠPARDAVIMAS. KLK 

Moterų Draugijos vietinio skyriaus 
valdyba kovo 26 d. surengė sėkmin
gą kepinių išpardavimą mūsų mielų 
narių ir prijaučiančių dėka, kurios 
taip nuoširdžiai parėmė mūsų veik
lą. Ypač dėkojam p. p. Pekarskienei, 
Janulienei, Glinskiams, atvežusiems 
savo meniškų rankdarbių. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiem. J. Z.

VARDINĖS. Kovo 18 d. šv. Juoza
po dienos išvakarėse pas D. Žiogą su
važiavo apie 50 draugų ir kaimynų. 
Jų tarpe buvo 6 Juozai ir dvi Juozės. 
Varduvininkai buvo papuošti gėlė
mis ir pagerbti dovanėlėmis. Kun. dr. 
J. Gutauskas ir V. Garnelienė savo 
gražiom kalbom pasveikino varduvi
ninkus, o visi susirinkusieji sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Visa įvyko mū
sų mielos ir visuomet vaišingos D. 
Bertulienės dėka. Visi Juozaiįir Juo
zės esam jai dėkingi. J. Z.

DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO
POS visuotinis, metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 23, sekmadienį, 7 v. 
vakaro, šaulių Domo ir Juzės na
muose, 232 Neil St., Delhi. Visi šau
liai prašomi punktualiai dalyvauti.

Valdyba

MIAMI, FLA.
LIETUVIAI DEMONSTRACIJOJ. 

Sovietų okeonografijos laivas kasmet 
plaukioja ties Miami krantais, bet 
jūrininkams amerikiečiai neleisdavo 
išsikelti į krantą. Šiemet, ryšium su 
prez. Niksono kelione Maskvon, lei
dimas buvo duotas, ir į krantą išsi
kėlė 170 sovietų jūrininkų. Visi sa
kė: “Russians are coming”. Pirmieji 
sujudo demonstruoti žydai, paskui 
kubiečiai. Jie apsidžiaugė pamatę ir 
30 lietuvių būrį su plakatais. De
monstracijos buvo kovo 25 ir 26 d. 
d. Jos buvo rodomos televizijoj ir 
aprašytos vietinėje spaudoje.

LIETUVIŲ KLUBE, čia yra du lie
tuvių klubai. Daug vietinių tautiečių 
priklauso abiem. Anksčiau teko būti 
I-jame klube, o per šias Velykas su 
montrealiečiu Jaspelskiu nuvykom į 
II — “Lithuanian Social Club, built 
1962”. Beveik visi stalai buvo užim
ti. Jsiterpėm tarp ukrainiečių. Pusę 
klubo svečių sudarė lenkai ir ukrai
niečiai. Klubo pirm. S. Zavis pasakė 
kalbą angliškai, o 20 asmenų choras 
padainavo keletą lietuviški) liaudies 
dainų ir vieną anglišką. Ukrainietė 
solistė padainavo angliškai. Pietūs 
užtruko apie valandą laiko. Po to — 
šokiai ir gėrimai kiemo bare, kur pa
statyta daug stalų po medžiais. Kai 5 
v. viskas baigėsi, daug kas nuvažiavo 
į I klubą (tautinį). Nors kaikurie 
man aiškino, kad antrasis klubas 
“nepolitinis”, bet prie scenos paste
bėjau išdėstytus sovietinius laikraš
čius bei knygas. Sako, galima pasi
imti nemokamai, bet niekas jų ne
lietė. Ten panaši nuootaika, kaip ir 
Toronto komunistiniame klube Cla
remont g. Vadinamos “Literatūros 
Draugijos” pirm. Bovinas jau yra 82 
m. amžiaus. P. Lelis

Sudbury, Ont.
ŽVEJŲ ■ MEDŽIOTOJŲ klubo me

tinis narių susirinkimas įvyko balan
džio 8 d. M. A. Pranckūnų vaišingoj 
pastogėj. Susirinkimą pradėjo pirm. 
Stasys Krivickas. Pirmininkauti pa
kvietė Augustiną Jasiūną, sekreto
riauti — Juozą Kručą. Buvo aptarta 
daug aktualių ir praktiškų reikalų. 
Ta proga mūsų jaunimo atstovei pia
nistei ir vargonininkei stud. Danguo
lei Remeikytei, važiuojančiai į jauni
mo kongresą Čikagoje, klubas pasky
rė šimtinę. Buvo iškelta graži min
tis, kad lankant ligonius, vietoj gėlių, 
kurios brangiai kainuoja, greit nu
vysta ir tik padidina jau ir taip di
dėjančius šiukšlynus, — įteikti lie
tuviškų knygų. Tai daug kultūrin
gesnė ir prasmingesnė dovana, kuri 
labiau nudžiugins ligonį, praturtins 
jo knygynėlį ir tuo pačiu prisidės 
prie lietuviškos spaudos išlaikymo. 
Susirinkime dalyvavo gausus būrys 
narių, bet būtų galėję būti ir dau
giau, nes klubas prisideda prie lietu
viškos spaudos ir kitų lietuviškų vi
suomeninių reikalų palaikymo. Susi
rinkimas buvo užbaigtas tradicine va
kariene, kurią sumaniai ir skaniai pa
gamino Agotėlė Pranckūnienė. Joje 
buvo pakviestos dalyvauti ir klubo 
narių žmonos. Po vakarienės buvo 
trofėjų įteikimas. Pirmąjį laimėjo 
J. Paulaitis — už didžiausią briedį, 
antrąjį A. Pranckūnienė—už didžiau
sią lydeką, trečiąjį — Petras Jutelis 
— už didžiausią besą, ketvirtąjį D. 
Niekus—už didžiausią upėtakį, penk
tą J. Venslovaitis — už didžiausią pi- 
kerį. Paskiau buvo loterija. Laimė 
nusišypsojo net du kartus J. Paulai- 
čiui ir J. Venslovaičiui.

KITOS ŽINIOS. Be Danguolės Re- 
meikytės, į jaunimo kongresą Čikago
je važiuos ir gimnazijos mokytoja uo
lioji Silvija Martinkutė, kurios dėka 
tautinių šokių grupė “Ramunėlė" 
čia taip visus džiugina — A. Juozapa
vičius, praleidęs žiemos atostogas Flo
ridoj ir gražiai saulutėj įdegęs, grįžo 
į Sudburį. — Atgiedotos šv. Mišios 
už Vinco Grigučio, B. Stankienės tė
velio, vėle (užpraš. I. Raškevičienės), 
už A. Paškevičiaus vėlę — vienos už
prašytos J. O. Jasinskų, antros — P. 
Mikšto. K. A. S.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką Agotė

lei Pranckūnienei ir Marytei Čebato- 
rienei, o taip pat ir visiems kitiems už 
suruoštą gražią staigmeną mano gim
tadienio proga ir už dovanas.

Onutė Stcpšienė

■■ LIE TUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY
ČIOS komitetas primena visiems lie
tuviams, kad aukotojų knyga jau 
ruošiama. Norintieji, kad jūsų ar 
jums brangių asmenų vardai liktų 
toje knygoje, nesivėluokite, nes kny
gą užbaigus pavėlavusieji aukotojai 
negalės būti įrašyti. Aukas siųsti: 
Lithuanian Martyr's Chapel Fund, 
2701 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

JAUNIMO CENTRO statybos pir
masis dovanų paskirstymas įvyko ba
landžio 9 d. Paskirstymo teisėjais 
buvo prof. B. Vitkus, adv. dr. K. 
Šidlauskas, J. Gradinskas. JAV LB 
Čikagos apygardos pirm. J. Jasaitis 
paskirstymo aktą patvirtino. Laimin
gi numeriai buvo: 51610 Mrs. Bud- 
recky iš Elizabeth, NJ.; 98554 Juo
zas Liubinskas iš Čikagos; 96658 iš 
Filadelfijos; 81726 D. Laucius iš 
Burbank, Ill. Antras dovanų paskirs
tymas bus š.m. birželio 18 d„ tre
čias ir paskutinis — š.m. rugsėjo 10 
d. Šiame dovanų paskirstyme gali
ma laimėti automobilį, $1000, $500 
pinigais, spalvotą televiziją ir daug 
kitų dovanų. Bilietai gaunami: Jau
nimo Centro Statybos Fondas, 2345 
W. 56 St., Chicago, Ill. 60629, USA.

MIČIGANO UNIVERSITETE Ann 
Arbor lietuviai studentai kasmet da
lyvauja pavasario mugėje. Jų sky
rius būdavo vienas gražiausių ir tur
tingiausių, nes programoje dalyvau
davo G. Gobienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė “Šilainė”, šieme
tinėje mugėje lietuviai studentai sa
vo skyrių buvo įsirengę tame pa
čiame kambaryje kartu su lenkais ir 
ukrainiečiais. Skyrius turėjo trispal
vę ir gražų užrašą “Lithuania”, ne
maža kryžių, koplytėlių, gintaro dir
binių, paveikslų, audinių, tautiniais 
drabužiais aprengtų lėlių ir du krep
šelius pačių studenčių keptų lietuviš
kų baravykų-meduolių. Dėl penna- 
žos scenos šį kartą negalėjo daly
vauti “šilainė”. Mugės programoj 
skelbiama, kad Lietuvių Studentų 
Draugija šiame universitete turi tik 
19 narių — studentų ir siekiančių 
augštesnio mokslinio laipsnio. Jos 
tikslas —\ informuoti amerikiečius 
apie sovietų vykdytą ir dabar Lie
tuvoj vykdomą tautžudystę, rodyti ir 
puoselėti lietuvių kultūrą, kalbą, tau
tinį meną ir muziką.

FINANSINIUOSE SUNKUMUOSE 
atsidūręs 1969 m. Bostone Gintaro 
Karoso įsteigtas Lietuvių Jaunimo 
Informacijos Centras, leidžiantis žur
nalą “Lietuvių Jaunimas”, paprašė 
šaulių paramos. Detroito Lietuvių 
Namuose įvykusiame Šaulių Sąjun
gos centro valdybos posėdyje šį 
klausimą referavo pirm. Vincas Ta
mošiūnas, pristatęs centro steigėją 
Gintarą Karosą ir Detroito skyriaus 
atstovą Robertą Selenį. Dauguma 
baisų buvo priimtas nutarimas pa
skirti $1.000 LJI Centrui, o kitą 
tūkstantinę paskyrė Vincas Tamo
šiūnas iš a.a. Juozo Tumšos pali
kimo. Taip buvo išspręstas dabarti
nis skolų klausimas. G. Karosas, 
taręs padėkos žodį, pažadėjo su savo 
visu štabu įsijungti į Bostono Va
nagaičio šaulių kuopą kaip atskiras 
vienetas, kuris rūpinsis žurnalo “Lie
tuvių Jaunimas” leidimu.

IŠTIKTAS ŠIRDIES SMŪGIO, ba
landžio 4 d. Kieveiande mirė a.a. 
dr. Vincas Ramanauskas, 56 metų 
amžiaus. Velionis yra rašytojo Vin
co Ramono brolis, medicinos studi
jas baigęs Kaune 1943 m., už po
grindinę veikią kalintas sovietų ir 
vokiečių. Gydytojo praktika Kieve
iande vertėsi nuo 1951 m., būdamas 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 
nariu ir pirmininku, tautinių sambū
rių uoliu veikėju.

KUN. PRANAS GEISČIŪNAS, 
BALFo reikalų vedėjas, praleidęs 
penkis mėnesius ligoninėje ir turė
jęs tris dideles operacijas, buvo per
vežtas į Matulaičio namus Putname. 
Ten jis žada ilsėtis ilgesnį laiką, 
kol sustiprės ir atgaus jėgas.

PREL. J. BALKONAS Maspetho 
lietuvių bažnyčioje balandžio 9 d. 
laikė gedulingas Mišias už kun. Juo
zą Montvilą jo mirties šešiasdešim
tųjų metinių proga. Velionis kun. J. 
Montvila yra turbūt vienintelis lietu
vis, žuvęs su ledo kalnu susiduri!- 
šio laivo “Titanic” nelaimėje. Jo pri
siminimą ir vaišes po Mišių suren
gė brolis Petras Montvila.

VITAS GERULAITIS, 18 metų am
žiaus tenisininkas, žengiąs Lietuvos 
teniso čempijonu buvusio savo tėvo 
pėdomis, kovo 16 d. su jaunių grupe 
išvyko rungtynių į Havajus ir Aust
raliją — Melburną ir Sidnėjų. Apie 
jį jau nekartą rašė didžioji JAV 
spauda, o kovo 26 d. platų rašinį 
paskelbė “Long Island Press" laik
raštis, pranašaudamas Vitui pasaulio 
čempijonatą.

KUN. K. BUČMYS, OFM, “Darbi 
ninko’ redaktorius, iš Brooklyno at
vyko į Los Angelec pailsėti ir daly
vauti šv. Kazimiero parapijos kle
bono prel. J. Kučingio klebonavimo 
šioje parapijoje sidabriniame jubi- 
lėjuje. Prieš įstodamas į pranciško
nus, kun. K. Bučmys, OFM, yra 8 
metus dirbęs šioj parapijoj.

LIETUVIŲ KATALIKU Mokslo 
Akademijos penkiasdešimtmečio mi
nėjimas bus balandžio 30 d., 4 v. p. p., 
Brooklyne, Apreiškimo parapijos sa
lėje. Pagrindinę paskaitą skaitys kun. 
St. Yla. Minėjime ruošęsis dalyvauti 
prof. dr. J. Eretas, atrodo, negalės at
vykti iš Šveicarijos. Dėl pablogėju
sios sveikatos gydytojai jam yra už

draudę tolimesnes keliones. ■ Koncer
tinę programą atliks pianistė Julija 
Rajauskaitė-Petrauskicnė.

Venecuela
AMŽIAUS PENKIASDEŠIMTME

TI atšventė mokytojas ir “Venecue- 
los Lietuvio” red. Juozas Kukanau- 
za. Vaišėse dalyvavo gausus būrys 
lietuvių ir venccueliečių, bendradar
bių iš įmonės ir prekybos instituto, 
kur sukaktuvininkas dirba ir moky
tojauja. Sukaktuvininkas yra veiklus 
visuomenininkas, Venecuelos Lietu
vių Katalikų Centro pinu., Venecue
los LB centro valdybos narys spau
dos reikalams, LB Valencijos apylin
kės pirm., Maracay Simo Kudirkos 
lituanistinės mokyklos vedėjas.

VALENCIJOS PREKYBOS įmonės 
"Comersa” pramonės skyriui vado
vauja Ričardas Zavadskas, vakarais 
studijavęs Carabobo universitete ir 
įsigijęs komercinio administratoriaus 
teises. Jam ir kitiem absolventam 
diplomai buvo įteikti sausio 27 d. 
Valencijos miesto teatre.

CARACAS MIESTE jau keletą me
tų sėkmingai reiškiasi lietuvių jau
nimo tautinių šokių grupė, vadovau
jama inž. Juliaus Guigos, kuriam 
talkina akordeonistas Henrikas Ba- 
nianskas. Grupės nariai — mišrių 
ir lietuviškų šeimų vaikai.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA

NIZACIJŲ ir spaudos taryba kovo 
13-24 d.d. Buenos Aires centre, Ka
nados Banko moderniame pastate, su
rengė lietuvių tautodailės parodą. 
Pirmajame skyriuje buvo daug au
dinių, gintaro, medžio drožinių, lėlių, 
du tautiniais drabužiais aprengti ma
nekenai. Vieną jų puošęs ištekėjusios 
moters nuometas yra daugiau kaip 
200 metų senumo. Jį motinos dova
nodavo ištekančiom dukterim. Tą 
savo giminės dovaną prieš gerą 50 
metų Argentinon atsivežė Eleonora 
Stankienė. Šie rodiniai buvo gauti 
iš Argentinos lietuvių muzėjaus ir 
privačių asmenų. Antrajame skyriu
je buvo daug Lietuvos vaizdų nuo
traukų ir Argentinos Lietuvių Cent
ro paskolintos lietuviškos kanklės. 
Paroda turėjo katalogą ir buvo gau
siai lankoma. Už sėkmingą Lietuvos 
ir lietuvių vardo garsinimą padėka 
priklauso rengėjų komisijai ir jos 
pagalbininkams: A. Mičiūdui, Ant. 
Mikelionicnei, Aid. Jablonskytei, O. 
Kairelienei, L. Sruogai, J. šiušiu!, 
Teof. Aliukui, L. Ryšeliui ir J. Damb
rauskui.

DR. AUDRA DEVEIKYTĖ jau yra 
sutvarkiusi dokumentus ir iš Buenos 
Aires ruošiasi vykti Čikagon, kur tu
rės atlikti rezidentės darbą vienoje 
jai paskirtoje ligoninėje.

TRADICINIUS L I E T U V IŠKUS 
PIETUS Velykų pirmą dieną surengė 
Argentinos Lietuvių Centras Buenos 
Aires mieste. Dalyvius viliojo vely
kiniai margučiai, lietuviškas sūris su 
kmynais, šaltiena, krienai, vištiena ir 
kepti obuoliai. Dalyvavo ir kun. J. 
Giedrys, SJ, iš Urugvajaus. Vakare 
AL Centrą aplankė JAV ambasados 
I sekr. dr. V. Danibrava su šeima ir 
Nemuno Draugijos pirm. Pr. Dulkė iš 
Berisso.

Prancūzija
“LE MONDE”, vienas populiariau

sių Paryžiaus dienraščių, kovo 29 d. 
laidoje po vedamuoju paskelbė savo 
korespondento Maskvoje Alain'Jacob 
pranešimą “Prieš antireliginę poli
tiką”. Jame prancūzai supažindinami 
su 17.000 lietuvių katalikų pasirašytu 
protesto raštu Jungtinių Tautų sekr. 
K. VValdlieimui ir sovietų komparti
jos vadui L. Brežnevui. Rašinio auto
rius cituoja minėto memorandumo 
ištraukas ir primena skaitytojams, 
kad Katalikų Bendrijos būklė Sovietų 
Sąjungoje yra sunkesnė nei Ortodok
sų Bendrijos. Pastaroji susilaukia di
desnės tolerancijos iš valdžios, nes 
rodo didesnę ištikimybę Kremliui, 
kaip jau yra pabrėžęs A. Solženici- 
nas. Su katalikų mažuma komparti
ja visiškai nesiskaito.

Vokietija
KUNIGYSTĖS 20 METŲ SUKAK

TĮ kovo 16 <1. atšventė kun. Antanas 
Bunga. Šv. Ulricho parapijos Bad 
Wocrishofene klebonas, kur jis bu
vo pakviestas a. a. vysk. Pr. Braziui 
steigiant lietuvių sielovados centrą. 
Kun. A. Bunga yra VLB tarybos na
rys ir referentas jaunimo reikalams.

VASARIO 16 GIMNAZIJA jieško 
vedėjo berniukų bendrabučiui. Suin
teresuoti šiuo darbu prašomi kreip
tis į direktorių dr. V. Natkevičių, 684 
Lampertheim - Huettenfeld, Privates 
Litauisches Gymnasium, W. Germa
ny.

LIETUVIU JAUNIMO SĄSKRYDI 
Balandžio 28 — gegužės 1 d. d. ren
gia VLB jaunimo sekcija. Renkamasi 
šiuo adresu: 1 Hamburg ■ Altona, 
Dohrnweg 8, St. Theresien - Gcinein- 
de - Saal.

Lenkija
LIETUVIŲ Visuomeninės Kultū

ros Draugijos Varšuvos skyriaus da
bartinę valdybą sudaro: pirm. Rimas 
Vaina, vicepirm. Leonardas Jonuška, 
sekr. Elena Pikutytė, ižd. Alfonsas 
Lukošius ir narys Sigitas Kraužlys; 
revizijos komisiją — pirm. Mykolas 
Kmita, nariai — Eugenijus Borutis 
ir Elena Targaitienė.

ZYGMUNT UGIANSKI, prieš karą 
Kaune redagavęs laikraštį “Chata 
Rodzinna”, mirė kovo 18 d. Varšu
voj.
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Ko laukiama iš atstovu?C

Pokalbis su Kudirkos gelbėtoju

Įdomu matyti spaudos susi
rūpinimą jaunimo kongreso rei
kalais, girdėti įvairių mokslei- 
vių-studentų komentarus apie 
ateinantį kongresą. Bet jau lai
kas ir mums patiems pajudėti. 
Kalbu ne apie kurios nors apy
linkės jaunimo atstovus, bet 
apie Bendruomenės ir organiza
cijų valdybas, apie visą jauni
mą.’ Matyti iš bendros reakci
jos, kad mažai kas supranta 
kongreso studijų dienų reikš
mę ir galimybę pasiekti tai, 
ko dar nebuvo iki šiol pasiek
ta mūsų kolonijose, t.y. jauni
mo sujungimo. Toks susibūri
mas, kuris įvyks Čikagoje ir 
Kent universitete, yra nepa
prastai sudėtingas projektas, 
kuris brangiai kainuoja ne tik 
finansiniu, bet ir darbo atžvil
giu. Atkreipiu dėmesį ypač į dr. 
R. Kriaučiūno ruošiamą anketą 
ii- į atstovų studijos dienas, ku
rios įvyks Kent State universi
tete liepos mėnesį. Kad šitie 
projektai būtų sėkmingesni, 
juose dalyvaujantieji turėtų bū
ti pasiruošę ir apsisprendę įvai
riais asmeniniais, kultūriniais 
bei visuomeniniais klausimais. 
Nuvažiavęs į kongresą jaunuo- 
lis-ė, ypač atstovas, neturės lai
ko formuoti savo nuomonės ir 
galvoti apie savo kolonijos jau
nimo rūpesčius, problemas bei 
pageidavimus. Tai turi būti pa
daryta jau prieš suvažiavimą, 
kad visiems suėjus galėtų įvyk
ti sklandžios, rimtos diskusijos, 
po kurių galėtų būti padaryti 
gal net ir keli konkretūs pa
siūlymai. Esame perdažnai ma
tę, kad iš didžių tuščių kalbų 
retai kas išeina.

Tikimės, kad apylinkių jauni
mas išrinko gerus atstovus. Ta
čiau susibūrimas vietovių atsto
vų bei įvairių vadų yra būti
nas, norint suprasti savo apy
linkės lietuvių gyvenimą bei 
veiklą. Atstovai, be abejonės, ži
no kelis trūkumus vienoje ar 
kitoje srityje, bet ar jie yra 
tikrai susipažinę su visos vie
tovės bendrais reikalavimais? 
Kaip galima norėti gero atsto
vavimo, jei niekas nežino kam 
reikia atstovauti? Laikas paga

Čia jaunimo veikla virte verda
Įspūdžiai iš jaunimo šventės Ontario Londone

Kai kas nors aplanko Floridą, 
Meksiką ar kitą svetimą kraštą ir 
aprašo savo įspūdžius spaudoje, vi
suomenė dažnai su įdomumu tai 
skaito. Tačiau įdomių įspūdžių yra ir 
mūsų apylinkėse. Tokių įspūdžių man 
teko patirti Londone, Ont., kai ten 
buvau pakviestas kaip KLB švietimo 
komisijos pirmininkas dalyvauti li
tuanistinės mokyklos 20 metų veiklos 
paminėjime.

Šventė buvo surengta vietos lietu
vių katalikų parapijos salėje. Įėjimas 
nemokamas, bet dalyviai įeidami, 
mačiau, aukojo stambokomis sumo
mis. Vienas senyvas žmogus, pensi
ninkas, paklojo $10. Programoje, po 
visų kalbų, numatyta meninė dalis, 
pavadinta “Literatūros popietė” — 
14 autorių poezija, skaitoma 12 daly
vių. Tai, manau, nusibos. Visdėlto ta 
programa mane tikrai pritrenkė. Pra
sivėrus uždangai, scenos gale sukasi 
ratu įvairios spalvos, lyg vaivorykštė, 
o scenos šone, prieš uždangą, beveik 
tamsoje stovėdama G. Petrauskienė 
pradeda literatūros popietę, trumpai 
padeklamuodama V. Mykolaičio - Pu
tino eilėraštį. Po to pradeda ateiti 
deklamatoriai ir išnyksta tai po vie
ną, tai po kelis, tai scenos viduryje, 
tai šone, tai nematomi, tai šešėlyje, 
tai stovėdami, tai sėdėdami kėdėje, 
vienas net klūpodamas. Spalvos kei
čiasi pagal nuotaiką. Kartais girdėti 
muzikos melodija. Uždanga čia pra
siplečia, čia vėl susiaurėja. Paga
liau visi dalyviai palengva iš visų 
kampų pradeda rinktis i sceną, kaiku-

Dvi Detroito ateitininkės — Danutė 
Veselkaitė ir Laura Petrulytė disku
tuoja susirinkime, o kiti klauso

Nuotr. V. Kauliaus 

liau užmiršti įvairių organizaci
jų skirtumus ir pradėti veikti 
vienam bendram tikslui — kaip 
kongresas gali mus paveikti ir 
mums padėti.

Kongreso atstovai, organiza
cijų, Bendruomenės vadai turė
tų pasvarstyti šiuos reikalus ir 
sužinoti kur, kas, kaip ir ką 
galvoja, kad atstovai turėtų fak
tus, kai jų reikės. Jei neįmano
ma apylinkėje suruošti viešo 
susirinkimo visam jaunimui, 
reikėtų organizuoti mažesnius 
būrelius. Jaunimas turėtų būti 
informuojamas apie tai, kas yra 
daroma ir ką atstovai ruošiasi 
pasiūlyti kongreso posėdžiuose. 
Grįžę iš kongreso atstovai tu
rėtų papasakoti savo įspūdžius, 
nutarimus, iškeltas mintis.

Kad kiekviena kolonija galės 
dalyvauti kaip vienetas, yra ne
paprastai naudingas dalykas. 
Kiekviena vietovė turi tam tik
ras ypatybes ir skiriasi nuo ki
tų vienu ar kitu atžvilgiu. Kiek
vienos apylinkės atstovas, žino
damas skirtumus ir panašumus, 
galės geriau įsijungti ir aktyviai 
pasireikšti.

Mūsų įsijungimas į Bražins
kų, Kudirkos ir kitų bylas yra 
iškėlęs lietuvių vardą kitatau
čių tarpe. Ruošiama peticija 
Jungtinėms Tautoms sudarys 
ypatingą efektą, jei visi įsijungs 
ir surinks numatomus 500,000 
parašų. Ir kongresas gali pana
šiai pasireikšti. Tai priklausys 
iš dalies nuo atstovų ii- nuo jų 
pasiruošimo. Turime nepapras
tai gerą progą atlikti naudingą 
darbą ne tik sau ir savo kolo
nijos jaunimui bei bendruome
nei, bet ir tiems, kurie tebegy
vena Lietuvoje. Kongresas, stu
dijų dienos, stovykla, įvairios re
zoliucijos ir pan. gali mūsų idė
jas išryškinti ir iškelti tokius 
projektus, kurių mes dabar dar 
nesugebam suprasti. Svarbu, 
kad šiame kongrese būtų pa
siekta konkrečių rezultatų. Yra 
pavojus, kad ir šis kongresas 
gali baigtis kaip pirmasis—įdo
mus, bet nieko konkretaus ne
pasiekęs. Ypač reikėtų vengti 
didžių, bet tuščių kalbų.

K. šeštokas

rie deklamavimą tęsdami, ii- užbaigia 
programą. Ji praėjo kaip kelios mi
nutės, o truko beveik valandą. Ji bu
vo suorganizuota lituanistinės mokyk
los mokytojos, vietos universiteto 
dėstytojos G. Petrauskienės, jauni
mui padedant. Programos dalyvių 
dauguma yra buvę tos mokyklos mo
kiniai, dabar visi studentai. Įvairios 
spalvos ir šviesų efektai buvo rodo
mi iš scenos šono su specialaus pro
žektoriaus pagalba.

Po mokyklos dvidešimtmečio mi
nėjimo toje pat salėje prasidėjo gy
venimas, kaip kiekvieną sekmadienį: 
tautinių šokių pamokos, kurioms va
dovauja M. ir D. Chalnauskai ir jų 
sūnus (jaunųjų grupei). Tėvai pasi
liko žiūrėti ir juoktis, kai kuri maža 
mergytė ar berniukas nepasiveja sa
vo partnerio-rės. Viena jauna mer
gaitė priėjo prie M. Chainausko ir 
"atraportavo”, kad ji sekantį sekma
dienį negalės repeticijoj dalyvauti. 
Chainauskas ją apkabinęs ir šypsoda
masis klausia: “Kodėl?” Ji kažką pa
sako, ir .. . susitarta.

Čia kiekvieną sekmadienį 5 v. tė
vai suvežą savo vaikus į jaunesniųjr) 
šokių pamokas ir salėje laukia, kol 
pamokos pasibaigs. 6 v. atvyksta vi
duriniųjų grupės šokėjai ir šokėjos. 
Po to būna vietos kleb. kun. B. Pace- 
vičiaus vadovaujamo jaunimo choro 
repeticijos, o nuo 8 iki 10 v. būna 
vyresniųjų grupės tautinių šokių pa
mokos.

Klausiu vieną stebėtoją, ar vaikams 
neatsibosta kiekvieną sekmadienį 
vykti į tas pamokas. Esą, jei kada 
tėvai nenori kurio atvežti, tai būna 
ašarų.

Be tų trijų tautinių šokių grupių, 
jaunimo choro, Londone dar yra jau
nimo kultūros klubas “Aušra”, kuris 
ir atliko šio minėjimo meninę dalį, 
plačiai pagarsėjęs mergaičių kvarte
tas “Rasa”, sporto klubas, skautų vie
netas. Universitete gyvai veikia lie
tuvių studentų klubas. Jo pastango
mis universitete dėstoma lituanistika, 
tik, kol kas, negaunama kreditų. Bet 
pradėjo daryti žygių, kad nuo atei
nančių mokslo metų gautų kreditus. 
Dėsto G. Petrauskienė.

Tokia gausybė jaunimo kultūrinių 
vienetų, tokia gyva jo veikla koloni
joj, kurioj yra apie 80 — 90 šeimų, 
26 lituanistinės mokyklos mokiniai, 
60 vietos universiteto lietuvių stu
dentų, kurių dalis yra atvykusi iš 
kitur. Atvykę j Londoną įjungiami į 
lietuvišką jaunimo veiklą. Tik pora 
šeimų neleidžia savo vaikų j lituanis
tinę mokyklą.

Važiuodamas namo galvojau, kad 
Londone taip yra dėlto, kad vaikai 
nepaliekami vien su žaislais, prie te
levizijos ar gatvėje, bet nuo pat ma
žens jungiami į lietuvišką veiklą, o 
tėvai kartu su jais toje veikloje gy
vai dalyvauja. Manau dėlto ten nema
tyti nei to kartų skirtumo, apie kurį 
šiandien tiek daug kalbama ir dėl 
kurio šiek tiek kenčiama.

L. Tamošauskas

Jaunimas sėdi ant tos pačios šakos

Naujoji Kanados Lietuvių Bendruomenės Edmontono apylinkės jaunimo sekcijos valdyba. Iš kairės: vicepirm. Vik
toras Popikaitis, ižd. Irena Balutytė, pirm. Edvardas Žolpis, sekr. Rūta Gudjurgytė. Jie rūpinasi kelione į jaunimo 
kongresą ir jieško žemėlapyje Čikagos, Toronto, Romuvos stovyklavietės, Kento universiteto Nuotr. A. D.

Labai sparčiais šuoliais lekia
me į II-jį pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą. Visame laisvaja
me pasaulyje jaunimas kruta, 
dirba, ruošiasi, kad jų kongre
sas visokeriopai pasisektų.

Kongreso komiteto, jo pada
linių suplanuotos programos yra 
plačios, įdomios, jaunimui bū
tinos. Tad svarbu, kaip suvažia
vę atstovai numatytus kongreso 
uždavinius sugebės įgyvendinti, 
klausimus išstudijuoti. Taip pat 
svarbu, kad jaunimo pokongre- 
sinė veikla gyvai įsilietų į bend
rą lietuviškąjį gyvenimą.

Kongresui artėjant, natūralu, 
kyla įvairūs klausimai, liečią 
patį kongresą, jaunimo norus, 
jų planus. Spaudoje pasirodo 
įvairių svarstymų, neretai ir 
nuogąstavimų, esą suvažiavęs 
jaunimas gali pridaryti daug rū
pesčių viduriniajai ir vyresnia
jai kartai. Ko gero gali susior
ganizuoti, tapti neklaužadomis, 
išslysti iš PLB globos, kuri iki 
šiol taip šiltai po savo sparnu 
jaunimo kongresą globojo, juo 
rūpinosi.

Visa tai labai gerai, kad gali
mom staigmenom bandoma lyg 
ir pastatyti užtvaras, kad jauni
mui primenama jų atsakomybė 
ir kad kviečiama vieningam, 
bendram darbui.

Gąsdinantieji teigimai apie 
jaunimo užmojus domina kiek
vieną lietuvį, juo labiau jauni
mu besidomintį. Turėjau progą 
pasikalbėti su II PLJK komite
to pirm. Romu Sakadolskiu, ku
ris geriau ir arčiau pažįsta vi

Dalis tautinių šokių grupės, kuri iš Brazilijos atvyks į IV tautinių šokių 
šventę Čikagoje. Antra iš kairės — Regina Bagdžiūtė, “Žilvičio” mokyto
ja, su žilvitiečiais. Pusę reprezentacinės grupės sudaro dar “Nemuno" šo
kėjai. Jungtiniam vienetui vadovaus Jonas Lukoševičius, buvęs I PLJK 
Brazilijos atstovu. Nuotr. A. Saulaičio

Vankuverio jaunimas rašo
Mieli lietuviai,
Kaip jūs jau žinot, šiais metais 

Vankuvery pirmą kartą sudarytas 
Lietuvių Jaunimo Komitetas. Mes, 
komiteto nariai, Milda Kauliūtė, Da
nutė Vileitaitė, Eugenijus Kaulius, 
Rūta Radzevičiūtė, norime Jums, 
karts nuo karto atsiųsti savo mažytį 
aplinkraštėlį, kuriame mes Jums pra
nešime, ką jaunimas veikia ir ką no
rėtų veikti. Daug kas galvoja, kad 
Vankuverio lietuvių jaunimas visai 
nesidomi lietuviškumu. Taip nėra. 
Mes nenorime nutautėti. Mes esame 
lietuviai, lietuviais norime ir būti. 
Mes tik prašome Jūsų visų mūsų vei
kimui lietuviškoje dirvoje moralinės 
ir finansinės pagalbos. Mes jau turė
jome du posėdžius, bet neturėjom 
užtektinai laiko pranešti, kiek mes 
daug minčių ir idėjų turėjome. Daug 
padaryti neįmanoma, nes kaip Jūs 
visi žinot. Vankuvery nedaug tėra 
lietuviško jaunimo.

Mes viso jaunimo vardu reiškiame 
savo padėką B. Vileitai, L. Klimui, 
B. Hermanui, L. Belskiui ir K. Smū
giui, nes jeigu ne jie, tai mes neturė

sas artėjančio kongreso nuotai
kas.

R. Sakadolskis irgi nepaklus
nus. Jis net nenusiskuta barz
dos. Juk dabar barzdočių ga
dynė. Tad ir R. Sakadolskis po
sėdžiuose pasirodo tvarkingai — 
barzdą susišukavęs, tikrai gra
žiai atrodąs. Šiaip vyras jau il
gesnį laiką intensyviai dieno
mis ir naktimis dirba su savo 
talkininkais kongreso suplanuo
tus darbus.

— Daug lengviau posėdžiuo
se mus pabarti, padiktuoti re
zoliucijas nei vežti sunkų kon
greso vežimą, — pradėdamas 
pokalbį pabrėžė R. Sakadolskis..

Stabtelėjame ir ties proble
ma, kuri buvo keliama spau
doje, ar suvažiavę jaunimo at
stovai nenumato susiorganizuo
ti j atskirą ir svarbią jaunimo 
instituciją, kuri nusigrįžtų nuo 
Lietuvių Bendruomenės, kuri 
egzistuotų už struktūrinių Bend
ruomenės ribų ir kuri nedėkin
gai atsimokėtų PLB už visoke
riopą rūpestį, globą, pagalbą.

— II PLJK programoje yra 
numatyta galimybė pasvarstyti 
pasaulio lietuvių jaunimo susi- 
organizavimo klausimą. Mano 
galva, juk jaunimui, gyvenan
čiam laisvajame pasaulyje, yra 
būtina turėti tarpusavio ryšius, 
planuoti jaunimui prideramą 
veiklą ir, labai plačia prasme, 
patį jaunimą išlaikyti, o nu
klydusius sugrąžinti į lietuviš
kos veiklos kelią. Tačiau kon
grese nebus kuriama atskira 
jaunimo institucija, kuri nuo

tumėm vienos gražiausių lietuviškų 
plokštelių “Kur gimta padangė”. 
Dėkojame ir visiems, kurie prisidėjo 
prie tos plokštelės išleidimo. Šitie 
žmonės sudarė didelę pradžią ir pa
darė džiaugsmo visiems lietuviams. 
Ačiū!

Po trumpo poilsio “Atžalynas”’ at
gijo! Šiuo metu žadam pradėti tauti
nių šokių grupę su vyresniojo 
amžiaus jaunimu. Vėliau planuojam 
įsteigti ir jaunesniųjų grupę.

Bus suorganizuota 3 dienų ekskur
sija į Vancouver Island gegužės 20 
d. — 22 d, Visas jaunimas kviečia
mas dalyvauti, ypač važiuojantieji į 
II P. L. J. K. Kai tik sugalvosite da
lyvauti toj ekskursijoj, skambinkit 
Rūtai Radzevičiūtei.

Mes dėkojame visam jaunimui, iš
rinkusiam mus į valdybą. Nors mes 
kalbam už visą jaunimą, norime, kad 
ne tik iš mūsų keturių ateitų mintys 
ateities planams. Mes prašome visą 
jaunimą, kas tik turėtų kokią mintį 
ar koki nors norą, pranešti mums —■ 
stengsimės tai įgyvendinti.

Rūta Radzevičiūtė, komiteto pirm. 

nieko nepriklausytų. Kai kal
bame apie pasaulio lietuvių jau
nimo susiorganizavimą, turime 
galvoje susiorganizavimą PLB 
struktūroje. Juk dabar veikia 
ir, reikia pripažinti, sėkmingai, 
PLB valdybos priežiūroje jau
nimo sekcija, kuriai sumaniai 
vadovauja Milda Lenkauskienė. 
Jaunimo kongreso proga prie 
L. B. apylinkių organizuojami 
Jaunimo Metų komitetai, jau
nimo sekcijos. Tokie komitetai 
ar sekcijos dabar atlieka kon
greso parengiamuosius darbus, 
kongresui tiesiogiai talkina. Gi 
po kongreso komitetai, komisi
jos bus perorganizuotos prie L. 
B. apylinkių į jaunimo sekci
jas. Ir tai bus gyvosios LB ląs
telės pačioje Bendruomenėje. O 
prie PLB veikianti jaunimo sek
cija, numatau, turės labai iš
plėsti savo darbą. Ji tiesiogiai 
apjungs laisvojo pasaulio jauni
mą, jam vadovaus ir tuo būdu 
jaunimas liks ištikimas talki
ninkas ir tiesioginis darbinin
kas Lietuvių Bendruomenėje. 
Tad nuogąstauti, kad PLB val
dyba pakirs šaką, ant kurios 
sėdi, nėra pagrindo, nes ir jau
nimas sėdi ir sėdės ant tos pa
čios šakos drauge su PLB ir 
kitais LB padaliniais.

— O kaip su politika? Juk 
VLIKas užsiminė apie jaunimo 
dalyvavimą VLIKe ir politinėje 
veikloje. Ar jaunimo organiza
cija nepanorėtų savarankiškai 
elgtis ir pasukti politikos kryp
timi? Ar jaunimą tai domina? 
Kokios šiuo atveju galimybės? 
— paklausiau pirmininką.

— Minėjau, kad susiorgani
zavęs jaunimas dirbs Bendruo
menės ribose. Tad betkokia ga
limybė jaunimui veržtis tiesio
giniu keliu į VLIKo sudėtį ir 
veiklą visai nereali. Tačiau jau
nimas neatsisako ir neatsisakys 
talkinti LB planuojamuose dar
buose, neišskiriant nė politinių 
momentų. Jaunimas dėkingas 
PLB už visokeriopą globą, pata
rimus, pagalbą. Ir tik Bendruo
menei mes turėsime atsidėkoti 
savo darbu už visa tai. Gi vyk
dant, planuojant betkokius jau
nimo kongreso darbus nuolatos 
tariamės su PLB valdybos pir
mininku Stasiu Barzduku, su 
jaunimo sekcijos vadove Milda 
Lenkauskiene, su JAV LB cent
ro valdyba ir su LB apylinkė
mis, kuriose veikia jaunimo ko
misijos, komitetai ar atstovai. 
Tvirtai tikiu, kad šis jaunimo 
kongresas neapvils ir vyresnio
sios kartos, kuri su dideliu dė
mesiu dabar stebi mūsų paruo
šiamuosius darbus, — pareiškė 
II PLJK komiteto pirm. R. Sa
kadolskis. Jurgis Janušaitis

STUDENTAI, DĖMESIO!
Per pereitą ŠALSS studentų suva

žiavimą Padėkos dienos savaitgalyje 
Toronte centro valdyba nuo pareigų 
atsisakė. Nepavyko pravesti naujus 
rinkimus dėl techniškų kliūčių. Seno
ji valdyba sutiko laikinai eiti parei
gas, kol atsiras kandidatai į naują 
centro valdybą. Laikas jau planuoti 
sekanti suvažiavimą. Mes, laikinoji 
ŠALSS centro valdyba, paskyrėm “ad 
hoc” komitetą rengti suvažiavimui ir 
tęsti centro valdybos darbui iki rin
kimų. ši “ad hoc” komitetą sudaro: 
Vytautas Zagarskas, Paulius Alšėnas, 
Marytė Idzelytė, Rimantas Aukštuo
lis, Gintas Taoras. Naujas ŠALSS 
centro valdybos adresas: Vytautas Za
garskas, 906 East 223 Street, Cleve
land, Ohio, USA. Tel. 216-261-6420.

Pranešimą pasirašė laikinoji cent
ro valdyba: Antanas Kalvaitis, Tere
sė Neimanaitė, Vytautas Gatautis.

1971 m. gruodžio 22 d. toron- 
tietis Leonard Milne buvo su
imtas ir pasodintas į kalėjimą 
Helsinkio mieste, Suomijoj, už 
tai, kad ruošėsi pagrobti ame
rikiečių keleivinį lėktuvą. Lėk
tuvo pagrobimas buvo dalis pla
no išgelbėti Simą Kudirką.

Leonard Milne, škotas, atke
liavęs Kanadon prieš dvylika 
metų, buvo pakviestas į šių 
metų Vasario 16 priėmimą To
ronte kaip garbės svečias. Jis 
aiškino savo užsimojimą (cita
tos laisvai verstos iš anglų kal
bos):

“Žmonės labai daug kalba 
apie gelbėjimą kitų žmonių ... 
Aš jaučiu, kad jau laikas veik
ti.”

Tai buvo Milne atsakymas į 
klausimą, kodėl jis norėjo iš
gelbėti Simą Kudirką. Atėjo lai
kas padėt kam nors, kaip nors. 
Jis nusprendė padėti Kudirkai, 
nes jo nelaimė jam atrodė vie
na iš liūdniausių.

“Aš esu skaitęs apie tokius 
žmones. Jis buvo prispaustas iš

Trys linksmų plaučių studentai
Visi girdime apie Toronto, 

Čikagos, Hamiltono, Klevelando 
ir kilų didžiųjų lietuvių kolonijų 
veiklą. Apie tai rašo kiekvienas 
laikraštis bei žurnalas. Bet apie 
mažesnes vietoves, kaip Daytona 
Beach, Floridoje, nieko negir
dim.

Vasario mėnesio viduryje ten 
nuvažiavau aplankyt draugą. 
Nuvažiavęs sužinojau, kad tame 
pačiame mieste gyvena dar vie
nas studentas lietuvis. Jau buvo
me trys. O kai trys studentai su
sirenka, negali žmogus žinot kas 
atsitiks.

Visi būdami gerai susipratę 
lietuviai, žinojom, kad už poros 
dienų bus Vasario 16-toji. Tad 
per pirmąjį susirinkimą nuta
rėm surengti minėjimą. Savaime 
aišku, buvo kliūčių. Neturėjom 
paskaitininko, neturėjom salės, 
neturėjom pinigų.

Tad buvo sušauktas antras po
sėdis šiom problemom spręsti. 
Aplinkybių priversti, turėjom 
atsisakyti paskaitininko. Be to, 
visi turi paskaitininkus! Mes, bū
dami nepaprastai originalūs, nu
tarėm vietoj paskaitininko turėt 
simpoziumą, kuriame dalyvautų 
trys susipratę lietuviai studen
tai. (Jautėm, kad studentai pa
teiks originalių minčių, be to, 
neturėjom sendraugių adresų, 
tad negalėjom su jais susiriši. 
Girdėjom, kad toje apylinkėje 
jų visai nėra).

Salės problema išsisprendė 
lengvai. Kadangi žinojom, kad 
daug nesusirinks, nutarėm salės 
visai nejieškot. Minėjimas įvyks 
privačiose patalpose. Šitokiu bū
du dar bus šeiminiškesnė nuotai
ka, kuri taip reikalinga ir kurios 
kartais taip trūksta Lietuvos 
laisvinimo darbuose.

Nutarėm, kad dėl pinigų nėra 
ko perdaug jaudintis. Išlaidos 
bus mažos, o prie įėjimo vistiek 
bus renkamos aukos. Taigi, visos 
kliūtys buvo nugalėtos. Beliko

Nuotaikos okupuotoje Lietuvoje
Vilija Šulcaitė laikraščio “Ta

rybinis Mokytojas” š. m. vasario 
11 d. laidoje rašo apie jaunimo 
nusiteikimus. Ji pateikia pasi
kalbėjimą su jaunuoliais, kurie 
teigia, kad “jiems nesą ko auko
tis, jie nori gyventi ne vardan 
kažkokios miglotos ir tolimos, 
tegu ir labai prasmingos, atei
ties, o gyventi šiandien, gyventi 
pilnakraujį gyvenimą ... tik iš
girdę naujieną iš bitlių gyveni
mo ar išklausę naują “Pop” mu
zikos įrašą, šie jaunuoliai pagy
vėja, ima judėti, mušti taktą, 
siūbuoti į abi šalis, tarsi juos kas 
pažadintų iš vidinio sustingimo, 
duotų jų vaizduotei ir jausmam 

Buvusi iškilioji Toronto lietuvaitė, pernai atstovavusi lietuviams tautybių 
savaitėje — karavane, Birutė Dilkutė uždeda “Miss Vilnius” kaspiną nau
jai išrinktajai Silvijai Šarkaitei Nuotr. S. Dabkaus

visų gūsių, ir jam neliko kito
kios išeities.”

Nors planuotas pagrobimas 
nepavyko, Milne jaučia, kad iš 
dalies tai buvo sėkmingas žy
gis. Plačiai sukeltas dėmesys ne
leido pamiršti, kad daug žmo
nių yra pasaulyje, kurių padė
tis yra panaši į Kudirkos. Juos 
reikia gelbėti!

“Esu praleidęs dvidešimt me
tų biurokratijoj, ypač biurokra
tijos augštesniuose rateliuose, 
kurie tik kalba apie pagalbą.” 

Milne, 49 metų amžiaus, gi
męs Dundee, Škotijoj, RAF ve
teranas, gyvena Toronte su šei
ma. Trejus metus dirbo Kana
dos United Church planavimo 
komisijoj.

Dvi savaites po priėmimo 
Milne susitiko su latvių stu
dentų grupe Toronto universite
te ir estų bendruomenės grupe.

Leonard Milne ateities pla
nai dėstosi gana ryžtingoj nuo
taikoj: “Ateity norėčiau matyti 
vieną garsią Baltijos brigadą, 
sudarytą lietuvių, latvių ir estų 
karių.” Irena Stanlonytė 

tik technikinis darbas
Iš apylinkės buvo pakviesti ki

tų tautų atstovai. Gaila, kad dėl 
nepilnų kartotekų nebuvo gali
ma pakviest ir iš tolimesnių apy
linkių garbingų svečių. Ameri
kos prezidentas, gaila, atvykt ne
galėjo, nes tuo metu ruošėsi va
žiuoti į Kiniją.

Vasario 16 dienos rytą prasi
dėjo visi pasiruošimo darbai. 
Patalpos buvo papuoštos. Vėlia
vą turėjome labai skubiai pasiū
ti. Vytį nupiešė (nuostabiai ge
rai) vienas žydukas, kuris studi
juoja matematiką, bet yra ir me
no mėgėjas.

Po pietų prasidėjo iškilmės. 
Sveikino atstovai: Kubos (pabė
gėlis), Jugoslavijos, Ukrainos, 
Izraelio ir Vengrijos. Programai 
vadovavo Rimas Kuliavas. Sim
poziumo tema — “Etninių gru
pių likimas Amerikoje” buvo il
gai nagrinėta. Prie diskusijų 
mielai prisidėjo ir svečiai.

Buvo padaryta pertrauka, po 
kurios sekė meninė dalis. Tarp 
kitu, pasirodyme dalyvavo ir 
svečias iš Toronto Aldadrikas 
Tiška ir Floridos studentų vyrų 
kvartetas be vieno. Meninę dalj 
užbaigė Algimantas Bracius, pa
dėkodamas visiems svečiams už 
atsilankymą ir pakviesdamas vi
sus į priėmimą, kuris įvyko tą 
vakarą. Priėmimas praėjo tikro
je lietuviškoje nuotaikoje. Ka
dangi neradom tinkamos šeimi
ninkės, negalėjom svečių pavai
šinti cepelinais. Vietoj to ant 
džiovintų bulvių užtepėm “meat 
spread”. Visi sutiko, kad tai ne
paprastai skanu. Vaišes užbai- 
gėm su pienu ir pyragu. Apgai- 
lestavom, kad nesuradom kas 
mums iškeptų “napoleoną".

Minėjimas praėjo nuostabiai 
gerai, be jokių didesnių kliūčių, 
ginčų, nesusipratimų ar neapsi
žiūrėjimų. Turite pripažinti, 
kad tai retas atsitikimas.

Aldadrikas Tiška

peno...”
Šulcaitė mano, kad tai nema- 

siškas reiškinys mūsų visuome
nėje, bet “kalbėti turime visi, tė
vai ir mokytojai, rašytojai ir 
skaitytojai”. Ji priduria, kad bit- 
liais šiandien “gyvai domisi” ir 
Lietuvos kaimo jaunimas. Jiems 
miela moderni muzika, bet tai 
nesą kenksminga ir nežaloja jau
nimo estetinio skonio ... Autorė 
nurodo, kad reikia “pelus atsi
joti nuo grūdų”. Esą labai dažnai 
toks jaunuolis, išklausęs savo 
mėgstamų juostų su ultramoder- 
nios muzikos įrašais, vakare sku
ba j kamerinės muzikos koncer-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Pavasario malda
Ačiū Dievui už dienelę, 
saulėtą ir šiltą, 
už pavasario žiedelį, 
saulės užaugintą.
Už pirmą lapelį žalią, 
čiulbesį paukštelio, 
už gražumą mūsų žemėj 
pavasario žalio! B. Vytienė

Velykos Lietuvoje
Be Verbų sekmadienio nega

lima įsivaizduoti Velykų švenčių. 
Mokiniai būdavo paleidžiami 
dviem savaitėm atostogų. Prieš 
Verbų sekmadienį vaikai skubė
davo į miškelius jieškoti verbų. 
Verboms buvo naudojamos ka
dugių ii’ karklų šakelės. Verbos 
buvo puošiamos įvairių spalvų 
popierinėmis gėlėmis, mirtų ša
kelėmis arba visai nepuošiamos. 
Verbų sekmadienio rytą kas 
anksčiau atsikėlęs pirmas paima 
verbą, eina mušti miegalio ir sa
ko: “Ne aš mušu, verba muša”. 
Pašventintos verbos buvo laiko
mos namuose ištisus metus. Už
ėjus audrai, ūkininkai tomis ver
bomis rūkydavo savo namus, kad 
apsaugotų nuo perkūnijos.

Didįjį šeštadienį vaikai eidavo 
į bažnyčią parnešti šventinto 
vandens ir ugnies. Su šventinta 
ugnimi būdavo įkuriama namuo
se ugnis.

Taigi, Velykos yra nepaprasta 
šventė. Pirmiausia ji yra Kris
taus prisikėlimo šventė, žmonės 
anksti rytą skubėdavo į Prisikė
limo Mišias, kur skambėdavo la
bai gražios Velykų giesmės. Su
grįžę į namus iš bažnyčios, pir
miausia puošdavo Velykų stalą 
įvairiais žalumynais, margučiais, 
ant stalo padėdavo keptą paršiu
ko galvą, įdėdavo į nasrus virtą

Lietuvos šventė
Vasario 16 minėjimas įvyko 

mūsų Montrealio lituanistinėje 
mokykloje, šeštadienį, vasario 
19, pamokos buvo visai kitokios. 
Mes ruošėmės Vasario 16-sios 
minėjimui. Kai atėjo minėjimas, 
įnešė vėliavas — Lietuvos, Ka
nados ir Kvebeko. Klebonas 
kun. L. Zaremba pasakė kalbą. 
Referatą skaitė S. Akstinaitė. 
Programą pranešinėjo Kristina 
Mališkaitė ir Rimas Piečaitis. 
Pirmas skyrius sakė eilėraštį, 
antras taip pat, bet kitokį. Tre
čias nepasirodė, ketvirtas — tai 
mes, susimaišėm, netaip išėjom 
ir sustojom, bet gerai išpildėm
Audronės knyga “Laužai ir kibirkštėlės
Man patinka O. B. Audronės 

eilėraščiai. Jie yra įdomūs, leng
vai skaitomi, suprantami. Yra 
įdomių minčių ir stovyklos prisi
minimų. Eilėraščiai aprašo gam
tą, stovyklą, Lietuvą, Dievą, Ka
lėdas, Velykas, vaikus ir 1.1. Yra 
ten eiliuota pasaka apie katiną ir 
gaidį. Pasaka yra žinoma, bet 
įdomiai ir kitaip papasakota. Ei
lėraštis “Milžinas” labai kitoks 
ir turi įdomią idėją.

Danutė Norvilaitė,
VIII sk., Brooklyn, N. Y.

Kai aš pabaigiau Audronės ei
lėraščius skaityti, man atėjo į 
galvą, kad aš supratau, ką autorė 
bandė pasakyti. Aš pats niekad 
nebuvau skautu stovykloje, bet, 
kai aš perskaičiau eilėraščius, 
man atrodė, kad aš buvau ten. 
Aš pats galėjau pajusti tas ge
ras dienas stovyklose ir tą stip
rią lietuvybę, kurią visi vaikai 
rėmė. Kitiem žmonėm būtų 
linksma perskaityti tą knygą, 
nes jie galėtų pagyventi tais 
jausmais, apie kuriuos autorė ra
šo. Gal aš kitų žodžių nesupratau 
taip gerai, bet vistiek autorės

Mūsų
Mes turime vaismedžių sodą. 

Anksti pavasarį, kovo mėnesį, 
prasideda sode darbai. Sodinin
kas pirmiausiai pradeda šakas 
genėti. Paskui surenka ir išve
ža, po to sėja trąšas. Pasirodžius 
mažiem pumpuram, pradeda 
purkšti sodą. Pradžioje purškia 
gana dažnai, net du kartu į sa
vaitę, po to dažnumas priklauso 
nuo oro. Man labiausiai patinka 
stebėti, kaip pradeda sodas žy
dėti. Pirmą dieną būna ružavi

Lapo kelionė
Kartą miškuose, toli šiaurėje, 

pakilo didelis vėjas ir nupūtė la
pą nuo medžio. Šitas lapas buvo 
labai protingas. Jis mokėjo skris
ti su vėju. Pirmiausiai jis nuskri
do į Kanadą, Ontario, kur pama
tė labai gražių vaizdų. Jis ilgai 
ten nebuvo. Tada lapas nuskrido 
į vakarus, kur pamatė didžiau
sias lygumas, čia vėjas buvo dar 
stipresnis, ir lapas pradėjo skrai
dyti dar augščiau. Lapas skrido 
dar toliau į vakarus. Jis pamatė 
didelius kalnus, kurie ėjo didyn 
ir augštyn. Pradėjo snigti. Čia 
skridimas baigėsi. Lapas sustin
go ir nukrito i sniegą. Ir .. . din
go.

Petras Daržinskas,
VII sk., Torontas

Tėvynė Lietuva
Mūs tėvynė Lietuva 
Jau seniai nėra laisva. 
Prašom, Dieve Visagali, 
Išvaduoti mūsų šalį, 
Kad galėtų Lietuva 
Tave garbinti laisva!

Kęstutis Skučas, 
IV sk., Montrealis

kiaušinį, įvairius pyragus bei sal
dumynus. Pirmiausia pradėdavo 
valgyti nuo margučių. Po pusry
čių vaikai žaisdavo su margu
čiais. Tai būdavo jiems didžiau
sias džiaugsmas.

Lietuvoje buvo dar tradicija, 
kad visi krikšto sūnūs bei krikš
to dukros buvo apdovanojami 
krikšto tėvų gražiais margučiais. 
Šiomis dovanomis vaikai labai 
džiaugdavosi. Lietuvoje žmonės 
dabar negali taip gražiai švęsti 
tos didžios šventės.

Romas Gončius,
V sk., Londonas, Ont.

Velykos
Velykos yra labai didelė šven

tė. Prieš daug metų Velykų rytą 
Kristus prisikėlė iš numirusių. 
Velykų rytą visi atsikelia labai 
anksti ir eina į bažnyčią — į Pri
sikėlimą. Bažnyčia kvepia gėlė
mis, būna procesijos. Choras la
bai gražias giesmes gieda. Po 
šventų Mišių visi skubinasi na
mo valgyti mamos paruoštų ska
nių pusryčių. Margučiai puošia 
stalą. Mažesni vaikučiai laukia 
Velykų kiškučio.

Visų džiaugsmas yra Velykos 
— Kristaus Prisikėlimo šventė.

Zuzana Jokšaitė,
IV sk., Londonas, Ont.

mūsų mokykloj
chorinę deklamaciją. Penkto 
skyriaus viena mergaitė skambi
no pianinu ir dainavo, šeštas ir 
septintas skyrius šoko Kalvelį, 
Grandinėlę ir dar vieną šokį. 
Šokdami Kalvelį jie susimaišė, 
visi pradėjo juoktis. Po šokių iš
kvietė visus skyrius iki šešto, ir 
mes padainavom. Žmonėms pa
tiko. Minėjimą užbaigėm Lietu
vos himnu ir vėliavų išnešimu. 
Taip ir praėjo Vasario 16-sios 
minėjimas Montrealio lietuviš
koje mokykloje.

Asta Kličiūtė,
IV sk., Montrealis

,,

mintys pasirodė įdomios. Vai
kams tai tikrai patiktų, nes man 
atrodo, kad autorė sako tai, ką 
jie patys jau pajuto. Tiems, ku
rie buvo skautai, tikrai atsimi
nimai sugrįš. Tokia mano nuo
monė apie O. B. Audronės kny
gą “Laužai ir kibirkštėlės”, per
skaičius pirmą skyrių ir perbė
gus per kitus.

Paulius Rajeckas,
VIII sk., Brooklyn, N. Y.

Pavasario rūmai
Pavasaris 
išdykėlis, 
žiemai galą 
skelbdamas, 
bėga, bėga 
takeliais šlapiais.
Kelk, mėlynake, 
žibutei jis sako: 
čia pušį sagstysiu 
ūgiais, žvakėm!
Želdinsiu pievą, 
šakas ir krūmus — 
linksma ir žalia 
pavasario rūmuos! J. Narūne

sodas
pumpurai, o sekančią dieną, 
saulei pasirodžius, pražysta so
das baltai. Oras kvepia, o bitės 
medų neša. Po kiek laiko, žie
dams nubyrėjus, gali matyti ma
žus obuoliukus. Vasarą turime 
pjauti sode žolę. Liepos mėnesio 
pabaigoje pradeda ankstyvuo
sius obuolius skinti. Kitos obuo
lių rūšys skinamos vėliau. Sky
nimas sodo obuolių užtrunka net 
iki Padėkos Dienos arba vėliau. 
Sigita Bersėnaitė, V sk., London

Kiškis
Bėga kiškis 
per pusnis, 
tik matai 
jo dvi ausis!
Uodegytė 
jo balta, 
lyg po sniegu 
pakišta!
Eikš, kiškeli, 
pas mane, 
pavaišinsiu 
aš tave!
Duosiu morką 
tau raudoną 
ir kopūsto 

" lapą ploną!
B. Vytienė

Lietuviai Miami
Ilgiau išdirbusieji įmonėse da

bar visų užsitarnautų atostogų 
vasarą dažniausiai negali gauti. 
Vasaros laiką reikia dalytis su' 
kitais savo bendradarbiais. Ką 
daryti vasario mėnesio gale, kai 
sniego audra dar siaučia ir na
mo pastogės, kurios taip reika
lingos dažymo, yra apšalusios 
ledais? Juk Floridoje ir šituo 
laiku palmės žaliuoja, o žmo
nės vaikšto su maudymosi ap
ranga. Tad nusiperku bilietą ir 
iš Toronto aerodromo DC - 8L 
pasikeliu šiltesnio krašto link. 
Sako, kad tai 1700 mylių kelio
nė, bet ką tai reiškia, jei lėk
tuvo galingos turbinos traukia 
650 mylių į valandą! Pakyli į 
orą, atitolsti nuo bjaurios snie
go šlapdribos ir tuoj pasijunti 
esąs arčiau saulės. Lėktuvas il
gas — kaip trys sukabinti auto
busai. Sėdžiu visiškai paskuti
nėje sėdynėje. Sako, kad ten 
sėdint, lėktuvui ir į šipulius su
dužus, išliksi sveikutėlis. Po ko
jų — balti debesėliai, lyg su
kastas sniegas. Jei lėktuvas kiek 
susipurto, tai man, sėdinčiam 
pačioj uodegoj, tas purtymas 
yra daug kartų didesnis. Turiu 
alkūnėmis prilaikyti ant stale
lio sudėtus pusryčius ir besilais
tančių kavą. Ateina ir tokia 
mintis, kad taip bepurtant, mane 
kartais nenupurtytų su ta visa 
uodega. O tada — didelis 
pliumpt! Ir leiskis žemyn be 
parašiuto visą 30.000 pėdų. O 
gal tik įkrisčiau į tą baltą de
besėlių pūką? Ar mane jie iš
laikytų, kai aš visą laiką taip 
esu traukiamas tos vargingos 
žemės, o debesėliais, sako, tik 
šventieji tevaikščioja.

Lėktuvo kapitonas praneša, 
kad Miami temperatūra 78°. 
Sunku įtikėti. O kai esi ten, 
sunku beįsivaizduoti, kad Ha
miltone žmonės po sniego pū
gos, kastuvais skardendami, stu
mia nuo šaligatvio sniegą, gi 
išėję rytą važiuoti į darbą tu
ri nusigramdyti mašinos langų 
stiklus. Rodosi, kad jau visur 
vasara, ir tik palmės primena, 
kad esi šiltame krašte.

Turtingi ir seni
Florida tai kraštas saulės, mė

lyno dangaus, ilgakojų paukš
čių, visokių d r i e ž ų, vandens 
murkynų ir tik salonų vazonuo
se matytos augmenijos kraštas. 
Garsieji Miami Beach paplūdi
miai perpildyti senais, turtin
gais ir mirštančiais žmonėmis. 
Pietinėj Miami Beach daly, kur 
buvau sustojęs, galėjai susida
ryti įspūdį, kad pasaulis staiga 
paseno, šaligatviai pilni vienas 
kitą bevedančių ir prilaikančių 
žmogysčių. Tiek daug išsukinėtų 
sąnarių ir visokių operacijų su
žalotų kūnų. Paplūdimys pilnas 
lyg kažkieno neaštriomis žirk
lėmis iš popieriaus atvirkščiai 
iškarpytų figūrų: kur turėjo būti 
įkirpta, paliktas išpūtimas, o iš
pūtimas iškirptas su įdubimu. 
Daugiausia tai išrinktosios tau
tos vaikai. Jie nėra čia atvažia
vę, kad rudai įdegtų, pasipliuš
kentų Atlante ir parsivežtų įspū
džių. Atrodo, jie čia nuolatos 
gyvena. Viešbučių priebučiai 
pilni prisėdusių žmonių. Vasa
ros kaitros tylą čia karts nuo 
karto sudrumsčia pralėkdama 
rėkianti su keturiais deguonies 
tankais mašina. Nuo šiurpulin
go garso priebučiuose sėdintys 
nuolatiniai vasarotojai, atrodo, 
prisitraukia arčiau prie žemės, 
lyg artilerijos sviediniui sprogs
tant, ir atsitiesia, kai sirena nu
tolsta, atsidusdami: “Kažką jau 
veža, bet šį sykį dar ne mane...”

Lietuvių klubuose
Miami vasarvietėje vis prade

da daugiau gausėti lietuvių. Jų 
čia dabar yra gana daug. Juos 
galima suskirstyti į kelias kate
gorijas. Iš senosios imigracijos 
lietuvių nežinau, ar yra čia nuo 
seno gyvenančių, bet yra daug 
atsikėlusių iš įvairių Amerikos 
vietovių ir paskutiniu laiku Ka
nados. Yra net du lietuvių klu
bai. Buvau aš abiejuose ir ra
dau juos pilnus žmonių. Nespė
jau į viename jų įvykusį Vasa
rio 16 minėjimą. Buvusieji pa
sakoja, kad jis praėjęs didelėje 
patriotinėje dvasioje. Abu klu
bai veikia tik sekmadieniais. Čia 
susirenka klubo nariai ir sve
čiai vasarotojai prie lietuviškų 
valgių, nebrangaus gėrimo. Po 
to būna šokiai ir, kam patinka, 
gali padainuoti. Atseit, savuose 
namuose. Pirmą sykį atvykusie
ji svečiai registruojami, pietų 
metu iššaukiami ir pristatomi 
publikai. Abu klubai turi pana
šius spalvotus Lietuvos rugia
pjūtės vaizdus dekoracijai._ Vie
name klube yra ir tautinių ženk
lų, kitame —- ne. Pasižiūri į 
tuos žmones ir matai, kad tie 
patys mieli tautiečiai čia ir ten. 
Visi beveik senesniojo amžiaus, 
kalba apie buvusius sunkius lai
kus Amerikoje, apie reumato 
skausmus ir iš kur kilęs Lietu
voje. Pasižiūrėjau į vieno to 
klubo išdėstytą literatūrą ir iš
sigandau. Manau, kad tokia bol
ševikine spauda domisi tik vie
na klubo vadovybė, o ne tie 
dryžuotų eilučių, brangių nuo
savybių ir gero gyvenimo žmo-

K, MILERIS

nės. Absurdiška būtų galvoti, 
kad jie tikėtų tuo, jog reikia 
dalytis, ką jie per savo amžių 
sunkiai užsidirbo ir sutaupė. 
Greičiausiai jie šitame klube tik 
todėl, kad čia iš pradžių pradėjo 
eiti, o dabar nori būti su savo 
pažįstamais kartu. Tie žmonės 
apie komunizmą tikriausiai te
turi tik nulinį supratimą ir, čia 
ateidami, jie dėl kokio komu
nizmo mažiausiai suka galvą. 
Tačiau kiti padarė juos kažko
kiais juodais ir raudonais.

Vargstantys milijonieriai
Miami senosios išeivijos lie

tuviai čia jau verslų nebeturi. 
Yra nusipirkę gražias gyvenvie
tes ir gyvena iš susikrauto tur
to. Daug yra antrosios imigra
cijos lietuvių, kurie yra gana 
stipriai užsikabinę Miami ir įsi
giję pirkinius, už kuriuos mo
kėti teks dar ir jų vaikams. Kai- 
kurių net milijoniniai pirkiniai. 
Ir sunku yra įtikėti, kai matai 
tokį milijonierių rytą plaunant 
savo viešbučio vestibiulį ar vel
kant maišus juodų paklodžių. 
Viešpats turėtų leisti jiems ir 
po mirties pasiimti visus “mort- 
gičius” į dangaus karalystę ir 
ten pabaigti juos mokėti tuo pa
čiu nuošimčiu. Tik todėl, kad 
jie taip į tai buvo įtikėję ir iki 
pat savo mirties ištikimai tam 
tarnavo.

Kas čia atostogauja?
Tipiškiausi yra žiemos kelių 

mėnesių atostogininkai. Jų gal 
ir daugiausia. Tai verslininkai, 
žmonės ką nors gerai pardavę ir 
tokie, kurie jau gauna pensiją 
bei turi dar kažką paslėpto. Vi
sada čia sutiksi malonų kirpė
ją iš Detroito, kuris dar 1932 m. 
su auksiniu laikrodžiu ir ameri
kietišku automobiliu buvo grį
žęs Lietuvon. Jo automobilį nu
pirko pašto valdyba. Jis pats 
tuščiom negrįžo į Ameriką: pa
sirinkęs išsivežė pačią jauniau
sią ir gražiausią Utenos mergai
tę. Kad jis pasiėmė pačią jau
niausią, šiandien labai aiškiai 
matyti. Sutinki čia iš Windsoro 
vėjo nupūstų skruostų ir plačios 
šypsenos Malki. Jis pasakoja, 
kaip yra keliavęs po JAV-es ir 
Kanadą dar tais laikais, kai imi
granto gyvenimas čia nebuvo 
toks geras. Jis Winnipege pjo
vęs kviečius, Detroite kasęs tu
nelį, o Hamiltone iš Harvesterio 
buvęs išmestas. Kiekviename po
būvyje čia sutiksi jau nuo lap
kričio mėnesio atostogaujantį 
montrealietį Petrą. Labai popu
liarus šokančioj publikoj, ka
dangi moka išdarinėti visokias 
figūras. Malonus džentelmenas 
Simas, kuris yra čia atvykęs ato
stogauti tol, kol nusibos. Visi 
turėjo pažinti Domininką. Tai 
kitas džentelmenų džentelme
nas, nors jau nebe pirmuose la
puose, bet visada moterų kom
panijoj ir dar ligi šiol laimin
gai išlikęs jaunas bernelis. Anks
čiau čia atleidusios vyrus, da
bar pačios atostogavo dvi Det
roito ir Windsoro draugės, ku
rias visi vadino poniutėmis. Jų 
man dovanotą vardadienio proga 
kaklaraištį labai branginu. Pri
sipažįstu, kad aš pirmą sykį 
švenčiau vardadienį vasarą. Vi
sada jį prisiminsiu, prisimins jį 
ii- tą vakarą negalėjęs miegoti 
visas viešbutis dėl triukšmingo 
“gėriau, gėriau Klaipėdos vy
nelį ...”

Paslaugi čikagietė
Geriausiai informuotas Mia

mi lietuvis atostogautojas yra 
Julija iš Čikagos. Daugel metų 
ji atostogauja čia ir pažįsta visus 
žmones, vietoves ir žmonės ją. 
Parodžiusi į kiekvieną, ji pasa
kys, kiek kas vertas, žinoma, 
doleriais; keli vaikai yra likę 
pirmosios žmonos ir jau kada tu
rėjęs širdies priepuolį. Bet Ju
lija yra nuoširdi ir visų mėgsta
ma. Ji visada tau patars, kur ge
riausiai gali pavalgyti, nusipirk
ti ir kur lietuviai renkasi šį va
karą.

Yra grupė atostogininkų, ku
riuos galėtume pavadinti greitai
siais atostogininkais. Jie atosto
gom turi labai ribotą laiką. Rei
kia nuvažiuoti, pamatyti, nudeg
ti saulėje ir grįžti paskirtu lai
ku į tarnybą. Tokių atostoginin
kų, kaip aš, čia irgi buvo daug, 
Bet jei atostogos yra poilsis, 
tai niekad nesijauti daugiau nu
vargęs, kaip grįžęs iš tokių to
limų, trumpų atostogų.

Tabako augintojai
Kaip malonu yra kur nors sve

timoje aplinkoje netikėtai susi
tikti savų žmonių, pažįstamų iš 
Hamiltono, Toronto, Delhi. Sa
votiški atostogautojai yra Delhi- 
Tillsenburgo tabako ūkių savi
ninkai. Jie yra čia atvažiavę 
atostogų, kitaip sakant, išvažia
vę iš namų, nes jei būtų na
muose, nesiskaitytų atostogos. 
Kanados vasaros saulės perkep- 
ti savo laukuose, jie yra atvažia
vę į kitą saulę. Tad daugiau jie 
nuo jos slepiasi, kaip įieško, 
paplūdimy visada susirasdami 
pavėsį. Kažkodėl jų tarpe dau
giausia vyrų. Labai įdomūs pa
sakotojai, nepakeičiami žmonės 

kurorte 
draugijoj, visada linkį, kad 
draugas būtų sveikas ...

Kaimynai
Visai nesitikėdamas čia gali 

sutikti ir savo kaimyną. Žmonės 
labiausiai susipažįsta, kai jiems 
tenka pagyventi viename kamba
ry. Čia teko ir man. Savo atsi
minimuose ir pokalbiuose prisi
minėm tuos laikus, kai mūsų 
valstybė skaitėsi demokratine 
respublika, kai turėjo savo pre
zidentą, ministerius ir gražiai 
aprengtą policiją. Kambario 
draugas papasakojo, kaip Lietu
voje anais laikais pradedantiems 
bruzdėti studentams raitoji poli
cija ugniagesių švirkštais nupūs- 
davo i orą studentiškas kepures, 
kaip ministeris Rusteika pinigi
nėm premijom apdovanojo tuos, 
kurie padėjo sutvarkyti Volde
marą, ir kaip policijos mokyk
los auklėtiniai sušaudė kelis su
streikavusius Suvalkijos ūkinin
kus. Užsiminė ir apie liūdną įvy
kį, kaip jam affidavitus išrūpi
nęs dėdė inžinierius žiemą dėl 
plono ledo paskendo ežere, kaip 
visi jo jieškojo ir negalėjo rasti 
ir kaip pavasarį bežvejojant jo 
meškerės kabliukas užsikabino 
už inžinieriaus liemenės. Papa
sakojo įvykį ir iš savo meške
riojimo Miami Beach, kai ant 
tilto, visiems matant, barakuda 
savo aštriu snapu perkirto ir nu
nešė jam pusę sieksninės žuvies. 
Ištraukęs tik vieną uodegą ...

Neišsivežk smėlio ...
Išvažiuojant buvau perspėtas, 

kad savo batuose neišsiveščiau 
Miami Beach smėlio, nes tada 
vėl turėsiąs sugrįžti. Tas pasa
kymas yra paimtas iš populia
rios Miami dainos. O buvo jau 
pradėjus man nusibosti ta sau
lė, nuolatinis karštis, vanduo su 
bauginančiom melsvom vandens 
erkėm ir lagamininis gyvenimas. 
Tačiau negalėjo nusibosti žmo
nės, kuriuos ten sutikau. Į na
mus parsivežiau rudai įdegusią 
odą, skalbimo reikalingų balti
nių lagaminą, labai mažai pini
gų ir labai daug gražių prisimi
nimų. Nusiavęs batus, juose ra
dau daug balto Miami smėlio ...

IIR JAU PASIUNTĖT PRE- 
” NUMERATĄ LIETUVIŠKA
JAI SPAUDAI? BE JŪSŲ 
DUOKLĖS JI NEGALI 
GYVUOTI.

Ištvermingo lietuvio darbo vaisiai
EDMONTON, ALTA. Kai prieš 20 

metų Edmontone buvau supažindin
tas su Vincu Kasperavičium, galė
jau išreikšti jam tik užuojautą bei 
palinkėti geresnių dienų. Vincas bu
vo nevedęs, daugiau kaip metai gy
dė sulaužytas kojas, šonkaulius, ran
kų pirštus bei kitus sužeidimus. Mat, 
buvo sužeistas skaudžioje nelaimėje 
anglims kasykloje užgriuvus. Šian
dieną galiu Vincą pasveikinti kaip 
savininką miesto centre esančio 22 
butų, 4 augštų komplekso, verto virš 
’A milijono dolerių, gražios ir gau
sios šeimos tėvą, susipratusį, veiklų 
ir malonų lietuvį.

Gimęs 1920 m. prie Kražių, Rasei
nių apskr., Vincas atvyko Kanadon 
1949 m. Atlikęs darbo sutartį ūkyje 
prie Drumheller, Altą., sekančiais 
metais ten pat pradėjo dirbti didžiu
lėse anglių kasyklose. Deja, vieną ne
lemtą 1950 m. kovo mėnesio popietę 
200 pėdų požemyje pilniems anglių 
vagonėliams nuriedėjus nuo bėgių ir 
išmušus kaikuriuos požemio atramos 
stulpus, kritusių anglių klodo buvo 
prislėgtas ir sunkiai sužeistas. Apie 
3 mėnesius išbuvęs Drumheller ligo
ninėje, Vincas buvo perkeltas toli
mesniam gydymui Edmontonan. Čia, 
po eilės operacijų bei kelių skausmin
gų komplikacijų, Vincas pradėjo at
gauti jėgas 1953-54 metais. Gavęs 
darbą Edmontono miesto valdybos 
mašinų skyriuje, kur iki šiol tebe
dirba, Vincas iš turėtų santaupų už
pirko pirmą namą. Būdamas darbš
tus, jį pataisė, pertvarkė, pardavė 
su pelnu ir užpirko porą kitų namų. 
Pastaruosius taip pat kiek pataisęs 
ir pardavęs, Vincas įsigijo miesto 
centre du, vieną greta kito, namus.

Vinco Kasperavičiaus šeima prie savo nuosavybės Edmontone
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Kvebeko provincijos švietimo programoje pabrėžiamas ir muzikinis auklėji
mas. Jis pratindamas nuo vaiku darželių. Vaikai pratinami dainuoti, paly
dint įvairiais muzikos instrumentais — būgnais, varpeliais ir pan.

PAD
Labai nuoširdžiai noriu padėkoti už 

tok; malonų priešvestuvinį pobūvį. 
Labiausiai esu dėkinga vyriausioms 
rengėjoms — p. p. Tamošiūnienei, 
Vaitkienei, Dačkienei, Malinauskie
nei. Taip pat esu dėkinga visoms ren
gėjoms už darbą, sugaištą labai bran
gų laiką. Nuoširdi padėka ir visoms 
viešnioms už atsilankymą, prisidėji
mą prie labai gražių ir vertingų do
vanų. Dėkoju ponioms: Adams, Ar- 
tiškonienei, Augaitienei, Bekerienei, 
Birgiolienei, Birštonienei, Boškienei, 
Bukšaitienei, čeponienei, Černiaus
kienei, panelei Danisevičiūtei, Dil- 
kienei, Diksonienei, Dicevičenei, 
Dranginienei, Draudvilienei, Fisher, 
Fulertienei, Grigienei, Ignatavičie
nei, Indrelienei, Janulaitienei, Jasiū- 
nienei, Juzukonienei, Jurevičienei,

"TĖVIŠKĖS ŽIBU
$50: mons. dr. J. Tadarauskas, 

Montrealio Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Litas”, Toronto Lietu
vių Kredito Kooperatyvas “Parama”: 
$25: Skautų Tėvų Rėmėjų Komite
tas; $20: II. Žmuidzinienė, K. L. K. 
Dr-jos šv. Jono Kr. par. skyrius; $15: 
Aug. Daukantas; $10: Sudburio apyl. 
lietuvių sporto klubas “Geležinis Vil
kas"; $8: S. Ceponienė; $5: A. Sodo
ms, J. Jurkus, M. Girčys, Ign. Slab- 
šinskas, Genė Kaulienė; rėmėjo pre
numeratas po $10: Algis Kiaupa, J. 
Strodomskis, Jonas Žaldokas, dr. J. 
Vingilis, Jonas Uogintas, M. Zubric-

1957 m. vedė vokiečių kilmės žmo
ną Hanną ir sulaukė gražios šeimos
— 2 sūnų ir 2 dukterų.

Edmontono miestui sparčiai augant 
ir namų kainoms kylant, Kasperavi
čių šeimą pradėjo lankyti nekilnoja
mo turto įstaigų agentai, siūlydami 
didelius pinigus už jų nuosavybę. 
Nors jų gyvenamame rajone buvo 
statomi didžiuliai augšti pastatai, ta
čiau Kasperavičiai savo namų par
duoti neskubėjo. 1971 m. pradžioje 
agentai jiems siūlė net $80.000. Ta
čiau Vincas ir Hanna nugriovė abu 
namus ir jų vietoje, paėmę paskolą, 
pastatė gražų ir modernų 4 augštų
— 22 butų bloką. Šią savo nuosavy
bę, darydami dokumentus, pavadino 
“Casanna apartments” (“Casanna”— 
antras skiemuo vardo Vincas, plius 
žmonos vardas).

Šiuo savo drąsiu, gal ir truputį ri
zikingu žygiu p.p. Kasperavičiai pa
rodė, kad šis kraštas vis dar yra 
progų ir galimybių kraštas. Tačiau 
reikia sunkaus darbo, planavimo, o 
Kasperavičių atveju — žemaitiško 
ryžto ir ištvermingumo.

Nors ir labai užsiėmę, visa Kaspe
ravičių šeima yra uoli Edmontono 
Lietuvių Namų ir parapijos rėmėja. 
Jie visuomet randa laiko dalyvauti 
parengimuose, pobūviuose ir pamal
dose. Vincas yra daugelį metų buvęs 
Lietuvių Namų valdyboje — dau
giausia ūkvedžio pareigose. Šiemet, 
paaukojęs šimtinę, Vincas tapo ir 
Lietuvių Fondo nariu.

Edmontono lietuvių vardu linkiu 
mielai p.p. Kasperavičių šeimai bei 
jų gražiajai “Casannai” ilgų ir lai
mingų metų. J. P.

Ė K A
Kanapkienei, Kazlauskienei, Kimšie- 
nei, Krikščiūnienei, Malinauskienei, 
Matušaitienei, Maziliauskienei, Mel- 
nykienei, Mikšienei, Pauli, Petronie
nei, Piepcevičienci, panelei Plučaitei, 
Poskevich, Puodžiukienei, Pritchard. 
Pūkienei, Puzericnei, Radžiūnienei, 
Ramanauskienei, Rupkalvienei, Sarū- 
nienei, Simonaitienei, Simonaitienei, 
Skrebūnienei, šoštokienei, Stevens, 
Starkutienei, Stočkienei, Stulgienei, 
Tamulionienei, Trinkūnienei, Unde- 
rienei, Vaškevičienei, Vaišvilienei, 
Vėlyvienei, Žutautienei. Nuoširdus 
ačiū p. p. Paškienei ir Martinaitienei 
už asmeniškas brangias dovanas. Vi
sų jūsų didelis pasiaukojimas ir nuo
širdumas liks man amžinai atmintyje 
visą mano gyvenimą.

Ačiū labai — Lilė Revaitė

R I A M S" AUKOJO
kas, Vac. Ivanauskas, Leonas Razgai- 
tis, A. Kunigiškis, Teof. Klova, Jonas 
Ambrizas, VI. Kiškūnas, Juozas Liut
nia, A. Banylis, Z. Pulianauskas, K. 
Rimas, Juoz. Rimkus, St. Jurgelis; 
$2: Aid. Ziemanienė, Mrs. J. Davno- 
row, V. Ignaitis, A. Tamošiūnienė, A. 
Adomavičius, M. Stolicnė, St. Zobars- 
kas, Jonas Nastajus, L. Drukten, A. 
Raila, A. Steigvilas, P. J. Alex, J. 
Mickevičius, Jonas Baltakys; $1: J. 
Drąsutis, D. Ralys, E. Giedrienė, V. 
Liesūnaitis, G. Varnelienė, B. Jab
lonskis.

Nuoširdus ačiū rėmėjams.

Jaunimo ...
, Atkelta iš 3-čio psl.) 

tikrai galiu užtikrinti, kad ne- 
numatom jokios naujos bendri
nės jaunimo organizacijos kūri
mo. Mes tik norim sustiprinti 
dabar veikiančias jaunimo sek
cijas ir tarpusavius ryšius.

— Kiek yra įjungta jaunimo 
j II JK paruošiamuosius dar
bus?

— Išrinktųjų atstovų turi bū
ti 250. Iki kovo pabaigos jau 
buvo užsiregistravę daugiau 
kaip pusė. Į įvairias paruošia
mąsias komisijas vien Čikagoje 
įjungta apie 300. Iš viso veikia 
19 darbo vienetų. Amerikos 
mastu, įskaitant jaunimo kon
greso sekcijas, dirba apie 600 
jaunuolių bei jų talkininkų. Vi
so laisvojo pasaulio mastu sau
sio pabaigoje į II JK paruošia
muosius darbus buvo įjungta 
apie 1100 asmenų. Iki kongreso 
šis skaičius kalbūt pasieks 2000 
asmenų. Įdomu, kuri lietuvių 
jaunimo organizacija galėtų pa
sigirti, kad jai dirba net 2000 
jaunuolių? Jaunimo rodomu en
tuziazmu bent iki šiol mes, kon
greso rengėjai, esam tikrai pa
tenkinti.

— Kokie ryšiai su IV tauti
nių šokių šventės komitetu ir 
kaip skirstotės darbais?

— Abu vienetai esame atski
ri, dirbame atskirai, nekliudyda
mi vieni kitiems. Taip susita
rėm. Mes jokios programos ne- 
ruošim sekmadienį, kai vyks 
tautinių šokių šventė. O kitomis 
dienomis publikos užteks ir 
mums, ir jiems, nes juk į Či
kagą suvažiuos jei ne tūkstan
čiai, tai bent šimtai žmonių. Esu 
tikras, kad salės tomis dienomis 
bus visur pilnos. VI. Rmjs

Nuotaikos . . .
(Atkelta iš 5-to psl.)

tą, skaito V. Hugo, S. Cveigą, O. 
Balzaką ... Vadinasi, ne mada 
kalta, kad jis žodžius “idealas”, 
“pasiaukojimas” taria nenoro
mis, miglotai...

Autorė priežasties įieško šei
mos auklėjimo tradeijose bei 
grožinės literatūros herojų pa
veiksluose. Klausimas opus, nes 
jis liečiamas ne pirmą kartą. 
Jaunimas, kaip liudijama, visdėl- 
to ne tik mėgsta modernią muzi
ką, Vakarų įtakas, bet ir uoliai 
klausosi Vakarų radijo siųstuvų. 
Kuo gi išaiškinsi, jei jis užsirašo 
ultramodernias melodijas ir jas 
iš juostų pakartoja savo drau
gams? ELTA



Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 2, vasaris. 

Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. Adresas: 
2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 
60636, USA.

Mūsų Vytis, 1971 m. 3 ir 4 nr. Aka
deminio Skautų Sąjūdžio žurnalas. 
Administratoriaus adresas: J. Tamu- 
laitis, 3137 So. Kenilworth, Berwyn, 
Ill. 606402, USA.

Lux Christi nr. 1(63), 1972 m. va
saris. ALRK Kunigų Vienybės žurna
las, gaunamas pas administratorių 
kun. dr. Z. Smilgą, 155 Washington 
St., Middetown, Ct. 06457, USA.

Venecuelos Lietuvis nr. 4, 1972 m. 
vasaris. Venecuelos LS Bendruome
nės leidžiamas žurnalas. Redaguoja 
J. Kukanauza. Leidėjo adresas: Apar- 
tado 4647, Maracay, Venezuela. Vieno 
numerio kaina — amerikietiškas do
leris.

Lietuvių Katalikių Moterų Organi
zacijų Pasaulinės Sąjungos Žinios, 
1971 m. 2 nr. Administracijos adre
sas: 171-08 84th Rd., Jamaica, N.Y. 
11432, USA.

Saleziečių Balsas, 1971 m. 2-3 nr. 
Leidėjas — Tėvai saleziečiai: Litua- 
ni Don Bosco, Via Colonna 2, 00044 
Frascati (Roma), Italy.

Šaltinis nr. 1, 1971 m. vasaris. Sv. 
Kazimiero Sąjungos ir Tėvų marijo
nų leidžiamas tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. Adresas: 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Britain.

Sv. Pranciškaus Varpelis nr. 1, 
1972 m. sausis. Tėvų pranciškonų 
leidžiamas mėnesinis žurnalas. Adre
sas: Franciscan Fathers, Kennebunk
port, Maine 04046, USA.

Daug lietuvių gyvenimo epi
zodų nurieda praeitin užfiksuo
ti tiktai spaudoje arba ir visai 
nepastebėti. Pastaraisiais me
tais susirūpinta jų užfiksavimu 
filmuose. Kanadoje ir JAV-se 
tuo susidomėjo net kaikurios 
valdinės įstaigos. Pvz. apie et
ninių laikraščių mikrofilmavi- 
mą ėmė kalbėti Kento univer
sitetas, Kanados valstybinis ar
chyvas. Tuo susidomėjo ir pri
vačios bendrovės. Antai, To
ronto “Microfilm Recording Co. 
Ltd.” savo iniciatyva ėmė mik
rofilmuoti etninius laikraščius, 
jų tarpe ir “Tėviškės Žiburius”. 
O ir patys lietuviai ta sritimi 
jau kuris laikas rūpinasi, nors 
ir labai lėtai. Pvz. Toronte vers
lininkų sąjunga finansuoja kro
nikinį lietuviu gyvenimo filmą, 
kuri bene baigia ruošti archit. 
V. Petrulis. Montrealiečiai dar 
prieš tai ifilmavo B. Pūkele- 
vičiūtės “Aukso žąsį”. Taigi, 
pastangų šioje srityje yra, nors 
ir labai nedaug. Žymiai plačiau 
užsimojo čigagietis Lietuvių Fo-

Australijoj gyvenančio Antano Skirkos pasakojimai
Lietuvių dauguma — lyriški 

žmonės, mėgsta pasakotis, atver
ti sielą. Jie nori ne vien paro
dyti save. Jie tiki, kad iš jų per
gyvenimų, iš jų ideologinių sėk
lų gal kuri kris į purią žemę 
ateičiai. Užtat beveik kiekvie
nas rašantis nepasitenkina pe
riodika ir mėgina savo plunksną 
įamžinti knygomis. Tokių knygų 
kasmet pasirodo: eiliuotų, neei
liuotų, grynai asmeninio pobū
džio, žurnalistinių, o kartais ir 
linktelėjusių į grožinę literatū
rą. Vieni jas išleidžia savo ar 
draugų lėšomis, kiti suorgani
zuoja knygos mėgėjų ratelius 
(leidyklas). Tuo reikia tik džiaug
tis, jei minėtos knygos išeina iš 
spaudos gryna lietuvių kalba, 
estetiškai neblogai apdorotos.

Viena tokių beletristinių kny
gų 1971 metų gale pasirodė 
Australijoj. Žemaičių Knygos 
Mėgėjų Ratelis “Gintaras” Aust
ralijoj išleido A. Skirkos “Il
giuosi tavęs” — keliolika įvai
raus žanro pasakojimų.

Tai nuoširdžios patriotikos 
knyga. Išorė neblogai atrodo, 
spausdinimo darbas atliktas šva
riai, neištaisytų korektūrų kaip 
ir nėra. Galima būtų kiek pa
abejoti aplanku. Tai inžinieriaus 
A. Jakšto darbas, komponuotas 
rūpestingai, derintas prie pat
riotinio knygos turinio. Lietu
vos vaizdelis, kryžius, javų var
pos, antroj pusėj — liaudinio 
motyvo raižinys. Gerokai per
krauta, meniškai primityvu. Bet 
titulinės raidės “Ilgiuosi tavęs” 
— gražios, skoningai įkompo
nuotos viršelin. Tai rodo iliust- 
ratoriaus nuovoką.

Keliolika ilgesnių ir trumpes
nių aprašymų iš karto atrodo lyg 
ir turi vientisumo, lyg ir auto- 
biografiški, bet vėliau tas įspū
dis dingsta, kai pasakojimai pir
muoju asmeniu pereina į trečią
jį asmenį. Vienos intrigos, jun
giančios visą knygą, negali su
gauti. Vaizduojamų įvykių laiko 
skalė — nuo laisvos Lietuvos lai
kų (su šuoliais į senovinę, kri
vių ir vaidilučių laikų Lietuvą) 
iki paskutiniųjų laiku Austra
lijoje (lietuvių išeivių buity).

Pasakojimai, parašyti ypač 
pirmuoju asmeniu (“Dievoga- 
la”), išpinti legendomis, gana 
įtaisus ir patrauklūs skaityti, 
įsitikini, kad autoriaus vaizduo-

Kompozitoriaus K. V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio“ operos pirmojo veiksmo eskizas, kurio autorius — dail. Adolfas Valeika. Opera statoma Čikagoje šių 
metų balandžio 29, 30 ir gegužės 6 ir 7 dienomis. Si nauja opera, sukurta pagal rašytojos Br. Buivydaltės libretą, susilaukė didelio susidomėjimo

Mažoji tritomė sovietinė enciklopedija
Daugelyje gyvenimo sričių 

darbas apibūdinamas posakiu: 
“Tarp dviejų auklių vaikas — 
be galvos”. Taię išėjo ir su “ta
rybine” lietuviška enciklopedi
ja. Mat, tos “auklės” Maskvoje 
nutarė, kad lietuviams pakanka 
ir trijų tomų enciklopedijos — 
kam gi reikia vergams mokslo! 
Juo tamsesni, juo lengviau val
dyti ir dar lengviau nutautina
mi. Juo greičiau lietuviai suru

to Archyvas, vadovaujamas kun. 
Algimanto Kezio, SJ. Iki šiol 
jis paruošė bene pusę filmo 
“Dvylika”, kurin numatyti žy
mieji mūsų tautos veteranai, ir 
ilgoką filmą “Į septintąjį de
šimtmetį”, apimantį VIII atei
tininkų kongresą. Tai spalvoti, 
garsiniai filmai, gana rūpestin
gai ir sumaniai paruošti. Pasta
ruoju metu juos daug kas matė 
ne tik Čikagoje, bet ir kitose 
vietovėse. Tai dalykai, vertingi 
pirmiausiai savo turiniu. Vyres
niajai lietuvių kartai labai vaiz
dingai parodo žymiųjų mūsų 
veikėjų veidus, įgalina išgirsti 
jų balsą, pamatyti jų gyvena
mą aplinką ir įsijausti į jų idė
jinę sferą. Jaunajai kartai jis 
atskleidžia vyresniųjų pasaulį, 
besireiškiantį veteranu veidais. 
Tai kronikinio pobūdžio filmas, 
tačiau pagamintas su menine 
nuovoka, nenuobodus žiūrėti ir 
skatinantis labiau susidomėti tu 
žmonių gyvenimu, idėjomis 
kūryba. Techniniu požiūriu 
mas turi trūkumų, kurie, 

bei 
fil- 
kol

jami dalykai (Lietuvos gamta, 
senovės laikai, tyra meilė žmo
gui ir savam kraštui) yra jo pa
ties esmės dalis ir perduodami 
nuoširdžiai, nemeluojant ir net 
neperdedant. Jei rašoma kaikur 
“su kaupu”, tai ir jaučiama su 
kaupu, su pakilimu, su ilgesiu 
ir beveik skaudžiu troškimu, kad 
tie rašytojo jausmai išliktų, įsi
amžintų ne vien knygoje, bet ir 
skaitytojų širdyse.

Autoriaus filosofija ir mora
lė šiuose pasakojimuose — kon
servatyvi gera prasme, dažnai 
neišvengiama didaktikos, net 
aiškiai pabrėžiamo pamokymo. 
Gal ši knyga ir tiktų labiausiai 
jaunimui, išskyrus pasakojimo 
“Lietpaltis”, kuris yra vienas iš 
labiau vykusių literatūrine pras
me.

Neteko skaityti pirmosios An
tano Skirkos knygos “Kur bėga 
Šešupė” (1964 m.). Sunku pasa
kyt, ar šiuo leidiniu jis padarė 
nažangą. Tik linkėtina, kad ra
šytų, vis geriau ir Įdomiau. A. R.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro 

sės, juo Rusijos imperija pra- 
platės. Maskvosjjolitika nuo pir
mųjų carų ligi šiandieninio ma
žamokslio Brežnevo yra nepasi
keitusi — nušluoti lietuvius nuo 
žemės paviršiaus. Tos politikos 
siekdami, rusai po šio karo pa
sigrobė lietuviškas Breslaujos, 
Smurgainių, Lydos, Gardino, 
Augustavo, Suvalkų sritis. Jie 
surusino buv. Rytprūsių lietu
viškus vietovardžius, ko nedrįso 

pasieks skaičių dvylika, išsily
gins. Kaikur pvz. spalvos per
daug nenatūralios, trūksta natū
ralumo ir klausėjai, ir atsakinė- 
tojam, prasikiša surežisuotas 
dirbtinumas. Taipgi peržiūrėti- 
nas L. Foto Archyvo nusistaty
mas laukti deimantinio asmenų 
jubilėjaus ir tik tada filmuoti. 
Labai dažnai gali būti pervėlu. 
Be to, jau ligos ar senatvės ne
galavimų kamuojamas asmuo 
nebegali būti patrauklus žiūro
vui, sunkiai beįstengia atskleis
ti savo vidaus pasaulį. Jaunes
niame amžiuje filmavimo užda
vinys yra visiem lengvesnis — 
ir filmuotojui, ir filmuojama
jam, ir žiūrovui.

Filmas “Į septintąjį dešimt
metį” dvelkia jaunatve. Kongre
so proga atskleidžiama jaunimo 
veikla, besireiškianti stovyklo
je, salėje, šventovėje, gamtoje, 
puotoje. Kalba, diskutuoja jau
ni veidai, žaidžia, šoka, dainuo
ja, meldžiasi taip pat jaunimas. 
Tik literatūros vakare ir banke
te matyti daugiau vyresniųjų 
veidų, aktyviai besireiškiančių. 
Šalia jų iškyla vadų figūros, 
skamba jų žodžiai bei pareiški
mai. Plaukia vienas vaizdas po 
kito planingai, su tam tikru re
dakciniu nuoseklumu, suderini
mu. Savo visuma filmas palie
ka gaivų vaizdą dinamiškumu 
dvelkiančio ateitininkų sąjū
džio. Epizodai atrinkti gana su
maniai ir suvesti į organišką 
vienumą. Šį filmą ypač turėtų 
pamatyti mūsų jaunimas, ku
riam kartais kyla abejonė ar 
verta dalyvauti jaunimo veik
loje.

Kun. A. Kezys, SJ, tokiais 
dokumentiniais, kultūriniais fil
mais atlieka reikšmingą darbą, 
kuriam skiria gana daug laiko. 
Pvz. filmo “Į septintąjį dešimt
metį” paruošimas užėmė pus
antrų metų. Tai darbas, kurio 
atlikimas turėtų būti atlygintas 
tūkstančiais dolerių. Kun. A. 
Kezys, SJ, betgi būna patenkin
tas, kai atsiranda bent minima- 
linės sumos aparatūrai ir me
džiagai. Tai savanorio darbas, 
kurio dėka išliks ateičiai svar
bių lietuvių kultūrinio bei vi
suomeninio gyvenimo epizodų.

Mts. 

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 

išdirbinių pasirinkimas. ----------

Canadian Memorials Ltd.

West —

Louis Temporale, oficialus skulptorius 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank 
of Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus.
176 Lakeshore Road
Port credit, ont. Tel. CR 8-2757 
Namu tel. CR 8-4529

Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti 
išpildyti užsakymus, todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.

padaryti net Maskvos sąjungi
ninkas Hitleris.

Išpuošta “didvyriais”
Nors Maskvos valdovai telei

do pavergtiems lietuviams tri
tomę enciklopediją (tremtyje iš
leistos Lietuvių Enciklopedijos 
yra 36 tomai), bet ir ta išpuošta 
visokiais “Tarybų Sąjungos did
vyriais”, kraugeriškais darbais 
pasižymėjusiais enkavedistais, 
raudonaisiais partizanais, stri
bais ir šiaip ruskeliais, kurie 
nieko bendro su lietuvių tauta 
neturi ir nenori turėti. Daug lie
tuvių kultūrininkų, menininkų, 
rašytojų, veikėjų, karių, savano
rių ir t.t. visai nepaminėti, nes 
jie nepriklauso “neklystančiai” 
komunistų partijai arba nėra 
susitepę rankų brolių lietuvių 
krauju. Na, o jeigu kuris lietu
vis kultūrininkas, ypač pasitrau
kęs į tremtį, ir paminėtas ke
liom eilutėm, tai tik kaip “fa
šistinis”, “nacionalistinis”, “bur
žuazinis” ar kitokio komunisti
nio “rango” terminais išpuoš
tas. čia ir norisi paklausti: kada 
Lietuvos komunistai išmoks gal
voti lietuviškai, kaip tai daro 
lenkai, čekai, jugoslavai ir kiti?

Imperializmo ragai
Atmetus minėtą koktu rusiš

ką sovietinį balastą, tritomyje 
yra ir naudingų lituanistinių in
formacijų apie Lietuvos vieto
ves, piliakalnius, pasižymėjusius 
lietuvius. Yra istorinių nuotru
pų, trumpų istorinių įvykių ap
rašymų (žinoma, dažnai persū
dytų m a r k s i z m u-leninizmu). 
Yra lietuvių rašytojų, meni
ninkų ir jų kūrybos nuotrau
kų, tarp kurių būtinai kyšo ap
šepusi Lenino ar kurio kito ko
munistėlio barzdelė. Nieko ne
rašoma apie rusų užgrobtas et
nografines Lietuvos vietoves bei 
sritis: Suvalkus, Augustavą, Gar
diną, Lydą, Smurgainis, Brėslau- 
ją ir kitas tikrosios Lietuvos sri
tis. Jas, matyt, Maskva įsakė už
miršti ir nurašyti į “nuostolius” 
rusiškojo imperializmo labui. 
Būdinga, kad enciklopedijoje 
įdėtame lietuviškų tarmių žemė
lapyje už dabartinės Maskvos 
“nustatytų” Lietuvos ribų vis- 
dėlto pažymėta, kad lietuviškai 
kalbama Apsos, Vidžių, Gervė
čių, Rodūnos, Punsko ir kitose 
vietovėse. Deja, tos lietuviškai 
kalbančios sritys priskirtos Gu
dijai ir Lenkijai. Tai dar kartą 
parodo imperialistinius Maskvos 
tikslus. Kodėl Maskvai pataikau
jantieji Lietuvos komunistai 
niekada šiuo klausimu nenrasi- 
taria? Juk lietuviškos sritys 
turi priklausyti Lietuvai, o ne 
Gudijai ar Lenkijai. Bet kuris 
iš jų drįs tai padaryti? Bijo pra
rasti šiltas ir gerai apmokamas 
vieteles. Jie lengvai pasiduoda 
rusiškajam imperializmui, tikė
damiesi gauti Lenino ar “Sovie
tų Sąjungos didvyrio” ordiną. 
Lietuvos komunistams dar la
bai toli ligi jugoslavų ar čekų 
pavyzdžio.

Yra gražių iliustracijų
Kiekviename enciklopedijos 

tome yra spalvotų lituanistinių 
vaizdelių, meninių iliustracijų. 
Yra keletas žemėlapių. Tarp jų 
ir Vytauto laikų Lietuvos vals
tybės. Tik šios valstybės sienos 
šiek tiek “at įtrauktos” nuo 
Maskvos, kad taip iš arti pirštu 
negrūmotų Kremliaus viešpa
čiams. Sudėti gražūs restauruo
tų lietuviškų pilių spalvoti vaiz
deliai. Gaila, kad jų atstatymas 
sustojo nuo Chruščiovo laikų, 
kai pastarasis šūktelėjo: “Ku
riem velniam lietuviai mėto pi
nigus Trakų pilies atstatymui!” 
Nuo to laiko Trakų pilis ir pa
siliko su vienu atstatytu pasta
tu. Milijardai sukišami Vietna
mo karui, prorusiškai propagan
dai, moprui ir kitiem galam, o 
lietuviškai kūrybai nėra lėšų.

Daug ko trūksta
Suprantama, trijuose tomuose 

nedaug sutalpinsi. Be to, “mark- 
sistinis-leninistinis” metodas pri
krėtę į lituanistinius dalykus 
nieko bendro su lietuvybe netu
rinčių šiukšlių. Kokios nors ka

daise išleistos komunistinės 
“špargalkos” aprašymas arba 
kokio prasigėrusio komunistėlio 
“apdūmojimai” (toks vienas 
man pažįstamas ir aprašytas), at
rodo, yra daug svarbesnis daly
kas, negu lietuviškos vietovės 
paminėjimas. Konkrečiai: yra 
Žaliosios pelkė, kaimas, giria, 
bet nė žodeliu neužsimintas Ža
liosios miestelis, esantis tarp 
Kudirkos Naumiesčio ir Vilka
viškio, nepriklausomybės metais 
buvęs valsčiaus centru, o caris- 
tinės vergijos laikais — pasie
nio vietove knygnešiams gau
dyti.

Straipsnio ribose neįmanoma 
leistis į atskiras detales, tačiau 
negalima tylomis praeiti pro dvi 
lietuvių tautą skaudžiai mūsų 
laikotarpyje palietusias sutartis. 
Tai tritomyje aprašytos Mask
vos ir Suvalkų sutartys. Suval
kų sutartis labai trumpai, bet 
gan objektyviai nušviesta — ap
rašyta Vilniaus krašto (Pilsuds
kio sugalvota) pagrobimo afe
ra. Maskvos (1920 m.) sutarties 
aprašyme nurodyta, kad Maskva 
pripažino nepriklausomą Lietu
vos valstybę, nustatė Lietuvos 
valstybės sienas ir t.t. Bet kad 
Maskva vėliau tą sutartį sulau
žė, kad pasigrobė ištisas Vilni
jos krašto sritis, toje sutartyje 
pripažintas Lietuvai (Brėslauja, 
Smurgainys, Lyda, Gardinas ir 
t.t.), apie tai aprašyme nė žo
džiu neužsiminta. Maskvai gėda 
parodyti savo juodus darbelius 
lietuvių tautai.

Pabaigos žodis
Užbaigiant šį trumpą paminė

jimą, nenorom prisimena girdė
tas posakis: džiaukis, verge, nu
kritusiu trupiniu nuo pono sta
lo. Taigi ir mums, lietuviams, 
tenka tokia dalia. Vietoje en
ciklopedijos su keliom dešim
tim tomų nuo Maskvos viešpa
čių stalo nukrito tritomis, at
skiestas visokiais rusiškais “did
vyriais”, marksistiniu - leninisti- 
niu metodu ir panašiais daly
kais, su kuriais Lietuvos istorija 
ar pats lietuvių tautos kelias 
nieko bendro neturėjo. Tritomio 
darbuotojai įdėjo daug triūso, 
surinko gausios medžiagos, ži
nučių, sudėliojo lituanistinius, 
visiems brangius deimantėlius 
į knygas. Atrodo, kad jie padarė 
tai, ką Maskvos cenzoriai, grei
čiausiai, leido padaryti.

B. Rimgaudas

Amerikoje pasakojama daug anekdo
tų apie lenkus. Savaitinis žurnalas 
“Life" š. m. sausio 14 <1. laidoje pri
minė lenkų pastangas išgarsinti savo 
kultūrą pasauliniu mastu ir įdėjo šią 
nuotrauką, rodančią kun. W. Ziem- 
bą, besirūpinantį lenkų kultūros iš
kėlimu ir stovinti prie Lenkijos ka
raliaus Vladislovo Jogailaičio pa
minklo. Ironija ta, kad šis karalius 
buvo lietuvis.
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PASAULIO LIETUVIŲ inžinierių 
ir architektų sąjungos ir Amerikos 
LIAS centro valdyba paskelbė archi
tektūrinį konkursą suprojektuoti Los 
Angeles Lietuvių Bendruomenės 
Centro, Ine. $250,000-$300,000 vertės 
pastatą. Paskirtos dvi premijos: pir
mos premijos — $750 mecenatas — 
Lietuvių Bendruomenės Centras, 
Ine., antros — $300 ALIAS centro 
valdyba. Vienas iš projektų bus 
panaudotas statybai. Konkurse kvie
čiami dalyvauti visi lietuviai archi
tektai ir inžinierai. Gali dalyvauti ir 
nepriklausą PLIAS ir ALIAS orga
nizacijom. Smulkesnių žinių ir kon
kurso taisyklių teirautis pas V. Si- 
čiūną tel. 233-2043 Toronte.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIO moterų grupė, vadovaujama 
rež. Dailios Mackelienės, JAV Lie
tuvių Fondo jubilėjiniame baliuje 
gegužės 13 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje atliks kasdieninio gyve
nimo aktualijų ir dainų montažą 
"Trylika naktų pižamoj”. Montažo 
autorė — rež. D. Maekelienė. Mu
zika — Onos Metrikienės ir VI. 
Gylio. Spektaklyje dalyvaus aktorės 
— J. Cekanauskienė, Z. čėsnaitė- 
Hardwick, B. Dabšienė, O. Devei
kienė, A. Dudienė, E. Dovydaitie
nė, K. Kungienė ir rež. D. Macke- 
lienė.

PAVASARIO KONCERTĄ Balti- 
niorėje balandžio 8 d. surengė Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrius, pasikvietęs Montrealio dai
nos atstovus — koloratūrinį sopra
ną Giną Butkutę-Capkauskienę, Auš
ros Vartų parapijos vyrų oktetą su 
sol. Antanu Kebliu ir akompania- 
tore Madeleine Roch. Pirmojoje kon
certo dalyje sol. G. Capkauskienė 
padainavo VI. Jakubėno, A. Kača- 
nausko, S. Gailevičiaus, J. Gaidelio, 
K. V. Banaičio dainų. Rūtelės ir 
Jūratės arijas iš V. K. Banaičio 
operos "Jūratė ir Kastytis”, savo 
programą užbaigdama Mocarto “Už
burtosios fleitos”, Verdi “Rigoletto” 
ir “Traviatos” arijomis. Antrojoje 
dalyje skambėjo lietuvių kompozi
torių dainos, atliekamos Aušros Var
tų parapijos vyrų okteto su solistais 
G. čapkauskiene ir A. Kebliu, papil
dytos P. Lincke “Liepsnelėmis” ir J. 
Strausso "Mėlynuoju D u n o j u m”. 
Akompanavo M. Roch.

TYLER SCHOOL OF ART Temp
le universiteto galerijoje Romoje 
kovo 3 d. buvo atidaryta dail. Romo 
Viesulo grafikos darbų paroda “Me
tai Romoje — 1969-72”. Atidaryme 
dalyvavo apie 600 meno mėgėjų, 
italų bei amerikiečių dailininkų, aka
demijų vadovų, žurnalistų, diploma
tų, Romos lietuvių. Parodoje išsta
tyti 25 dail. R. Viesulo darbai yra 
sukurti Romoje, kur jis dvejus me
tus dėstė grafiką Temple universi
teto Romos skyriuje, o šiuos metus 
skiria tik kūrybai. Parodos lankyto
jus stebino dail. R. Viesulo grafikos 
darbų monumentalumas, nelengvas 
ir komplikuotas jų atspaudimas dro
bėje. Didžiausias kūrinys buvo “Ze
ta” — 15 pėdų augščio ir 10 pėdų 
pločio. Lietuvius labiausiai domino 
dešimties reljefų ciklas “Raudos”, 
kuriam dail. R. Viesulas įkvėpimo 
(ieškojo lietuvių liaudies raudose. 
“Raudų” efektą sustiprino iš stereo
foninės magnetofono juostos perduo
damos autentiškos raudų melodijos. 
Dail. R. Viesulas 1970 m. laimėjo 
aukso medalį III tarptautinėje gra
fikos parodoje Krokuvoje, "Tercera 
de la Hora” premiją Amerikos IV 
parodoje Čilėje. Guggenheim Fellow
ship stipendija jam sudarė sąlygas 
visus 1972 m. pašvęsti kūrybai. 
Sekančiais mokslo metais dail. R. 
Viesulas grįš į Filadelfiją, kur jis 
yra Temple universiteto Tyler 
School of Art profesorius ir grafikos 
skyriaus vedėjas.

K. STEPONAVIČIUS vadovauja
mas Čikagos lietuvių choras "Pir
myn”, neseniai pastatęs F. Leharo 
operetę “Linksmoji našlė”, jau pra
dėjo repetuoti Joharm Strausso “Či
gonų baroną”. Lėšoms telkti gruo
džio 2 d. bus surengtas metinis cho
ro pobūvis Balio Pakšto salėje. “Či
gonų baronas” pareikalaus daugiau 
darbo ir lėšų už “Linksmąją našlę".

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BE įdomią paskaitą “Poezijos ir fi
losofijos bruožai matematikoje”skai
tė dr. Česlovas Masaitis, paliesdamas 
dešimtis filosofų, poetų, matematikų 
ir net šventųjų ir pateikdamas daug 
trumpų citatų.

DR. STASYS JANKAUSKAS bai
gia ruošti spaudai studiją apie ve
terinarinę mediciną nepriklausomoj 
Lietuvoj. Studijoje taipgi bus visų 
lietuvių veterinarijos gydytojų įsi
kūrimo išeivijoje apžvalga ir jų įna
šas lietuvių išeivijos istorijai. Auto
rius kviečia visus kolegas, kurie dar 
neatsiliepė į kreipimąsi ar jo nėra 
gavę, atsiųsti šias žinias: kur ir ka
da studijavo veterinarinę mediciną, 
kur ir kokį darbą savo specialybėje 
dirbo, kaip sekėsi įsikurti išeivijo
je. Siųsti šiuo adresu: Dr. St. Jan
kauskas, 2335 Robinwood Ave., To
ledo, Ohio 43620, USA. Studiją iš
leis išeivijoje veikianti Lietuvių Ve
terinarijos Gydytojų Draugija.

PREL. DR.'J. B. KONČIAUS nau
ją knygą anglų kalba “History of 
Lithuania” išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Joje kondensuota for
ma atskleidžiama Lietuvos istorija 
nuo seniausių iki dabartinių laikų. 
Knyga, kainuojanti $2, turi 142 psl., 
38 iliustracijas ir 4 žemėlapius.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
VIRGILIJUS NOREIKA Budapeš

to operos teatre atliko pagrindinius 
tenoro vaidmenis G. Verdi "Simone 
Boecanegra" ir P. Čaikovskio “Euge
nijaus Oniegino” operose, Maskvos 
didžiajame teatre — Kavaradosio 
vaidmenį G. Puccini operoje “Tosca”.

KAUNO VIEŠOJOJ BIBLIOTEKOJ 
buvo surengta Helsinkyje gyvenan
čio suomių fotografo Artero Takalos 
meninių nuotraukų paroda. Suomijos 
vaizdus atskleidė “Saulės takas”, 
"Rūškanas rytas”, “Tyluma", nuo
traukų ciklas “Lapių kraštas". įdo
mūs buvo ir suomių merginų por
tretai.

J. DOMARKO VADOVAUJAMAS 
Vilniaus filharmonijos simfoninis or
kestras buvo išvykęs gastrolių j Vla
dimirą, Ivanovą, Jaroslavlį ir Gorkį, 
kur turėjo 10 koncertų. Juose daly
vavo F. Šopeno pianistų konkurso 
diplomantė Estera Elinaitė ir Tulū- 
zos tarptautinio dainininkų konkurso 
laureatas Vacys Daunoras.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS RŪ
MUOSE Vilniuje buvo aptarti nau
jieji jos narių kūriniai. Operos ve
teranas A. Kučingis atliko A. Ku
biliūno lietuvių liaudies dainų ciklą 
"Brolis žirgą balnojo”, Vilniaus ope
ros sol. M. Aleškevičiūtė — tris A. 
Račiūno romansus, sol. Z. Varanavi
čienė — J. Karoso romansų ciklą 
“Pajūrio aidai”, Vilniaus operos sol. 
B. Almonaitytė — V. Jurgučio dai
nų ciklą “Vizijos”. Instrumentinei 
muzikai atstovavo A. Račiūno "Le
genda ir pjesė dviem fortepijonam”, 
J. Juozapaičio “Maža sonata smui
kui”.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
literatūros vakarą surengė aktorė Mo
nika Mironaitė, pagrindinį dėmesį 
skyrusi Maironio, V. Mykolaičio-Pu
tino, J. Baltrušaičio, J. Degutytės, 
J. Strielkūno poezijai ir Vaižganto 
"Dėdžių ir dėdienių” ištraukoms.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
savo repertuarą papildė Rolando 
Rastausko lyrine drama “Lenktynių 
aitvaras”, vaizduojančia dabartinio 
jaunimo pirmąjį susidūrimą su mo
ralinėmis problemomis. Spektaklį re
žisavo G. Žilys, scenovaizdžius sukūrė 
šioje srityje debiutuojantis tapytojas 
V. Kisarauskas. Pagrindinius vaidme
nis atliko aktoriai N. Gelžinytė, J. 
Matekonytė, G. Girdvainis, S. Sipai- 
tis, F. Jakštys ir debiutantas V. Bag
donas. I

VILNIAUS ETNOGRAFINIS AN
SAMBLIS, vadovaujamas P. Matai
čio, turėjo koncertą Kupiškyje. Po 
programos vilniečius sveikino Kupiš
kio etnografinio ansamblio vadovas 
P. Zulonas, kupiškėnus išgarsinęs 
"Senovinėm vestuvėm”.

MARGĄ DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNŲ 
vilniečiams atvežė Uldžio Žagatos va
dovaujamas Latvijos ansamblis “Dai
lė”. Vilniaus filharmonijoj įvykusia
me koncerte didžiausio dėmesio susi
laukė latvhj šokiai “Rucavietis”, “Se
namiesčio polka”, "Sūdmalinis” ir... 
lietuviškas "Pakeltkojis".

MIKO PETRAUSKO operą “Biru 
tė” ruošiasi statyti Akmenės savi
veiklininkai. Operos režisore pakvies
ta statybinių medžiagų kombinato 
dramos ratelio meno vadovė M. Pa
lionienė, dirigentu — kilnojamos me
chanizuotos kolonos darbuotojas A. 
Gricius. Birutės vaidmenį atities mo
kytoja A. Černienė, kitus vaidme
nis — mokytojas B. Černius, vyr. gy
dytoja R. Aleknevičienė, technologė 
M. Saulevičiūtė, mechanizuotos ko
lonos darbuotojai J. Gricius, P. Dar- 
gis ir kt. Pastatyme taipgi dalyvaus 
Akmenės statybinių medžiagų kom
binato choras ir orkestras. Saviveik
lininkams padeda prof. K. Kaveckas, 
Vilniaus dramos teatras, scenovaiz
džių eskizus sukūręs vilnietis dail. J. 
Vilutis.

“LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠ
TĮ” pradėjo leisti Mokslų Akademi
jos istorijos institutas. Pirmojoje 
1971 m. knygoje redakcinė kolegija 
skelbia: "Lietuvos istorijos metraštis 
yra skiriamas svarbiausiems Lietuvos 
istorijos mokslinių tyrimų rezulta
tams skelbti, visuomenei informuoti 
apie šalies ir užsienio mokslininkų 
darbus Lietuvos istorijos srityje, 
apie respublikos istorikų moksli
nę ir mokslinę - organizacinę veik
lą ... ” Redakcinė kolegija prisipa
žįsta, kad dalis medžiagos turės ati
duoti duoklę “pažangioms ir revoliu
cinės praeities tradicijoms”. Pirmoje 
knygoje yra B. Vaitkevičiaus straips
nis apie XIII tarptautinį istorikų 
kongresą, R. Volkaitės-Kulikauskie- 
nės — "Prekybiniai senųjų lietuvių 
ryšiai su Senąja Rusia Lietuvos vals
tybės susidarymo išvakarėse”, J. Jur
ginio — “Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės žlugimo priežastys", M. 
Jučo — “Baudžiavos kritika Lietuvo
je XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pra
džioje”, A. Tylos — “Lietuvos emi
grantai Paryžiaus Komunoje”, V. Ra
gaišienės—“Lietuvos kultūros sąjun
ga ir jos organizuoti Lietuvos kultū
ros kongresai (1925—1932), pora lig 
šiol neskelbtų Simano Daukanto laiš
kų, bibliografija 1966-70 m. pasiro
džiusiu darbų Lietuvos istorijos klau
simais ir kt.

A. VIENUOLIO ŽUKAUSKO gyve
nimui ir kūrybai skirtą konferenci
ją Anykščiuose surengė jo muzėjaus 
darbuotojai. Pranešimus skaitė ra
šytojas J. Baltušis, filologijos mokslų 
kandidatai J. Stonys ir J. Žėkaitė.

V. Kst.



BLOOR—RUNNYMEDE, $22,900 
prašoma kaina. Mūrinis 5-ių kam
barių namas su įvažiavimu ir vie
ta garažui. Moderni virtuvė, dide
li kambariai.
ANNETE — RUNNYMEDE, $25, 
800 prašoma kaina. Mūrinis 7-nių 
kambarių namas su įvažiavimu ir, 
garažu. Dvi modernios virtuvės, 
naujas šildymo įrengimas. $3,900 
įmokėti.
BLOOR — JANE, prašo $10,000 
įmokėti. Atskiras, mūrinis, dvie
jų augštų, 7-nių kambarių namas 
su įvažiavimu ir garažu. Moderni 
virtuvė (galimybė antrai). Arti 
požeminio.
ISLINGTON, $32,900 prašoma kai
na. 3-jų miegamųjų, vieno augšto 
(bungalow) mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu. Arti susisie
kimo ir krautuvių. Norėtų $8,000 
įmokėjimo.

Parūpiname geromis

B. SAKALAS.

EAST DRIVE — JANE, $29,900 
prašoma kaina. 5-kių kambarių, 
atskiras, mūrinis, vieno augšto 
(bungalow) namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Du kamba
riai įrengti rūsyje. $3,900 įmokėti.
HIGH PARK, du butai po 4 kam
barius (duplex) ir galimybė 
įrengti trečią butą pusrūsyje. Du 
garažai ir privatus įvažiavimas. 
Vandeniu - alyva šildomas. Tik 
kelių metų senumo.
ROYAL YORK, dvibutis, 10 kam
barių po du miegamuosius kiek
vienas, plius mažas butukas rūsy
je. Privatus įvažiavimas ir vieta 
garažams. Prašo $37,500, viena 
skola.
SWANSEA, $32,900 prašoma kai
na. Atskiras 6-ių kambarių namas 
vieno augšto (bungalow). Beveik 
dvigubas rūsys su atskira prau
sykla. Arti požeminio.

sąlygomis inortgičius

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

Dalis Hamiltono “Širvintos” tunto skaučių sueigos metu Ntr. M. Borusienės
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad.......—10 - 3
T re čiad. uždaryta
Ketvrrtad......10-3

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

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

MOKA:

už term. indėlius 2 metam ...... 6’/2%
už term, indėlius 1 metam........6!4%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas.............5%%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8/2% 
nekiln. turto —■ iki $50.000 81/4%

SKAUTŲ
» Mindaugo dr-vės sueiga — pir

madienį, bal. 24 d., 7 v. v., skautų 
būkle.

• “Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų 
skautai-tės, vadovai-vės užjaučia jūr. 
s. A. Empakerį ir brolį M. Empakerį, 
mirus jų tėveliui.

• Pasaulio skautų globėjo šv. Jur
gio šventė — šį sekmadienį, bal. 23 
d., bus paminėta tokia tvarka: 10 v.r., 
Mišios Sv. Jono Kr. bažnyčioje; 4 v. 
p.p. — iškilminga abiejų tuntų sueiga 
Prisikėlimo salėje. Šventėn kviečiami 
skautų tėvai, rėmėjai ir visi tautie
čiai.

• "Rambyno” tunto dvasios vado
vas ps. T. Augustinas, OFM, iš Toron
to perkeltas į Ročesterį. Skautai-tės 
jam įteikė s. L. Sendžikienės specia
liai austą juostą su įrašu.

• Vyr. skaučių kandidačių sueiga 
šaukiama pirmadienį, bal. 24 d., 7 v. 
v., Lietuvių Vaikų Namuose. Sueigai 
vadovaus ps. seselė Igne.

• Romuvos k-to posėdis šaukiamas 
šį sekmadienį, bal. 23 d., 11 v. r., 
skautų būkle. C. S.

• Balandžio 23 d., sekmadienį,

VEIKLA
4 v.p.p., Prisikėlimo salėje po iškil
mingos šv. Jurgio sueigos bus rodo
mas filmas "V Romuvos stovykla” ir 
skaidrės iš Romuvos kūrimosi bei 
gyvenimo. Maloniai kviečiame skautų 
tėvus, rėmėjus ir visuomenę pažiū
rėti skautiško gyvenimo stovykloje.

• Balandžio 30 d., 12 v., Prisikė
limo patalpose — skautų būkle šau
kiamas priešstovyklinis vadovių-vų 
susirinkimas. Vadovai-vės, atvažiuo
dami j susirinkimą, būkit apsispren
dę kurią savaitę stovyklausite, o vie
netų vadovai turėkite apytikrį sto
vyklaujančių skaičių. Romuvoje bus: 
liepos 8-15 d. d. jaunimo kongreso 
stovykla, liepos 16-22 d. d. jūros skau
tų 50-čio stovykla, liepos 23 — rug
pjūčio 6 d. d. skautų-čių stovykla. 
Bendrinėje skautų-čių stovykloje jau
nesnieji skautai-tės stovyklauja I sa
vaitę.

• Romuvos valdybos posėdis — 
skautų būkle balandžio 30 d., 10 v.r. 
Atvažiavę vadovai, nors ir nedalyvau
ją Romuvos valdybos posėdyje, galės 
laiką praleisti parapijos kavinėje, 
kur veikia bufetas ir gaunami lietu
viški pietūs prieinama kaina. K. B.

SPORTAS
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
Ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių Čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. 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
BABY POINT — HUMBERCREST BLVD., naujos statybos, 8 gra
žūs kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Namas be skolų. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA AVE., prie Toronto Lietuvių Namų, 8 kam
barių namas. Naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, garažas. įmo
kėti $8,000.
HIGH PARK AVE. — BLOOR W., šešių butų gražus namas. Visą lai
ką išnuomotas, geros pajamos, {mokėti apie $20,000 ir viena atvira 

skola 10-čiai metų.
HUMBERSIDE AVE. — INDIAN RD., 8 kambarių atskiras namas. 
Dvi virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu. Prašo $29,500.
BLOOR—DUNDAS, krautuvė, tinkama betkokiam verslui, ir du butai. 
Namas be skolų. Įmokėti apie $15,000.
MIDLAND — PENETANG, tik 4 mylios nuo Midlando ir 1 mylia nuo 
Georgian Bay ežero. 35 akrai žemės ir 7 kambarių mūrinis namas. 
Graži vieta vasaroti arba gyventi. Įmokėti tik $4,000.
BLOOR — INDIAN RD., skoningai sutvarkytas 8 kambarių namas.
Naujas šildymas, 2 modernios virtuvės. Arti puikaus susisiekimo ir 
krautuvių. Namas be skolų. Įmokėti apie $8,000.
DUNDAS — BLOOR, arti požeminio susisiekimo, naujai išdekoruotas, 
8 kambarių namas. Įmokėti tik $5,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

SPORTAS VISUR
Švedas Kjell Isaksson pasiekė nau

ją pasaulio rekordą šuolyje su kar
timi: peršoko 18-1 pėdų arba 5.51 m. 
Senasis rekordas buvo 18-14 pėdų ir 
priklausė graikui Ch. Papanicolaou. 
K. Isakssonui taip pat priklauso ir 
pasaulio uždarų patalpų rekordas 17- 
10% pėdų.

Rytų Vokietijos plaukikas Roland 
Matthes 24 valandų laikotarpyje du 
kartus pagerino pasaulio plaukimo 
nugara rekordą. Paskutinį kartą 100 
m nugara jis nuplaukė per 56.3 sek.

Olimpiados futbolo varžybose Azi
jai atstovaus Burmos rinktinė, Azijos 
atrankinėse rungtynėse laimėjus I v.

Tarptautinė šachmatų federacija 
atidėjo būsimas pasaulio šachmatų 
pirmenybes tarp amerikiečio R. Fi
sher ir ruso B. Spassky. R. Fisher 
reikalauja daugiau pinigų ir, atrodo, 
jam gresia diskvalifikacija.
SPORTAS LIETUVOJE

Svarbios Europos taurės futbolo 
pusbaigminės rungtynės įvyko Ams
terdame. Žaidė Amsterdamo Ajax ir 
Lisabonos Benefica. Vienas iš teisė
jų šiose rungtynėse buvo kaunietis 
K. Andziulis.

Jaunių 15-16 m. amžiaus futbolo 
turnyras įvyko Užgorode. Laimėjo 
Lietuvos rinktinė, įveikusi latvius ir 
estus po 2:1 ir pralaimėjusi Užkar
patės rinktinei 1:2. Laimėjimą nu
lėmė geresnis įvarčių santykis.

Kauno Žalgirio krepšininkai po ke
lių laimėjimų pakilo į VI vietą ir 
tik vienu tašku yra atsilikę nuo III 
vietos. Žalgirio komandoje gerai pra
dėjo žaisti A. Linkevičius. Manoma, 
kad jis pateks ir į Sov. Sąjungos 
olimpinę rinktinę.

Europos stalo teniso pirmenybės 
įvyks šiais metais Rotterdame. Daly
vaus ir Asta Giedraitytė. Europos pir
menybės rengiamos kas antri metai. 
Paskutinėse Europos pirmenybėse 
1970 m. dalyvavo 3 lietuvaitės: A. 
Skarulienė, D. Semaškaitė ir A. 
Giedraitytė. A. Skarulienė tuomet 
žaidė rusių komandoje, kuri laimėjo 
I vietą.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio stovykla š. m. susilaukė 

didelio susidomėjimo. Jau užsiregist
ravo virš 50 stovyklautojų. To anks
čiau dar nėra buvę. Norintieji sto
vyklauti prašomi pasiskubinti.

Krepšinio treniruočių Prisikėlimo 
par. salėje daugiau nebus.

B-C lygos pirmenybių pusbaigmio 
rungtynėse Vyčio jauniai įveikė lat
vius 90:88, tačiau j baigmę nepate
ko, nes pirmąsias rungtynes pralai
mėjo didesniu skirtumu.

Naujieji golfo vadovai Vyt. Si- 
minkevičius ir R. Kymantas jau nu
statė būsimų pirmenybių datas. Už
daros Vyčio pirmenybės įvyks gegu
žės 28 d., atviros — birželio 18 d., 
sezono uždarymo — spalio 1 d. Tiksli 
vieta ir laikas bus paskelbti vėliau. 
Taip pat šiais metais įvyks tarpu
savio turnyras. Norintieji dalyvauti 
prašomi kreiptis pas R. Kymantą. Jo 
namų telefonas yra 694-5755. Tarpu
savio turnyras bus vykdomas griež
tesnėje formoje. Dalyviai bus prašo
mi anksčiau pradėti žaidimus ir juos 
užbaigti.

Klubo pirmininkui Pr. Berneckui 
padaryta sėkminga kojos operacija. 
Linkime greit pasveikti. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Golfo sekcijai 1972 m. vadovauja 

Algis Simanavičius, dr. Sigitas Kaz
lauskas, Mikas Slapšys. Jie dėkoja už 
pagalbą 1971 m. Al. Kuolui ir St. 
Kėkštui.

Pavasario golfo atidaromasis tur
nyras įvyks gegužės 13 d., 11 v.r., 
Hornby Tower golfo aikštyne. No
rintieji gauti tikslų laiką pradėti žai
dimui tesikreipia į M. Slapšį tel. 766- 
8452 bent savaitę prieš turny/ą.

Uždaras “Aušros” golfo turnyras 
bus birželio 11 d., 11 v.r., Pine Tree 
golfo aikštyne (Bathurst ir Shep
pard), o atviras turnyras — rugpjū
čio 13 d., 12 v., Glen Eagle Bolto- 
ne. Visi Toronto' golfininkai kvie
čiami dalyvauti šiuose golfininkų tur
nyruose.

A. S., sekcijos vadovas

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •_______ -■ -■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- v y-r \> r'ipnAI KIČAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus YILY-

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

NUO L 0 I H OS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Pra kas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

< 0„,. Tel. 534-7525

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

BLOOR — DUNDAS (Indian Trail), $8,000 įmokėti, mūrinis, atski
ras 7 kambarių namas, rūsyje dar vienas kambarys, garažas, vande- 
niu-alyva šildomas, skubus pardavimas, geros pirkimo sąlygos. Atsi
žvelgiant į vietą ir namą, gana žema pardavimo kaina.
PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, 10 akrų geros dirbamos žemės prie 
upės kranto; pagal susitarimą galima šiame sklype pastatyti 5-6 kam
barių vasarnamį už $5,000 per 7 dienas.
PRIE 26 KELIO ir Nottawasaga upės apie 2 akrus žemės ir 8 kamba
rių mūrinis namas.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Didžiausios ir gražiausios europietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimo*. Konkurencinės koinos.

= tin-topMEATSKAS savaitę Vi ^DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)

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

ZIGGY'S AT SHERV/AY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

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

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
klausimu dalyvavęs švedų eko
nomistas Per Holmberg teigia, 
kad dabartiniai statistikos me
todai nėra tikslūs. Švedijoje at
likti tyrimai įrodė, jog ten be
darbių yra 20%, o JAV — apie 
30%. Panašus nuošimtis turėtų 
būti ir Kanadoje, jeigu būtų su
skaityti visi nedirbantys ir įvai
rias pašalpas gaunantys asme
nys. Britų Kolumbijos premje
ras W. A. C. Bennett federaci
niam finansų ministerial J. Tur
ner pasiuntė telegramą, reika
laudamas tuojau pat įvesti kai
nų, atlyginimų ir palūkanų už 
paskolas kontrolę, kuri sustab
dytų infliaciją ir padėtų suma
žinti nedarbą. Britų Kolumbijos 
valdinių įstaigų tarnautojams 
jau yra įvesta privaloma atlygi
nimų didinimo 6.5% maksima- 
linė riba.

Iš federacinės liberalų parti
jos pasitraukė Pauline Jewett, 
buvusi federacinio parlamento 
narė ir liberalų partijos vice
pirmininkė. Liberalų vado rin
kimuose 1968 m. ji rėmė dabar
tinį premjerą P. E. Trudeau, bet 
dabar taip nusivylė jo ekonomi
ne politika, kad perėjo pas NDP 
socialistus ir bus jų kandidate 
Otavoje sekančiuose parlamento 
rinkimuose. Buvęs premjero P. 
E. Trudeau ministerių kabine
to narys P. Hellyer savo įsteig
tą sąjūdį “Action Canada” jau 
įregistravo kaip politinę partiją 
oficialiame valdžios leidinyje 
“Canada Gazette”. Naujajai par
tijai bus suteiktas pripažinimas, 
jeigu sekančiuose parlamento 
rinkimuose ji turės 75 kandida
tus. Priešingu atveju “Action 
Canada” rinkimuose galės daly
vauti tik kaip sąjūdis. Politinis 
komentatorius Lubor J. Zink 
“The Toronto Sun” dienraštyje 
yra pasisakęs prieš “Action Ca
nada" kandidatus federacinio 
parlamento rinkimuose, nes jie 
nutrauks dalį balsų nuo konser
vatorių ir padės liberalams bei 
jų vadui P. E. Trudeau. Pasak 
L. J. Zinko, Kanadai būtų nau
dingiau, jeigu P. Hellyer su savo 
šalininkais įsijungtų j konser
vatorių partiją, kaip jau yra pa
darę kaikurie kiti liberalai.

TORONTO, ONT.
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką už 
surengimą netikėtų įkurtuvių mūsų 
naujoj vietoj šių metų balandžio 9 d. 
Dėkojame: kun. Rafaeliui Šakaliui, 
OFM, už namų pašventinimą; rengė
jams — p.p. B. O. Vilimams, J. A. 
Jurėnams ir A. D. Bajorinams; vi
siems už puikią dovaną, dalyvavimą 
bei prisidėjimą: p.p. V. A. Kėžinai- 
čiams, B. A. Moliams, B. M. Jurė
nams, P. L. Jurėnams, J. A. Kirvai- 
čiams, V. J. Vingeliams, J. J. Vit- 
kūnams, S. A. Padsadeckiams, E. A. 
Naujokams, T. B. Stanuliams, J. U. 
Bleizgiams, B. N. Petkevičiams, V. J. 
R. Simanavičiams, K. A. Jurkštams, 
B. E. Tamulioniams, T. Lingytei, L. 
Grinskytei, D. Baltrytei, E. Kinčie- 
nei, J. Grinskiui, V. Buragui, VI. 
Šukiui, A. Masiui.

Visų Jūsų parodytas nuoširdus 
draugiškumas pasiliks mums neuž
mirštamas. Visiems dėkingi —

A. L Zalagėnai
PADĖKA

Su džiaugsmu prisimenam Atvely
kį ir atvykusią Velykų bobutę. Tai 
diena, skirta patiems jauniausiems. 
Gilią pagarbą ir padėką norime iš
reikšti visiems, kurie padėjo šią die
ną suruošti, planuoti, organizuoti bei 
puošti salę: p.p. Aušrotienei, Abro- 
maitienei, p.p. Baneliams, Laurina- 
vičiams, Manglicams, p.p. Vingelienei 
ir Žemaitienei. Taip pat labai dėko
jame visiems jaunuoliams, kurie vai
dino juokdarius, kiškius, burtininkes. 
Ačiū ponioms, kurios padėjo pyragus 
pardavinėti: Balčiūnienei, Bražukie- 
nei, Dalindienei, Rimkevičienei. Ačiū 
banko pržiūrėtojoms: p. Levišauskie- 
nei, p-lei Černiauskaitei; laimės šu
linio tvarkytojom p. Lukošienei ir p. 
Podolskienei, margučių dažymo de- 
monstratorei R. Šapočkinaitei. Dėko
jame p. Nausėdienei ir p. Turūtai, 
kad nepagailėjo savo jaunus šokėjus 
išleisti į sceną. Tikrai buvo gražu! 
Ačiū akordeonistui P. Norkui už jo 
kantrybę grojant vaikučių žaidimams. 
Dar norime padėką išreikšti J. R. Si
manavičiui už tokią puikią reklamą 
per radiją.

Nors reikia daug laiko ruošiant šią 
dieną bei truputį pavargti, malonu 
matyti visų vaikučių laimingus šyps
niukus, ypač kalbant su pačia Ve
lykų bobute p. Nakrošiene. Daug 
ponių paaukojo savo brangų laiką 
kepdamos pyragus. Jums visoms di
delis ačiū! Jūs tokios gausios — vi
sų net nežinom. Esame laimingos, 
kad tiek gerų žmonių mums padeda 
ruošti šią vaikučių šventę. Jus visus 
visad prisimenam! Žinome, kad Vi
sagalis atlygins jums už jūsų pasi
aukojimą bei darbą. Ačiū!

Nekaltai Pr. Marijos seselės

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 HO 6-1331

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij .

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, gražūs, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos j metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė j 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 P AT A R N AVI MAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5!6% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep. 
6’/z % už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS 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)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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 — OSSINGTON, $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 įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas inus.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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.

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ 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 .

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

6io gauti to tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europcjc tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ ££&£ B
programos, į.)

97 J College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei į,-J

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 mindoj H
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai



<& SKAITYTOJAI PASISAKO Čikagos lietuviu horizonte
KAIP IŠ MEDŽIO IŠKRITĘ

Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas jau čia pat, bet pasiruošimo at
garsiai dar duslūs. Kaip seni, taip ir 
jauni nėra pilnai įsitraukę į tokį svar
bų įvykį. Dar daug kas, kurie mažai 
laikraščius pavarto ar skaito, klau
sia: kada, kur, kaip, lyg iš medžio iš
kritę! Aktyvieji Toronto jaunuoliai- 
ės dirba rankoves atsiraitę, bet iš 
senosios tėvų generacijos dar tyla — 
mažas domėjimasis. Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso “liga” turi su
sirgti ir jaunimas ir senimas: kalbėti, 
diskutuoti, planuoti, savo duoklę ati
duoti pinigais, darbais, talka.

Yra dalis jaunimo, atitrukusio nuo 
lietuvių. Reikia juos nuvežti kongre
sam Tenai tikrai prisirinks gražiau
sių lietuvaičių ir lietuviukų. Nevie
nas turės progos susirasti sau gyve
nimo draugę-ą. Iš viso pasaulio suva
žiuos lietuviškos žvaigždės. Kodėl jų 
nepamatyti? J. Karklonis

APGYVENDINTI ŠEIMOSE
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre

sas yra jau nebetoli. Mano siūlymas, 
kad jaunimo atstovai iš viso pasaulio 
suvažiavę būtų apgyvendinti Čikago
je ir Toronte lietuvių šeimose, pir
moje eilėje pas tuos, kurie turi jau
nimo. Viešbučiai lieka viešbučiais — 
susirenka jaunimas, patriukšmauja, 
išgeria, parėkauja, ir baigiasi visas 
malonumas. Lietuviškose šeimose bū
tų daug malonesnė aplinka. Aš pri
simenu, kai per Jūros Dieną Klaipė
doje studentai buvo apgyvendinti 
klaipėdiečių lietuvių šeimose. Įspū
dis buvo didelis. Ar ir dabar negali
ma būtų taip padaryti?

J. Karklonis
ŠALPOS PIKTNAUDOJIMAS

Toronto “Dainos” grupė rašo, kad 
be oficialaus liudijimo prašanti šei
ma pagalbos negalės gauti. Mes ga
vome iš Lenkijos laišką su kunigo 
antspaudu. Siuntinuką tuoj pasiun- 
tėm. Gavom padėkos laišką. Po kiek 
laiko per pažįstamus buvo patikrinta, 
kaip gyvena ta “varginga” šeima. Pa
sirodo, kad gyvena gerai, o ta ponia, 
kuri rašė laišką, pasakė: “Aš kai pa
rašau laišką, tai siuntinuką visada 
gaunu. Kunigo šeimininkė yra mano 
pažįstama, tai nueinu pas ją ir gau
nu antspaudą.” Kaip matote yra viso
kių liudijimų. Lenkų valdžia oficia
laus leidimo neduos, nes Lenkijos 
žmonės visi “gerai" gyvena. JAV-se 
yra “Lithuanian Catholic Religious 
Aid”. Aš manau, kad ir Kanadoje yra 
nemažai norinčių padėti tikintiesiems 
Lietuvoje. Prašau nurodyti adresą, 
kur galėtume siųsti savo aukas.

Skaitytoja
Red. pasabat Aukas religinei šalpai 

Lietuvoje, Suvalkų trikampyje, Len
kijoje ir kitur renka Lietuvių Kata
likų Religinė šalpa Brooklyne, JAV- 
se, o Kanadoje K. L. Katalikų Cent
ras (įgaliotinis kun. P. Ažubalis, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.). 
Aukas galima siųsti ir šiuo adresu: 
Lithuanian Catholic Religious Aid, 
64-09 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378, 
USA. Organizuotu būdu aukos geriau 
panaudojamos.
KODĖL STOVIME “BOBINCIUJE?”

Kartą girdėjau vieną iš kunigų nu
sistebint: “ko jie ten stovi išsirikia
vę bažnyčios prieangyje?” Kadangi 
aš kartais taip pat būnu tų prieangio

BALIO MASKELIŪNO

DRAUDOS ĮSTAIGA
Te!. 251 - 4864

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b~vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/ž svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

iSJZ Baltic Exporting Co. “LS
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

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 

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

“maldininkų” eilėse, tai ir pasiryžau 
į tą klausimą viešai atsakyti.

Pamokslininkui atrodo, kad pirmo
sios suolų eilės pustuštės, o toliau 
žmonės tyčia stovi. Taip tik atrodo iš 
priekio žiūrint, bet iš prieangio ma
tosi tik paskutinės eilės ir jos visa
da būna užimtos. Vėliau atėjusieji ne
nori pamaldų metu eiti pro visus, 
trukdyti, jieškoti sau vietos ir kartais 
neradus atgal j “bobinčių” sugrįžti. 
Susidaro labai nemaloni padėtis. Kar
tais būna vietų daugiau negu viena 
suole, bet mūsų maldininkai, atrodo, 
neturi perdaug meilės pavėlavusiems. 
Kuris ateina pirmiau, atsisėda prie 
krašto, kitas — vėl šalia jo ar jos, o 
vidurys suolų — tuščias. Jei pavėla
vusi ateini tokios tuščios vietos už
imti, tai nė vienas prie krašto sėdin
tis nepasitraukia, bet leidžia tau ir
tis, lipant kitiems ant kojų, šluostant 
nosis alkūnėmis. Kodėl taip yra? Ar 
tie žmonės tokie atsargūs, tikisi že
mės drebėjimo ar gaisro, kad pirmie
ji galėtų pasprukti? Bet tai neskam
ba labai krikščioniškai. Maldininkai, 
tinkamai susėdę ir palikę pakraščiuo
se vietos pavėlavusiems, daugiau pa
sitarnautų krikščionybei, negu tas 
naujai įvestas rankų paspaudimas.

Gal dauguma nepalankiai žiūri j 
vėluojančius? Be reikalo! Yra žmo
nių, kurie kitaip negali. Vėlavimas 
kartais yra kaip liga — tokie žmonės 
visada vėluoja, bet ar dėlto jau jie 
neturi teisės pamaldose dalyvauti? 
Kiti gi pavėluoja atsitiktinai. Tai gali 
kiekvienam pasitaikyti. Turėtų visi 
atsiminti, kad nevisi žmonės vieno
dai drąsūs. Kuklieji nebėgioja po 
bažnyčią vietos jieškodami, jeigu jos 
nemato paskutiniuose suoluose. Be to 
dar viena rimta priežastis nevilioja 
bažnyčion — perdaug šilimos žiemos 
metu. Kaikurie bijosi, kad nenualp- 
tų arba nenori prakaituoti ten, kur 
nusiregti neįmanoma.

Senais laikais, dar tėvynėje, “bo- 
binčiuje" nuodėmingieji atgailą at
likdavo. Dabar gi, atrodo, kaikas taip 
pat savotiškai “atgailauja" ten išsto
vėdami ištisą valandą ir net nieko ne- 
girdėdami, kas darosi bažnyčioje. 
Angliškose bažnyčiose yra tvarkda
riai, kurie nurodo, suradę tuš.čias 
vietas. Ten nėra prieangyje stovinčių, 
nors taip pat pavėlavusių ateina. Ko
dėl mūsų bažnyčios negalėtų įsivesti 
tokią tvarką, jei patys žmonės nesu
sipranta?

Gunda Adomaitienė
NEVISAI TAIP

Lietuvos laisvės šventės minėjimą, 
įvykusį š. m. vasario 20 d. Vankuvery
je, korespondentė S. Simanavičienė 
labai gražiai aprašė š. m. “Tž” 11 nr. 
Aprašyme man perdaug garbės su
teikta. Aš esu dalyvavęs savanoriu 
1923 m. Klaipėdos atvadavime. Jame 
dalyvavau su nuosavu iš namų atsi
neštu šautuvu. Antrą sykį savanoriu 
dalyvavau Tėvynės Apsaugos Rinkti
nėje 1944 m. Teko dar kovoti prieš 
Lietuvon grįžtančius raudonuosius 
rusus ties Papile ir Seda.

Antanas Kenstavičius

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Namų tel. 277 -0814

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai Ir kt.

Vladas Ramojus

A. MACKAUS KNYGŲ FONDAS
1964. XII. 28 automobilio nelaimė

je prie Čikagos žuvo jaunosios kartos 
poetas Algimantas Mackus, palikęs 
ryški? braižą naujausioje mūsų poezi
joje, redagavęs “Margučio” žurnalą 
ir visa širdimi, gyvas būdamas, rūpi
nęsis pirmaujančių mūsų rašytojų 
knygų išleidimu. Jam tragiškai žuvus, 
“Santaros — Šviesos” federacija po
eto atminimui savo jau turėtą knygų 
leidimo fondą pavadino Algimanto 
Mackaus vardu. Praėjusiais metais A. 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas iš
leido “Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos 1529 m. Statutą” ir K. Ostraus
ko dramų rinkini “Kvartetas”. Iš vi
so to fondo išleistų leidinių skaičius 
pakilo iki 22 knygų, iš kurių 5 yra ap
dovanotos įvairiausiomis premijomis. 
Šiais metais fondas numato išleisti 
Belgijoje gyvenančio E. Cinzo roma
ną “Brolio Mykolo gatvė", V. Trum
pos istorinę studiją “Napoleonas, Bal
tija, Amerika", A. Landsbergio dra
mas “Vėjas gluosniuose” ir “Gluos
niai vėjuje”. Taip pat toliau ruošia
mas Škėmos raštų III tomas ir Ju
liaus Kaupo raštai.

Šiomis dienomis fondo administra
torius G. Vėžys knygos mylėtojams 
išsiuntinėjo raštą, kviesdamas įstoti 
nariais į A. Mackaus Knygų Leidimo 
Fondą. Nario mokestis — S20. Kiek
vienas narys už tą sumą gali pasirink
ti atitinkamą skaičių knygų, o taip 
pat gauna už dyką K. Ostrausko 
“Kvartetą". Fondo adresas: G. Vė
žys, 6349 S. Artesian, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Minėdamas šį fondą, noriu šiltu 
žodžiu prisiminti ir žuvusį poetą Al
gimantą Mackų, su kuriuo nuošir
džios draugystės ryšiai užsimezgė 
1951 m. gyvenant Cicero mieste. At
stovaudamas kairiajai pasaulėžiūrai, 
jis turėjo nemažai draugų ateitinin
kų ir frontininkų tarpe.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Rašydamas apie atsisveikinimo va

landėlę su a. a. mokyt. D. Velička, 
minėjau, kad prof. A. Salys savo laiš
ke jį pavadino “pilkuoju didvyriu”. 
Tikrovėje taip velionį atsisveikinimo 
kalboje pavadino prof. dr. P. Joni-

OTTAWA, ONTARIO
POKALBIS SU SENATORIUM 

PAUL JUZYK. Prancūziškojo ele
mento iškilimas, dvi oficialios kal
bos, per 100 metų pasikeitusi kraš
to gyventojų sudėtis reikalauja nau
jos konstitucijos. 1969 m. buvo suda
ryta senato komisija naujos Kanados 
konstitucijos projektui paruošti. Tos 
komisijos narys senatorius Paul Yu- 
zyk, atstovaująs tautybėms (ethnic 
groups) rūpinosi, kad naujoj konsti
tucijoj tautybėms būtų suteiktos ly
gios teisės su anglosaksų ir prancūzų 
kilmės piliečiais. Naujos konstituci
jos komisija važinėjo po visą Kanadą, 
kviesdama viešus posėdžius, apklau- 
sinėdama piliečius, kokios konstitu
cijos jie norėtų. Senatorius, atvykęs į 
posėdžio vietovę, kreipdavosi į etni
nes grupes, kviesdamas vadovus ir 
jaunimą pasisakyti, paruošti raštu 
komisijai savo pareiškimus. Deja, da
lis tautybių neparodė pilietinio są
moningumo ar noro naudotis savo de
mokratinėmis teisėmis bei dalyvauti 
Kanados ateities kūrime. Naujos Ka
nados konstitucijos paruošimo dar
bas po trejų metų buvo apvainikuo
tas komisijos specialiu leidiniu. Apie 
jį senatorius išsireiškė: “Tai svar
biausias mano gyvenimo siekis. Kai 
naujoji konsctitucija bus priimta, ga
lėsiu pasakyti, kad verta buvo gyven
ti. Dabar mes remiame prancūzus, 
nes ir jie, ir mes siekiame lygių tei
sių”.

Senatorius P. Yuzyk kreipėsi j ilga
metę tautybių veiklos bendradarbę 
dr. M. Ramūnienę, prašydamas suda
ryti progų susitikti su lietuviais nau
jos konstitucijos klausimui panagri
nėti, paraginti perskaityti projektą 
ir pareikšti savo pageidavimus, pa
stabas. “T. žiburių” redaktoriaus at
vykimas į Otavą lietuviams vesti re
kolekcijų davė progos senatoriaus 
prašymui patenkinti. Redaktorius tu
rėjo su juo pasikalbėjimą p. p. Ra
mūnų namuose. Lauksime to pasikal
bėjimo paskelbimo. Kor. 

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais
------ ----r _— - _ —__ - - — _ - - - —

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W. 
_________________ _____  --- _ -

kas. Prof. A. Salio laiškas, kaip toks, 
atsisveikinimo valandoje visai nebu
vo skaitytas. Klaida padaryta kores
pondentui gavus informacijas iš 
antraeilių šaltinių.

MUZIKE IR LAIKRAŠTIS
Aną vakarą, grįždamas iš darbo, 

autobuse susitikau Čikagos Lietuvių 
Operos chormeisterę, JAV gimusią ir 
užaugusią lietuvaitę muz. Alice Ste
phens. Rankose turėjau naujausią 
dienraščio “Sun-Timcs” laidą, kur 
amerikietis kritikas, rašydamas apie 
Sovietų Sąjungos filmus, geriausiai 
įvertino Lietuvos ir Estijos filmus, 
kurie yra ne tik menlškesni už rusiš
kuosius, bet ir labiausiai provakarie- 
tiški. Taip tarp manęs ir muzikės 
išsivystė pokalbis apie spaudą. Ji bė
rė komplimentus už vieną straipsnį, 
paskelbtą “Draugo" kultūriniame 
priede. Man pareiškus nusistebėjimą, 
kad JAV gimusi bei užaugusi lietu
vaitė turi laiko paskaityti ir lietu
višką laikraštį, muz. A. Stephens at
sakė “Lietuviškus laikraščius beveik 
visus perskaitau. Net ir kanadiškius 
“Tėviškės Žiburius". Tik angliškiems 
laikraščiams skaityti jau nebelieka 
laiko. Perverčiu tik “Chicago Tri
bune”. ..” Tokie žodžiai lietuviškos 
spaudos bendradarbį maloniai nuste
bino. Juk tik tokių dėka gyvuoja lie
tuviškoji spauda. Ir jei kas mano, 
kad ankstyvesnioji lietuvių išeivija 
nepaliko šviesių žiburių, labai klys
ta. Tai įrodo ir muz. A. Stephens, ir 
šimtai kitų pavyzdžių.

GEN. RAŠTIKIO RAŠTAI
Prieš eilę metų “Lietuvių Dienų” 

leidykla išleido du buv. Lietuvos ka
riuomenės vado gen. St. Raštikio atsi
minimų tomus. Atsiminimai sukėlė 
ne tik gyvą skaitytojų susidomėji
mą, bet ir nemažą reakciją spaudo
je. Dabar Akademinis Skautų Sąjūdis 
Čikagoje išleidžia trečiąjį gen. St. 
Raštikio atsiminimų tomą. Didžiulė 
knyga jau renkama “Draugo” spaus
tuvėje. Kiek žinoma, šalia įdomios 
memuarinės medžiagos, tome bus ir 
atsakymai įvairiems kritikams, kurie 
viešai spaudoje kabinėjosi prie ge
nerolo dėl jo pavaizduotos istorinių 
įvykių raidos.

REKOLEKCIJOS. Kun. dr. P. Gai
da kovo 26 d. Dangun Ėmimo parap. 
bažnyčioje vadovavo priešvelykiniam 
susikaupimui. Po pamaldų par. salė
je įvyko Tikinčiosios Lietuvos Die
nos minėjimas. Persekiojamai Kata
likų Bendrijai Lietuvoje aukų su
rinkta $122. Svečias iš Toronto labai 
išsamiai ir vaizdžiai nušvietė religi
nę padėtį Lietuvoje. Minėjime pirmą 
kartą pasirodė mūsų jauniausieji su 
savo muzikiniais talentais. Pianinu 
bei naujoviškais skambalais skambi
no: Paulius Mitalas 10 m., Vida Bal
sevičiūtė 7, Julytė Mitalaitė 7, Rasa 
Jurkutė 6. Penkiametis Jonas Balse
vičius susilaukė daugiausia katučių 
tiek už profesorišką “susikaupimą” 
takto išlaikyme, tiek už gražų nusi
lenkimą, nors ir ne į publikos pusę. 
Lietuvių klebonas ir apylinkės pir
mininkas kun. dr. V. Skilandžiūnas 
padėkojo paskaitininkui, muzikos 
mokytojai Daliai Zalatoriūtei bei jos 
mokiniams. Seimininkės Liuda Dau
nienė ir Alė Markūnienė pavaišino vi
sus dalyvius kavute ir užkandžiais.

R.

• Niekas nepasako geresnio 
pamokslo kaip skruzdė, kuri nie
ko nesako (B. Franklin). 

ĄE S, A§,
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ta valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as 
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savy|o reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vaitojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

Brighton kino teatras 
127 Roncesvalles Avė 
Toronto, tel. 532-2710 

Rodys DU amerikietiškus 
spalvotus filmus 

BALANDŽIO 21 — 26

BROTHERS 
KARAMAZOV

pagal F.M. Dostojevskį. Priedo:

BALANDŽIO 28 — GEG. 3 
plati meilės istorija

Ryan’s Daughter
ir kiti priedai

GEGUŽES 5 — 10
du amerikietiški spalvoti filmai 
MOSQUITO SQUADRON 

ir linksma komedija
Buona Sera Mrs. Campbell 
G. Lollobrigida ir Sh. Winters.

ROCHESTER, N.Y.
HAMILTONO "AUKURAS” balan

džio 8 d. suvaidino “Audronę” Ro- 
čestery (545 Hudson Ave St. George 
Church). Apie 5 v. aktoriams susirin
kus į salę, pasitiko St. Ilgūnas su šei
mininkėmis ir pavaišino kavute bei 
užkandžiais. 7 v. turėjo prasidėti vai
dinimas, bet publikai vėluojant, 35 
min. teko laukti. Vaidinimas pavyko 
puikiai. Žiūrovų buvo virš 200. Pa
sibaigus vaidinimui, bendruomenės 
pirm. Dr. Romas Sedlickas padėkojo, 
pabrėždamas, kad ročesteriečiai di
džiuojasi, jog “Audronės” autorius J. 
Jankus yra jų narys. Skautai “Auku
rui” įteikė gėlių. Dr. R. Sedlickas 
neseniai grįžo iš Tolimųjų Rytų, at
likęs karinę tarnybą su kapitono 
laipsniu, ir dabar verčiasi advokatū
ra. Čia gyvena jo tėvai Juozas ir Ju
zė ir sesuo Birutė, mokytoja. Režiso- 
rė E. Kudabienė padėkojo už tokį 
gausų atsilankymą. “Aukuro” v-bos 
pirm. K. Mikšys įteikė Jurgiui Jan
kui gražų paveikslę, pieštą A. Trum- 
picko. Po to prasidėjo linksmoji da
lis. Per vakarienę aukuriečiai įteikė 
dovanėlę St. Ilgūnui — ilgamečiu! 
“Aukuro” grimuotojui. J. P.

St. Catharines, Ont.
RENGIANT LIETUVIŲ DIENAS, 

kitus didžiuosius parengimus, reikia 
atkreipti dėmesį į gėrimų bufeto ap
tarnavimą. Kaikurie tautiečiai pri
taiko spalvą bilietukų, pagal kuriuos 
parduodami gėrimai. Tokiais atvejais 
organizacija turi nuostolių. Taip įvy
ko St. Catharines Septynioliktosios 
Lietuvių Dienos parengime. Laimei, 
su “nuosavais" bilietukais svečias 
budrių bufeto aptarnautojų greit bu
vo sulaikytas, nes rengėjai gėrimų 
bilietukus buvo paženklinę datos 
antspaudu. J. Šarapnickas

Sault Ste.Marie,Ont.
IRENA VAINUTYTĖ ištekėjo už 

Ed. Putton. Vestuvėse dalyvavo apie 
250 įvairių tautybių žmonių. Nuotaka 
yra gail. sesuo, baigusi 1971 m. Ma
rijos seserų mokyklą, o jaunavedys 
— elektronikos praktikantas Algoma 
Steel įmonėje. Pamergių tarpe buvo 
Birutė Stosiūnaitė iš Toronto, o gėlių 
mergaičių — Audronė Trakinskaitė 
ir Diana Vainutytė. Tarp daugelio 
sveikinimo telegramų viena buvo iš 
Lietuvos. Koresp.

PADĖKA
S. m. balandžio 8 d. mūsų duktė 

Irena Vainutytė ištekėjo už Ed. Put
ton. Nuoširdžiai dėkojame mūsų vie
tos lietuviams už priešvestuvines ir 
vestuvines dovanas. Didelis ačiū p. p. 
V. Trakinskienei ir J. Gasperienei už 
suruošimą mūsų dukrai priešvestuvi- 
nio moterų pobūvio.

Taip pat labai dėkojame p. p. Le
onui ir Onutei Stosiūnams iš Toronto, 
p. Juozui Pažemeckui iš Toronto ir 
p. p. Alfonsui ir Vladei Trakinskams 
už visokeriopą pagalbą vestuvių me
tu. Danutė ir Vytautas Vainučiai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galia 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 pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
u- sužadina naujų audinių augimą.

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

9 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. IV. 20 — Nr. 16 (1159)

Meškeriotojų pokalbis
— Ką čia jūs pasakojat apie 

dideles žuvis! Aš pernai sugavau 
tokią lydeką, kad vien jos nuo
trauka svėrė keturis kilogramus.

Dieta
— Žinai, mano kaimyno žmo

na, norėdama būti lieknesnė, 
laikėsi tokios dietos, kad liesėjo 
liesėjo, plonėjo plonėjo, kol pra
eitą savaitę visai pranyko.

Šypsenos
Geri darbai

Klasės auklėtoja klausia mo
kinius:

— Na, vaikai, pasakykite man, 
kokius gerus darbus jūs pada
rėte praėjusią savaitę?

— Aš padariau bent du, — 
tarė Tomukas.

— Kokius?
— Šeštadienį aš aplankiau 

tetą, ir ji tuo labai apsidžiaugė.
— O antrasis?
— Sekmadienį išvažiavau, ir 

tuo teta dar labiau apsidžiaugė.
Perdaug valgo

— Leidys and džentelmen! — 
šaukia gatvės artistas. — Tuoj 
pamatysite, kaip aš valgau ak
menis, vinis ir anglį. Nepagai
lėkite kelių penų duonos kąs
neliui.

— Ką? Tu šitiek suvalgysi ir 
dar būsi alkanas! — sušuko kaž
kas iš minios.

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

Frank Barauskas _k - - - >231-6226REALTOR y v 4. v

Frank Barauskas j 3 j 2661
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage fta9rJ ^ž^^egS

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A&B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

----- TV-HI-FI -----
Taisom ir parduodam prielnamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

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. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

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

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

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

(prie Queensw«yl 
Tel. 762-1009 

Priima pacientus pagil 
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. 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.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-lYMO 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

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

Mokykloje
Mokytojas:
— Jonuk, kodėl kasdien ateini 

mokyklon nešvariomis ausimis?
— Kad neturiu kitokių.

Dovanos
— Esu tikras, kad nėra dviejų 

žmonių, mąstančių vienodai.
— Taip nesakytumėt, jei pa

matytumėt dovanas, kurias ga
vau gimimo dienos proga.

Naujas broliukas
Staselis su tėvu eina į ligoninę 

pamatyti naujo broliuko. Gail. 
sesuo atneša mažylį. Ant jo ran
kos kabo numerėlis.

— Žiūrėk, tėveli! — sušunka 
Staselis, — jis visai naujas. Ir 
kaina dar tebekabo.

Gatvėje
Gatvėje verkia vaikas.
— Kodėl tu verki? — susirū

pina praeinanti moteris.
— Aš pamečiau tėtį.
— Ir tu bijaisi, kad be jo ne

surasi namų?
— Aš tai surasiu! Bet tėtis 

be manęs nesuras.
Pipirai

— Ot gausi nuo mamos pipi
rų, — bara Audra broliuką.

— Neduos. Jų sunku gauti. 
Ką j sriubą dės?*— atsakė bro- 
liukas. Parinko Pr. Ali.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Naujos statybos vietovėje, pra

plėsti ir pagerinti sklypui, kur bus 
statoma bažnyčia, dar pripirkta že
mės ir sumokėta $8.000. Į šią kainą 
įeina taip pat gatvės, šaligatvio bei 
sanitarinių vamzdžių pravedimas, ku
rį sutartimi įsipareigojo kaimynystė
je esąs žemės savininkas. Galutinai 
nustačius naujajai statybai žemės ri
bas, Mississauga miesto savivaldybei 
bus pateikti pastatų planai. Prieš Ve
lykas gautas Mississauga miesto per- 
zonavimas prieglaudos statybai.

-r- Statybos fondui aukojo: $300 
Eugenijus ir Judita Cuplinskai, $100 
Juozas ir Ona Balsiai.

— Balandžio 15 d. iš parapijos 
bažnyčios palaidotas a.a. Edvardas 
Empakeris. Velionies žmonai, sū
nums ir jų šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Lietuvių kapinėse netrukus bus 
pradėti kasti pamatai naujiems pa
minklams. Šeimos, kurios prieš kapi
nių lankymą statys paminklus, pra
šomos per paminklų statybos įstaigą 
raštu j kleboniją pasiųsti išmatavi
mus.

— Pirmajai Komunijai besiruo- 
šiantiem vaikam tikybos pamokos — 
sekmadieniais po 10 v. pamaldų ir 
trečiadieniais 7 v.v.

— Sį sekmadienį, šv. Jurgio šven
tės proga, Toronto skautai 10 v. 
organizuotai dalyvauja pamaldose Sv. 
Jono Kr. bažnyčioje.

— Sį sekmadienį 11 v. Mišios už 
a.a. Albiną Kazlauskienę; 12 v. — už 
a.a. Antaną Mitalą; užprašė p. Priš- 
čepionkų šeima.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v. vak., kon- 
firmandų pamoka.

— 9.30 v. ryto, sekmadienį pamal
dos ir sekmadienio mokykla.

— Gegužės 6, šeštadienį, 7 v. va
karo, tradicinė moterų draugijos ruo
šiama "Pavasario šventė”, kurioje 
bus vaidinama 3 v. komedija: “Pam- 
palio piršlybos”. Režisuoja Juozas Ja- 
gėla. Po vaidinimo bus vaišės (šal
tas bufetas) su linksmąja dalimi. 
Pavasario šventė įvyks Malonės liut. 
baž. salėje, 1424 Davenport Rd., To
ronte (kampas McFarland Ave ir 
blokas į rytus nuo Dufferin). Bilie
tų kaina: suaugusiems $2, jaunimui 
— $1. Bilietus galite gauti pas I. 
Dauginienę 249-2067 arba pas I. Del- 
kuvienę 233-8510. Visi kviečiami da
lyvauti.

— Kunigui Preikšaičiui paremti 
buvo surinkta $146.

Vienas skaitytojas iš Winni- 
pego rašo “TZ” administracijai: 
“Malonėkit nesiuntinėti “TŽ”. 
Mes nesam namuose vasarą. Be 
to, aš turiu du angliškus laikraš
čius skaityti.”/

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.
PARDUODAMI vokiškos veislės ma
ži šuniukai. Tel. LE 1-1076.
LIETUVAITE, 23 metų amžiaus, no
rėtų ištekėti už rinito vyro iki 40 
metų amžiaus. Rašyti: Eugenija Ra- 
dziwilowice, wies. Trompole, p-ta 
Punsk, pow. Sejny, woj. Bialastockie, 
Poland, arba: Roy Sidney, 16614 
Stanley Ave., Hamilton, Ont. Tel. 
529-9988 Hamiltone.

DĖMESIO, DĖMESIO!
Medžiotojai ir žuvautojai, kitos to

kios progos nerasite! Matacliewan 
miestelyje, Kanados šiaurėje, par
duodamas dviejų miegamųjų namas; 
tiltas ir šaltas vanduo, pilnas rūsys; 
prašo tik $1,500.

Šiais metais prie Barrie miestelio 
turime ypatingai daug įvairaus dy
džio žemės plotų ir kitų nuosavybių 
pardavimui. Springhurste, netoli Ge
rojo Ganytojo bažnyčios, turime dvi
gubą sklypą. Prašoma kaina $6.000. 
Skambinti Juozui Grybui, E. Miller 
Real Estate Ltd. atstovui, 67 Dunlop 
St., Barrie, Ont. Tiesioginė tel. linija 
iš Toronto 364-7941, Barrie tel. 762- 
1881 ir namų tel. 728-8868.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
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 vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
REIKALINGI VASARNAMIAI 
Springhurste Lietuvių Fronto Bičiu
lių ruošiamai studijų ir poilsio sa
vaitei š.m. liepos 22-30 dienomis. 
Tautiečiai, kurie galėtų išnuomoti, 
prašomi pranešti Vytautui Aušrotui 
tek 767 1562.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Edvardui Empake- 

riui, nuoširdžiai užjaučiame velionies 
našlę, sūnus Algį ir Mečį, jų šeimas 
ir visus artimuosius.

— Mišios: ketvirtadienį, 7.30 v. — 
už a.a. Pr. Mačiulaitį, užpr. A. A. To
toraičių; 8 v. koncel., vienos iš jų — 
už a.a. K. Dovtartą, užpr. C. Paukš
tienės; 8.20 v. — už a.a. Juozo vėlę, 
užpr. K. Margienės; penktad., 8 v. 
koncel., vienos iš jų — už a.a. Pr. 
Mačiulaitį, užpr. J. Z. Didžbalių; 8.20 
v. — už a.a. O. Kaminskienę, užpr. M. 
A. Empakerių; šeštad., 8.30 v. — už 
a.a. V. Babecką, užpr. E. Kemežienės; 
9 v. kone., vienos iš jų — už a.a. V. 
Braziulį, užpr. J. B. Tamulionių kaip 
užuojautą p. Stepaitienei; 9.30 v. — 
specialia šeimos intencija, užpr. p. 
Kaminskų; sekmad., 10 v. — už a. a. 
Petro ir Aleksandro vėles, užpr. I. 
Petkienės; 11.15 — už a.a. A. Gint- 
nerį, užpr. Vyt. Gudaičio.

—• Sis sekmadienis skirtas maldai 
už pašaukimus j dvasinį luomą. Pas
toracijos laukas platus; prašykime 
Dievą pašaukimų, ypač iš lietuviško 
jaunimo gretų.

— Seimų lankymas, iš anksto susi
tarus, tęsiamas toliau.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— kas sekmadienį po 10 v. Mišių ir 
kas trečiadienį, 7 v. v.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., jaunimo — 
sekmadieniais, 12 v.

— Visus kviečiame prisidėti prie 
Motinos Dienos Mišių novenos, pri- 
siunčiant savo mirusių ir gyvų mo
tinų vardus. Novenos Mišios — per 
visą gegužės mėn., 8 v. r.

— Kaip palankiai parapijiečių bu
vo sutiktas kvietimas iki gegužės mė
nesio aukomis ir paskolomis sukel
ti $50,000, matyti iš pirmosios savai
tės rezultatų — suaukota beveik 
$2,000 ir be nuošimčių paskolinta 
$12,000. Neabejojama, kad reikalin
ga suma bus laiku sudaryta. Nuošir
di padėka visiems, kurie taip greit 
ir noriai atsiliepė. Laukiama visų 
parapijiečių jautrios talkos.

— Pakrikštytas Romo ir Natalijos 
Astrauskų sūnus Romualdas Zenius.

K. L. Katalikių Moterų Dr- 
jos Šv. Jono Kr. par. skyriaus 
naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkė 
T. Sekonienė, vicepirmininkė A. 
Smailienė, sekretorė A. Šimke- 
vičienė, iždininkė R. Sirutienė, 
narės — G. Kripienė ir B. Čirū- 
nienė. Ligonių lankymą ir to
liau sutiko tvarkyti M. žekienė 
su O. Dementaviciene, o kavinės 
reikalus — M. Norkienė su B. 
Mangliciene.

“Birbynės” choro pasirody
mas Hamiltono Jaunimo Cent
re balandžio 8 d. sklandžiai pra
ėjo. Kartu dalyvavo programoje 
St. Catharines tautinių šokių 
grupė “Nemunas”. Po progra
mos jaukiai pasilinksminta, at
naujintos pažintys, užmegztos 
naujos. “Birbynės” choras va
žiavo autobusu. Tai 60 asmenų 
susiklausiusi ir drausminga gru
pė, su kuria ir choro vedėjai, ir 
tėvų komitetui malonu dirbti.

Gimtadienio proga kaip dova
ną užsakė “T. Žiburius” E. Sta
nevičius Windsore gyvenančiai 
Eleonorai Holmes.

Ramona Pyragiūtė, “Modern 
Purchasing" žurnalo viceredak- 
torė, atsiuntė šj laišką: “Nese
niai aš turėjau progos paskaity
ti “T. Žiburiuose” žinią, apibū
dinančią mano dabartini ir anks
tyvesnius darbus. Aš tikrai už 
tai dėkinga. Taipgi dėkoju už 
nrisiuntimą vieno “TŽ” egzemp
lioriaus mūsų žurnalui “Modern 
Purchasing”. Šia proga noriu 
pareikšti geriausius linkėjimus 
Jūsų laikraščiui.”

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo d a r b u s. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2865.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis
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BARONESSA
Beauty Salon

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

Mūsų brangiam Tėveliui

a. a. VLADUI BRAZIULIUI I
i negrįžtamu amžinybės keliu išėjus, už šv. Mišių

I aukas, maldą, gėles, šiltą rankos paspaudimą ir
i užjaučiantį žodį nuoširdžiai visiems dėkojame —

i .... i
Alė ir Herbertas Stepąįčiai g*

PADĖKA
Lietuviškas ačiū visiem balandžio 8 d. staigmenos 

iniciatoriam, rengėjam, patalpos Šeimininkam, vaišių šeimi
ninkėm, sveikintojam, dalyviam ir prisidėjusiam už parodyta 
nuoširdumų ir brangias dovanas.

Kartu praleistos to šeštadienio valandos kaip Baltijos 
banga nuplovė mano 50 metų gyvenimo kelio širdyje susi
telkusias nuovargio dulkes, suteikė jėgų tvirtu žingsniu pra
dėti antrąjį ir jau paskutinį penkiasdešimtmetį.

Jums dėkingas —
VYT. KASTYTIS

Akademikų Draugijos rengia
mas simpoziumas — šį šeštadie
nį, balandžio 22 d., 8 v.v., Pri
sikėlimo muzikos studijoj. Bus 
gvildenama anketa, kuri buvo 
išsiuntinėta Toronto lietuvių 
studentam ir filisteriam. Anke
tos tikslas — patirti jaunosios 
kartos nusistatymą tautybės bei 
lietuvybės klausimu. Valdyba 
kviečia dalyvauti visus, kurie 
gavo minėtą anketą, ir visuo
menę, besidominčią minėtu 
klausimu.

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus susirinki
mas įvyks balandžio 23, sekma
dieni, po Sumos Parodų salėje. 
Paskaita S. Treigienės — “Sek- 
minininkų religinio atsinaujini
mo sąjūdis Katalikų Bendrijo
je”. Narės ir viešnios kviečia
mos atsilankyti. Valdyba

KLB Toronto apylinkės jau
nimo sekcijos tautinių šokių 
grupės repeticija bus balandžio 
23, sekmadienį, 12.30 v.p.p., Pri
sikėlimo salėj ant scenos.

S. Škėmos paruoštas įdomus 
garsinis filmas iš V Romuvos 
stovyklos gyvenimo bus rodo
mas šį sekmadienį, bal. 23 d., 
po skautų-čių sueigos Prisikėli
mo salėje. Sueiga — 4 v. p.p. 
Visi Toronto ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti.

St. Lawrence Centre for the 
Arts Theatre salėje balandžio 25 
d. nuo 8 iki 10.30 v. vak. bus 
paskutinis reklaminis Karavano 
koncertas. Jame programą atliks 
orkestras, solistė ir penkios tau
tinių šokių grupės: ukrainiečių, 
vengrų, lenkų, filipinų ir mūsų 
“Gintaras”. Įėjimas nemokamas 
ir visi kviečiami atsilankyti.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektu Sąjungos Toronto 
skyrius kviečia narius ir jų sve
čius atsilankyti balandžio 28, 
penktadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo muzikos studijoje. Bus rodo
mi archit. V. Petrulio filmai.

Baltistikos konferencija. Jau 
sudaryta galutinė programa bal
tistikos konferencijos, kuri bus 
gegužės 11-14 dienomis Toronto 
universitete. Lietuviai praneši
mus padarys:

Ketvirtadienį: R. Misiūnas (is
torija), R. Šilbajoris (literatūra), 
A. Klimas ir J. Rėklaitytė (ling
vistika), B. Mačiuika ir G. Pro- 
euta (socialiniai mokslai).

Penktadienį: I. Gražytė (lite
ratūra), P. Mažeika (soc. moks
lai), B. Saldukienė (proistorė). 
Socialinių mokslų II sesijos ko
mentatoriumi bus P. Zunde, S. 
Vardys pirmininkaus III soc. 

’ mokslų ir VII istorijos sesijoms.
Šeštadienį: A. Landsbergis, R. 

Sliažas ir B. Vaškelis (literatū
ra), J. Slavėnas (istorija). Be to, 
L. Sabaliūnas komentuos istori
jos X ir XI sesijose, J. Balys 
dalyvaus bibliografų grupėje, B. 
Kasias pirmininkaus istorijos 
XII sesijai.

Baltistikos konferenciją lėšo
mis parėmė Kanados federacinė 
ir Ontario provincinė vyriausy
bė po $1,500. Latvių Heritage 
Fondas davė $200, estų Toronto 
kredito kooperatyvas $250, Pri
sikėlimo par. bankelis $100, 
“Parama” $50. a.

Leidinys apie lietuvių dainas 
“A Garland of Rue”, parašytas 
kanadiečio K. Peacock 1971 m., 
gaunamas: National Museums of 
Canada, Marketing Services Di
vision, Room 926, Century Buil
ding, 360 Lisgar Street, Ottawa, 
Ont., KIA OM8. Kaina — $4.25. 
Užsakant knygą, reikia pridėti 
ir čekį. Leidinys labai gražiai iš
leistas, puikus spalvotas viršelis.

A. a. Edvardas Empakeris, 77 
m., mirė balandžio 12 d. Queen 
Elizabeth ligoninėje. Velionis 
kilęs nuo Palangos. Lietuvoje 
tarnavo Įvairiose muitinėse. Iš
augino du sūnus, aktyviai besi
reiškiančius skautų veikloje. Ve
lionį sunkioje ligoje rūpestingai 
globojo žmona. Palaidotas iš Sv. 
Jono Kr. liet, bažnyčios lietuvių 
kapinėse Mississauga, Ont.

Baltiečių informacijos konfe
rencijoj Vašingtone balandžio 
15-16 d.d. dalyvavo J. R. Sima
navičius, radijo programos “Tė
vynės prisiminimai” vedėjas, 
vienas estas ir du latviai iš To
ronto. Konferencija buvo gerai 
paruošta, turėjo apie 200 daly
vių, keliolika žymių amerikiečių 
svečių. Per dvi dienas buvo gvil
denti daugiausia politiniai klau
simai. Pranešėjų tarpe buvo visa 
eilė ir lietuvių. Rezoliucijose 
prašoma, kad JAV prezidentas 
keltų Baltijos valstybių okupa
cijos bylą tarptautiniuose foru
muose, kad lankydamasis Mask
voje prašytų sustabdyti perse
kiojimus Baltijos kraštuose, kad 
paveiktų žemėlapių leidėjus J. 
A.V-se neišbraukti Baltijos vals
tybių, kad remtų jų diplomati
nes atstovybes ir vakuojančias 
vietas užpildytų naujais asme
nimis.

Tradicinė Velykų bobutė — 
mažųjų šventė ir šiemet sulau
kė didelio šeimų dėmesio. Ba
landžio 9 d. Prisikėlimo salė bu
vo specialiai papuošta p.p. Ba
nelių ir Manglicų. Visus ypač 
domino parašiutas, ant kurio ka
bėjo besisukantys didžiuliai 
kiaušiniai. Sonus puošė A. Ab- 
romaitienės iš popieriaus pada
ryti dideli spalvoti kiaušiniai. 
Po salę bėgiojo būrys studentų, 
apsirengusių juokdariais ir kiš
kiais. Centre, ant papuošto sos
to, sėdėjo Velykų bobutė p. Nak- 
rošienė. Ji priėmė vaikučius ir 
apdovanojo saldainiais. Šio ren
ginio iniciatorium buvo N. Pr. 
Marijos seserų rėmėjų būrelis. 
Jo veikėja p. Aušrotienė paruo
šė gausų pyragų pardavimo sta
lą, p. Žemaitiene ir p. Vingelie- 
nė pardavinėjo vaikučiams už
kandžius, p. Levišauskienė pri
žiūrėjo vaikučių banką, p. Lau
rinavičienė parūpino visus fan
tus žaidimams. Balionais rūpino
si A. Giniotis ir J. Freimanas. 
Vaikučiai bėgiojo po salę apsi
rengę bitėmis, kiškiais, druge
liais. Tai buvo vaikų darželio 
mokinukai, kurie vėliau padai
navo, pašoko, padeklamavo. Jau
nųjų šokėjų grupelė, vadovau
jama p. Nausėdienės ir p. Tu- 
rūtos, pašoko keletą šokių. R. 
Šapočkinaitė demonstravo kiau
šinių dažymą, o R. Kryžanaus- 
kaitė — burtininkė visiems gra
žios ateities linkėjo. Visi buvo 
dėkingi rengėjom ir seselėm už 
tokią puikią šventę mažiesiems.

Jaukioje nuotaikoje praėjo 
“Dainos” grupės pavasarinis šo
kių vakaras Prisikėlimo parapi
jos salėje. Veiklos apžvalgą pa
darė M. F. Yokūbynienė, vieną 
šoki pašoko B. Volkovo baleto 
studijos mokinė N. Novogrods- 
kytė. Vakaro dalyvių laukė gau
sūs laimikiai dainiečių suorgani
zuotoje loterijoje. Gaila, salėje 
buvo gana daug tuščių vietų, 
nors vakaro pelną dainietės sky
rė šalpos reikalams. Jų pastan
gos turėtų susilaukti didesnės 
paramos.

Poeto paskaita. Kovo 26 d. 
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
parapijos sk. sukvietė savo na
rių visuotinį susirinkimą. Buvo 
aptarti einamieji skyriaus reika
lai ir išklausyta labai įdomi kun. 
Leonardo Andriekaus, OFM, pa
skaita apie lietuvių literatūrą. 
Svečias kalbėjo apie sakytinę li
teratūrą, kuri, kaip ir nuostabie
ji rankų darbai, daugiausia bu
vo lietuvės moteries kūryba. Su 
ja galėtume visam pasauliui pa
sirodyti, jei būtų kam tinkamai 
pristatyti. Su ja susipažinęs vie
nas garsus literatūros kritikas 
buvo nustebintas tos literatūros 
gilumu bei fantazijos platumu. 
Apžvelgęs sakytinę literatūrą, 
kalbėtojas trumpai perėjo per 
rašytinę, suminėdamas Žemaitę, 
abi Pelėdas, Pečkauskaitę, Bo- 
gutaite, Liūnę Sutemą, Sadūnai- 
tę ir kt. Jis pagaliau apgailes
tavo, kad mūsų žmonės knygas 
mažai bevertina. Skyriaus mote
rys labai dėkingos mūsų žymia
jam poetui už taip turiningą pa
skaitą. Z. D.

Metinė ateitininkų šventė ba
landžio 15-16 d.d. gerokai išju
dino senimą ir jaunimą. Išva
karėse susirinko sendraugiai 
tradicinei vakarienei Prisikėli
mo Parodų salėje. Dalyvavo 108 
asmenys, kurių tarpe buvo ir 
naujų veidų: J. Vaičeliūnas, inž. 
J. R. Sonda iš Lietuvos ir būrys 
studentų. Pagrindinę kalbą pa
sakė svečias iš Čikagos dr. P. 
Kisielius. Humoristinę dalį atli
ko V. Kolyčius, kun. J. Staškus, 
Almis Kuolas. Vakarienei vado
vavo valdybos pirm. Vyt. Auš
rotas, talkinamas kitų narių.

Sekmadienį, 12.15 v., ateiti
ninkų vienetai susirinko pamal
doms Prisikėlimo šventovėje. 
Mišias laikė kun. A. Prakapas, 
OFM, pamokslą sakė kun. J. 
Staškus. Po pamaldų visi persi
kėlė didžiojon salėn, kur susėdę 
prie stalų sekė Įvairią progra
mą. Įnešus vėliavas, gausus bū
rys moksleivių davė įžodį. Ati
tinkamą kalbą pasakė dr. P. Ki
sielius. Šventės proga Toronto 
moksleiviai susilaukė sveikini
mų iš Ateitininkų Federacijos 
vado prof. J. Pikūno, J. Matu
lionio ir kitų moksleivių kuopų 
atstovų — Hamiltono, Klevelan- 
do, Kehošos. Sveikinimo žodį ta
rė ir Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdybos pirm. 
Eug. Girdauskas. Gausi įvairu
mais buvo meninė programa — 
stovyklinio pobūdžio. Joje daly
vavo jaunųjų vienetai — nuo 
jaunučių iki studentų. Pagaliau 
pasirodė scenoje p. Juzukonis 
su loterija. Buvo išplatinta virš 
1000 bilietų. Laimikiai teko: 
$100 — A. Kurauskaitei, dail. 
E. Stankuvienės paveikslas — 
L. Smolskiui, dail. R. Žiūraitie- 
nės pav. — P. Campbell, $50 — 
J. Ceponkutei, žodynai — mo
kyt. M. Abromaičiui ir D. Kiau- 
paitei. Loteriją organizavo tėvų 
rėmėjų komitetas, telkiąs lėšas 
jaunimo veiklai. Programą pra
nešinėjo Lina Vaitiekūnaitė. 
Padėkos žodį tarė moksleivių 
kuopos globėjas V. Kolyčius. Iš
kilmė buvo pradėta ateitininkų 
himnu, užbaigta Tautos himnu. 
Šventės proga išleistas laikraš
tėlis “Pirmyn, Jaunime”, kurį 
redagavo Sigita Dūdaitė ir Rūta 
Cepaitytė. Aplamai, tai buvo pa
kilios nuotaikos dienos, paskati
nusios gyvesnei ateities veiklai.

Įsteigta daugiakultūrio teatro 
draugija, kurion įeina šių tauti
nių grupių asmenys: armėnai, 
čekoslovakai, estai, vokiečiai, 
vengrai, latviai, italai, lenkai, 
portugalai, ukrainiečiai ir žydai. 
Pirmininku išrinktas Alberto Di 
Giovanni. Draugija planuoja 
tautybių festivalį St. Lawrence 
Centre 1972 m. lapkričio mėne
sį. Trijų savaičių laikotarpyje 
bus 12 vaidinimų, kuriuos at
liks 12 etninių teatro grupių. 
Lėšoms telkti rengiamas balius 
“Heritage Bali” gegužės 12 d. 
Luna Ballroom, 30 Gordon Me 
Kay Rd., Toronto. Dalyvaus ke
letas ininisterių bei šiaip žymių 
kanadiečių. Bilietai — $25 po
rai (gaunami MCTA — Heritage 
Ball, 160 Woburn Ave., Toron
to 12, Ont.). Po vakarienės — 
šokiai ir kultūrinė etninių gru
pių programa.

Inž. Juozas-Rimvydas Sonda 
balandžio 12 d. atskrido iš Vil
niaus pas savo tėvus kaip imi
grantas. Pirmomis dienomis su
sipažino su kaikuriom Toronto 
lietuvių institucijom, dalyvavo 
ateitininkų vakarienėje, turėjo 
progos susitikti su jaunimu.

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

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.
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Metinis "Gintaro” 
KONCERTAS 
balandžio 29, šeštadienį, 5 vai. p. p.

> 4240 Bordeaux (kampas Rachel) • Meninė programa:
, ------- Čikagos "Grand'is" ir Montrealio "Gintaras"--------
’ Balius-vakarienė ir šokiai: A. Vartų parapijos salėje 8 v.v.
> Didžioji loterija — daug laimikių ------------------------------
’ Įėjimas: $5 į koncertą ir balių, $3 į koncertą arba balių;
, moksleiviams bei studentams pusė kainos. Dalyvaukime visi!
’ Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis "Gintaras"

Sv. Kazimiero par. žinios
— Margučių vakarienė įvyko ba

landžio 8 d. Dalyvavo apie 250 pa
rapijiečių. Buvo premijuojami gra
žiausi margučiai. I premija teko Br. 
Abramoniui, kuris atnešė net 6 gra
žiai, tautiniais motyvais dažytus mar
gučius. Loterija davė $309. Bendras 
vakarienės pelnas — $819.49.

— Parapijos išvyka-gegužinė bus 
birželio 18 d. Pirmasis rudens paren
gimas — grybų vakarienė bus rug
sėjo 30 d. Metinės loterijos vaka
rienė — lapkr. 11d.

— Pirmoji Komunija bus gegužės I 
sekmadienį. Tėveliai, kurių vaikučiai 
priims pirmąją Komuniją, prašomi 
nedelsiant apie tai pranešti klebonui.

— Gegužės antrąjį sekmadienį — 
Motinos Diena. K. A.
Aušros Vartų par. žinios
— Sekmadienį, balandžio 23, Sv. 

Onos Draugija rengia pusryčius po 
11 vai. pamaldų. Po pusryčių bus 
bingo. Visi kviečiami.

— Aušros Vartų parapijos bažny
čioje pirmoji Komunija vaikučiams 
bus balandžio 30 d.

— Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ras šaukia antrąjį Kanados lietuvių 
katalikų atstovų suvažiavimą gegužės 
6 d. Toronte, Prisikėlimo par. patal
pose. Atstovus į suvažiavimą siunčia 
parapijos, katalikiškos organizacijos 
ir institucijos. Labai kviečiame visas 
AV katalikiškas organizacijas išrink
ti savo atstovus ir pranešti apie tai 
parapijos klebonui.

— Balandžio 9 d. pakrikštytas Do
naldas Kristijonas, Donaldo ,ir Patri- 
cijos Wells Žilinskų sūnelis.

— Gavome liūdną žinią, kad Lie 
tuvoje mirė Emilija Nagionienė. Vi
siems velionės artimiesiems gili mū
sų užuojauta.

— Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos organizacija mums prisiuntė laiš
ką. kuriame prašo padėkoti parapijie
čiams už $106.30 auką. Taigi L. K. 
R. š. vardu aukojusiems labai ačiū.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$265.14.

— Vyriausia N. P. Marijos seserų 
kongregacijos vadove išrinkta sesuo 
Margarita M. Bareikaitė.

Jūrų šaulių vėliavos šventinimo iš
kilmės įvyko balandžio 15 d. AV par. 
salėje. Pirm. J. Zavys pradėjo minė
jimą, pakviesdamas pirmininkauti St. 
Barauską. įnešus vėliavas ir pager
bus mirusius, paskaitą skaitė cent
ro v-bos vicepirm. K. Milkovaitis iš 
Čikagos, šaulių žvaigždės medaliu 
buvo apdovanoti A. Urbonienė ir Br. 
Kirstukas. Jį įteikė jūrų šaulių va
dovas M. Vitkus, žodžiu sveikino: j. 
š. vadas M. Vitkus, kūrėjai-savano-

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. 

riai, ramovėnai, KLB Montrealio 
apyl. valdyba, AV par. klebonas, Či
kagos šaulių kuopos vardu — M. 
Maksvytis. Meninę programą atliko 
AV vyrų oktetas. Vėliava buvo pa
šventinta sekmadienį per 11 v. pa
maldas. šauliai dalyvavo organizuo
tai. J. L.

“Gintaras” uoliai ruošiasi savo me
tiniam koncertui balandžio 29 d., 5 
v.p.p., 4240 Bordeaux, kuri yra ly
giagretė gatvė su Delormier ir Pa
pineau, o Jeanne Mance auditorija 
yra Bordeaux gatvėje prie Rachel. 
Po koncerto, 8 v. v., Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyks balius — vaka
rienė — šokiai — didžioji loterija. 
Čia bus progos visiems pasivaišinti, 
smagiai pasišokti ir išmėginti laimę 
neeilinėj loterijoj. Vankuveriečiai pa
dovanojo du piniginius laimėjimus — 
$200 ir $100, o devyni lietuviai me
nininkai — savo kūrinius, šios lote
rijos bilietai platinami nuo praeitos 
vasaros, o jos pelnas padės padengti 
Kanados vakarų aplankymo išlaidas. 
“Gintaras” atliks įdomią programą. 
Tikriausiai programą praturtins dar 
vienas naujas instrumentas — skra- 
balai. Iš Čikagos atvyksta “Grandis" 
ir atliks vieną koncerto dalį. Tai 
neeilinis įvykis. Tur būt tik “Ginta
ras” pajėgia Montrealiui parodyti 
gausias grupes iš Toronto, Londo
no... Jaunimo entuziazmui ir pa
bendravimui 1000 mylių ne kliūtis ir 
ne vargas! Taigi, montrealiečiai, 
ruoškimės ir dalyvaukim neeilinėj 
pavasario šventėj! L.

Skautorama įvyks gegužės 13 d. 
Aušros Vartų par. salėje. Tai bus 
didelis, įdomus laužas, kuriame turės 
progos pasirodyti visas skautiškas kū
rybingumas. Skautės šiam neeiliniam 
įvykiui kruopščiai ruošiasi. Vyr. skau
tės repetuoja su Birute Nagiene nuo 
žiemos pradžios, paukštytės atves 
scenon pulką paukščių ir gyvių, skau
tės parodys lėlių teatrą. Jau paruoš
ta ir atspausdinta keli puslapiai dai
nų, kurias visa publika galės dai
nuoti. Montrealio skautėms talkon 
atvyksta gabi laužavedė iš Čikagos 
— Silvija Traskaitė, pažįstama iš va
dovų stovyklos “Baltijoj” prieš dve
jus metus. L.

Katalikių Moterų Dr-jos rengtoji 
sociologės Ir. Lukoševičienės paskai
ta "Vertybės ir moters vaidmuo šių 
dienų gyvenime” sutraukė neįprastai 
gausų montrealiečių būrį. Paskaiti
ninke išsamiai nušvietė daugialypį 
moters vaidmenį bei pareigas kas
dieniniame gyvenime. Ypač esą sun
ku suderinti žmonos - motinos - Šeimi
ninkės - profesijonalės pareigas vi
suomenėje, kurios didžioji dalis mo
ters tikslą temato sėkmingose vedy
bose. Net ir komplikuotame šių die
nų gyvenime iš moters reikalaujama 
ir pavasario šilumos, ir perlo tyru
mo, ir saulės spindulio šviesos, ir 
šių dienų tuštumai užpildyti turinio. 
Visa tai moteriai įmanoma, bet tik 
ne per protesto demonstracijas, ne 
per riaušes, o per savąją asmenybę. 
Po vaišių svečiai skirstėsi namo jau
kiai praleidę sekmadienio popietę. 
Visuomenės susidomėjimas padrąsi
na organizatores ir toliau dirbti. D.S.

Vukas R. Akstinas, anglų kalba ku
riantis jaunas poetas, pradėjo eiti 
atsakingas pareigas reklamų agentū
roje. Anksčiau V. R. Akstinas tvarkė 
Eaton bendrovės radijo ir televizijos 
skelbimų skyrių.

Daina Kcrbelytė, KLB Montrealio 
apylinkės valdybos narė jaunimo rei
kalams, susidūrė su sunkumais su
rasti atstovus, kurie sutiktų vykti į 
II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Studijuojantis jaunimas vasa
ros atostogų metu paprastai dirba ir 
nesiryžta dviem savaitėm vykti Ame
rikon dalyvauti kongrese. Galinčių ir 
sutinkančių jaunimo kongrese mont- 
realiečiams atstovauti jaunuolių da
bar energingai jieško Studentų S-gos 
pirm. V. Kudžma, jn. Tačiau Mont
realio lietuviškasis jaunimas žada 
energingai rinkti parašus peticijai, 
kuri, jaunimo kongreso proga, bus 
įteikta Jungtinėms Tautoms ir vy
riausybėms.

Vincas Natkevičius, Vasario 16 
gimnacijos direktorius, trumpos vieš
nagės Montrealyje metu tarėsi su K. 
L. B. Montrealio apylinkės valdybos 
pirm. Silvija Piečaitiene ir kitais 
visuomenininkais, koku būdu atgai
vinti gimnazijos rėmėjų būrelius. To
kiam būreliui Montrealyje vadovau
ti sutiko Joana Kęsgailienė.

Solistė Gina čapkauskienė kartu 
su A. Keblio vadovaujamu Aušros 
Vartų parapijos vyrų oktetu ir akom- 
poniatore Mme. M. Roch balandžio 8 
d. gastroliavo Baltimorėje, JAV. za


