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Tikrovė, kurią reikia gyventi
Šio straipsnio autorius yra ispa

nas, kunigas, teologijos daktaras, pa
garsėjęs Europoje kaip aktualių kny
gų autorius. Jo knyga “Dievas, į ku
rį netikiu”, yra išversta į prancūzų, 
italų, vokiečių, portugalų, kroatų ir 
anglų kalbas, ši ištrauka yra paimta 
iš angliškojo minėtos knygos ver
timo. RED.

Pirmasis žodis, kurį ištarė pri
sikėlęs Kristus, buvo “Moterie!” 
(Jono 20, 15) ir pirmasis vardas, 
kurį ištarė Jo lūpos, buvo taipgi 
moters vardas — Marija. Tai 
buvo moteris, kuri pirmoji išvy
do gimusį Kristų. Taip pat mo
ters rankos buvo pirmosios, ku
rios palietė prisikėlusio Viešpa
ties kūną: “Ir štai priešais pa
sirodė Jėzus ir tarė: “Sveikos!” 
Jos prisiartino ir, puolusios že
mėn, apkabino jo kojas” (Mato 
28, 9).

Taigi, pirmasis Velykų rytas 
yra slėpiningu būdu susijęs su 
pirmuoju kūrinijos rytu. Edeno 
sode pasislėpė nuo Kūrėjo mo
teris, gėdydamas! nuodėmės, o 
Kapo sode Išganytojas pasitiko 
atpirktą moterį, kad padarytų 
ją gerosios žinios skleidėja, pra
nešančia, jog Kristus nugalėjo 
nuodėmę, mirtį ir atstatė pir
mykštį rojaus skaistumą.

Tada mirties vardas liko 
pakeistas: “gyvenimas nenyksta, 
bet pasikeičia” (Mišių už miru
sius liturgija). Nuo to momento 
Marija Magdalena ir visi istori
jos vyrai bei moterys gali džiu
giai sušukti: “Esu nemirtingas; 
aš — mano asmuo, mano kūnas 
ir siela, visas aš.”

Tai krikščionies velykinio 
džiaugsmo šūksnis.

Velykos niekad nesibaigia.
Deja, Velykos mums šiandie

ną reiškia daugiau šventę, meti
nes nei nuolatos gyvą faktą. 
Daugeliui žmonių tai prisimini
mas buvusio dalyko, paminėji
mas Kristaus iš numirusių pri
sikėlimo fakto, o ne kažko nuo
lat gyvo, būtent, kad mes esame 
prikeliami iš numirusių.

* * *
Velykos turėtų būti diena, 

kai mes, krikščionys, labai spe
cialiu būdu išreiškiame vienas 
kitam, ypač pasauliui, džiaugs
mą, kylantį iš Prisikėlimo tik
rumo. Tai diena naujos mūsų 
meilės ekstazės, mūsų vilties, 
kad galutinis triumfas' priklau
so gyvybei, o ne mirčiai. Ir tai 
dėlto, kad Velykos yra kiekvie
na mūsų gyvenimo minutė. Mū
sų Velykos niekad nesibaigia.

Dėlto, pradėdamas rašyti apie 
gyvąją Velykų tikrovę, truputį 
baiminuosi, kad galiu būti per
daug teoriškas ir kalbėti apie 
bendrinę Velykų reikšmę, o ne 
apie tai, kas yra mūsų Velykos.

Man rodos, kad žymi dalis ne
tikinčių atsirado dėlto, jog mes 
tikėjimą skleidėm perdaug teo
riškai, vengdami kalbėti apie 
“savo” tikėjimą.

Neseniai gilų įspūdį padarė 
man jaunas universiteto studen
tas, kuris po ilgų diskusijų apie 
gyvenimo filosofiją Bergmano 
filme “The Communicants” pa
klausė mane brutaliai, bet nuo
širdžiai ir atvirai: “Aš norėčiau 
žinoti, kodėl Jūs tapote kunigu 
ir kokią reikšmę turi tikėjimas 
Jūsų gyvenime?”

Šiandieną žmogus labiau nei 
betkada turi suformuoti savo ti
kėjimą nusižiūrėdamas į aplin
kos žmones. Jei aš tuo esu įsi
tikinęs, ar nėra nuoseklu tvir
tinti, kad tai yra moderniojo 
žmogaus kelias i tikėjimą, ke
lias, kurio nori Šv. Dvasia gal
būt dėlto, kad dabarties žmo
gui įkyrėjo ideologijos ir inte
lektualizmas?

Labai galimas dalykas, kad 
modernusis žmogus tikėjimo da
lykuose yra reikalingas tos tie
sos šviesos, kuri spindi iš drau
giškų jo kaimyno akių, tos vil
ties, kuri sklinda iš jo kaimyno 
duosnumo, gebėjimo suprasti, 
kalbėti, bendrauti ir pasikeisti 
intymiomis mintimis.

* * *
Užuot rašęs apie tai, ką žinau 

apie šią dvasinę tikrovę, užuot 
dėstęs moderniųjų teologų išva
das, ryžtuosi pateikti “populia
riąją” Velykų reikšmę, iškeltą 
vieno nežinomo krikščionies, to
kio, kurio pavardė niekad ne
matoma spaudoje, bet kuris su
tinkamas kiekvieną dieną kas-
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dieniniame gyvenime.
Kadangi Kristus pasirinko 

moterį pranešti Velykas žmo
nėms, aš taip pat pasirinkau mo
terį — mergaitę, kurios balsas 
tebėra gaivus, aiškus, drąsus, 
savaimingas, nuoširdus ir gyvas.

štai ką toji mergaitė rašė: 
“Tai džiaugsmas, nes jaučiu, kad 
esu vienybėje su Kūrėju ir kūri
nija, tai džiaugsmas, nes matau 
save atsišviečiančią kitų akyse ir 
galiu sakyti jiems: ‘Mes vėl esa
me nauji!’ ” Ir tai yra biblinis 
šūksnis: “Mes vėl esame nauji!” 
Šv. Pauliaus kalba apie naują 
gyvenimą prisikėlusiame Kris
tuje (Rom. 6, 14; Kol. 2, 12). 
Pranašas Danielius kalba apie 
naują, perkeistą gyvenimą, šv. 
Jonas pareiškia, kad mes jau 
esame perėję iš mirties gyveni- 
man (1 Jono 3, 14).

Teologinė tikrovė yra ta, kad 
po Kristaus prisikėlimo, pasak 
šv. Pauliaus, mes esame nauji 
ta prasme, jog “esame prikelti 
kartu su Kristumi” ir mūsų “gy
venimas su Kristumi yra paslėp
tas Dievuje” (Kol. 3, 1-4).

Pasak šv. Pauliaus, krikščio
nis nuolat jaučia nekantrų lū
kestį pilnutinio perkeitimo, nes 
jau turi savyje būsimo gyveni
mo pradmenis (Rom. 8, 23; 
2 Kor. 5, 5). Galutinis prisikėli
mas tik atskleis tai, kas jau mu
myse paslaptingai glūdi (Kol. 3, 
4). Dėlto nuosekliai galime sa
kyti, kad kiekvienas, kuris tik
rai pergyvena Velykas, jaučiasi 
esąs naujas ir trykšta džiaugs
mu, garsiai šaukiančiu kitiem 
žmonėm.

* *
Tėra vienas įrodymas, kad 

mūsų prisikelto. . džiaugsmas 
autentiškas, būtent,meilė ki
tiem. Štai Dievo žodis, apreikš
tas šv. Jonui: “Mes žinome, jog 
iš mirties esame persikėlę į gy
venimą, nes mylime brolius” 
(1 Jono 3, 14). Kitaip sakant, 
mes žinome, jog esame prisikė
lę iš numirusių. Taip rašė ir mi
nėtoji mergaitė: žmogus, kuris 
tikrai yra prisikėlęs iš numiru
sių, jaučia reikalą pagauti savo 
kaimyno žvilgsnį, su juo bend
rauti ir jam tarnauti.

Ir kokie yra to naujo gyveni
mo vaisiai? Tai tam tikras lyg ir 
grįžimas į Edeno sodą prieš nu
puolimą. Dėlto minėtoji mergai
tė jautė paskatą vaikščioti tarp 
kūrinijos ir tarnauti Dievo šei
mai. Tai nauja draugystė tarp 
žmogaus ir kiekvieno kūrinio. 
Tai lyg ir pažadas, kad niekas 
nesuniekins žmogaus, nes kaip 
šv. Jonas sako: “Kas yra gimęs 
iš Dievo, nedaro nuodėmės” (1 
Jono 3. 9); “Meilėje nebėra bai
mės” (4, 18).

* * *
Minėtos mergaitės rašinyje 

apie Velykas girdime aidą tikro 
biblinio prisikėlimo. Tai nėra 
graikiškoji idėja, kuria dar gy
vena daugelis krikščionių, bū
tent, jog nemari siela atsipalai
duoja nuo kūno, kad galėtų įeiti 
į dieviškąjį nemirtingumą. Au
tentiškai biblinė prisikėlimo idė
ja apima visą asmenį — kūną 
ir sielą, pašauktą nugalėti mir

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!

A Ą ĄSTANT apie Velykas, iškyla žmonijos vaizdas: kas ir 
VI kokioj nuotaikoj minės šia džiaugsmingą šventę. Matai, 

ką reiškia asmeniui, šeimai, visuomenei gyventi arčiau su Kris
tum ar toliau nuo Jo. Gyvenantieji su Kristumi, ypač šiandien, 
neturi ko pavydėti gyvenantiems be Kristaus. Net imant visos 
žmonijos mastu, jeigu valdantieji savo krašto ir visos žmonijos 
klausimus svarstytų bei spręstų krikščionišku nuoširdumu ir 
teisingumu, tai kultūringesnės tautos, jų tarpe ir mūsų tauta, 
nevergautų mažiau kultūringoms, savam krašte žmonės ne
būtų išnaudojami, kaip nekartą pasitaiko.

Ypatingai šiais metais, Bažnyčios skirtais dvasiniam atsi
naujinimui, norisi linkėti visiems nuoširdžiai ir kritiškai pa
svarstyti skirtumus gyvenimo su Kristumi ir be Kristaus.

Kristaus prisikėlimo švenčių nuotaikos teatneša kiekvieno 
protui ir širdžiai šviesos, užsidegimo geram, tyros meilės spin
dulį.

Su Jumis
Dievo ir Lietuvos meilėje —

Vysk. VINCENTAS BRIZGYS

tį. Pasak jos, visas asmuo kūniš
kai kelsis naujoje plotmėje ir 
bus žemiškojo Kristaus broliu. 
Štai kodėl Velykų džiaugsmas 
ją paskatino galvoti apie Kū
rėją. štai kodėl ji jautė ilgesį 
būti vienybėje su kiekvienu kū
riniu. štai kodėl ji jautė, kad 
žmogaus tobulumas turi laiky
tis gairių Kristaus, kuris kviečia 
mus “dirbti kartu su Dievu, nuo
lat kūrybiškai tobulinant žmo
nes ir daiktus.”

# * *

Argi ne ta pati mintis kelia
ma ir taip vadinamoje “įsikūni
jimo teologijoje”? Argi ji nėra 
gvildenama “eschatologinėje” 
(paskutiniųjų gyvenimo dalykų) 
teologijoje, kurioje busimasis 
pasaulis nėra “didysis anapus”, 
o atbaigimas vyksmo, jau pra
dėto, mūsų veikiamo pasaulio 
pažangos linkme ir keliamo iš
ganymo mielėmis?

Argi tai ne biblinė mintis, 
kad Kristus per savo įsikūniji
mą ir prisikėlimą jungia žemę 
ir dangų, kad jam duota “visa 
galia danguje ir žemėje” ir kad 
jis uždėjo savo antspaudą ant 
“naujosios sandoros”?

Naujasis žmogus nėra prara
dęs savo žemiškųjų šaknų. Prie
šingai — jis “viešpataus žemė
je” (Apr. 5, 10). Būdamas pa
keliui į laiko pilnybę, jis negali 
būti kurčias dejonėms medžiagi
nės kūrinijos, kuri taipgi laukia 
savo išganymo (Rom. 8, 22).

Slėpingas tos tikrovės pobū
dis negali pateisinti mūsų ne
rangumo ar nevilties, nes naujas 
gyvenimas jau prasidėjo, ir mes 
galime jin įsijungti per “išmin
tį”, tą išmintį, kuri yra pats 
Kristus, gyvenąs mumyse ir at- 
spindįs busimąjį pasaulį (Jono 
6, 35; 4, 14; 5, 24). Pirmykštė 
rojinė darna bei taika jau buvo 
atstatyta žemėje: “Jis buvojo 
kartu su žvėrimis” (Morkaus 
1, 13).

* * #

Kai nuoširdus krikščionis pri
ima gyvąjį Kristų, nors galbūt 
ir nepajėgia išvengti slėpinio 
.baimės, gali sušukti kartu su 
ana mergaite, kuri sakė savo ra
šinyje: “Velykos! Man jos yra ir 
slėpinys, kurį reikia aiškintis, ir 
nuostabi tikrovė, kurią reikia 
gyventi”. Be to, pasak jos, no
rint patirti velykinį džiaugsmą, 
reikia iš naujo “atgimti”, kaip 
kad Kristus aiškino intelektua
lui Nikodemui. Mes turime at
gimti arba prisikelti per Dievo 
ir žmonijos jungtį. Bet tai gali 
įvykti tiktai slėpiningu būdu pa
siekus Kristaus ir Jo Motinos 
Marijos širdį.

Jie, Kristus ir Marija, yra 
kartu simboliai ir tikrovė. Jie 
yra naujo gyvenimo vaisiai ir 
aiškūs veidrodžiai, kuriuose 
kiekvienas žmogus regi save. 
Jie yra kelias ir pagalba, grūdas 
ir maistas. Dėlto Marija Apreiš
kimo knygoje pasirodo kaip 
naujosios Jievos pirmavaizdis, o 
Kristus — naujojo Adomo. Tuo 
požiūriu matyti glaudus ryšys 
tarp dviejų dogmų — Marijos 
dangun paėmimo ir Kristaus 
Prisikėlimo. Galimas dalykas, 
paprasta krikščioniška siela ga
li geriau įžvelgti tą slėpiningą 
tikrovę nei daugelis teologų!

Pokalbis pakeliui i Emmaus
čia pateikiame ištrauka, iš Pran

cūzų Akademijos nario Jean Guitton 
veikalo “Jesus” angliškojo vertimo 
“Jesus: The Eternal Dilemma”. Ja
me autorius nagrinėja gilųjį žmo
gaus jieškojimą, pasinaudodamas 
dviejų Kristaus mokinių pokalbiu 
pakeliui į Emmaus, ir padaro ilgo 
savo tyrinėjimo išvadų. RED.

Jei reikėtų išreikšti visą 
Evangeliją vienu vaizdu, pasi
rinkčiau dviejų Kristaus moki
nių kelionę į Ėmmaus miestelį.

Galbūt tuo vaizdu šv. Lukas 
norėjo parodyti pereinamąjį lai
kotarpį, kai regimoji Jėzaus is
torija pasibaigė ir nematomas 
jo gyvenimas prasidėjo. Taip 
pat gal autorius norėjo parodyti 
tikėjimo augimą žmonių širdy
se, mažėjant kliūtims. Pagaliau 
ši knyga (“Jėzus — amžinoji di
lema”) tėra bandymas išryškinti 
tą senąjį tekstą, nes kiekviena
me išlavintame žmoguje, ypač 
mūsų laikais, glūdi dvi būtybės, 
kurios slaptai diskutuoja apie 
Jėzų.

Du asmenys, eidami keliu, 
kalba tarp savęs. Jie kalba apie 
tai, kas šiame pasaulyje nuolat 
matyti: steigėjų nesėkmė, prieš
taraujantys pasirodymai, nusi
vylimas, netesėti pažadai. Kal
ba jie ypač apie absurdiškumą 
Jėzaus sąjūdžio, kuris neįsitvir
tino ir nedavė jokio pagrindo 
vilčiai. Atrodo, nėra galo stip
riems abejojimo motyvams: vie
no mokinio abejonės lydi kito 
bendrakeleivio abejones. Jiems 
taip kalbant, didžioji Problema, 
kurią jiedu svarsto, keliauja 
kartu su jais. Ji Įsismelkia į jų 
būtybes prisidengusi smalsumo 
šydu. Jiedu klauso, kaip skaity
tojas, perskaitęs knygą ir nera
dęs jokios atramos, bet nusitei
kę dar kartą įsitikinti, kad, ne
žiūrint visų motyvų, klausimas 
lieka amžinai neišsprendžiamas. 
Tačiau Lukas įgalina mus paste
bėti sužibančią šviesą tamsoje. 
Ir tai tuo momentu, kai fizinė 
diena baigiasi, dvasinė pradeda 

brėkšti. Paslaptingasis apsireiš
kia daugeliu būdų: dabarties pa-' 
jautimu, praeities sušvitimu, 
bendru duonos laužymu, slėpi
ningu artumu, misterinėmis ap
eigomis. Amžinasis betgi dings
ta kaip tik tuo momentu, kai 
labiausiai Jo reikia.

Kiekvieną kartą, kai imi tyri
nėti dalyką, norėdamas supras
ti, kas tai yra, pajunti tam tik
rą artumą. Juo labiau Kristaus 
atveju! Kai imi gilintis į šią ne
paprastą problemą, dingsta ta
sai nuostabos aspektas, tasai 
svetimumas, neįtikimumas, ku
ris apvilia tiek daug asmenų, 
parodo krikščionybę kaip kokią 
gražią legendą. Kitaip tariant, 
išnyksta apakinantis aspektas. 
Netikrumas, baimė, jausmas ne
prieinamos negalimybės (tai pir
mieji reiškiniai susidūrus su 
misterija) dingsta ir kyla žmo
giško tikrumo jausmas, jei žmo
gus nelaiko neįmanomu dalyku 
Absoliuto pasirodymo žmogišku 
pavidalu.

Tas žmogaus laikysenos pasi
keitimas yra panašus į susitiki
mą su meno darbu, kurį jis lai
ko negalimu. Pradžioje jis svy
ruoja, bet pamažu su juo apsi
pranta, ilgainiui susigyvena, Ta
da paveikslas žmogui atrodo spe
cialiai skirtas, o žmogus pa
veikslui ir taip jau neatskiria
mai.

Tai, žinoma, neapsaugo nuo 
tamsos bei šešėlių. Tam tikros 
sunkenybės pasilieka, nes aiški
nimai jų visų nepašalina, lygiai 
kaip šviesa negali pašalinti še
šėlio, kurį meta koks nors daik
tas. Naktis yra ne kas kita, kaip 
šešėlis žemės, apšviestos iš ne
matomos pusės.

Tačiau pasiliekanti tamsa yra 
maždaug tokio pobūdžio, kaip 
sielos ir kūno vienybė arba 
kaip protinis pasaulio pažini
mas. Ji yra tokios pat prigim
ties, kaip ir mūsų regimasis gy
venimas. Ji galbūt reikalinga,

atsižvelgiant į žmogaus pažini
mo būdą, pamilimą, priartė
jimą.

Pagaliau kyla klausimas, ko
kia ateitis laukia žmonijos? Gal 
žmogus dar nepasiekė savo 
brandos, ir tas dviejų tūkstan
čių metų laikotarpis nuo Kris
taus gimimo galbūt yra vaikys
tės metas. O gal toji patirtis bu
vo pakankamai ilga ir artėja 
prie savo atbaigos. Kaip ten be
būtų, esu nekartą sakęs, laikas 
čia neturi reikšmės. Mes esame 
liudininkai tautų persigrupavi- 
mo, bandymo siekti vienybės. 
Taip, vienybės, bet kokiu pa
grindu? Kur yra tas telkiama
sis principas, centras ir šalti
nis? Ar yra BŪTIS, IDĖJA, EG
ZISTENCIJA, kuri tikrai įgalin
tų žmones vienytis, daryti pa
žangą betkuriame lygyje, išly
ginti nuostolius vienu ypu? Aš 
manau, kad Jėzaus istorija, ap
šviesta ankstyvesnių ir pokris- 
tinių šimtmečių, įgalina mane 
atsakyti šį klausimą. Mes pada
rėm beveik visus eksperimentus, 
išsėmėm visus neigimus ir pa
matėm, kad nėra kito vardo, ku
ris gali teikti dvidešimtojo šimt
mečio žmogui viltį bei džiaugs
mą.

Tikras tikėjimas turi pripa
žinti faktą, kad mes žvelgiame 
per tamsų stiklą, nors tikėjimu 
prasiskverbiame pakankamai gi
liai — iki slėpinio centro ir ne
sijaučiame apstulbinti. Tikras 
tikėjimas atskleidžia gyvenimo 
slėpinį Dievo misterija. Jis pri
pažįsta, kad joks gyvenimo 
aspektas, jokia egzistencija nė
ra išaiškinami savaime net ir 
tada, kai visos žinomos priežas
tys ir padariniai lieka ištirti. 
Kiekviena egzistencija rodo 
augštyn. Pastebėti, kad ji rodo 
į Dievą, reiškia tvirtinti, kad gy
venimo misterija neišnyksta be
prasmybėje. Tikėjimas į Dievą 
reiškia tikėjimą į tam tikrą gy-

VAI, TU RUGELI, 
TU ŽIEMKENTĖLI!
Dainomis apipiname tik to

kius dalykus ir veiksmus, kurie 
yra brangūs arba žavingi. Javai, 
kurie iškenčia žiemos speigus, 
ilgiau apie juos pagalvojus, žavi 
mus. Net ir jų vardas mūsų kal
boje yra būdingai prasmingas 
— “žiemkenčiai”. Visas mūsų 
pasaulis yra sklidinas palygini
mų, kurie gali tapti rodyklėmis 
į mūsų užduotis ir likimą. Ana 
daina apie žiemkentėlius mane 
paskatino porą minčių paberti 
mūsų laikraščio skaitytojams ir 
tautiečiams Prisikėlimo švenčių 
proga.

Prisikėlimo švenčių akivaiz
doje mes galime kaip lietuviai 
ir krikščionys daug ko iš žiem- 
kentėlių augalų jiasimokyti. 
Mums, lietuviams" išeivijoje, ir 
tai labai dideliam būriui, trūks
ta kantrybės. Nekantrumas, ne
galėjimas laukti arba palaukti 
yra tikras netikėjimo ženklas. 
Jeigu žmogus neturi kantrybės, 
tai jis neturi tikėjimo į savo 
tikslą. Visi diktatoriai ir revo
liucionieriai padaro patys save 
tikslu ir tiki tik į save. Be jų, 
taip jiems atrodo, tikslas bus 
nejgyvendinamas. Dėlto ir visos 
revoliucijos yra panašios į iš
pampusių skaudulių sprogimą 
arba į gamtos gaivalų aklą jėgą. 
Po tokių išsiveržimų vėl reika
lingas kantrus laukimas ir nuo
bodus kasdieninis darbas. Tau
tų ir tikėjimo Bendrijų likimas 
nebuvo ir niekad nebus išspręs
tas gaivalingais išsiveržimais, 
bet tūkstančių žiemkentėlių 
kantriu laukimu.

Mes, lietuviai ir krikščionys, 
gyvendami svetur, esame įpratę 
viską greitai vartoti ir numesti. 
Ne tik prekes, drabužį, bet ir 
sąvokas, brangius žodžius. Jų 

/.mes nesudėvime, bet nuvalkio- 
jame. Tuo pačių masteliu ma
tuojame ’ bei išgyvename savo 
tautiškumą ir savo tikėjimą.

Prisikėlimo šventė yra žiem
kentėlių šventė. Dievas žmogų 
sukūrė "ne benamiu šuneliu, bet 
davė jam tam tikrą “spalvą”, da
vė jam namus ir tautą. Būtų sa
vos tautos išdavimas, jeigu mes 
dabar tautos žiemkelyje taptu
mėm kosmopolitiniais valkato
mis arba sąmoningai stengtu
mėmės prisitaikyti, savo “spal
vą” prarasti. Prisikėlimo šven
tė skatina mus būti panašiais į 
javus žemkenčius. Mes turime 
puoselėti savo vertybes ir grožį. 
Dievas prikels tik tas tautas, ku
rios per žiemas ir per visas po
litines sutemas kantriai išken
tės nešdamos kasdienybę.

Jėzus Kristus nebuvo nei dik
tatorius, nei revoliucionierius. 
Jis pasėjo savo sėklą ir patarė 
saviesiems būti panašiais į grū
dą, kuris žemėje laukia prisikė
limo ir derliaus. Kristus buvo 
kantrus, nes žinojo, kad jo už
davinys yra iškentėti visas kan
čias, nugalėti ne tik jas, bet ir 
pačią mirtį. Prisikėlimo šventė 
primena mums, kad žmogus yra 
žiemkentis. Nei tautos, nei žmo
nija nėra sukurtos sunaikinimui, 
bet Prisikėlimui.

Brolis Leonas, Šveicarija

fjALINDAMIESI 

šventiniu Velykų 
džiaugsmu, sveikiname 
skaitytojus, bendradar
bius, rėmėjus ir visus, 
kuriems spaudos žodis 
yra lietuviškosios gy
vybės nešėjas. Linkime, 
kad Prisikėlimo dvasia 
jungtų visus tautiečius 
— šiapus ir anapus 
Atlanto bei išlaikytų 
bendrame vilties kelyje.

"Tėviškės Žiburiai"

venimo vienybę, į galutinį vis
ką apimantį tikslą, kuris laiko 
sujungęs įvairias ir dažnai prieš
taraujančias sritis (Reinhold 
Niebuhr).

Dievas nemiršta tą dieną, ku
rią mes nustojame tikėti asme
ninę dievybę, bet mes mirštame 
tą dieną, kai mūsų gyvenimas 
nebėra apšviečiamas pastovių 
spindulių, nebėra kasdien at
naujinamas stebuklo, kurio šal
tinis yra anapus žmogaus proto. 
(Dag Hammarskjold)
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KODĖL ATSIRADO INFLIACIJA?
J. KARKA

Ultimatumas

• Finansinė infliacija yra pa
leidimas - pinigų apyvarton di
desniais kiekiais, negu jie yra 
padengti atitinkamomis verty
bėmis: auksu, garantuota sveti
ma valiuta, gamybos potencialu, 
eksporto verte ir pan. Paprastai, 
valstybiniai bankai (emisijos) lei
džia j apyvartą banknotų (popie
rinių pinigų) apie 3 kartus dau
giau; negu jie yra padengti. Pa
gal tarptautini susitarimą, kiek
vienas kraštas turi išpirkti savo 
banknotus, atsiradusius užsie
nyje, kai kita valstybė pareika
lauja. Kai valiutos buvo auksu 
padengtos, tai valstybė savo pi
nigus išpirkdavo auksu.

Dabar, kiek galima susekti, 
JAV ir kiti kraštai prispausdina 
banknotų 3-5 kartus daugiau be 
padengimo ir paleidžia apyvar
ton. Lietuviškasis litas buvo pa
dengtas auksu, svetima valiuta 
ir buvo griežtai kontroliuojamas 
Finansų ministerijos ir Lietu
vos banko. (Mūsų finansų žino
vai, kaip kun. prof. V. Jurgu
tis, kun. J. Vailokaitis, J. Pak- 
nys, prof. A. Rimka ir kt., savo 
patarimais vyriausybei padėda
vo litą išlaikyti savoje vertėje, 
nesukeliant infliacijos).

Dabar pasaulis tarp kitų 
krizių pergyvena ir p i n i g i n ę 
krizę. Kaip JAV, taip ir kiti 
kraštai apyvarton paleidžia dau
giau popierinių pinigų nei juos 
gali laiku išpirkti ar iškeisti į 
tikras vertybes. Taip atsitiko su 
anglų svaru ir JAV doleriu — 
reikėjo nuvertinti. Dėl to nu
kentėjo dirbantieji.

Dabar infliacija siaučia beveik 
visame pasaulyje. Aišku, tai 
ūkinė liga. Dėl jos daugiausia 
nukenčia dirbantieji, pensinin
kai ir kt. “Turtuolių velnias ne
ima” — mūsų žmonės sakydavo, 
tačiau dėl infliacijos kartais ir 
turtuoliai tampa elgetomis.

Po žydų-arabų karo ir naftos 
gaminių sustabdymo infliacijos 
pavojai dar padidėjo. Dėl inflia
cijos visur pakilo kainos:

1974 m. JAV — 9%, Japoni
joje — 16%, P. Amerikoje — 
iki 100%. Energijos krizė vis 
didina kainas. Prie šio priside
da ir spekuliantų dirbtinis kainų 
pūtimas. Visi susirūpinę kova sii 

DOVANŲ SIUNTINIAI ! L'7UYĄ,.______ x___________  ir kitas saus
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infliacija, jieško būdų jai su
stabdyti.

N. L. Diek, vienos JAV biržos 
pirm., sako: “Infliacija prives 
prie pasaulinės krizės, kokia bu
vo 1930 m.” Dr. Schaeffer, vie
no didelio šveicarų banko pir
mininkas, sako: “Infliacija yra 
pasiekusi toki laipsni, kad nie
kas nebegali sustabdyti nuo su
griovimo dabartinės pinigų sis
temos. “The Wall Street Jour
nal” 1973 m. rašė: “Nepadengtų 
pinigų atsargos keliolikoje vals
tybių yra padvigubėjusios”.

Popierinių pinigų leidimas 
apyvarton be padengimo yra 
labai pavojingas dalykas. Tai 
veda prie anarchijos, diktatūrų, 
pasikeitimo visuomenės pažiūrų 
į darbą, taupymą, vyriausybę, 
diktatūrą ir karą.

1922 m. Vokietija turėjo apy
vartoje 252 mil. markių, o 1923 
m. — 497 kvintilijonus. Ta Vo
kietijos infliacija padėjo A. Hit
leriui tapti diktatoriumi.

Panaši infliacija buvo ir Ki
nijoje 1940 m. Dabar yra eko
nomistų, kurie įrodinėja, kad 
prie infliacijos einama, kai pa
sauliniu mastu trūksta reikalin
gų daiktų, žaliavų, maisto, ener
gijos šaltinių ir pan.

Kitas faktorius, kuris veda prie 
infliacijos, yra pasaulio žmo
nių skaičiaus didėjimas. Ekono
mistas Maltus rašė, kad ekono
miniai ištekliai auga aritmetine 
progresija, o žmonių skaičius — 
geometrine (1, 2, 3; 2, 4, 8, 16).

Reikėtų uždrausti prekių par
davimą skolon už augštus nuo
šimčius, suvaržyti užsienin pini
gų išvežimus ir iš dalies inves
tavimus, daugiau kontroliuoti 
importą, imigraciją, ugdyti 
vietinę pramonę apsauginiais 
muitais, griežčiau kontroliuoti 
bankų veiklą.

Valstybė irgi neturi gyventi 
ateinančių kartų sąskaiton, t. y. 
nepersiskolinti. Visad turi būti 
aktyvus prekybos balansas. Ka
nada turi siekti ekonominės ne
priklausomybės. Būdama tur
tinga žaliavų šaltiniais, žeme, 
miškais ir kt. gamtos turtais, ji 
gali išvengti ūkinės krizės. Rei
kia tik “gaspadoriško” proto.

Lietuviams patariama pinigus 
investuoti į nekilnojamą turtą.

Šiemet kovo mėnesį suėjo 35 
metai nuo ultimatumo Lietuvai 
dėl užmezgimo diplomatinių 
santykių su Lenkija. Ta proga 
prisimintina, kaip į tai žiūri pa
tys lenkai. Apie tai rašė augš- 
tas buvusio Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio Jozef Becko 
bendradarbis Pawel Starzenski 
savo atsiminimų knygoje “Trzy 
lata z Beckem”. (Trys metai su 
Becku), išleistoje Londone, Ang
lijoje, 1972 m.

Pasak jo, sausio ir vasario 
mėnesiais buvo vėl užmegzti 
lenkų-lietuvių ryšiai, siekiantie
ji šiokios tokios normalizacijos 
santykių tarp abiejų kaimynų. 
Derybos vyko didžiausioje pa
slaptyje. Atrodė, kad šį sykį 
toji taip sunki ir paini proble
ma, kuri nuolat buvo vokiečių ir 
rusų nepasitenkinimo objektu, 
bus kaip nors išspręsta. Deja, 
paskutiniu momentu Lietuva iš 
derybų esą pasitraukė. Tai mi- 
nisteri’ui Beckui sudarė didžiulį 
nusivylimą ir kėlė politinį ne
rimą.

Stoka normalių santykių su 
Lietuva, esant Skandinavijos 
valstybėms neutralioms, trukdė 
Lenkijai sudaryti gynimosi zoną 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Šis 
lenkų sumanymas pradėjo do
minti latvius ir estus. Dėlto jie 
palankiai buvo nusistatę lenkų 
atžvilgiu aštrios krizės su Lietu
va metu.

Min. Beckas su savo palydo
vais turėjo skubėti grįžti iš So
rento, Italijos, nes abiejų kraš
tų pasienyje buvo nušautas vie
nas lenkų pasienio kariuome
nės kareivis Stanislaw Serafin. 
Ministeris Beckas vos grįžęs, nu
vyko pas prezidentą Moscickį, 
kur jau rado kariuomenės vadą 
Rydz-Smigly. Tuojau po to įvy
ko ministerių tarybos posėdis, 
kuriam pirmininkavo pats’ pre
zidentas. Dalyvių nuomonės bu
vo sikirtingos. Prezidentas ir vi
cepremjeras Eugenijušz Kwiat
kowski nebuvo šalininkai ašt
raus kurso. Kiti buvo šalininkai 
griežtų reikalavimų ir labai 
griežtų priemonių. Buvo ir to
kių, kurie reikalavo, kad Lietu

Prie šv. Jono Krikštytojo rankos
K. ASTRAVAS ----------------------------

Į
Ilgai žiūriu į gražiais orna

mentais iškaltą iki alkūnės ilgio 
auksinę pirštinę. Per tos ran
kos viršuje paliktą aukse lan
gelį matosi pageltonavę žmo
gaus rankos kaulai. Šalia rankos 
auksu papuošta ir kartu sustip
rinta guli kaukolė. Šios dvi 
žmogaus skeleto dalys guli ant 
juodu aksomu išklotos stiklinės 
spintos lentynos. Tai yra bran
giausi eksponatai krikščioniš
kam pasauliui šiame Tokapi 
muzėjaus brangenybių skyriuje. 
Šis muzėjus įrengtas buvusiuo
se sultono rūmuose Istanbule 
šalia Šv. Sofijos bazilikos. Tur
kijai tapus respublika, šis mu
zėjus priglaudė sultonams pri
klausiusias brangenybes ir tapo 
antru savo neįkainojamais tur
tais po garsiojo Teherano šachų 
brangenybių muzėjaus Irano 
valstybės banko rūsiuose.

Žiūrėdamas į rubinais, dei
mantais ir kitais brangakme
niais papuoštas kardų rankenas 
ir sultonų žmonų papuošalus, 
kelis kartu apeinu aplink šį sky
rių. Kiekvieną kartą praeida
mas pro šiuos kaulus, sustoju ir 
ilgai į juos žiūriu.

Mano atmintyje staiga iškyla 
Kansas City meno galerijoje 
matytas brangus paveikslas, ku
riame prieš Salomę ant auksinio 
padėklo guli ką tik nukirsta Šv. 
Jono Krikštytojo galva.

— Ar daug kas jūsų yra skai
tęs Dantės “Dieviškąją komedi
ją"? — vokiškai klausia muzė
jaus aiškintojas čia besilankan
čią vokiečių turistų grūpę.

Nemažas skaičius vokiečių 
nusišypso, vienas jų atsako, kad 
tai yra jų vidurinės mokyklos 
literatūros programoje.

— Tad ar atsimenate į kurį 
pragaro ratą Dantė padėjo didį
jį pranašų pranašą Mahometą— 
Islamo kūrėją kartu su didžiau
siais istorijoje niekšais: Judu — 
Kristaus išdaviku, Brutu ir Kai
nu — žmogžudžiais? šeštą, ar 
netiesa? Dantė baisiai išniekino 
mūsų pranašą. Bet mes, turkai, 
užėmę Jeruzalę už tai atsivežėm 
Istanbulan Šv. Jono Krikštyto
jo ranką bei kaukolę ir laikome 
čia kaip atsilyginimą už įžeidi
mą. Tai ta pati ranka, kuri, Kris
tui įbridus į Jordano upę, pylė 
ant jo galvos upės vandenį jį 
krikštydama.

Vokiečiams nuėjus, aš dar il
gai žiūrėjau į auksine pirštine 
padengtą ranką.

* * *
Išėjęs iš muzėjaus patenku į 

sultono rūmų kiemą. Žemai ma
tyti pilnas laivų kaip raganų 
katilas saulės spindulių apšvies
tas “Auksinis ragas” — maža 
Marmoro jūros įlanka. Joje 
dunkso kelios masyvios akmeni
nių bloku statybos didžiulės 
mečetės. Viena jų — princo me

Lietuvai lenkų akimis
STEPAS VARANKA

va šventai pasižadėtų ir išsiža
dėtų visam laikui savo pretenzi
jų į Vilnių.

Po posėdžio min. Beckas pa
reiškė, kad jo tezė gavo per
svarą. Prie jos vėliau prisidėjo 
ir kiti. Pagal ją iš Kauno bus 
reikalaujama tik minamalinių 
sąlygų, t. y. užmezgimo norma
lių diplomatinių santykių. Vė
liau tai vestų prie sutvarkymo ir 
kitų problemų.

Tas vienas reikalavimas turi 
būti taip pateiktas, kad nesuda
rytų sunkumų jam priimti. Su
sidarė savotiškas ultimatumas 
dėl diplomatinių santykių už
mezgimo. Min. Beckas juo labai 
rūpinosi. Ultimatumas buvo gan 
švelnios formos: trumpas, rei
kalaujantis atsakymo per 48 va
landas, iki 9 v. v., kovo 19. Įtei
kimas ultimatumo turėjo būti 
atliktas aplinkiniu keliu. Bec
kas pasirinko Estiją. Taline len
kų konsulu buvo Waclaw Przes- 
mycki, kuris tą ultimatumą tu
rėjo perduoti Lietuvos atstovui. 
Beckas tikėjosi, kad ultimatu
mas bus priimtas, kad nereikės 
karinės jėgos.

Tą dieną gauta daug pasitei
ravimų iš diplomatinio karpuso 
atstovų dėl notos turinio. Teira
vosi vokiečių atstovas Moltke ir 
kiti. Rusai nesiteiravo. Buvome 
netiesiogiai užtikrinti, kad ne
turėsime iš didžiųjų savo kai
mynų sunkumų. Taip pat turė
jome pritarimą iš Latvijos ir Es
tijos, kurios kalbino Lietuvą už
megzti santykius su Lenkija.

Kovo 19 d. lenkų atstovas Ta
line buvo painformuotas, kad 
Lietuva priėmė ultimatumo są
lygas. Taip dvidešimties metų 
nei karo, nei taikos stovis buvo 
baigtas.

Kai buvo paskelbtas tekstas 
notos, išsiųstos į Kauną, lenkų 
visuomenėje kilo pasipiktini
mas dėl kuklių reikalavimų. Bu
vo ir tokių, kurie prikaišiojo 
Lenkijos vyriausybei. Esą tokia 
didelė valstybe neturėjo taip 
elgtis su mažu kaimynu. Apla
mai, lenkų visuomenė užmezgi
mą santykių sutiko su pasiten

četė, didžiausia savo plotu pa
saulyje. Užpakaly manęs stovi 
kukli su priešono turkų prista
tytais minardtare šv. Sofija 
(šventovė). Už jos — turkų pa
sididžiavimas “Mėlynoji meče
tė” — Šv. Sofijos kopija. Prie 
jos statybos dirbo to laiko gar
sieji persų, arabų ir indiečių ar
chitektai bei menininkai. Sulto
nas norėjo turėti mečetę, kuri 
savo dydžiu pralenktų Šv. Sofi
ją. Abu pastatai išore panašūs, 
bet, sukurti menininkų ir archi
tektų dviejų skirtingų kultūrų, 
skiriasi savo dvasia.

Mečetė dvelkia ištaigingumu, 
tikslumu, bet yra šalta, Šv. Sofi
ja — neapsakomu nuoširdišku- 
mu ir paprastumu. To negalima 
aprašyti, tik — pajusti abi ap
lankius.

Nuvargusiomis kojomis perei
nu aikštę prieš Šv. Sofiją, kurio
je prieš 500 metų vyko didelė 
drama. Per “A u k s i n į r a g ą” 
persikėlę turkai visą naktį ren
gėsi paskutiniam puolimui 
Konstantinopolio. Visą naktį 
“Auksiniame rage” ant turkų 
laivų aidėjo būgnų ir trimitų 
muzika, siekianti palaužti krikš1- 
čionių pasipriešinimą, šv. Sofi- 
ios bokštuose gaudė paskutinį 
:artą varpai: turkams perlipus 

miesto sienas, šioje aikštėje 
Konstantinas XIII, numetęs ka
rališką apsiaustą ir išsitraukęs 
kardą, metėsi su paskutine sau
jele išlikusių gynėjų į paskutinį 
pasipriešinimą. Čia pat ilgomis 
eilėmis išrikiuotos guli patran
kos, gynusios ir atakavusios 
Konstantinopolį. Visa ši žemė 
yra apšlakstyta krauju. Akys nu
krypsta į šiaurės vakarinį mies
to sienų kampą. Ten yra pilies 
liekanos Konstantino Didžiojo, 
kuris 313 m. suteikė krikščio
nims laisvę. Po to krikščionybė 
tapo Romos Imperijos valstybi
ne religija. Ji lyg gėlė ant Ro
mos ir Graikijos kultūrų pražy
do ryškiomis spalvomis. Tą visą 
grožį galima pajusti Šv. Sofijos 
išlikusiose mozaikose. Vieną 
gražiausių pasaulio mozaikų ga
lima matyti mažoje koplytėlėje 
netoli Konstantino Didžiojo pi
lies liekanų.

Vėl kelintą kartą prieš die
nos pabaigą užsuku į Šv. Sofiją. 
Viduje pasijuntu visiškai storo
mis sienomis atskirtas nuo pa
saulio. Užburtas šios švelnios 
bizantinės kultūros, stebiu mo
zaikų liekanas. Deja, 95% jų 
yra turkų sunaikinta. Stebiu pi
liorius, pro kuriuos įjojęs sul
tonas nuvertė altorių. Visa tai 
priklauso istorijai, tačiau tai 
perspėjimas, kad didelės kultū
ros gali būti barbarų sunaikin
tos.

* * *
Pro storų akmeninių sienų 

geležinius vartus patenku į sul

kinimu. Atėjo seni istoriniai 
sentimentai. Maršalas Rydz - 
Smigly atitraukė kariuomenę 
nuo Lietuvos pasienio. Greit po 
to prasidėjo vykdymas darbų — 
atstatymas telefono ir susisie
kimo linijų. Ten, kur buvo už
augę 20 metų berželiai, reikėjo 
sutvarkyti geležinkelio linijas.

Kovo 25 d. įvyko pirmas dele
gatų susitikams Augustave. Len
kų delegatu buvo paskirtas Ta
deusz Gwiazdowski.

Kovo pabaigoje min. K. Škir
pa jau buvo Varšuvoje, kalbėjo
si pirmą kartą su lenkų užs. r. 
ministerių Becku. Kaime tuo 
pat laiku lenkų atstovas Fran- 
ciszek Chorwat tarėsi su St. Lo
zoraičiu. Sekančią dieną įvyko 
iškilmingas skyrimo raštų pasi
keitimas. Abiejų valstybių atsto
vai buvo priimti prezidentų.

Lietuvos atstovas buvo priim
tas su didele iškilme. Gatvė, ku
ria jis važiavo, buvo pilna žmo
nių, kurie plojo ir reiškė didelį 
pasitenkinimą. Atstovas buvo 
lydimas garbės gusarų eskadro
no.

Lenkija džiaugėsi, kad ulti
matumo priėmimas įvyko kovo 
19 — buvusio tautos vado mar
šalo J. Pilsudskio ir min. Becko 
vardinėse.

Beckas, po kelių dienų dary
damas pranešimą senate, pareiš
kė, kad Lenkija taip mažai rei
kalavo iš Lietuvos savo ultima
tume tik todėl, kad buvo labai 
svarbus reikalas, liečiantis busi
muosius santykius su kaimynu, 
kurie gali būti tvarkomi tik su 
juo susitarus.

Žinoma, minėtasis autorius, 
užsienio reikalų ministerio Bec
ko bendradarbis, nieko nemini 
apie ultimatumo metu vykusias 
visoje Lenkijoje šovinistines de
monstracijas, eisenas su plaka
tais, su šūkiais, nukreiptais 
prieš Lietuvą ir lietuvius. Nė 
žodžiu neužsimena apie represi
jas okupuotame Vilniaus kraš
te ten gyvenantiems lietuviams.

Labai gaila, kad ateitis nega
lėjo parodyti, kaip tie ultimatu
mo priversti kaimynų santykiai 
būtų klostęsi.

' S

PADĖKA
Po ilgos ir nepaprastai sunkios* ligos 

Af A
Leonui Vindašiui

1974 m. kovo 2 d. iškeliavus amžinybėn, šioje skaudžioje | 
H nelaimėje patyrėm daug pagalbos ir paguodos iš mūsų ve- | 
8 lionies giminių, artimųjų, bičiulių.

Nuoširdžiausiai dėkojame prel. dr. J. Tadarauskui už % 
' iškilmingas pamaldas bei laidotuves ir už velionies asmens į 

B išryškinimą pamoksle. Mūsų gili padėka kun. L. Januškai j 
už Rožinio maldas koplyčioje ir už velionies palydėjimą į | 
kapines. Nuoširdžiai dėkojame parapijos choro vadovui | 
Paulioniui už giedojimą pamaldų metu. Taip pat labai dė- | 
kojame karsto nešėjams V. Gelžiniui, A. Sarpaliui, V. Va- | 
siliauskui, R. Rožanskui, P. Gaidauskui iš Rodney, Ont., ir | 
J. Cipariui iš Rodney, Ont.

Šiose mums skaudžiose dienose velionį Leoną ir mus, I 
jo artimiausius šeimos narius, Mišiomis, gėlėmis, užuojau- S 
tomis spaudoje ir asmeniškomis kortelėmis, lankymu koply- I 
čioje ir pamaldose, palydėjimu į kapines guodė šimtai ve- 1 
lionies draugų bei pažįstamų. Tamstoms visiems su skaus- Žj 

■ mo ašaromis ir giliai liūdinčiomis širdimis reiškiame kuo 
gražiausią padėką.

Mūsų ypatinga padėka Onutei ir Gediminui Vinda- i 
| šioms iš Windsoro, Ont., už brangią man, velionies žmo- 1 
| nai, asmeninę dovaną.

Nuliūdę — žmona Genovaitė
duktė Eleonora Ciparienė S 
sūnus Arvydas

Mylimam broliui Lietuvoje

Stasiui Gelžiniui
mirus, gilią užuojautą reiškiame velionies sesutei
E. Š O P I E N E I, broliui VINCUI ir ANTANUI 

GELŽINIAMS —

G. Vindašienė E. ir Pr. Cipariai
Peggy ir Arvydas Vindašiai

PRANEŠAME artimiesiems bei pažįstamiems, kad

1974 m. kovo 4 d. Detroite, JAV, mirė

a. a. Kostas Vileišis,
sulaukęs 54 metų amžiaus, kurį laiką gyvenęs Brita

nijoj. Palaidotas Detroito Cadillac kapinėse iš vietinės 

evangelikų šventovės.

Nuliūdę: žmona Jadvyga Detroite 

sūnus Algis Čikagoje

tono haremą. Tai paslaptingiau
sia jo pilies rūmų dalis, kurioje 
gyveno jo keliasdešimt žmonų ir 
sugulovių. Prie pat įėjimo, ha
remo viduje, gyveno sultono mo
tina, kuri pro paslėptas skyles 
sekė jo žmonų gyvenimą ir ati
džiai klausėsi jų kalbų, žinoma, 
viską pranešdama sūnui. Nuoša
liau, įdomioje lyg ir haremo 
gatvėje ar galerijoje, net trijų 
augštų pastatuose iš abiejų aklf- 
gatvio pusių gyveno eunukai — 
haremo tarnai, atgabenti iš Af
rikos. Pačiame akligatvio gale 
buvo didžiulis židinys, šildąs 
šiuos pastatus. Haremo centre 
būva prabangi koncertų salė, o 
kieme marmorinis maudymosi 
baseinas, aprašytas knygoje 
“Tūkstantis ir viena naktis” (ry
tiečių pasakose). Haremo gyve
nimas buvo pilnas neaprašomos 
prabangos, intrigų, pavydo ir 
staigaus kraujo praliejimo. Tai 
sunkiai suprantama krikščioniš
kam pasauliui, bet labai papras
tas reiškinys mahometonams, 
ypač arabams. Pats sultonas 
niekados nebūdavo saugus nuo 
savo žmonų — bijojo, kad ne
nunuodytų. Nė viena iš jo žmo
nų neturėjo teisės paliesti jo 
galvos. Mat, sultonas bijojo, 
kad nebūtų nužudytas. Jo sau
gumo viršininko pareigas ėjo 
pati motina.

* * *
Baigdamas dienos kelionę, 

prie Šv. Sofijos didžiųjų durų 
užeinu į sultono mauzolėjų. Ant 
paaugštintų grindų, lyg ir sce
nos pačiame viduryje, guli jo 
karstas, šalia — kelių žmonų ir 
daugybės mažų jo vaikų. Keista, 
bet kur yra didesni jo vaikų 
karstai? Tai mažai kam iš lanky
tojų ateina i galvą. Turkai va
dovai to niekam neaiškina, nes 
tai krikščionį kaip kūju pritren
kia.

Sultonui mirus, paprastai 
tarp jo sūnų prasidėdavo kovos 
dėl sosto. Kad nebūtų konkuren
cijos, pirmas, paėmęs valdžią, 
išžudydavo savo brolius ir pus
brolius. Dėl to jų nedėdavo į 
mauzolėjų. Mahometonų pasau
lyje tai normalus ir labai pap
rastas dalykas. Tas pats atsitik
davo ir su haremo damomis.

Išėjęs iš mauzolėjaus, su pa
sibaisėjimu pažvelgiau į akme
nines haremo sienas. Daug kas 
yra rašęs apie haremus, bet nie
kados nesu skaitęs apie mauzo- 
lėjus, kurie atveria visą sultono 
rūmų tiesą.

Malonų vakarą atsigulęs po 
atviru dangumi ant Marmoro jū
ros kranto puikioje stovyklavie
tėje, vaizduotėje mačiau auksu 
apkaltą šv. Jono Krikštytojo 
ranką. Tą vakarą pasijutau tur
tingas, nes esu krikščionis.

PER SPAUDA I LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Stasiui Gelžiniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionies sesutę E.
ŠOPIENĘ, brolius VINCĄ ir ANTANĄ GELŽINIUS — 

M
Ant. ir Jadzė Sarpaliai Vytas ir Irena Vasiliauskai

L Petronėlė ir Aleksas Vindašiai
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S
Af A

Jonui Liaubai
mirus, jo žmoną KAZIMIERĄ ir sūnus — JONĄ,
ALGį ir PETRĄ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

t ■ liūdime —

P. M. A. Skučai R. E. Namikai
Elena Večerskienė O. R. Berentai

A^A

į JONUI LIAUBAI

I
 mirus, jo žmoną KAZIMIERĄ, sūnus — PETRĄ, 

ALGį ir JONĄ nuoširdžiai užjaučiame —

J. ir A. Trinkūnai L. ir J. Macevičiai

AfA . ,
advokatei Nijolei Vienožinskaitei- 

Čepulkauskienei

I
 mirus, jos pusseserę BIRUTĘ NIUNEVIENĘ su šeima 

ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —
Marija ir Antanas Basalykai

Lietuvoje mirus, jos sūnų PETRĄ MISEVIČIŲ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame —
O. 4. Pieniai
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Gyvenau su lietuviais Sibire
Rašo kard. Mindszenty sekretorius mans. Tibor A. Meszaros

Telegrama prezidentui išgelbėjo koncertą
Čikagos jaunimo sambūris "Grandis" ruošiasi "Lietuviškoms 

vestuvėms" Toronte

Kardinolo Mindszenty lankymosi 
proga Kanadoje esame rašę “Tž” 
apie jo sekretoriaus pažintis su lie
tuviais tremtiniais Sibire. Dabar ga
vome iš jo laišką, kuriame pateikia 
tikslesnes žinias. RED.

Turėdamas daug skubaus 
darbo, kurį galite gerai supras
ti, rašau šį kartą trumpai, tikė
damasis ateityje parašyti pla
čiau, jei bus proga.

Nuo 1949 m. liepos iki 1955 
m. sausio buvau įvairiose Sibiro 
koncentracinėse s t o v y k 1 ose. 
Tarp nuteistųjų kalinių jose bu
vo ir daug lietuvių. Gerai prisi
menu Žilinską, buvusį gimnazi
jos kapelioną, puikų, kunigiškos 
dvasios vyrą. Tuo metu jis galė
jo būti 50—60 metų amžiaus, o 
gal jaunesnis. Jis buvo laimin
gas ta prasme, kad mokėjo ru
sų kalbą ir dirbo stovykloje, 
o "aš turėjau dirbti miškuose su 
kitais darbininkais.

Iš civilių su manimi buvo 
Pilka, Petrauskas, Pipiras, Gi- 
lis (Gylys?, Red.), šimtai ūkinin
kų ir darbininkų. Jų tarpe buvo 
ir keletas intelektualų. Beveik 
ištisus metus toje stovykloje gy

Kiek reikšmingi pasikeitimai partijoj?
AL. GIMANTAS

Truputį keista, kad mūsų 
spaudoje," kuri šiaip jau visada 
stengiasi būti įžvalgi, labai men
kai buvo komentuota apie sovie- 
tinamos Lietuvos komunistinės 
hierarchijos pasikeitimus. Nors 
mes čia neturime nė mažiausios 
įtakos tokių veiksmų raidai, 
kaip pirmųjų patrijos" sekreto
rių parinkimas ar paskyrimas, 
tačiau visiem įdomu, kokie vei
dai ir vardai "ten iškyla pavir
šiun ir ką gali reikšti vienokie 
ar kitokie pakeitimai.

Daugelio spėliojimai, kas už
ims A. Sniečkaus vietą, nepasi
tvirtino. Buvo laukta ir tikėtasi, 
kad pirmuoju sekretoriumi bus 
kas nors iš plačiau žinomų par
tijos veikėjų. Tuo tarpu Petro 
Griškevičiaus iškėlimas svar
biausioms ten pareigoms, bent 
jau šios pusės stebėtojų tarpe, 
buvo sutiktas su nuostaba. Gai
la, bet bent kol kas, nežinomi 
atsiliepimai, ką apie tai galvoja 
patys Lietuvos žmonės. Jų nuo
monė, aišku, būtų ir svarbesnė, 
ir svaresnė už mūsų, išeivių.

Tegu ir labai ribotas savaran
kiškumas, bet iki tam tikro 
laipsnio šis tas vyksta ir vykdo
ma vietinėje plotmėje. Ir pati 
interpretacija nurodymų iš 
augščiau gali krypti vienon ar 
kiton pusėn (tegu ir savisaugos 
rėmuose), kaip tai galima buvo 
kaikada įžvelgti A. Sniečkaus 
laikais. Neveltui lietuviškoji 
kompartija gavo pylos iš augš
čiau vos porą savaičių prieš A. 
Sniečkaus mirtį. Tą faktą spėjo 
pastebėti ir šiek tiek interpre
tuoti net ir pasaulinė spauda, 
gi komentarai lietuviškoje pe

Lietuvos sostinės Vilniaus miesto- vaizdas nuo Užupio, šis miestas yra ma
tęs daug žiemų, karų, okupacijų, tačiau tikrosios laisvės tebelaukia kartu 
su visa Lietuvos valstybe

Viešėdami Čikagoje, '
neužmirškite aplankyti M. ir J, VAZNEL1Ų

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w. 7ist Street, Telefonas 471-1424 
CHICAGO, ILL. 60629. ------------------------------------
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

veno vyrai ir moterys.
Niekad neužmiršiu 1949 me

tų saulėtos vasaros dienos, kai 
atvyko apie 200 jaunų moterų 
ir mergaičių. Visos buvo lietu
vaitės, nuteistos 15 — 25 me
tams. Toje stovykloje man teko 
gyventi dar apie 10 dienų, o 
paskui buvau perkeltas i vienų 
vyrų stovyklą. Per tas dienas 
mačiau, kaip niekšiškai sovietų 
chuliganai, su sargybinių žinia, 
vedėsi vieną lietuvaitę po kitos 
ir jas niekino.

Atvykimas tų jaunų moterų 
ir jų nustūmimas į bendro mūsų 
likimo klaikumą pasiliko many
je neišdildomas kaip dangaus ir 
pragaro simbolis žmonijos isto
rijoj. To aš niekad neužmiršiu.

Susidariau geriausią įspūdį 
apie lietuvius. Fiziniu ir dvasi
niu požiūriu jie yra puikūs žmo
nės — kultūringi, sąmojingi, 
duosnūs. Norėčiau būti ir aš jų 
eilėse.

Tai tiek tuo tarpu galiu pa
rašyti. Gyvenkime viltimi Lietu
vai ir visiems kitiems.

Mons. Tibor A. Meszaros 
Viena, Austrija

riodikoje buvo riboti ir rezer
vuoti.

Taigi, nėra visai vistiek, kas 
Vilniuje užims svarbiausiąjį 
postą, ir kodėl tas, o ne kitas 
gauna tas pareigas. P. Griškevi
čiaus vardas išeivijai mažai ži
nomas ir nedaug reiškiantis. 
Kaikurių stebėtojų įsitikinimu, 
tai labai “pilka asmenybė”, bent 
kol kas. Galima įvairiai spėlioti, 
kiek tiesioginis Maskvos įsikiši
mas, spaudimas, reikalavimas ir 
pageidavimas buvo lemiantis 
pirmojo sekretoriaus ir A. 
Sniečkaus įpėdinio jieškojimui 
bei patvirtinimui. Kaikieno gal
vojimas, kad nėra jokio skirtu
mo kas tas pareigas eis, gal ir 
nėra visai tikslus.

Dar yra Lietuvoje likę keletas 
taip vadinamos “senosios gvar
dijos” partiečių, ištikimų ir už
sigrūdinusių partinių darbuoto
jų, kurie turbūt Maskvai nekel
tų jokio rūpesčio. Tad iškėlimas 
jaunesnio asmens tik jau turi 
būti bent kiek reikšmingas, šį 
bei tą sakantis. Žinome, kaip il
gai A. Sniečkus išsėdėjo toje kė
dėje, žinome, kaip dažnai pir
mieji sekretoriai buvo keičia
mi kitose respublikose, tad įdo
mu, kaip ilgai išsilaikys, kaip 
toleruojamas bus ir naujasis 
lietuvių kompartijos vadovas, 
apie kurį tiek mažai žinome iš
eivijoje.

Yra manančių, kad ir lietuvių 
kompartijos eilėse yra išaugu
sių partiečių, kurie neužmiršta 
esą lietuviais, mokančių ir no
rinčių lietuviškai galvoti ar net 
ir veikti galimybių ribose visos 
tautos labui.

“Lietuviškos vestuves”, atliekamos Čikagos jaunimo ansamblio “Grandis”. Jaunavedžiai Rima Janulevičiūtė 
ir Saulius Gylys vestuvinėje nuotaikoje: “šok, šok, mergužėle, pasikėlus marginei)!” šj spektaklį “Grandis” pa
rodys ir torontiečiams balandžio 21 d. Anapilio salėje

Altorius ar varstotas?
Pokalbis su profesorium Antanu Maceina jo naujos knygos proga

MIELAS REDAKTORIAU,
Ryšium su pastarąja mano knyga 

’’Krikščionis pasaulyje” (Či
kaga 1973), nagrinėjančia pasauliškio 
vaidmenį tiek Bažnyčioje, tiek pa
saulyje, Jūs atsiuntėte man keletą 
klausimų, kad, į juos atsakydamas, 
ryškiau apibūdinčiau šios knygos tu
rinį ir tuo ją tarsi atversčiau skai
tytojams. Mėginsiu! Tačiau, prieš 
pradėdamas, norėčiau pastebėti, 
kad tai knyga, SKIRTA VISŲ PIR
MA PASAULIŠKIAMS. Tiesa, joje 
kalbama ir apie dvasiškius bei vie
nuolius, ir apie daugybę įvairių reli
ginių klausimų. Bet visa tai svarsto
ma PASAULIŠKIO požiūriu. Čia pa- 
sauliškis lyg ir mėgina IŠTARTI 
PATS SAVE: kas jis yra, ko jis no
ri, ką gali, ką privalo, čia jis pra
byla kaip suaugęs krikščionis, žinąs 
savo ribas, sykiu betgi įsisąmoninęs 
ir savo galias bei teises. Knygoje pa
brėžiu, kad dabartinis pasauliškio at- 
vertinimas (vad. “promocija”) turė
tų būti suvokiamas ne tiek kaip lei
dimas jam atlikti tą ar kitą bažnyti
nę tarnybą tarnybėlę, kiek kaip sak
ralinio jo pobūdžio kėlimas aikštėn 
ir apvalymas nuo įvairių profaninių 
įvaizdžių, kurie vis dar tebevaldo jo 
sampratą. Tik sakraliniame pasauliš
kio pobūdyje glūdi jo reikšmė tiek 
Bažnyčiai, tiek pasauliui: BAŽNY
ČIAI, kad ji atgautų savo vietą pa
saulyje; PASAULIUI, kad jis būtų 
pašvęstas iš vidaus ir įjungtas į iš
ganomąją Bažnyčios pasiuntinybę. 
Todėl ir tos viltys, kurių šiandien 
tiek dedama į pasauliški, pasiteisins 
tik tada, kai pasauliškis PATS su
voks ir vykdys savo sakrališkumą 
kaip ESMINĘ savo luomo žymę. Tai 
vedamoji gairė visai knygai ir sykiu 
pasauliškiii sąmonei, kuriai pažadin
ti ši knyga kaip tik ir yra skirta. Tai 
bus vedamoji gairė ir maniems atsa
kymams į Jūsų klausimus.

— Ar šis veikalas yra ilgų 
metų mąstymo vaisius, ar gal 
jis atsirado, tik iškilus naujoms 
idėjoms bei nuotaikoms?

— Ir viena, ir kita! Pasauliš
kio klausimas mane domino jau 
Lietuvoje, dalyvaujant Kat. Ak
cijoje, ypač ateitininkų veiklo
je. Juk šūkiai “visa atnaujinti 
Kristuje” (Pijus X) ir “Kat. Ak
cija yra pasauliškių dalyvavi
mas hierarchijos apaštalavime” 
(Pijus XI) tiek siejasi vienas su 
kitu, jog antrasis virsta būdu 
pirmajam įgyvendinti: visa at
naujinti Kristuje galima, tik da
lyvaujant hierarchijos apaštala
vime. Tačiau ką tai reiškia? Ką 
reiškia atnaujinti pasaulį Kris
tuje? Ką reiškia apaštalauti? Ką 
reiškia šiame apaštalavime daly
vauti? Štai klausimai, kurie man 
yra kilę labai seniai ir kuriuos 
mėginau kartas nuo karto liesti 
čia “Ateityje”, čia “Židinyje”, 
čia galop “Aiduose”. Anuo me
tu betgi jie negalėjo būti aiš
kiau atsakyti tiek dėl mano ne
subrendimo, tiek dėl pačių idė
jų neaiškumo — net ir Bažny
čios vadovybės mintyje. Todėl 
galima visai teisingai teigti, kad 
“Krikščionis pasaulyje” iš tikro 
yra, kaip Jūs sakote, “ilgų me
tų mąstymo vaisius”.

Bet štai, II Vatikano susirin
kimas pažadino naujų įžvalgų. 
Jis pats atkreipė mūsų" dėmesį "į 
pasaulines tarnybas kaip tikrą
jį pasauliškio pasiuntinybės lau
ką. Tiesa, nevienas dvasiškis ar 
pasauliškis to beveik nepastebė
jo ar nenorėjo pastebėti, pradė
dami garsiai — net pergarsiai 
— kalbėti apie bažnytines tar
nybas, kurios turinčios būti pa
sauliškiams atvertos — net ligi 
kunigystės moteriai. Visos šios 
kalbos kažkaip Įtempė mano 
mintį, ir tai, kas seniau buvo 
tik užbraižos, dabar įgijo visiš
kai ryškų pavidalą. Naujos nuo
taikos man buvo didi paskata 
šiai knygai. Prieš mane staiga 
išniro klausimas: kur gi iš tikro 
yra tikroji pasauliškio veiklos 
vieta — prie altoriaus (plačiau
sia simboline prasme), skaitant 
lekciją, tikinčiųjų maldą, krikš
tijant, katechizuojant, organi
zuojant parapiją ir net sakant 
pamokslų, ar prie varstoto (irgi 
plačiausia simboline prasme), 

dirbant mokslo, meno, ugdymo, 
politikos, ūkio, technikos dar
bus? Vadinasi, altorius ar vars
totas — štai du prasmens spe
cifiškai bažnytinei ir specifiš
kai pasaulinei veiklai, kurie ir 
suima savin aną atsakymo reika
laujantį klausimą.

Nevieno nuotaika ir raštas, 
ypač tarptautinio kat. teologų 
laikraščio “Concilium”, vedė ir 
net stūmė pasauliškį prie alto
riaus, šlovindami kiekvieną jo 
žingsnelį į šią sritį, pastatydami 
jį šalia dvasiškio ir net stengda-

Prof. Antanas Maceina, naujojo vei
kalo “Krikščionis pasaulyje” auto
rius, gyvenąs V. Vokietijoje

miesi jį sudvasiškinti, įvedant 
naujų Kunigystės sakramento 
laipsnių, kaip seniūnas, moky
tojas, pranašas. Tuo tarpu ma
noji nuotaika bei mintis linko 
į varstotą. Ašen neneigiu pasau- 
liškio uždavinių bei pareigų ir 
prie altoriaus; ašen net skatinu 
pasauliškius šių pareigų mielai 
imtis, kai hierarchija juos joms 
kviečia. Tačiau, mano galva, 
šios pareigos pasauliškiams yra 
ir bus tiktai antrinės. Esminis 
pasauliškio vaidmuo išganymo 
istorijoje esti atliekamas prie 
varstoto, ne prie altoriaus. Bet
gi reikėjo plačiau išsiaiškinti, 
kokios reikšmės varstotas turi 
Dievo Karalystei žemėje kurti. 
Knyga “Krikščionis pasaulyje” 
ir yra šio aiškinimosi vaisius. 
Joje bandoma parodyti, kaip 
varstotas susijungia su išgany
mu, tapdamas šioj o įrankiu ir 
net būdu. Tai pagrindinė ma
nos knygos mintis.

— Minėtame veikale plačiai 
gvildenate pasauliškio vaidme
nį. Ar tai reiškia naujo tarpsnio 
pradžią, kai vyraus pasauliškis 
ir sumenkęs dvasiškis?

— Ne, nesumenkės, o tik su
siaurės! Jeigu pasauliškių atver- 
tinimo sąmonė iš tikro taps pa
saulinių tarnybų sakrališkumo 
sąmone, tuomet ateis naujas 
tarpsnis Bažnyčios gyvenime; 
tarpsnis, kai Bažnyčios buvoji
mas (praesentia) pasaulyje bus 
liudijimas ne kunigo, bet pa
sauliškio. Ligi šiol šiam buvo
jimui liudyti eidavo į pasauli
nes sritis kunigai: kunigai — 
mokytojai ir direktoriai, kuni
gai — organizacijų vadai, kuni
gai — laikraščių redaktoriai ir 
žurnalistai, kunigai — politikai 
ir ministerial, kunigai — darbi
ninkai ir technikai, kunigai — 
revoliucininkai ir partizanai . . . 
Pasauliškiai taip pat jau gana 
seniai veikia visose šiose srity-, 
se. Tačiau ta pati pasauliškio 
veikla (kaip ir dvasiškio) kažko
dėl nebuvo laikoma Bažnyčios 
liudijimu pasaulio akyse. į ją 
buvo žiūrima kaip i profaninę, 
lyg ir sutentą, lyg ir įtartiną, 
todėl reikalingą dvasiškio glo
bos. priežiūros, vadovavimo.

Nūn, jeigu pasaulinė krikš
čionies tarnyba, kaip dėstau sa
vo knygoje, yra sakralinė pati 
savyje, būdama tiesos, gėrio ir 
grožio kėlimas aikštėn bei ob- 
jektyvavimas kultūriniais pavi
dalais, tuomet ji lieka sakralinė 
kiekvienu atveju, vis tiek, ar ją 
eitų dvasiškis ar pasauliškis. 

Tuomet nėra reikalo, kad tik 
dvasiškis būtų liudytojas Baž
nyčios buvojimo pasaulyje: to
kiu liudytoju gali ir privalo tap
ti kiekvienas sąmoningas pa
sauliškis; tokio liudijimo vieta 
gali ir privalo tapti kiekviena 
pasaulinė tarnyba. Nuosekliai 
tad dvasiškis tokiu atveju esti 
atpalaiduojamas nuo šio liudiji
mo būtinybės. Tūkstančiai dva
siškių, kurie dar ir šiandien ei
na pasaulines tarnybas, galės at
eityje jas perleisti pasauliš
kiams, jei tik šie suvoks bei per
gyvens jas kaip Bažnyčios liu
dijimą bei jos pasiuntinybę. Ki
taip tariant, dvasiškio veiklos 
sritis savaime susiaurės.

Bet dėl to ji anaiptol nesu
menkės. Priešingai, ji pagilės, 
nes Kunigystės sakramento ver
tė bei galia čia išeis aikštėn visu 
ryškumu. Pasaulinėms tarny
boms eiti Kunigystės sakramen
to juk nereikia. Žmogus ne tam 
yra pašvenčiamas kunigu, kad 
atsidėtų mokslui, menui, ūkiui, 
politikai ar net technikai: kuni
gas — observatorijos direkto
rius yra iš tikro kažkoks nesu
sipratimas. Tačiau, kunigui ei
nant pasaulines tarnybas, jo ku
nigystė neišvengiamai esti pa
stumiama į šalį, o kartais net ir 
visiškai pridengiama, kadangi ji 
čia nereikalinga. Ji virsta tokio 
kunigo privatinės plotmės rei
kalu: iš ryto šv. Mišios (pasku
bomis), vakare brevijorius (išvar- 
kusia galva), retkarčiais išpažin
tys ar pamokslai kaip talka ki
tam kunigui. Atleiskite posakį, 
bet tai iš tikro “laisvalaikio ku
nigystė”. Man visados buvo ir 
liko nesuprantama, kaip kuni
gai nejaučia, kad tuo jie paže
mina šį patį kilniausią (pagal šv. 
Tomą Akvi'nietį) sakramentą ti
kinčiųjų akyse ir jį nuvertina 
savo pačių vidiniame pergyveni
me, nes juo neapsupa visos savo 
egzistencijos. Juk šiandien visai 
teisingai peikiama “laisvalaikio 
moterystė”, kai tik po darbo — 
išvargusi ir išsisėmusi — šeima 
sueina draugėn pavalgytų ir te
levizijos pasižiūrėtų. Teisingai 
taip pat peikiamas “laisvalaikio 
krikštas”, kai žmogus tik sek
madienį atsimena, dažnai irgi 
tik nenoromis, kad jis yra pa
krikštytas ir kad todėl turi pa
reigų Viešpaties atžvilgiu. Argi 
kitaip galėtų būti ir su “laisva
laikio kunigyste”, kunigui ei
nant pasaulines tarnybas?
Pasitraukęs gi iš šių tarnybų, 

kunigas telks visą savo veiklą 
kaip tik ten, kur Kunigystės 
sakramentas yra būtinas ir kur 
todėl jo niekas niekad atstoti ne
gali. Tuo kunigo savisąmonė 
bus pakilnintą bei sustiprinta, 
nes nežinau, ar esama bent vie
no tikrai pašaukto kunigo, ku
ris būtų savo viduje ramus, ei
damas pasaulines tarnybas, o 
kunigystę vykdydamas tik kaip 
antrinę pareigą. Dvasiškio veik
los plotui siaurėjant, gilės šios 
veiklos prasmė. Kunigystės sak
ramentas atsiskleis visu savo 
grožiu, nes dabar jis daug kur 
yra apneštas pasaulinių tarnybų 
dulkėmis. Jei šitaip būtų, laimė
tų abu: ir dvasiškis, nes jis grįž
tų iš svetimo lauko į savą sritį, 
pašvęstą Kunigyste; ir pasauliš
kis, nes jis grįžtų į savą lauką, 
pašvęstą Sutvirtinimu. Tuomet 
iš tikro ateitų naujas tarpsnis, ir 
išganymo istorija įgytų naują 
veidą. Tačiau tai priklausys nuo 
to, ar dvasiškiai suvoks, kad pa
sauliškiai yra tokie pat Bažny
čios buvojimo liudytojai pasau
lyje, kaip ir jie; ir ar pasauliš
kiai suvoks, kad šis liudijimas 
yra jų pareiga ir kad jis vyksta 
jiems tobulai einant pasaulines 
tarnybas kaip išganymo regimy
bę pasaulyje. Šiuo metu ana 
dviguba sąmonė dar tik prasi
deda. Ji dar yra gerokai susipai
niojusi tiek dvasiškiuose, tiek 
pasauliškiuose. Ją išnarplioti 
mėginau savo knygoje. Kiek 
man pasisekė, tesprendžia skai
tytojai.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Ilgiausiai šokanti grupė Čika
goje ir pati gausiausia narių 
skaičiumi JAV-se yra “Grandis”. 
Ją suorganizavo ilgametė tauti
nių šokių mokytoja Irena Smie- 
liauskien'ė 1962 m.

“Grandies” šokėjai yra daly
vavę eilėje festivalių: lietuvių, 
amerikiečių, švedų," čekų, lat
vių, lenkų. Dalyvavo universite
tų rengiamose tautybių progra
mose, Amerikos augštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiavi
muose, YMCA kultūrinėse prog
ramose, amerikiečių meno pa
rodose, Amerikos Jaunųjų Ūki
ninkų Sąjungos šimto metų su
kakties minėjime (Conrad Hil
ton). Šoko televizijoje — WGN, 
ABC ir “Lietuviai televizijoje”. 
Š. m. balandžio 1 d. Čikagos 
Jaunimo Centre atliko “Lietu
viškas vestuves”, dalyvavo tre
čioje dainų šventėje.

Darbas nenutrūko ir dabar, 
po 10 metų. Per tą laiką daug 
veidų pasikeitė grupės sudėty. 
Beveik visi veiklesni Čikagos 
jaunuoliai buvo “Grandies” ei
lėse. Per visą veiklos laikotar- 
6į perėjo per 350 jaunuolių, 

iaikurie jų, susipažinę, sudarė 
lietuviškas seimas ir dabar augi
na lietuvišką prieauglį. Per de
šimtį veiklos metų sambūris, be 
7 pagrindinių šokių koncertų Či
kagoje, turėjo 204 didesnius ar 
mažesnius pasirodymus. Koncer
tavo Montrealyje, Toronte, St. 
Catharines, St. Louis, Klevelan- 
de, Milwauke, Urbanoj, Grand 
Rapids, Rockforde, Kenošoje, 
East Čikagoje, Beverley Shores, 
Geneva ir kitur. Didžiausia ke
lionė buvo į Pietų Ameriką.

Repertuare turi 42 šokius ir 
žaidimus. Dalis choreografijos 
yra paruošta pačios vadovės. Ire
na Smieliauskienė šioje srityje 
dirba 27 metus. Ji yra mūsų 
tautinių šokių pradininkių Ali
nos Kupstaitės ir Juozės Vai
čiūnienės mokinė.

Sambūrio akordeonistais nuo 
jo įsisteigimo buvo Ąžuolas Stel
mokas, Algimantas Ingaunis, 
Petras Kivėnas, Raimundas ir 
Edvardas Šilkaičiai, Petras Ble- 
kys. Dabartiniai sambūrio mu
zikantai yra Ąžuolas Stelmokas 
ir Petras Blekys.

“Grandis” dalyvavo ir III Dai
nų šventėje. Paruošė seselė mu
zikė Bernarda. “Lietuviškų ves
tuvių” muzikinei daliai vadova
vo šokėjų labai mėgstama so
listė Audronė Simonaitytė, tik 
gaila, kad dėl laiko stokos ji at
sisakė iš pareigų. Šiuo metu

SEPTYNI ŽINGSNIAI Į SVEIKATĄ
Kanados Vėžio Draugijos tikslas 

— nugalėti šią ligą bus pasiektas 
greičiau, jei visi žmonės praktikuos 
taip vadinamus “septynis žingsnius 
j sveikatą.”

Jeanne Leybourne, metropolinio 
Toronto švietimo pirmininkės, nuo
mone, jeigu tų paprastų taisyklių 
būtų laikomasi, tai nuo vienos rū
šies vėžio ligos būtų apsisaugojama, 
o kitos rūšys būtų anksčiau paste
bėtos ir gydomos.

“Mes jaučiame, kad tie žingsniai 
yra geresni, negu sveikatos taisyklės 
naudotos praeityje, ir kad šios nau
jos taisyklės greičiau galės pakeisti 
žmonių laikyseną vėžio ligos atžvil
giu.

Štai naujosios taisyklės:
1. Pasitikrink sveikatą ir dantis.
2. Seki visus pasikeitimus savo 

normalioje sveikatoje.
3. Pastebėki atsiradusį betkokį gu

zą arba negyjančią žaizdą.
4. Venki perdaug saulės spindu

lių.
5. Nerūkyk.
6. Tikrink gimdą.
7. Pati kas mėnesį tikrinkis krū

tis.
“Si draugija yra būtinybė” — pa

stebi ponia Leybourne. “Šiais metais 
bus patikrinti apie 65,000 nauji vėžiu 
sergą asmenys. Mes esame pasiryžę 

“Grandies” sambūrio daininin
kams vadovauja jauna, talentin
ga muzikos srityje Emilija Pakš- 
taitė.

Sambūryje yra 86 šokėjai, pa
skirstyti grupėmis — vyresnių
jų klasių moksleiviai ir studen
tai. Tokiu būdu yra paruošia
mas prieauglis į pasitraukiančių
jų šokėjų vietą.

Dabartinę “Grandies” valdy
bą sudaro: Jolita Kriaučeliū- 
naitė, Virginija Petkūnaitė, Al
gimantas Siliūnas, Linas Rim
kus, Valdemaras Sadauskas, Li
nas Raslavičius ir Vladas Žu
kauskas. Scenos ir dekoracijų 
vadovai — Algis Siliūnas, Vol
demaras Sadauskas, Linas Ras
lavičius.

Šio sambūrio stiprus užnuga
ris yra “Grandies” globos komi
tetas, kurį sudaro: Irena Kriau- 
čeliūnienė — pirmininkė, Anta
nas Luneckas — iždininkas, Vi
da Silienė — spaudos bendra
darbė, narės — Elvyra Narutie- 
nė, Sofija Pranckevičienė, Ire
na Vaitkienė, Olimpija Baukie- 
nė.

Kaip veiklos iliustraciją ver
ta prisiminti šį įvykį. “Gran
dies” šokėjas Valdemaras Jure
vičius gavo šaukimą į karinę 
tarnybą. Reikalas, rodos, papras
tas. Tokius šaukimus daug jau
nų vyrų gauna. “Grandis” ta
čiau smarkiai susirūpino. Mer
ginos laužė galvas, ką daryti, 
kad Valdemaras neišvažiuotų. 
Juk čia pat kelionė į Lietuvių 
Dieną Kanadoje. Kur gauti per 
tokį trumpą laiką kitą patyrusį 
šokėją kaip Valdemarą? Žodis 
po žodžio, pasitarusios su vado
ve, pasiuntė į Baltuosius Rūmus 
telegramą — ne kokiai komisi
jai ar generolui, bet pačiam pre
zidentui L. B. Johnsonui... Te
legramoje buvo išaiškinta prezi
dentui etninių šokių ir apskri
tai kitų tautų kultūros reikšmė 
Amerikos gyvenime, kaip grupė 
sunkiai dirbo, besiruošdama pa
rodyti Amerikos lietuvių šo
kius EXPO 67 Kanadoje; sumi
nėta, kokią žalą sambūris turės 
netekęs Valdemaro Jurevičiaus. 
Atsakymas atėjo palankus. Pre
zidentas Johnsonas pranešė, kad 
Jurevičiaus karinės tarnybos 
pradžia atidėta vienam mėne
siui.

“Grandis” šį kartą atvyksta į 
Torontą su “Lietuviškomis ves
tuvėmis” balandžio 27, šeštadie
nį, ir koncertuos Anapilio salė
je. Rg.

informuoti kiekvieną torontietį, kaip 
apsisaugoti laiku pastebint ligą ir 
priminti tikrinimo svarbą.”

Kanados Vėžio Draugijos švietimo 
darbas yra nukreiptas į tris grupes 
— jaunimo, suaugusių ir darbininkų. 
Išvada betgi visiems bendra, būtent, 
66% — 80% vėžio ligos atvejų ga
lima išvengti. Taip vadinami “septy
ni žingsniai į sveikatą” galėtų išgel
bėti daug gyvybių.

Aukos Kanados Vėžio Draugijai 
įgalins jos darbą švietimo, ligonių 
slaugymo srityje, tyrinėjimo darbuo
se, gydyme ir aplamai ligos nugalė
jime.

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugelj metų kaip mais
tą, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!
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ALAUS DARYKLA UTENOJ
Utenos pakraštyje statoma alaus 

darykla, kuri bus pustrečio karto pa
jėgesnė už Kauno ’’Raguti”. Per me
tus čia bus pagaminami 72 milijonai 
litrų alaus ir 25 milijonai litrų ne
alkoholinių gėrimų. Pagrindiniai 
įrenginiai užsakyti Čekoslovakijoje. 
Trys automatinės linijos per valan
dą pripildys po 15.000 butelių. Pra
moniniu miestu tampančion U tenon 
jau baigiamas tiesti platusis geležin
kelis iš Švenčionėlių, padaręs nema
žos žalos apylinkių miškams, nes iš 
jų geležinkeliui imamas smėlis ir 
žvyras. Utenos gamtos apsaugos 
draugijos pirm. D. Stankevičius, 
Utenos miškų ūkio direktorius V. 
čiučelis ir Antalgės sovchozo direk
torius L. Rūbelis “Tiesos” 29 nr. 
reiškia savo viešą susirūpinimą Ant
algės šilelio likimu: “Tiesiant gele
žinkelį nuo Utenos Panevėžio link, 
gresia pavojus ir Antalgės šileliui. 
Čia numatyta įrengti kelis smėlio 
karjerus, nors kiek toliau nuo šilelio 
smėlingų vietų yra daug. Geležinke
lio statytojai teisinasi, kad vežti 
smėlį iš tolimesnių vietų brangiau 
atsieitų. Tačiau miškų naikinimas, 
tur būt, duoda valstybei didesnius 
nuostolius — ekonominius, kultūri
nius, higieninius, net ir moralinius. 
Antalgės šilelis gelbėtinas dar ir dėl 
to, kad jis, siekdamas Apšlavo ežerą, 
yra puiki uteniškių poilsio vieta.”

PROPAGANDA IR TIKROVE
“Gimtasis Kraštas” 11 nr. paskel

bė kažkokio D. S. lietuvius nieki
nantį laišką iš Vankuverio: “Vancou- 
veriečiai “dipukai” nei Kanadai, nei 
Lietuvai garbės nedaro. Jų dauguma 
yra tapę gatvių valkatomis, gyvena 
skurdžiose lūšnose pas kiniečius ir 
pas ilgaplaukius “hipius” miesto 
ubagams šelpti patalpose. Iš gauna
mos ubagų pašalpos nė vienas ne
gali išsimaitinti, nes Kanadoje tik 
per vienerius 1973 m. pragyvenimas 
dvigubai pabrango..Ko vertos 
šios pastabos, geriausiai liudija Ka
nados statistikos duomenų skanda
lingas klastojimas. Dvigubas pragy
venimo pabrangimas reikštų, kad 
per minėtuosius metus pragyvenimo 
išlaidos pakilo visu 100%. Kanados 
statistikos biuras betgi skelbia, kad 
1973 m. pragyvenimas pabrango tik 
9,1%. Taigi, iki dvigubo pabrangimo 
dar trūksta ... 90,9%. Kaip iš tikrų
jų atrodo gyvenimas Kanadoje ir so
vietų okupuotoje Lietuvoje, geriau
siai atskleidžia uždarbio ir kainų pa
lyginimas. Kanados statistikos duo
menimis, vidutinis kanadiečio savai
tinis uždarbis 1973 m. buvo $160, o 
Lietuvoje 160 rublių mėnesinis atly
ginimas yra laikomas gera alga. Tai
gi, kanadietis, gaudamas vidutinį 
$160 savaitinį alyginimą, uždirba ke
turis kartus daugiau už 160 rb. į mė
nesį gaunantį Lietuvos gyventoją. 
Kompartijos oficiozas “Tiesa” kovo 
15 d. laidoje paskelbė Kaune kovo 
12 d. įvykusios valstybinės pinigi- 
nės-daiktinės loterijos laimėjimų len
telę, pateikiančią laimingųjų bilietų 
numerius ir laimėtų daiktų vertę 
rubliais. Kadangi mūsų, Kanados lie
tuvių, uždarbis yra ketveriopai di
desnis už tautiečių tėvynėje, padau
ginkime tų daiktų rublines kainas iš 
keturių ir prie gautos sumos pridė
kime dolerio ženklą. Tada nesunkiai 
galėsime įsivaizduoti, kaip tos kainos 
atrodo keturis kartus už mus mažiau 
uždirbančiam Lietuvos gyventojui.

i THUNDER B ,
DR. E. JASEVIČIŪTĖ gavo kvie

timą iš Ontario premjero raštinės 
dalyvauti Ontario parlamento sesijos 
atidaryme Toronte kovo 5 d., sporti
ninkų pagerbime ir priėmime pas gu
bernatorių. Kadangi ji tuose priėmi
muose dalyvauti negalėjo, parašė pa
dėkos laišką.

KARNAVALO METU įvyko gra 
žuolės rinkimai. Dalyvavo 10 kandi
dačių. Jų tarpe buvo ir viena lietu
vaitė — Laura Simonytė, 19 m. am
žiaus. Ji dirba banke, studijuoja mu
ziką, moko jaunesnes klases muzikos, 
vargonuoja šventovėse, dalyvauja 
koncertuose.

TAUTOS FONDUI aukos: po $10: 
— iš Vasario 16 parengimo, dr. E. 
Jasevičiūtė, J. Misevičius; $3: — J. 
Oscila; po . $2: P. Bružienė, J. S.; 
$0.50—A. Kazlauskas. Iš viso $47.50.

NUO RUDENS čia apsigyveno 
Van Vlymen šeima. Jis yra visų tri-

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA” 
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Pradėkime nuo mažiausio automobi
lio “Zaporežietis”, įvertinto 3.500 
rublių, kurie pagal musų pajamas 
turėtų reikšti $14.000. Tokiu princi
pu už didesnį “Moskvičių” reikėtų 
mokėti $19.928, už itališko “Fiat” 
kopiją “Žigulius” — $22.000. Moto
ciklai kainuotų: “Dnepr-MT-9” — 
$6.000, “IŽ-JUK-3” — $4.160, “IŽ- 
Planeta” — $2.680. Pateikiame dau
giau pavyzdžių: dviratis berniukams 
“Ereliukas” — $180, “Kregždutė” 
mergaitėms — $184, šaldytuvai “Sa- 
ratov-2M” — $680, lietuviška “Snai- 
gė-8” — $1.000, “Oka” — $1.100, 
“Minsk-6” —’ $1.340, televizijos pri
imtuvai “Tauras-204” — $1.544, 
“Elektron - 703 ’ — $2.600, dulkių 
siurblys “Saturnas-2” — $180, elekt
rinė skutimosi mašinėlė “Charkov- 
6” — $72, elektrinis virdulys — $84, 
paprastas žadintuvas — $18, vyriš
kas rankinis laikrodis “Luč” — $160, 
moteriškas tos pačios firmos — $104, 
vyriškos pirštinės — $18.40, moteriš
kos — $19.20. “Gimtojo Krašto” pro
pagandai tarnaujantis vankuverietis, 
atrodo, be reikalo lieja krokodilo 
ašaras dėl sunkaus gyvenimo Kana
doje. Geriau padarytų, susirūpinda
mas savo tautiečių nepalyginamai 
sunkesniu gyvenimu sovietų okupuo
toje Lietuvoje.

PREKYBOS SUTARTIS
Vilniuje lankėsi Lenkijos preky

bininkų delegacija, vadovaujama pre
kybos ministerio E. šnaiderio. Sve
čiams buvo sudaryta proga susipa
žinti su Vilniaus istorinėmis įžymy
bėmis ir šio miesto prekybos įmonių 
darbu. Pasirašyta nauja sutartis 
1974 m. ir pirmajam sekančių metų 
ketvirčiui, pagal kurią Lietuva Len
kijai tieks vilnonius, pusvilnonius, 
lininius audinius, žaislus ir suveny
rus, o iš Lenkijos mainais gaus šilko 
audinių, trikotažo, avalynės, žaislų 
ir kosmetikos. Sutarties pasirašyme 
dalyvavo Sovietų Sąjungos prekybos 
ministerijos pramonės prekių impor
to kontoros valdytojo pavaduotojas 
B. Putilinas. Oficialiai sutartį pasi
rašė abu prekybos ministerial: Len
kijos — E. šnaideris, Lietuvos — 
A. Mikutis. Maskviečio B. Putilino 
dalyvavimas betgi liudija, kad kei
timąsi prekėm tvirtina Maskva.

KALBININKŲ PATARIMAI
Juozas Pikšilingis “Literatūros ir 

Meno” 10 nr. siūlo trumpinti peril- 
gus institucijų bei organizacijų pava
dinimus. Konkrečiu pavyzdžiu jis 
pateikia “Lietuvos TSR Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugiją”, ku
ri dar labiau ištįsta, kai kalbama 
apie jos skyrius. Pvz. oficialiai ra
šoma: “Lietuvos TSR Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugijos Vil
niaus miesto skyriaus Kalbos sekci
ja”. J. Pikčilingis šią organizaciją pa
taria vadinti “Lietuvos TSR Krašto
tyros draugija”, nes juk nebūtina 
priminti, kad ji rūpinasi ir pamink
lų apsauga. Visi žino, kad kirpyk
loje ne tik kerpama, bet ir skuta
ma, o maisto prekių parduotuvėje 
galima įsigyti ir nieko bendro su 
maistu neturinčių gaminių. Kalbinin
kai I. Jasilionis ir K. Ulvydas “Tie
sos” 61 nr. panašią reformą siūlo 
plačiai prigijusiom sviesto gamyk
lom, kurios kadaise buvo vadina
mos pieninėm. Jiedu ir pataria grą
žinti senąjį pavadinimą, apimantį ne 
tik sviestą, bet ir varškės, grietinės, 
sūrio bei kitus su pieninės darbu 
susijusius gaminius. V. Kst.

.Y, ONTARIO
jų “Abitibi” popieriaus įmonių ve
dėjo pavaduotojas, olandų kilmės. Jo 
žmona yra Adelė Matušaitytė, gimu
si Montrealyje, augusi Čikagoje, lan
kiusi lituanistinę mokyklą. Gerai kal
ba lietuviškai. Atvykusi j Thunder 
Bay, pati susirado vietos lietuvius. 
Po II D. karo ji talkino Lietuvos 
konsului kanadiečiui, rašydama laiš
kus ir kitokius raštus. Augina 4 vai
kus, kurių trys studijuoja, o jauniau
sia dukra gyvena su tėvais ir lanko 
mokyklą. P. Adelės motina p. Ma- 
tušaitienė gyvena Toronte. Linkime 
visai šeimai geriausiis sėkmės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Leonarda Ra
dzevičienė, ilgai gyvenusi mūsų apy
linkėje atsiuntė $25 lietuvių skyriui 
įrengti tautybių parke. Nuoširdus 
ačiū. — A. Dirsienė gydosi McKellar 
ligoninėje. — P. Citavičius persikė
lė gyventi į mūsų miestą, kur nusi
pirko namus. Jis yra tarnavęs Lietu
vos kariuomenėje. E. J.

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
'enninrjer Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).......  6%
šėrus ir sutaupąs ..........7%
term. dep. 1 m..........  8%
3 metų ....................... 8 ’/į %
ir 5 metų ....................... 9%
DUODAME: 
asmenines paskolas ii 11 % 
nekilnojamo turto ii 9 Vi %

Baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje 1974. III. 13, šalia oficialiosios dalies, buvo paruoštas ir baltietiškų 
skanėstų stalas, kurį puošė puikuolis raguolis, pagamintas p. Arštikaitienės Brainptone, Ont., žagarėliai ir tortai 
— p. Danienės Otavoje. Svečius vaišina baltiečių atstovės: latvė Parups, lietuvė Priščepionkienė, estė Pent. Šis 
stalas turėjo didelį pasisekimą Nuotr. J. Kreilio

Hamiltono LSK Kovas 25-rių metų .
sukakties proga rengiamo minėjimo programa a

Sekmadienis, balandžio 21 d.šeštadienis, balandžio 20 d
II v. ryto V/estdale College salėje 
(Main St. W.)

žaidynių pradžia
Dalyvauja Toronto Aušra, Vytis ir 
Hamiltono Kovas.

7 v.v. Jaunimo Centre iškilmingas

minėjimas 
banketas

• Šilta vakarienė ir puikus bufetas.
• Šokiams groja J. Vaičiaus orkestras.

.m

11 vai. ryto AV parapijos šventovėje 
šv. Mišios.
1.30 v. p. p. Hill Park gimnazijos 
salėje (465 East 16 St.)

baigminės žaidynių
RUNGTYNĖS.

Kviečiame 
žaidynėse 
būdu 
paremti 
išeivijos 
sportuo
jantį 
jaunimą.

Valdyba

f!

visus — iš arti ir toli mūsų 
ir bankete dalyvauti ir tuo

S HAMILTON"
TAUTOS FONDO atstovybės posė

dyje buvo aptarti vajaus ir spalio 5 
d. numatomo parengimo reikalai. 
Valdybai dar reikalingi rinkėjai, nes 
miestas padalintas į smulkius rajo
nus. Galintieji talkinti Tautos Fondo 
vajui prašomi kreiptis pas pirm. A. 
Patamsį. Iš valdybos sekr. pareigų 
pasitraukus J. Krikštolaičiui, į jo 
vietą pakviestas K. Baronas.

SPORTO KLUBO Kovas sukaktis 
— balandžio 20—21, šeštadien.į ir 
sekmadienį. Be žaidynių, bus banke
tas, į kurį bilietai jau platinami. Pra
šome iš anksto įsigyti, nes stalai yra 
numeruoti. Plačiau — šio psl. skel
bime. K. B.

SLA 72 K. VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS įvyko kovo 23 d. Ig. Var
no patalpose. Dalyvavo tik 11 narių 
dėl blogo oro. Balsuota už kandida
tus į SLA centro vykdomąją tary
bą. Nutarta rengti gegužinę liepos 
28 d. A. Padolskio sodyboje Paris. 
Ont. Visi nariai vienbalsiai pritarė 
valdybos pasiūlymui iš gegužinės 
pelno įamžinti Vytautą Simokaitį, 
įnešant jo vardu į Kanados Lietuvių 
Fondą $100. V. Simokaitis 1971 m. 
sausio 19 d. Vilniuje buvo nuteis
tas mirtim, o jo nėščia žmona Gra
žina trejų metų kalėjimu už tai, kad 
1970 m. lapkričio mėn. iš Vilniaus į 
Palangą skrendantį lėktuvą bandė 
nukreipti į Švediją. Vėliau Sov. Są
jungos Augščiausios Tarybos prezi
diumas mirties bausmę pakeitė į 15 
metų sunk, darbų kalėjimo. Koks be
būtų V. Simokaičio likimas, jis yra 
vertas prisiminimo ir pagarbos, nes 
bėgo nebegalėdamas pakęsti žiaurios 
sovietų okupacijos. Susirinkimo me
tu nariai šiam tikslui numatomai pi
niginei loterijai sudėjo $85, SLA 
kuopai sustiprėjus nariais, šiais me
tais buvo išrinkti 2 atstovai į SLA 
58-tą seimą, kuris įvyks liepos 1-4 
dienomis Bostone. Atstovais buvo iš
rinkti jaunosios kartos veikėjas R. 
Matukaitis ir J. Šarapnickas. Narys

“AIDO” LĖŠŲ telkimo komiteto 
ruoštos vaišės po rekolekcijų kovo 
31 d. praėjo labai sėkmingai. Visi 
galėjo skaniai pasivaišinti ir išmėgin
ti laimę loterijoje. H. Rickienės kep
tą didžiulį raguolį laimėjo J. Krišto
laitis, St: Šetkaus paveikslą “Kūčių 
vakaras”— E. Šakienė, radiją (dova
na “Knight TV”) — A. Patamsis, H.

Advokatas
Eugenijus Kronas,

B. Sc. F., B. C. L.
Suite 1200, Alexander Square,
135 James Street South, 
HAMILTON, ONTARIO 

L8P 2Z6
Telefonas 5 2 2-8781

Norkienės peilių ir šakučių rinkinį
— R. Urbonavičiūtė, R. Pleinienės 
vazą — A. Patamsis, Parkdale Sau
sage (sav. J. Kažemėkas) dešrą — 
Dubinskas, p. Parėštienės patefoną — 
E. Šakienė, “Aido” plokštelę — J. 
Petkūnas, V. Stankevičiaus šokolado 
dėžę — V. Skveręckaitė, Nadel Fur 
$25 kuponą — E. Gedminaitė, V. Ve- 
rikaičio paaukotą paveikslą “Vilnius”
— E. Kairys, V. Seniūno vyno bonką
— A. Aušrotas. J. Seniūnienės pa
veikslą “Rožės” laimėjo nr 711 ir 
“Knight TV” (sav. A. i’ilypaitis) pa
dovanotą lygintuvą — nr. 59. Laimė
tojai, turintieji šiuos numerius, pra
šomi kreiptis pas J. Pleinį tel. 549- 
5372.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems už atsilankymą į vaišes ir pri
sidėjusioms prie jų pasisekimo. Nuo
širdi padėka mons. dr. J. Tadaraus- 
kui už leidimą naudotis sale ir už pa
rodytą tokią didelę meilę jaunimui, 
ypač ruošiantis vykti į Europą. Taip 
pat ačiū visiems loterijos laimikių 
aukotojams ir chorisčių mamytėms, 
kurios įdėjo daug darbo ir pasišven
timo ruošiant vaišes.

“AIDAS” gauna vis daugiau aukų 
kelionei į Europą. H. Rickienė ne 
tik iškepė loterijai didžiulį raguolį, 
bet ir paskyrė “Aidui” auką $100, dr. 
B. Girnienė, siųsdama loterijos bilie
tus iš Detroito, pridėjo auką $20, p. 
Dubinskas — $10. “Aidas” visiems 
dėkoja.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ loterijos 
platinimas vyksta gerai. Kurie turėjo 
paėmę ar gavę knygutes, prašomi 
grąžinti iki balandčio 15 d. Trauki
mas laimingų bilietų įvyks š.m. ba
landžio 27 d. Jaunimo Centre “Ai
do” koncerto metu. I koncertą yra 

Hamiltono Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės nariams

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame Tamstą į visuotinį metinį bendro

vės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 1974 m. balandžio 
21 d., 2 vai. po pietų parapijos salėje, 58 Dundurn St., 
North, Hamilton, Ont. Numatyta ši darbotvarkė:

1. Narių registracija
2. Susirinkimo atidarymas ir v-bos pirmininko žodis
3. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas
4. Mandatų komisijos rinkimas
5. Praėjusio susirinkimo protokolo tvirtinimas
6. Reikalų vedėjo ir revizijos komisijos pranešimai
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1973 m. balanso bei apyskaitos, 1974 m. pajamų ir 

išlaidų sąmatos tvirtinimas
9. Auditoriaus tvirtinimas

10. Valdomųjų organų sudėties svarstymas
1 1. Valdomųjų organų rinkimai
12. Siūlymai, klausimai ir susirinkimo uždarymas 
Hamilton, Ont.
1974 m. kovo 16 d. Valdyba

f|

<1

pakviesta visa eilė miesto ir valdžios 
pareigūnų, kurie yra jau davę savo 
sutikimus dalyvauti šiame “Aido” ba
liuje. Stalus jau dabar galima re
zervuoti. Tad neplanuokime jokių 
uždarų baliukų, bet visi kartu su ai- 
dietėmis praleiskime šeštadienį ir pa
linkėkime sėkmės Winnipege ir Eu
ropoje. J. P.

PADĖKA
Automobilio nelaimės atveju su

laukiau nepaprasto nuoširdumo iš 
giminių bei bičiulių. Reiškiu nuošir
džią padėką visiems, lankiusiems ma
ne ligoninėje ir namuose. Taip pat 
dėkoju už gėles, dovanas bei linkė
jimus, kurie daugelį kartų trumpino 
mano skausmo valandas. Jūsų paro
dytas nuoširdumas mane dvasiškai 
stiprino. Ypatinga padėka už nuo
latinį lankymą ir patarnavimus mie
lai sesei ir švogeriui K. I. Dervai- 
čiams, dukrelei G. Dėkoju: chirurgui 
dr. A. G. Lane, šeimos dr. A. C. 
Helt, prel. dr. J. Tadarauskui, L. E. 
Dervaičiams, A. I. Žukauskams, S. 
Pilipavičiui, M. Vaičaitienei, Lauri- 
navičiams, Pyragiams, Karasiejams 
iš Toronto, J. šarapnickui iš St. Ca
tharines, A. I. Adomaičiams, Siu- 
liams, Mažulaičiams, Kalvaičiams, M. 
Vegertaitei, B. Latauskienei, J. A. 
Jasimams, B. Orvidui, J. Gudinskui 
iš Simcoe, J. Astui, M. Karasiejienei 
iš Toronto, B. Jurevičiui, O. G. Mel- 
ninkams, Pulianauskams, M. Alaunei 
iš Port Dover, Triponams už atsiųs
tas gėles iš Paterson, N.J., R. J. Stan- 
kaičiams, K. Vilbikaičiui, O. Gurgž- 
dienei, Pusdešriams, Perkauskams, 
A. P. Giedraičiams, Mačiulaičiams, 
P. V. Kemežiams iš Belleville, Ill., 
JAV, I. Gudaičiui iš St. Louis, Mo., 
JAV. Nuoširdžiai dėkoju ir visiems 
kitiems už pareikštus suraminimo žo
džius. Nors dar mano vargai nepasi
baigė, tačiau jūsų nuoširdžių linkė
jimu nrisiminimuose gyvensiu vilti
mi. Ačiū. O. V. Kudžmienė
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e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS LAISVINIMO DAR
BO konferencijos paruošiamąjį pa
sitarimą sušaukė VLIKas Niujorke 
kovo 23 d. Pasitarime VLIKui atsto
vavo dr. J. K. Valiūnas ir J. Valaitis, 
kitom organizacijom jų pirmininkai 
ar įgaliotiniai: ALTai — T. Blinstru- 
bas ir dr. J. Genys, Lietuvos diplo
matinei tarnybai — gcn. konsulas A. 
Simutis, JAV LB valdybai — J. Gai
la ir A. Gečys, Lietuvių Laisvės Ko
mitetui — V. Vaitiekūnas ir dr. B. 
Nemickas, PLB valdybai — B. Nai
nys ir J. Kavaliūnas. Pasitariman ne
galėjo atvykti ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis ir Kanados LB pirm. E. Čup- 
linskas. Susirinkimo dalyviai išklau
sė VLIKo ir PLB valdybos paruoš
tus būsimos veiksniii konferencijos 
projektus. Po išsamių diskusijų bei 
nuomonių išlyginimo pasiektas susi
tarimas konferencijos darbotvarkės 
bei visais kitais jos klausiniais. Pa
grindiniams konferencijos praneši
mams paruošti numatytos penkios 
komisijos, o jos darbams finansuoti 
nutarta sudaryti bendrą fondą. Kon
ferencija įvyks š. m. spalio pabai
goje.

JAV VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO rajoninėje konferencijoje 
Filadelfijoje kovo 19 d. dalyvavo 
JAV LB krašto valdybos vicepirmi
ninkai — R. česonis, A. Gečys, dr. 
A. Novasitis ir A. Mačiulaitytė-Zerr, 
pasinaudodami gautu kvietimu. Vie
ną pagrindinių pranešimų padarė 
JAV valstybės sekr. II. Kissingerio 
padėjėjas J. Richardson, jr., buvęs 
“Laisvosios Europos” radijo vado
vas, gerai žinantis Lietuvos pavergi
mo aplinkybes bei jos gyventojų da
bartinę būklę.

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAU
GOVĖS centro valdybą Čikagoje su
daro: pirm. fil. V. Sabaliūnaitė (3206 
W. 67 th St., Chicago, Ill. 60629), 
vicepirm. t. n. J. Sakalauskaitė, ižd. 
t. n. L. Jadviršytė, kandidačių globė
ja fil. R. Bartuškienė, sekretorės t. 
n. L. Grybauskaitė ir t. n. D. Eidu- 
kaitė. Valdyba pirmiausia nori už
megzti ryšius su ASD skyriais, at
gaivinti neveikiančius ir steigti nau
jus. Vasaros pabaigoje bus surengta 
stovyklinė studijų savaitė paminėti 
Akademinio Skautų Sąjūdžio pen
kiasdešimtmečiui. Kauno universite
te 1924 m. spalio 16 d. buvo įsteigta 
Studentų Skautų Draugovė, vėliau 
išaugusi į korporaciją “Vytis”, Aka- 
demikių Skaučių Draugovę ir Filiste
rių Skautų Sąjungą. ASD centro val
dyba prašo seses studentes skyrių at- 
steigimo, steigimo ar į juos įsijungi
mo bei penkiasdešimtmečio sukak
ties klausimais kreiptis į pirm, fil. 
V. Sabaliūnaitę minėtu adresu arba 
į valdybos nares.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI a. a. Jo 

no Bružiko, SJ, mirties metines pa
minėjo specialiomis Mišiomis Šv. Ka
zimiero parapijoje. Velionies atmini
mui skirtą pamokslą pasakė iš Urug
vajaus sostinės Montevideo atvykęs 
kun. Jonas Giedrys, SJ. Klebonas 
kun. P. Daugintis, šias pareigas per
ėmęs po velionies mirties, pranešė, 
kad parapijos salė pavadinta T. Jono 
Bružiko SJ, vardu.

TERESĖ ALEKNAVIČIŪTĖ, Sao 
Paulo lietuvaitė, išvyko į V. Vokie
tiją mokytis Vasario 16 gimnazijoje. 
Sao Paulo mieste ji priklausė “Žil
vičio” ansambliui, lankė šeštadieninę 
mokyklą, talkindavo statyklose.

Argentina
LIETUVIŲ SENELIŲ ŽIDINYJE 

Buenos Airese naujasis parengimų 
sezonas buvo pradėtas kovo 10 d. ži
dinio valdybos ir talkininkų sureng
tais pietumis, kuriuose dalyvavo 
apie 300 lietuvių. Jie pavaišinti deš
romis ir keptais viščiukais. Mažoji 
Eglė Lukšytė traukė laiminguosius 
bilietus loterijos, turėjusios šešis 
laimikius. Pobūvis užbaigtas visų da
lyvių bendromis lietuviškomis dai
nomis.

lietuviškos šeimos židinį 
sukūrė du jaunimo veikėjai Buenos 
Airese — Hektaras M. Katinas ir 
Marija K. Valantinaitė. Moterystės 
ryšius palaimino Avelianedos Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. J. 
Petraitis, MIC. Vestuvinės vaišės 
įvyko Lietuvių Centro salėje. Jauno
ji yra talkinusi Aušros Vartų para
pijai ir jos mokyklai, o jaunasis yra 
Lietuvių Centro jaunimo grupės dar
buotojas.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS krašto valdybos leidžia
mo savaitraščio ‘Mūsų Pastogė” 
problemas atskleidžia administraci
nės komisijos pirm. V. Bitino pa
skelbtas pareiškimas. Suorganizuoti 
pilnos spaustuvės nepavyko, o įsigy
ta “Veritype” mašinėlė nepateisino 
vilčių, nes mašininkė eilučių galus 
ja tegali išlyginti antru kartu. Toks 
perrašinėjimas pabrangina darbą. 
Lietuviškais rašmenimis neįmanoma 
naudotis dėl jų nevykusio įmonta
vimo. Be to, mašinėlė jau yra pase
nusi, reikalinga remonto, o gauta ga
rantija baigiasi. ALB krašto valdyba 
ir savaitraščio administracinė komi
sija norėtų įsigyti elektroninę maši
nėlę, kokias “MP” red. A. Maura- 
gis matė V. Vijeikio spaustuvėje 
Čikagoje ir “D i r v o s” spaustuvėje 
Klevelande. V. Bitinas remiasi iš 
“Dirvos” gauta $8.219,55 kaina, ku

rią padidintų Australijon įvežamos 
mašinėlės muitas. Lėšų telkimo va
jus esąs jau pradėtas, bet jo rezulta
tai vis dar labai menki. Atrodo, ad
ministracinė komisija bus priversta 
prašyti ALB apylinkių valdybų para
mos. Aukas prašoma siųsti “MP” ad
ministracinei komisijai, Box 4558 G. 
P. O. Sydney, N. S. W. 2001, Austra
lia.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ Katalikų 
Centre arkiv. dr. J. Gleeson kovo 12 
d. surengė savo arkivyskupijos ku
nigų suvažiavimą, kuriame dalyvavo 
vyskupai ir daugiau kaip 100 kuni
gų. Centrą suvažiavimui pasirinko 
pats arkiv. dr. J. Gleeson, kuriam 
labai patinka lietuvių salė bei jos 
aplinka. Suvažiavimo dalyvius su da
bartine Lietuvos būkle supažindino 
ALB krašto valdybos gerai paruošti 
ir išdalinti informaciniai lapai.

Britanija
SV. KAZIMIERO PARAPIJOJE 

Londone jos globėjo metinės šven
tės proga lankėsi vysk. V. Guazzelli, 
kurį specialia procesija sutiko Lon
dono lietuvių šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Mišias atnašavo kun. 
dr. Kazimieras A. Matulaitis, MIC, o 
pamokslas buvo paties vysk. V. Guaz
zelli. Jis pabrėžė, kad šio apsilanky
mo pagrindinis tikslas yra susipažin
ti su parapajiečiais lietuviais, išgirsti 
jų pageidavimus ir supažindinti juos 
su popiežiaus Pauliaus VI paskelbtų 
Šventųjų Metų būsimąja eiga. Po 
pamaldų svečias nusifotografavo su 
mokyklos mokiniais ir apie valandą 
laiko prie bažnyčios kalbėjosi su lie
tuviais. Po šių iškilmių kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC, išvyko Į Notting- 
hamą talkinti mėnesinio žurnalo 
“šaltinis” redakcijai. Jo naujasis ad
resas: 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, Britain.

Vokietija
VOKIETIJOS LB TARYBOS suva

žiavime Romuvoje kovo mėnesio 
1-2 dienomis dalyvavo nariai—J. Ba- 
rasas, V. Bartusevičius, kun. A. Ber
natonis, dr. J. Grinius, kun. Br. Liu- 
binas, J. Lukošius, V. Natkevičius, 
J. K. Valiūnas ir vėliau atvykęs A. 
Lingė. Ataskaitini pranešimą apie 
pastarųjų metų veiklą padarė valdy
bos pirm. kun. Br. Liubinas, raginęs 
ateityje didesnį dėmesį skirti jauni
mui ir stengtis jį įjungti Lietuvių 
Bendruomenėn. Suvažiavimo daly
viai patvirtino 1973 m. pajamas-išlai- 
das 74.045,43 DM, priėmė sąmatas: 
1974 m. — 86.380 DM, 1975 m. — 
84.600 DM. šiemetinė sąmata yra di
desnė už sekančiųjų metų dėl įvyk
siančių VLB tarybos rinkimų ir nu
matyta išleisti dr. D. Augustaitytės 
lietuvių kalbos vadovėlio vokiečių 
kalba. Referentas jaunimo reikalams 
R. Baliulis suvažiavime negalėjo da
lyvauti, bet prašė A. Lingę painfor
muoti dalyvius, kad Vokietijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos organizacinė 
komisija yra sudariusi 150 jaunuolių 
sąrašą ir jiems išsiuntusi aplinkraš
tį, j kurį atsiliepė tik trys jaunuoliai. 
Visdėlto tikimasi, kad šią sąjungą pa
vyks suorganizuoti po didesnių pa
stangų. Naujon VLB krašto valdy- 
bon buvo išrinkti ir pareigom pasi
skirstė: pirm. J. Lukošius, vicepirm. 
J. Barasas, ižd. A. Šmitas. Kandida
tais liko V. Svitas ir P. Veršelis.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS PROB
LEMAS VLB tarybos suvažiavime iš
ryškino jos direktorius ir kuratori- 
jos pirm. V. Natkevičius. Šiais moks
lo metais turima 80 moksleivių su 21 
naujai įstojusiu (7—iš JAV). Abitū
ros egzaminus laikys du moksleiviai. 
Didžiausią problemą sudaro lėšų trū
kumas. 1973 m. teko užbaigti su ne
mažomis skolomis, kurių 58.000 DM 
susidarė už mergaičių bendrabučiui 
įsigytus baldus. Dėl lėšų stokos ne
buvo įmanoma padidinti atlyginimų 
mokytojam. Gimnaziją remiančios 
Bonnos įstaigos ne tik nežada para
mos didinti, bet ir kalba apie jos 
mažinimą. Finansinė Bonnos ir pro
vincinės vyriausybių parama ypač 
sumenkėja metų pradžioje, kol dar 
nebūna priimti jų biudžetai. Paste
bimai sumažėjo ir JAV lietuvių pa
rama, kai Čikagoje mirė a. a. kun. 
B. Sugintas. Gimnazijos išlaikymo 
klausimu buvo vienbalsiai priimtos 
telegramos kancleriui W. Brandtui 
ir vidaus reikalų ministeriui E. D. 
Genscheriui, o laiškais nutarta pa
informuoti V. Vokietijos partijų bei 
jų grupių pirmininkus ir lietuviams 
palankius federacinio parlamenta na
rius. Po suvažiavimo buvo gauta ži
nia, kad finansinės paramos teiki
mas būsiąs paspartintas ir kad ji 
greičiausiai nebūsianti sumažinta.

MUENCHENE LEIDŽIAMAS rusų 
žurnalas “Posev” praneša, kad so
vietų koncentracinių stovyklų kali
niai 1972 m. pradėjo minėti stovyk
lose žuvusias aukas. Šiam tikslui pa
sirinkta rugsėjo 5, nes tą dieną 1919 
m. Leninas pasirašė tokias stovyklas 
įsteigiantį įsaką. Konkrečiai žurnalas 
mini Vseviackojos stovyklą Sibire, 
Permos srityje, bet taipgi teigia, kad 
1972 ir 1973 m. tokius slaptus minė
jimus turėjo 36 stovyklos. Pasak žur
nalo, kaliniai supila simbolinį kapą, 
aptveria spygliuota viela, uždega žva
kes. Tada kiekviena grupė savo kal
ba perskaito maldą už žuvusiuosius. 
1972 m. įvykusiame minėjime daly
vavo lietuviai šilinskas, Kudirka, 
Mykolauskas, keturi rusai, trys uk
rainiečiai, šeši žydai, armėnas, da- 
gestanietis ir asirietis. Tai, atrodo, 
liečia vieną kurią nors stovyklą.
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Velykos
Baltas avinėlis 
tarp žalių daigų, 
pilna pintinėlė 
margučių gražių. 
“Su šventom Velykom!” — 
sveikinas kiekvienas, 
rodos, čia pats Kristus 
vaikšto visą dieną. 
“Aleliuja” gieda 
balta lelija, 
“Aleliuja” skamba 
visų širdyse. 
Saulė beria pluoštus 
spindulių auksinių, 
nuotaika Velykų — 
kaip senoj tėvynėj.

B. Vytienė
Pavasario rūmuose
Sužaliuoja pievos, 
šakos, krūmai... 
Kaip šviesu ir žalia 
Pavasario Rūmuos!
Ir sena Velykė 
aplankys mane, 
margų velykaičių 
pilna pintine! 
O Velykų ryto 
lauksime visi — 
ridinės margutį — 
seni ir maži.

J. Narūne
Susipykom ir susitaikėm

Jau keleri metai aš draugau
ju su Silvija. Man visai nesvar
bu, kad ji jaunesnė už mane ar 
kad ji vengrė. Aš ją išmokiau 
jau 10 žodžių lietuviškai, be to, 
kaip pasisveikinti ir pavalgius 
pasakyti ačiū. Tai išgirdę tėve
liai nusišypso ir man atrodo, kad 
jiems tai labai patinka. Bet va
kar štai kas atsitiko — aš pirmą 
kartą su ja susipykau. Grįždamos 
iš mokyklos susiginčijome dėl 
skaičiavimo. Kai aš paklausiau 
ją, kiek yra 10x10, ji užsispyru
si tvirtino, kad yra 20, be to, 
užgavo mane, sakydama, kad aš 
esu “beibis” ir nemoku skai
čiuoti. Aš sustabdžiau ją ir ran
ka norėjau parodyti, kiek esu di
desnė už ją ir kad viską geriau 
žinau. Tuo tarpu ji nusprūdo 
nuo šaligatvio ir parvirtusi su
tepė savo naują apsiaustėlį. Aš 
norėjau ją pakelti, atsiprašyti, 
bet ji verkdama nubėgo pas sa
vo mamą.

Sugrįžau susirūpinusi į na
mus, nenorėjau nei valgyti, nei

Vasario šešioliktoji
Kiekvienais metais, kai žie

mos šalčiai sukausto visą žemę 
ir storas ledas dengia ežerus bei 
upes, lietuviai švenčia vieną sa
vo iškilmingiausių švenčių — 
Vasario 16-tąją. Tai Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
diena, kai mūsų kraštas paga
liau nusikratė ilgus metus neš
to svetimo jungo ir pajuto lais
vę.

Ta laiminga diena neatėjo pa
ti — ją reikėjo išsikovoti. Mūsų 
seneliai, palikę namus ir savo 
šeimas, išėjo vaduoti krašto iš 
okupanto, neturėdami nei tinka
mų ginklų, nei drabužių, o tik 
laisvės trokštančią širdį ir stip
rią valią kovoti, kol laimės.

Praėjusių atostogų nuotykius prisimenant
Rašo Montrealio lituanistinės mokyklos mokiniai

Berniukas ir žuvys
Vytas norėjo eiti žuvauti ir 

paklausė mamytę, ar gali eiti. 
Mamytė atsakė: “Taip, gali eiti, 
bet turi būti namie ketvirtą va
landą”. Vytas susirinko savo 
daiktus ir išėjo. Surado savo 
laivelį ir įsėdo. Sėdėjo ilgai, bet 
nieko nesugavo. Greit turės eiti 
namo, nes prižadėjo laiku grįž
ti. Vytas buvo labai nelaimin
gas. Staiga kažkas pradėjo 
traukti šniūrą, ir jis ištraukė di
delę žuvį. Vėliau dar daug žuvų 
sugavo. Parėjo namo labai lai
mingas. Vakarienei mamytė iš
kepė jo žuvytes.
Daiva Jaugelytė, IV sk.

Mano atostogos
Praėjusią vasarą su tėveliais 

skridome į Floridą. Ten mačiau 
Disney World. Man viskas buvo 
labai įdomu. Labai patiko mau
dytis, jūroje. Bangos labai dide
lės — jos mane vertė žemyn ir 
dažnai gaudavau paragauti sū
raus jūros vandens.

Plaukėme dideliu laivu ir ma
tėme visokių gražių vaizdų. Vie
ną dieną nuvažiavome pasižiūrė
ti, kaip didelės žuvys augštai 
šoka pro ratą. Pirmą kartą ma
čiau krokodilą — jis turi dide
lę burną su daug smailių dantų. 
Ilgai prisiminiau tokias malo
nias atostogas.
Danutė Zabielaitė, III sk.

Nelaimė
Praėjusią vasarą skridau į Eu

ropą su savo tėveliu ir mamyte. 
Aš turėjau šuniuką vardu Bran
dy, kurį mes palikome namie.

Tėvynei Lietuvai
Tu kaip graži svajonė, 
kaip pasaka daili, 
Tėvyne mylimoji, 
Tu taip toli, toli!
Matau sodybą mielą 
bijūnų žieduos, 
matau gimtinės pievas 
ramunių laukuos.
Maldoj Rūpintojėlį 
prie kelio ragiu, 
į Tėvynę savo brangią 
mintimis lekiu.
Močiutėms Lietuvoj
Aš žinau, man sakė 
mylima mamytė, 
kad aš lietuvaitė 
ir gera mergaitė 
Žalias mūsų kraštas, 
rūtomis nusėtas, 
Baltijos pakrantės 
gintarais žymėtos.
Ten gyvena mūsų 
broliai ir sesutės, 
atvažiuojant laukia 
mylima močiutė.
Mes ją aplankysim, 
karštai pabučiuosim, 
savo tyrą meilę 
jai padovanosim.

B. VytienėffiĖ

žaisti, tik vis galvojau apie Sil
viją. Gal mamytė ją barė? Juk 
suteptą apsiaustėlį reikės duoti 
į valyklą. Tada man atėjo gera 
mintis — paėmiau iš savo san
taupų 1 dolerį ir nubėgau pas 
Silviją. Kai paskambinau skam
butį, mano širdelė pradėjo taip 
smarkiai plakti, lyg pirmą kartą 
einant išpažinties. Aš sumišusi 
nežinojau ką reikia sakyti, kai 
atsidarys durys.

Silvijos mamytė nepriėmė pi
nigų už apsiaustėlio išvalymą, 
bet mus abi gražiai sutaikė ir 
mes vėl linksmos abi pasibučia
vome. Aš tik dabar sužinojau, 
kad ji dar nesimokė mokykloje 
daugybos, tad iš kur ji galėjo 
suprasti mano aiškinimą.

Grįždama galvojau, kad prieš 
Velykas padarysiu Silvijai staig
meną. Didįjį šeštadienį nune
šiu jai vašku pamargintų mar
gučių. šventės bus džiugios, o 
mūsų draugystė — amžina.

Onutė

Daug jų žuvo nepamatę laisvės 
ryto, kiti grįžo sužeisti, bet 
linksmi, nes laisvė buvo atgauta.

Laisvė — tai didžiausias gy
venimo turtas. Jos trokšta ir 
nori kiekvienas gyvas sutvėri
mas, o žmogus jos nori dar la
biau.

Gaila, neilgai buvo lemta lie
tuviams sunkiai iškovota laisve 
džiaugtis. Greitai Lietuva ir vėl 
buvo užimta tų pačių rusų.

Jau daug metų kraštas neša 
sunkią naštą. Mes, gyvendami 
laisvame pasaulyje, švenčiame 
Vasario 16-ją ir didžiuojamės 
Lietuvos praeitimi.
Almis Ledas, IXb, Toronto, Ont.

Mes. Europoj pasilikom tris sa
vaites. Mums ten labai patiko. 
Mes lankėme parkus, muzėjus, 
zoologinius sodus ir valgėme 
restoranuose.

Kai mes buvome Europoje, 
Brandy vieną dieną išėjo į kie
mą, išlindo pro tvorą ir išbėgo į 
gatvę. Tada automobilis, važiuo
jantis pro namus, sustojo ir 
pasiimė jį. Nuo to laiko mes nie
kada daugiau nematėme savo 
Brandžio.
Regina Verbylaitė, IV sk.

Mano katinas
Sunku buvo jį pagauti, nes bu

vo laukinis. Mama jam padėda
vo maisto po veranda, o aš pa
stačiau jam namuką. Pamažu jis 
priprato ir vis ateidavo pažiū
rėti, ar jam yra maisto ir pa
miegoti namely.

Jis labai bijojo žmonių. Vieną 
šaltą naktį mamytė išėjo pažiū
rėti ir rado katinuką stipriai 
miegantį. Ji greitai griebė jį ir 
įnešė virtuvėn su visu namuku.

Vargšas katinėlis išsėdėjo na
muke tris dienas. Po to mamy
tė su pirštinėm ištraukė katinu
ką iš namuko.

Jis labai drebėjo, bet pamažu 
priprato prie žmonių.
Paulius Murauskas, III sk.

Vaikas ir žuvys
Buvo mažas berniukas vardu 

Vincas. Jis ėjo žuvauti ir paga
vo didelę žuvį. Parsinešė ją ir 
atidavė mamai. Mama iškepė 
žuvį ir visi valgė apsilaižydami. 
Vincas vėl išėjo žuvauti, bet nie
ko nesugavo.
Gailutė Naruševičiūtė IV sk

Atrodo kaip lietuviški velykiniai margučiai, bet arčiau įsižiūrėjus matyti, kad raštai nelietuviški. Tai ukrainie
čių margučiai, nufotografuoti mūsų bendradarbio M. Pranevičiaus

Musų "Kovo” 25 metų kova
Hamiltono lietuvių sporto klubo veiklos sukaktis 

K, BARONASSportas — tai vispusiškam 
kūno lavinimui skirti žaidimai, 
pratimai bei įvairios varžybos, 
siekiančios fizinio ir dvasinio 
gyvenimo ugdymo.

Išeivijos sportinis gyvenimas 
yra glaudžiai susijęs su Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
piu, kai mūsų politinis, ekono
minis ir kultūrinis gyvenimas 
žengė sparčiais žingsniais pir
myn, siekdamas po šimtmečio 
vergijos pasivyti laisvai gyvavu
sias tautas visose gyvenimo sri
tyse.

Dar gaudžiant patarankų šū
viams, vykstant laisvės kovoms, 
organizuojamos lengvosios atle
tikos rungtynės Kaune, steigia
mi sporto klubai šūkiu — svei
kame kūne, sveika siela. Mat, 
pirmieji Lietuvos sporto pijo- 
nieriai suprato, kad lietuvių tau
tos ateitis priklauso sveikai už
augintam mūsų atžalynui, kuris, 
taip pat augštai iškėlęs trispal
vę, galės garsinti Lietuvos var
dą tarptautinėj arenoj.

Deja, gražūs tikslai, užsimoji
mai ir laimėjimai sportinėje sri
tyje buvo nustelbti antrojo pa
saulinio karo ir Lietuvos oku
pacijos. Dalis lietuvių tautos pa
sirinko laisvę vietoj vergijos, pa
sitraukdama į Vakarus, kur ne
užmiršo nė sporto. Prisiminki
me tik mūsų jaunuolių — spor
to klubų pergales prieš vokie
čių, amerikiečių, anglų, prancū
zų komandas, išeivijoj pasiektus 
rekordus (rutulys, šuolis į tolį) 
lengvojoj atletikoj. Tai vis dei
mančiukai skurdaus stovyklinio 
gyvenimo. Tai buvo tęsinys ne
priklausomos Lietuvos sporto.

Emigracija į užjūrius kiek su
trikdė sportinę plėtotę. Bent ke
letą metų buvo jaučiama stag
nacija. Įleidimas šaknų į naują 
žemę pareikalavo krašto pažini
mo, jo gyvenimo pulso ir ekono
minio įsitvirtinimo. Tačiau ir 
pradinėse gyvenimo sąlygose 
nebuvo užmirštas krepšinis bei 
futbolas, pasireiškęs daugiausia 
Kanados šiaurėje, kur susitik
davo lietuviai ne tik tarpusavio 
rungtynėse, bet ir su vietiniais 
klubais.

Po atliktos metinės sutarties 
daugumas atvykusių lietuvių kė
lėsi į didesnius miestus, kur bu
vo geresni uždarbiai, kur gyve
no ankstyvesnės kartos lietuviai, 
savos organizacijos ir parapijos. 
Užvirė veikla, šalia senųjų atei
vių organizacijų pradėjo steigtis 
ir naujos. Neatsiliko ir sporti
ninkai. 1948 m. rudenį įsisteigė 
Toronto Vytis, o 1949 m. liepos 
12 d. Hamiltono Kovas.

Dabartinė Hamiltono Lietuvių Sporto Klubo Kovas valdyba. Iš kairės: ižd. 
J. Svilas, sekr. Z. Rickienė, pirm. Z. Stanaitis, vicepirm. A. Grajauskas. 
Trūksta D. Stuko Nuotr. J. Bulionio

xx-ji Kanados Lietuviu
i Diena WINNIPEGE, MANITOBOJE

1974 m. birželio 29-30 - liepos 1 dienomis

Taigi, šiemet hamiltoniečiai 
mini savo gyvavimo 25-rių metų 
sukaktį. Žmogaus gyvenime tai 
dar neilgas laikotarpis, tačiau 
išeivijos organizacijai tai jau 
reikšmingas įvykis. Prabėgę me
tai parodė ne tik Kovo klubui, 
Hamiltonui, bet ir Kanados lie
tuvių bendruomenei, kad spor
tas eina lygiagrečiai su bendra 
lietuviška veikla, siekia tų pa
čių tikslų.

Negali'hamiltoniečiai parody
ti pasaulinio masto laimėjimų 
sporto aikštėje. Didžiausias lai
mėjimas — subūrimas lietuviš
ko jaunimo į organizaciją, kuri 
sugebėjo būti lygiu priešininku 
kovos lauke su finansiškai stip
riais klubais, turinčiais tūkstan
čius narių, sporto sales, sporti
nius įrankius. Tai koviečiai įro
dė nevieną kartą, priversdami 
juos sporto aikštėje nuleisti 
ginklus. Prie tokių puikių laimė
jimų priklauso 1962-63 m. rung
tynės, kuriose Kovo jauniai lai
mėjo visos Kanados pirmeny
bes, baigmėje įveikdami Mont
realio University Settlement Or
chid’s krepšininkus 67:52 ir 
86:75.

Neužmirštinas ir stalo tenisas, 
kur G. Paltarokas buvo pirmu 
ŠA žaidynių meisteriu, o A. Tė
velis, G. Paltarokas ir A. Gra
jauskas neturėjo priešininkų 
Hamiltone. Lauko tenise pasižy
mėjo jaunė D. Grajauskaitė, 
laimėjusi 1970 m. baltiečių ir

LITUANISTINĖ JAUNIMO SAVAITĖ 
opera, poezija, beletristika, dra
ma ir pan.).

PLJS Ryšių Centras džiaugia
si dideliu atgarsiu ir susidomė
jimu Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Lituanistine Savaite. 
Gauta yra nemažai pasiūlymų 
bei konstruktyvios kritikos. At
sižvelgę į visa tai, skelbiame per
tvarkytą lituanistinės savaitės 
projektą.

a. Dalyviai. Lituanistinėje sa
vaitėje kviečiamas dalyvauti 
jaunimas, sulaukęs 16 metų am
žiaus ir parašęs vieną iš sekan
čių temų:
1. Lietuvių įsikūrimo istorija mano 

gyvenamoje vietovėje
2. Vieno pagrindinių lietuvių laik

raščių istorija: “DRAUGO”, “DIR
VOS”, “DARBININKO”, “TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIŲ” ar kitų.

3. Išvertęs betkokią novelę iš anglų 
kalbos Į lietuvių kalbą.

4. Palyginęs lietuvių menininkų, 
muzikų, rašytojų ar kt. kūrybą su 
gyvenamo krašto kultūrinėmis ap
raiškomis (pvz. tapyba, skulptūra, 
foto menas, filmai, architektūra, 

1970-72 m.m. ŠA lietuvių pir
menybes. Plaukime pasižymėjo 
J. Giedraitis kaip buv. Kanados 
jaunių meisteris. Pagarsėjo ir 
mūsų krepšininkai, žaisdami ne 
tik ŠA lietuvių žaidynėse, Ka
nados pirmenybėse, bet ir CYO 
lygoje, kur laimėjo pirmąsias 
vietas.

Kaip ir žmogaus gyvenime, 
taip ir organizacijoj būna links
mų ir liūdnų valandų. Pergyve
no krizę ir HLSK Kovas, kai iš 
jo eilių pasitraukė “veteranai” 
sportininkai, o prieauglio — at
žalyno beveik nebuvo. Tačiau 
šiandieną, kai Kovo gretose yra 
beveik 150 gražiausio Hamilto
no jaunimo, sporto klubas Ko
vas su viltimi žiūri į ateitį. Ir 
pilnai suprantama, nes, remia
mas “Talkos”, mons. J. Tada- 
rausko, visų Hamiltono organi
zacijų ir visos kolonijos, Kovas 
jaučia stiprią atramą. Kartu su 
visais tautiečiais jis siekia lie
tuvybės išlaikymo ir laisvos Lie
tuvos.

Savo sukaktį HLSK Kovas at
žymės balandžio 20-21 d.d. žai
dynėm, oficialia dalimi, banke
tu, pamaldomis (sekmadienį) ir 
baigminiais susitikimais. Daly
vaus daug sportuojančio jauni
mo iš kitų miestų. Tad malonu 
būtų, kad ir hamiltoniečiai, kaip 
ir visuomet, klubo sukaktyje 
gausiai dalyvautų ir nors trum
pam persikeltų į gražias Lietu
vos nepriklausomybės laikų 
sportines dienas.

5. Parašęs laisvą rašinį, kurio tema 
liestų lietuvių gyvenimą, kūrybą 
ar pan.
Rašiniai turi būti tarp 1,000 

ir 1,500 žodžių ilgio.
Temų tikslas: kelrodis rengė

jams ir dėstytojams, parodantis 
su kokio lygio asmenimis bus 
dirbama, ir įrodymas, kad užsi
registravęs angažuojasi rimtam 
darbui. Lituanistinė savaitė yra 
rengiama tam jaunimui, kuris 
parodo norą tobulintis lietuvių 
kalboje bei lituanistikoje, o ne 
tik tam jaunimui, kuris yra stip
rus lietuvių kalboje ir lituanisti
koje.

b. Provizorinė darbotvarkė:
7.00 v. r. — keltis
7.30 v. r. — pusryčiai
8.30 v. r. — I pamoka
9.30 v. r. — II pamoka

10.30 v. r. — III pamoka
11.30 v. r. — IV pamoka
12.15 v. p. p. — pietūs
3.00 v. p. p. — V pamoka
4.00 v. p. p. — VI pamoka
4.15 v. p. p. — laisvos studijos
6.30 v. v. — vakarienė
7.15 v. v. — laisvos studijos
9.30 v. v. — laisvas vakaras arba 

vakarinė programa.
Pamokų ilgis — 45 min. Tarp 

pamokų bus 15 min. pertrauka. 
Darbotvarkė bus keičiama pagal 
reikalą.

c. Registracija pretęsiama iki 
iki gegužės 1 d. Registruotis pra
šoma PLJS Ryšių Centro adre
su. Jei kiltų kokių klausimų ar 
siūlymų, prašoma rašyti ar 
skambinti:
PLJS Ryšių Centras, 
2423 West Marquette Road, 
Chicago, Ill. 60629, USA. 
Tel. 312-737-3300.

DLK GEDIMINO DELHI ŠAULIŲ 
KUOPOS metinis susirinkimas įvyko 
kovo 10 d. Stasio ir Reginos Berži
nių ūkyje, Vienna, Ont. Pagerbus žu
vusius už Lietuvos laisvę, kuopos pir
mininkas pasiūlė susirinkimui išsi
rinkti susirinkimo pirmininką ir sek
retorių. Susirinkimas pavedė pirmi
ninkauti kuopos pirm. Stepui Jaku- 
bickui, sekretoriauti — Juozui Rim
kui. Išklausę pranešimų — kuopos 
pirmininko, iždininko ir kontrolės 
komisijos, nariai pasidžiaugė valdy
bos veikla ir sekantiem dvejiem me
tam perrinko tą pačią valdybą: Stp. 
Jakubickas — pirm., G. Rugienis — 
pavad., A. Rudokas — ižd., J. Rim
kus — sekr., J. Žiogienė — narė. 
Susirinkimas iš kuopos iždo pasky
rė Tautos Fondui $50. šauliai Sil
vestras ir Elena Jokubiliai per kuo
pos pirmininką paaukojo Lietuvių 
Fondui po $200, padidindami įnašą

LONDON, Ont.
REMDAMIESI KLB KRAŠTO TA

RYBOS rinkimų taisyklių §19 ir 
§14, skelbiame Londono apylinkės 
kandidatų į KLB krašto tarybą sąra
šą: Bersėnas, Juozas, Butkus, Jonas, 
Chainauskas, Miras, Daniliūnienė, 
Irena, Eimantas, Leonardas, Keraitė, 
Lydija, Petrašiūnas, Andrius, Pet
rauskienė, Gražina, Pocius, Alfon
sas E. Mūsų apylinkei reikia išrink
ti 4 atstovus; už tiek ar mažiau ga
lima ir balsuoti. Negalima balsuoti 
daugiau kaip už keturis. Balsavimas 
įvyks Šiluvos Marijos parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E., balandžio 
28, sekmadienį, nuo 9.30 v.r. ligi 5 
v. p.p. Kviečiame visus tinkamai at
stovauti Londonui ir taip gausiai da
lyvauti balsavime, kaip praėjusiuose 
rinkimuose. Rinkimų Komisija

PRIEŠVELYKINĮ SUSIKAUPIMĄ 
vedė kun. dr. Pr. Gaida, “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius, palikdamas 
londoniečiams gilių minčių, skati
nančių susimąstyti. Jis pasirinko pa
čius sunkiausius klausimus ir į juos 
atsakė vykusiais pavyzdžiais. Ypač 
gražus ir vispusiškai vykęs buvo gai
lestingojo samarijiečio pavyzdys, įro
dęs, kad žmogui neužtenka nieko 
blogo nedaryti, bet kad reikia ir 
ką nors gero iš savo pusės įnešti į 
pasaulį. Gražiai atsakytas ir tautinės 
srities klausimas, neretai keliamas 
mūsų jaunimo, būtent, ką duoda lie
tuvybė, ir visa eilė panašių klausi
mų. Londoniečiai yra dėkingi už jų 
mažos apylinkės aplankymą ir gra
žias čia paliktas mintis. D. E.

V A N C O U
RINKIMAI I KLB KRAŠTO TA

RYBĄ bus balandžio 28 d. Balsavi
mo būstinė: 5128 Ruby St., Vancou
ver B.C. Balsuoti gali visi Br. Ko
lumbijos patriotinės visuomenės tau
tiečiai. Rinkiminų komisiją sudaro: 
pirm. E. Girdauskas, E. Gumbelienė, 
B. Radzevičius. Komisijos adresas: 
1145 W. 7th Ave., Vancouver, B.C. 
Tel. 731-6440.

A. A. ALEKSAS IVANAUSKAS 
mirė kovo 24 d. Buvo susipratęs lie
tuvis. Paliko liūdinčią žmoną ir dvi 
dukras — Marytę ir Ritą.

DABARTINĖS APYLINKĖS VAL
DYBOS adresas: E. Gumbelis, 5128 
Ruby St., Vancouver, B. C. V5R 
4K3.

Sudbury, Ontario
SUSIRINKIMAS, žvejų ir medžio

tojų klubo “Geležinis Vilkas” valdy
ba balandžio 20 d., 7 v.v., Interna
tional Hotel, 201 Kathleen St. W. 
(pobūvių salėje) šaukia visuotinį 
metinį narių susirinkimą bei pobū
vį. Pradžioje bus trumpas praneši
mas, aptarti einamieji reikalai, įteik
tos taurės. Po to — bendra vaka
rienė, šokiai, loterija. Veiks baras. 
Klubo dešimtmečio proga valdyba 
kviečia ne tik narius su svečiais, bet 
ir visus Sudburio apylinkės lietu
vius pobūvyje gausiai dalyvauti bei 
linksmai praleisti vakarą. Valdyba

WINNIPEG, MAN.
MARIJA IR JONAS MALAŠAUS- 

KAI kovo 30 d. Lietuvių Klubo sa

h** Linksmu
Velykų švenčiu!

LINKI VISIEMS KLIENTAMS

IR DRAUGAMS —

Vadovybė ir personalas

1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotj) • 
Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramaleo City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper 
Paradise) • |r jiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London • 
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa • 
1040 Princess St, Kingston •

iki $1000. Šauliai Jokubiliai, įteikda
mi $400, skatino, kad lietuviai, ypač 
šauliai, daugiau remtų Lietuvių Fon
dą, nes tai atitinka šaulių šūkį — 
viskas nepriklausomai Lietuvai! Su
sirinkimas baigtas tautos himnu.

Po susirinkimo šeimininkai Berži
niai visus dalyvius, kurių buvo apie 
40, pavaišino skania vakariene, ku
rios metu šauliai atliko ir meninę 
programą. J. Rimkus padainavo so
lo keletą liaudies dainelių, o J. Žio
gienė padeklamavo humoristinių ei
lėraščių. šauliai Beržiniai yra taba
ko ūkininkai, turi du sūnus ir dvi 
dukras. Vyresnis sūnus mokosi la
kūnu ir jau savarankiškai skraido. 
Duktė Laima studijuoja kalbas ir 
groja akordeonu. Jaunesnieji Pranas 
ir Audra mokosi pradinėje ir li
tuanistinėje mokykloje. Visi gražiai 
lietuviškai kalba ir vasaros metu tal
kina tėvams ūkio darbuose. S. J.

LANGTON, Ont.
PAGERBTAS JONAS DAMB

RAUSKAS. Kovo 30 d. į dideles 
Langton pokylių patalpas susirinko 
apie 80 tautiečių pagerbti J. Damb
rausko 70 m. amžiaus sukakties pro
ga. Netrukus atvyko ir pats sukaktu
vininkas, lydimas žmonos, jauniausio 
sūnaus ir poros kitataučių, būsimų 
giminių po jauniausio sūnaus vestu
vių. Pasirodo, sukaktuvininkas tos 
staigmenos nežinojo iki paskutinės 
minutės. Jis buvo kviestas vakarie
nei kitoje vietoje, bet vairuotojas 
sustojo prie salės, kur jau laukė su
sirinkę tautiečiai. Pastarieji išsirikia
vo pusračiu ir pasitiko p. Dambraus
kus plojimu. Susėdus svežiams prie 
stalų, jauniausias sūnus pasakė kal
bą angliškai ir pakvietė vieną pensi
ninką vadovauti pokyliui. Vedėjas 
savo kalboje nušvietė J. Dambrausko 
gyvenimo kelią, pabrėžė jo teikiamą 
nuolatinę paramą lietuviškajai spau
dai ir aplamai veiklai. Pasak jo, tai 
esąs pavyzdingas žemaitis. Klebonas 
kun. dr. J. Gutauskas, pokylio vedė
jo pakviestas, sukalbėjo maldą, po 
kurios sukaktuvininkui sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Vėliau jį sveikino 
sūnus — Kanados policijos pareigū
nas, sūnaus draugas (taip pat poli
cijos pareigūnas), kun. dr. J. Gu
tauskas, duktė A. Ulbinienė, J. Gri
gas, p. Čeponkus ir kt. Po pokylio 
svečiai nuvyko į erdvius sukaktuvi
ninko namus, kur ir užbaigė jo pa
gerbimą. Buvęs

V E R, B. C.
ATVYKSTA GARSUSIS TEAT

RAS “Aukuras” iš Hamiltono. Jo 
spektaklis įvyks balandžio 19, penk
tadienį, 7 v.v., didžiojoje katedros 
salėje, 650 Richard St., Vancouver, 
B.C. Programoje: ištraukos iš Jus
tino Marcinkevičiaus dramos “Min
daugas”, J. Griniaus “Gulbės gies
mės”, rinktinių lietuvių poetų kū
rinių deklamacijos ir smagi komedi
ja “Šiapus uždangos”. Programa už
truks apie 3 valandas. Po to — susi
pažinimas su svečiais, vakarienė, bu
fetas, šokiai. Bilietai — $6, studen
tams — $3, vaikams iki 12 m. — 
nemokami. Vakarienė — visiems 
nemokama. Visi tautiečiai kviečiami 
dalyvauti. Dalis programos bus ir 
anglų kalba. Be to, bus ir loterija. K.

lėje labai gražiai atšventė savo 25 
metų vedybinę sukaktį. Balių suor
ganizavo jų abiejų sūnūs — Bronius 
ir Margis. Jiems padėjo M. Mala- 
šauskienės sesutė Hilda. Svečių bu
vo apie 100. Dalyvavo vietos klebo
nas kun. J. Bertašius, kuris perskai
tė invokaciją prie stalo. Sukaktuvi
ninkai gavo labai daug gražių dova
nų, sveikinimų ir gėlių iš vietinių ir 
iš Vokietijoj gyvenančių draugų bei 
giminių. Kor.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 •
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>., yra ir su trumpa informacija ir 
Nuotr. M. Pranevičiaus

Tarptautiniame pašto ženklų albume, išleistame 
kaikuriais pašto ženklais

ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS

Of AfcMS

— Brazilijos LB taryba 1974 — 
1976 m. buvo išrinkta 645 balsuoto
jų kovo 17. Trečiosios tarybos rinki
muose 1972 m. tebuvo 489 balsuoto
jai. Į 15-kos asmenų vienetą išrinkti 
devyni nariai. Pareigomis pasiskirs
tyta kovo 21: tarybos pirm. Arūnas 
Steponaitis, vicepirm. kun. A. Sau- 
laitis, sekr. Alf. D. Petraitis; valdy
bos pirm. Algirdas Sliesoraitis, vice
pirm. G. Bačelis, sekretoriai — kun. 
Pr. Gavėnas ir G. Žarkauskaitė, ižd. 
P. Bareišis, narės — S. Lukoševičie
nė ir A. Valavičienė. Revizijos ko- 
misijon išrinkti K. Bacevičius, V. 
Kutka, St. Jurevičius. Balsavo lie
tuviai iš 18 miestų.

— Ketvirtoji III PLJK studijų 
diena įvyko Suarao pajūryje kovo 
24. Dalyvavo 36 jaunuoliai, pasiskirs
tę studijinėmis grupėmis. J. Valavi
čienė apibūdino JK darbus ir tiks
lus, J. Lukoševičius — komisjų dar
bo sritis.

— Kun. Juozas Šeškevičius beveik 
visą kovo mėnesį praleido kelionėje 
po Amazonijos sritį, Manaus mieste 
aplankydamas ir kun. K. Bėkštą, 
SDB, žymų indėnų antropologą.

— Garsiajame Joelma pastato gais
re š. m. pradžioje buvo sužeistos dvi 
lietuvaitės. Viena vos nepateko į 188 
žuvusių sąrašą, nes kai krito iš 18 
augšto, ją ties 14-tu augštu pagavo 
ugniagesiai.

— Naujojo prezidento inaugura
cijoje kovo 15 sovietų ambasado
rių Žukov įteikė prez. Ernesto Gei- 
sel žmonai gintarinius karolius. Jai 
buvo lietuvių parašyta, kad tie karo
liai ne iš Rusijos, o iš Lietuvos.

— Kun. H. Šulco atgaivinto skau
tų vieneto penki nariai kuvo 30 davė 
skauto ir skautės įžodį Sao Paulo 
jaunimo namuose. Dalyvavo ir Brazi
lijos skautų grupė.

— BLB literatūros būrelis savo 
mėnesiniame pobūvyje kovo mėnesį 
priėmė sumanymą sudaryti keliau
jančias grupeles, kurios tolimesnėse 

apylinkėse suburtų lietuvius ir pa
skaitytų literatūros ištraukas, rody
tų skaidres ir filmus, pakalbėtų apie 
lietuvių gyvenimą išeivijoje, platin
tų knygas, plokšteles.

— Metiniai šv. Juozapo atlaidai 
Vila Zelinoje buvo itin iškilmingi. 
Prieš Mišias procesijoje dalyvavo 
Vyrų brolija, Maldos apaštalavimas, 
tautiniais drabužiais pasipuošęs jau
nimas. Aukojimo procesijos metu 
atneštos ir šeimininkių dovanos, skir
tos tos dienos vaišėms.

— Ketvirtoji metinė baltiečių pa
roda Sao Paule įvyks Roosevelt aikš
tėje liepos 19—28.

— “Nemuno” tautinių šokių gru
pės dalis balandžio 7 pasirodė por
tugalų televizijos programoje “Ilge
sio burlaivis”.

— Liet. Kat. Bendruomenės vi
suotinis susirinkimas įvyko kovo 31. 
Valdybos rinkimai įvyks rugsėjo mė
nesį.

— Torontiškės Nijolė Matusevičiū
tė ir Jadvyga Pivoraitė kovo vidu
ryje lankėsi Sao Paule, o paskui iš
vyko į Brazilijos šiaurės rytų isto
rines vietas. Kor.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 •

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBER1S. 
ATLIEKA [VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-IYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

100

100
100

100
200
50
10
25

800
500
500

$

FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

550. P. J., Sault Ste. Marie
595. P. Jaunųjų Ūkininkų

Ratelis
596. Čepas, Stasys, Toronto
597. Balaišienės-Semėnaitės,

Onos, Sibire nukankintos 
atm. įnašą davė sūnus 
Balys, gyv. Windsore

598. Sv. Jono Pašalpinė Dr-ja 
Dr. O. Mironaitė, Chicago 
St. Sešelgis, Hamilton 
Kun. L. Januška, Hamiltpn

Įnašus papildė:
191. Montvilas, Vyt., Toronto 

iki
430. Jokubilius, S„ Delhi iki
431. Jokubilienė, E., Delhi iki 

21. Liaukus, Ant., Hamilton iki 1000 
508. Paškauskas, Petras,

Lambeth iki 200
23. KLB Otavos apylinkė iki 1600
Jonas Kalainis, gyv. St. Cathari

nes, lietuvių Fondui perleido Ha
miltono lietuvių Namų Akc. b-vės 
vieną šėrą.

Keliais atvejais esame prašę na
rius atsiųsti Lietuvių Fondo doku
mentiniam albumui savo nuotrauką, 
o su ja ir trumpą gyvenimo apra
šymą, nurodant gimimo datą, kilimo 
vietą ir kitus būdingesnius gyvenimo 
įvykius. Jei kas to dar nėra padaręs, 
prašome neuždelsti, nes juo toliau, 
juo sunkiau bus tai padaryti. Mūsų 
tikslas ne tik pagerbti, bet ir įam
žinti tuos, kurie čia gyvendami rūpi
nosi lietuvybės ugdymu, o kartu ir 
tikėjo Lietuvos prisikėlimu laisvam 
gyvenimui.

Taip pat, jei kurie yra pakeitę gy
venamas vietas, prašome pranešti 
savo naujus adresus. Siųsti sekr. K. 
Lukošiui, 28 The Palisades, Toronto, 
Ont., M6S 2W8.

K. L. FONDO VALDYBA

(Atkelta iš 3-čio psl.)
— Kokie santykiai turėtų nu

sistovėti ateityje tarp dvasiškio 
ir pasauliškio?

— Į šį klausimą mėginčiau at
sakyti, primindamas popiežiaus 
Bonifaco VIII bulę “Unam 
sanctam” (1302), kurioje jis tei
gė, esą Bažnyčiai priklauso abu 
kardai — dvasinis ir pasaulinis. 
Ši bulė jau ir tuo metu nebuvo 
priimta, nekalbant apie vėles
nius amžius; nepriimta todėl, 
kad serga dviem silpnybėm: a). 
Bažnyčios galiai reikšti ji ren
kasi ‘kardą’ kaip prasmenį, tuo 
nukreipdama šią galią ne tiek 
kūrybos, kiek griovybos linkme: 
kardu negalima nieko sukurti, 
bet galima daug sugriauti; b), 
ji supranta Bažnyčią tik dvasiš
kių arba klero prasme ir todėl 
skelbia, kad pasaulinis ‘kardas’ 
taip pat turįs būti naudojamas 
pagal dvasiškio nurodymus. Ki
taip tariant, abu ‘kardai’ yra su
dedami į vienas rankas, būtent: 
dvasiškio. Pasauliškis čia virs
ta, ano meto žodžiais kalbant, 
dvasiškio baudžiauninku: jis 
pluša, tačiau taip, kaip dvasiškis 
jam įsakinėja. Tai gryno kleri
kalizmo proverža bei viršūnė, 
pažadinusi vėliau nevieną di
džiai skaudų ne tik politinį, bet 
ir socialinį, ir mokslinį, ir filo
sofinį Bažnyčios sankirtį su pa
sauliu, kadangi visų šių sričių 
‘kardo’ pasauliškis kaip tik ne
norėjo patikėti dvasiškiui. Bo
nifacas VIII nubrėžė tokį san
tykį tarp dvasiškio ir pasauliš
kio, kokio neturėtų būti.

Tačiau ar negalima šios bulės 
silpnybių pašalinti? Ar negali
ma užuot ‘kardas’ sakyti ‘švytu
rys’ kaip kūrybos prasmuo? Ar 
negalima Bažnyčios suprasti 
kaip esminės vienybės tarp dva
siškio ir pasauliškio? Ir štai, ši
taip aną pragarsėjusią bulę pa
taisius, pagrindinis jos teiginys 
“Bažnyčiai priklauso” staiga 
virsta gaire mūsajam klausimui 
spręsti: Bažnyčiai priklauso abu 
švyturiai: dvasinis ir pasaulinis; 
pirmąjį savo rankose laiko dva
siškis, antrąjį—pasauliškis. Baž
nyčia nėra vienarankė, bet dvi
rankė. Todėl ir anų kūrybos 
švyturių nešimas istorijos ei
goje priklauso ne vienai dvasiš
kio rankai, bet ir pasauliškio. 
Jų abiejų tikslas yra tas pats: 
pasaulio pašventimas, palen
kiant jį Kristui kaip Galvai. 
Tačiau kiekviena Bažnyčios ran
ka vykdo šį pašventimą kitaip: 
dvasiškis specifiškai bažnytinė
mis tarnybomis, pasauliškis spe
cifiškai pasaulinėmis tarnybo
mis. Jos abejos turi savą dėsnin
gumą ir todėl autonomiją. Ta
čiau jos abejos yra susietos ta 
pačia tiesa, tuo pačiu gėriu ir 
tuo pačiu grožiu kaip Viešpaties 
kūrybos pradmeniu. Jos išsiski
ria istoriškai, tačiau niekados 
ne ontologiškai. Bažnyčia, būda
ma visuma, apima jas abi ir vyk
do jas laiko tėkmėje, “iki visi 
pasieksime tikėjimo ir Dievo 
Sūnaus pažinimo vienybę, pilną 
žmogaus subrendimą, Kristaus 
pilnybės amžiaus saiką” (Efez 
4,13).

Jei dabar mėgintume šią pa
taisą išplėsti dvasiškio ir pasau
liškio santykių kasdienai, gale-

Altorius ar varstotas?
tume, atrodo, padaryti tokių iš
vadų:

a. Dvasiškis kaip Bažnyčios 
hierarchijos išraiška skelbia 
Evangeliją, kuri yra bendras 
pagrindas bei įpareigojimas 
abiem ‘švyturiam’: nuo Evange
lijos niekas nėra laisvas; Evan
geliją betgi autentiškai bei ne
klaidingai skelbia tiktai dvasiš
kis; čia jis pirmauja ryšium su 
pasauliškiu.

b. Pasauliškis nusilenkia 
Evangelijai (ne dvasiškiui, nes 
šis kalba ne iš savęs!) ir, jos ap
šviestas, eina pasaulines tarny
bas pagal jų pačių dėsningumą, 
būdamas nepriklausomas nuo 
dvasiškio nurodymų, kuriems 
jis čia yra nekompetentingas: 
klero monarchija Bažnyčioje 
yra didžiulis klystkelis.

c. Dvasiškis, tos pačios Evan
gelijos vedamas bei įkvėptas, 
vykdo bažnytines tarnybas ne
priklausomai nuo pasauliškio 
įgeidžių, kurie čia neturi jokios 
sprendžiamosios galios: pasau- 
liškių demokratija Bažnyčioje 
yra toks pat didžiulis klystkelis.

d. Dvasiškis ir pasauliškis su
sieina draugėn kaip pagalbinin
kai abiejų rūšių tarnyboms: dva
siškiai pagelbsti pasauliškiams 
jų veikloje prie varstoto tuo, 
kad juos stiprina morališkai; pa- 
sauliškiai pagelbsti dvasiškiams 
jų veikloje prie altoriaus tuo, 
kad juos pavaduoja ten, kur 
juos dvasiškis kaip hierarchas 
pasikviečia; abipusio pasigelbė-

KANDIDATAI Į JAUNIMO TARYBĄ
Kandidatų sąrašai į Kanados 

lietuvių jaunimo tarybą yra 
gauti iš keturiolikos apylinkių. 
Nėra gauta žinių iš Montrealio, 
Vankuverio ir Edmontono.

Sekančiose apylinkėse akla
macijos būdu laikomi išrinktais 
šie asmenys: Winnipege — Niio- 
lė žiminskaitė, Sault Ste. Ma
rie — Danutė Poderys, Otavoje 
— Ladas Giriūnas, Sudbury — 
Aldona Kručaitė ir Magdutė 
Stepšytė, Rodney — Gražina Ig- 
naitytė, St. Catharines — Jūra
tė Zubrickaitė, Windsore—Pau
lius Kuras, Hamiltone — Kristi
na Giedrimaitė, Marius Gudins- 
kas, Kristina Parėštytė, Kęstu
tis šeštokas ir Rūta Šiulytė. 
Kandidatų nepavyko surasti 
Thunder Bay, Deslhi, Wellande 
ir Kalgario apylinkėse.

Rinkimai bus vykdomi Toron-

Paaiškėjo Amerikos riaušių paslaptis
Visi prisimename degančią 

Ameriką L. B. Johnson prezi
dentavimo pabaigoj. Degė mies
tai. Studentai daužė milijoninės 
vertės skaitytuvus ir laboratori
jas, reikalingas jų pačių studi
joms. Eilinis amerikietis kraipė 
galvą, jieškodamas atsakymo, 
kas su Amerika atsitiko. Atsa
kymo nerado, nes nesugebėjo 
ar nenorėjo matyti pasaulinių 
įvykių. O tiems, kurie matė ir 
Ameriką perspėjo, nebuvo no
rima tikėti. Bet nusikaltimo fak
tų negalima paslėpti. Istorija 
juos anksčiau ar vėliau atiden
gia. Taip neseniai paaiškėjo ir 
Amerikos degintojų užnugaris. 
Kaip skelbia dienraštis “The To- 

jimo principas yra tikrasis Baž
nyčios kelias jos istorijoje, nes 
jis atsiremia į daugybę ir sykiu 
kuria vienybę, kas kaip tik ati
tinka Bažnyčios dievažmogišką- 
ją prigimtį: daugingą ir vienin
gą kartu.

Praktinis šių santykių pavi
dalas, be abejonės, priklauso 
nuo laiko, šalies, papročių po
būdžio. Jokio recepto čia nuro
dyti negalima. O jeigu visdėlto 
jieškotume pavyzdžio, kur ir ka
da santykiai tarp dvasiškio ir pa
sauliškio yra buvę šilčiausi, 
ašen, nė kiek neabejodamas, nu- 
rodyčiau į Kat. Akciją Lietuvo
je, ypatingai į ateitininkiją, ku
rioje anas pasigelbėjimo princi
pas buvo labai ryškus. Žinoma, 
ir čia pasitaikydavo nesklandu
mų, trynimos! ir net įtampos. 
Tačiau ar jos nepasitaikė ir šv. 
Povilo santykiuose su šv. Petru 
(plg. Gal 2,11-14)? Tačiau ne šie 
vienkartiniai nesklandumai san
tykius gadina bei nuodija, o 
nuolatinis viršenybės jausmas: 
dvasiškio viršenybės, išreikštas 
minėtoje popiežiaus Bonifaco 
bulėje; pasauliškio viršenybės, 
išeinąs aikštėn dabartyje neža
bota pasauliškiu kritika ir ne
kartą net jų įžūlumu. Nei men- 
kavertybė, nei akiplėšybė nepri
valo žymėti dvasiškio ar pasau
liškio, o nuoširdus atvirumas 
vienas kitam. Kai šitokia nuotai
ka valdys vieno ir kito dvasią, 
tuomet gražūs kasdienos santy
kiai susikurs savaime. (B. d.) 

to ir Londono apylinkėse. Kan
didatai į jaunimo tarybą šiose 
apylinkėse yra sekantys: Toron
to — Angelė Abromaitytė, Ra
mutė Birgelytė, Rasa Bukšai- 
tytė, Vida Bumbulytė, Rūta če- 
paitytė, Algis Čepas, Andrius 
Gaputis, Dainora Juozapavičiū
tė, Gabija Juozapavičiūtė, Al
inis Kuolas, Algis Puteris, Ro
mas Puteris, Silvija Šarkutė, Ra
munė Stravinskaitė ir Vida Vai
tiekūnaitė (renkama 10); Lon
dono — Marius Chainauskas, 
Saulius Dragūnevičius, Nijolė 
Gverzdytė, Algis Jucys, Linas 
Kairys, Lydija Keraitė ir Jurgis 
Valaitis (renkama 3).

Primename, kad rinkimai bus 
š. m. balandžio 28, sekmadienį. 
Balsuoti gali visas jaunimas nuo 
18 iki 30 metų amžiaus.

KLB Vyr. Rinkimų Komisija 

ronto Sun” vasario 18 d., tą už
nugarį atidengė į Vakarus pa
bėgęs Dimitri Simes, buvęs so
vietų globojamos “International 
Union of Students” — IUS sek
retorius ir antrasis Maskvos 
komsomolo sekretorius. (Žiūr. 
L. J. Zink, “How One Red Tip
toed West”). Pasak jo, 1969- 
1971 m. marksistinės orientaci
jos Amerikos “Students for De
mocratic Society” — SDS gavo 
iš IUS net 19 milijonų dolerių 
riaušėms kelti. Pinigai iš ana
pus geležinės uždangos buvo

Af A

TOMUI UŽUPIUI

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau. 
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.50 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 9 8 2 - 1 53 0
Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

‘‘ŽIGULIS’’ VAZ 2101 $3388.50
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3887.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3737.50
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3438.50
“MOSKVICIUS’
408 IE $3162.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3588.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $3850.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2168.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

siunčiami per sovietinio bloko 
valstybių prekybos misijas arba 
per JAV komunistų partiją. Ne
nuostabu, rašo laikraštis, kad 
SDS buvo aršiausi visokių de
monstracijų ir riaušių organiza
toriai, bet nuostabu, kad didžio
ji spauda ir televizija nepaskel
bė to išdavimo stambiomis rai
dėmis, kaip mielai skelbia viso
kius anai pusei naudingus fak
tus. A.

Raudonos dėmės baltam sniege
šios novelės autorė yra neseniai 

atvykusi iš okupuotos Lietuvos ir gy
vena laisvoje šalyje. Ji šioje nove
lėje pavaizduoja dabarties lietuvių 
nuotaikas sovietų okupuotame kraš
te. Vaizduojamąjį epizodą ji pati yra 
pergyvenusi ir todėl taip reljefiškai 
pasakoja. RED.

Juodos, tiesiog begėdiškai 
juodos, medžių šakos su kur-ne- 
kur įspraustais gremėzdiškais 
triukšmingų varnų lizdais, pil
kas Žaliakalnio gatvių asfaltas 
dvelkė kasdienybe, nuoboduliu. 
Norėjosi grįžti namo, nusimesti 
išeiginę suknutę ir, įsijungus te
levizorių, žiūrėti tokią pat kas
dienišką, nuobodžią programą.

Naujųjų Metų išvakarės, o 
jau savaitė laiko, kai neiškri
to nė kruopelės sniego, dangus 
lyg užrakintas. Ir taip ilgai lauk
tas vakaras prarado visą savo 
žavesį. Net vidury aikštės pasta
tyta didžiulė padabinta eglė, at
rodo, gūžėsi, tarytum jausdama, 
kad negali sušvytėti visu savo 
grožiu tamsiame, akmeniniame, 
fone.

Ėjome tylėdami, be tos paki
lios naujametinės nuotaikos, kai 
trumpam užmirštami visi nema
lonumai, vargai ir pykčiai, kai 
visa aplink taip miela ir gražu, 
ir giliai širdyje gimsta viltis: “O 
gal ateinantys metai bus tie tik
rieji, kurie pagaliau atneš tai, 
ko aš trokštu? Gal..

Gėdinomės prisipažinti vienas 
kitam, kad mūsų nuotaikai tiek 
daug įtakos turi niūri, be gyvy
bės gamta, bet tai buvo tiesa. 
Nežiūrint beprotiškų civilizaci
jos tempų, žemės vaikai stipriai 
prisitvirtinę virkštele prie savo 
gimdytojos — gamtos. Ir sunku, 
a, kaip sunku nutraukti tą iš 
pažiūros tokį trapų ryšį. Ir tik

D. KAUNIETYTĖ
dėl to amžino, kaip žmogus, ry
šio staiga sukrykščia iš nenusa
komo džiaugsmo kūdikis, išvy
dęs spindinčios vaivorykštės lan
ką smulkučio vasaros lietaus vo
ratinklyje. Ir tik dėl to amžino, 
kaip pati gamta, ryšio suspau
džia žmogaus širdį begalinis il
gesys, palydint žvilgsniu tols
tančius verkiančiu rudeniniu 
dangumi gervių trikampius.

Kai ėjome pro Karo muzėjaus 
sodelį, bokšto laikrodis atskai
čiavo 10 dūžių. Ir staiga, lyg 
išgirdusios mūsų nuliūdusių sie
lų šauksmą, iš dangaus pabiro 
didžiulės, purios snaigės. Jos 
krito ir krito ant medžių, ant 
apleistų sodelio suoliukų, ant že
mės, ant mūsų pečių ... Ir per 
kelias minutes viskas aplink at
gijo, sužibo, sutviskėjo nepakar
tojamu baltutėlio, šviežutėlio 
sniego spindesiu. Iš juodų, gum
buotų pabaisų medžiai pasidarė 
fantastiškais "sidabriniais žibin
tais, žemė tapo tokia akinančiai 
balta, tokia nuostabi savo nekal
tybe, kad bijojome sutrypti ją 
kojomis. Buvo kažkas stebuklin
go tame pasikeitime. O snaigės 
vis krito ir krito, atrodė, nebus 
galo tai puošniai naujametinei 
dangaus dovanai.

Staiga gilią apatiją pakeitė 
kažkoks pašėlęs, nesuvaldomas 
džiaugsmas; lyg išsipildė visos 
svajonės ir pasiektas laimės ži
burys; lyg tos nekaltos, žmo
gaus rankų nepaliestos, snaigės 
savo puriais, lengvais kūneliais 
uždengė visa, kas buvo bloga, 
kas kankino mus tuose, nueinan
čiuose, metuose, palaidojo ne
grįžtamai. Svaigino nuojauta, 
kad turi kažkas ateiti naujo, bal
to ir tyro, kaip žemės nepasie

kusi snaigė. Juokas be jokios 
priežasties, nuvokiamos laimės 
juokas veržėsi iš krūtinės. Jau
tėmės kaip paukščiai, po ilgos 
nelaisvės pagaliau išleisti į švie
są, į erdvę: pirmas nerangus 
mostas — nutirpusiais sparnais, 
antras — ryžtingesnis, o trečias 
iškelia dūstantį nuo laisvės 
paukštį į svaiginančias augštu- 
mas.

Kokia Tu nuostabi savo pa
slaptinga jėga, o Motina gam
ta! Savo visagale, kartais negai
lestinga, o kartais be galo dos
nia ranka Tu dalini žmonėms 
nerimą, ilgesį, liūdesį, kai liūd
na ir ilgu Tau, ir skandini juos 
laimės ir džiaugsmo jūroje, kai 
Tu pati svaigsti nuo savo grožio, 
nuo savo žydinčios jaunystės.

Gatvė skambėjo nuo mūsų 
džiugių šūksmų ir juoko, mums 
aidu atsiliepė praeiviai kitoje 
gatvės pusėje. Žinojau, kad ir 
jie ką tik pergyveno tas nuosta
bias atgimimo minutes, ir da
bar, labiau negu betkada, mus 
riša tie patys jausmai, tos pačios 
viltys, ta pati beribė meilė mū
sų tėviškei, nuotakos rūbe pasi
tinkančiai ateinančius metus.

Snaigės krito ant įkaitusių 
skruostų, ir buvo nepaprastai 
malonu justi, kaip jos virsta 
skaidriomis šaltomis ašarėlėmis 
ir lėtai rieda veidu žemyn.

Staiga pajutau, kad kažkas 
stipriai stumtelėjo mane į šoną, 
suskaudo koją, sutrenktą į gat
vės akmenis.

— Postoronites, litovskije 
svinji! (Pasitraukite, lietuviškos 
kiaulės!).

Smogė į širdį šiurkščiu balsu 
ištarti žodžiai. Juos palydėjo 
kvailas falcetinis juokas, pri
klausantis nedidelei storokai ru

sei, įsitvėrusiai karininko ran
kovės. Už jų nugaros matėsi dar 
du kariškiai. Supratau, kad vie
nas jų ir ištarė tą šlykščią fra
zę. Buvau taip pritrenkta, kad 
keletą sekundžių stovėjau kaip 
sustingusi ir žiūrėjau į grupę, 
kuri mano aptemusiose akyse 
atrodė ruda dėmė baltame snie
ge.

— Čevo smotriš, prokliataja 
litovka?! (Ko žiūri, prakeikta lie
tuve?!) ... — pasigirdo bjaurus 
keiksmas.

Pajutau, kaip kraujas suplū
do man į galvą: jis, tas girtas 
bernas, kvailom akim ir priplo
ta nosim, jis, kurio batai trypia 
Lietuvos žemę, jis, kuris ryja 
jos sotų derlių, jis keikia tos 
žemės vaikus, įžeidinėja juos jų 
pačių namuose! Ir baisiausia bu
vo tai, jog negalėjome atkeršyti 
už įžeidimą, už teršiamus gim
tus namus. Išgamos karinėm 

“Postoronites, litovskije svinji!” (Pasitraukite, lietuvKkos kiaulės) Hius- 
tracija J. Staškaus

TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis
Didįjį Penktadienį ir Velykų antrąją dieną

DIDĮJĮ PENKTADIENI: atmatos nebus išvežamos; 

normalus išvežimas bus atliktas sekantį antradienį. 
VELYKŲ ANTRĄJĄ DIENĄ: atmatas išveš tose gat

vėse, iš kurių normaliai išvežamos pirmadieniais.

R. M. Bremner
Toronto miesto viešųjų darbų 

priežiūros viršininkas

uniformom žinojo, kas laukia tų, 
kurie palies rusų karininką. Ži
nojome ir mes .. . Niekšai ir bai
liai puola iš pasalų, kai auka ne
turi galimybės atremti smūgio.

Dingo, kaip nebuvęs, mūsų 
džiaugsmas, kurį taip netikėtai 
buvome atradę ir taip puoselė? 
jome. Jį išplėšė savo purvinomis 
rankomis “vyresnieji broliai”, 
jėga ir grasinimais primetę 
mums nekenčiamą “giminystę”. 
Dingo džiaugsmas, liko tik atvi
ra, kraujuojanti, žaizda.

Girgždėjo sniegas po nuei
nančių kojomis, o manęs nepa
liko įkyri mintis, kad tai ne 
sniegas, kad tai dejuoja ir ver
kia pati žemė.

Kodėl jūs sakėte, kad žemė 
buvo balta? Aš gi mačiau ... Aš 
staiga pamačiau ... Tokios di
delės pilkos, rudos dėmės ... 
Daug daug pilkų, rudų dėmių 
baltame sniege ...

%
%
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mirus, jo žmoną VINCENTĄ, sūnus — ARVYDĄ ir 
JONĄ, brolį JUOZĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 

drauge liūdime —

Bronė Bujok'ienė Marija ir Mykolas Januškos

Ona ir Petras Ziminskai
f

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

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 — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529



J! NEPRIPAŽINO KOMPROMISŲ
Atsisveikinant su Juoze Augustaityte-Vaičiūniene 

M. VASILIAUSKIENĖ
Lietuvių tautos moterys yra 

kuklios, nemėgsta garsintis savo 
nuveiktais darbais ir dėlto daug 
kam atrodo, kad iš viso mūsų 
moterys didžiausią lietuvišku
mo vagą išvarė tik vargo mo
kykloje, prie ratelio mokyda- 
mos savo sūnus lietuviškai skai
tyti ir išaugindamos mūsų di
džius vyrus, kaip Kudirką, Basa
navičių, Maironį ir kitus už lais
vę kovotojus. Įsigilinę labiau, 
mes matome, kad šalia vyrų sto
vi nemaža eilė ir garbingų mo
terų, neskaitant mūsų senovės 
legendiniais apsiaustais apgaub
tų didvyrių. Tai Pliaterytė, Že
maitė, Lazdynų Pelėda, Petke- 
vičaitė-Bitė, Čiurlionienė ir ki
tos. Jų tarpe iškyla ir tiesi, iš
kelta galva Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, pasižymėjusi vi
suomeniniame, literatūriniame, 
pedagoginiame ir skautiškame 
darbe.

Juoze Liuda Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė gimė 1895 m. liepos 28 
d. Mažučių kaime, Vilkaviškio 
apskrityje. 1916 m. baigė “Sau
lės” mokytojų seminariją Voro
neže. Sekančiais metais lankė 
kursus Petrapilyje ir Odesoje. 
1919 m. ištekėjo už muziko An
tano Vaičiūno. 1920 m. baigė J. 
Jablonskio lietuvių kalbos kur
sus Kaune ir 1920 — 1938 
m. dėstė Mariampolėje Rygiš
kių Jono gimnazijoje. 1938 — 
1940 buvo perkelta j Kauno gim
nazijas, kur dėstė lietuvių kalbą 
ir kūno kultūrą. Ji viena pirmų
jų pradėjo organizuoti sporto 
šventes. Ji davė pradžią ir tauti
nių šokių atgaivinimui, {vesda
ma juos į sporto švenčių progra
mas. 1915 m. pradėjo rašinėti į 
moksleivių laikraščius. Spausdi
no eilėraščius visuose to meto 
žurnaluose. 1931 m. išleido pir
mąjį eilėraščių rinkinį “Su bal
tu nuometu”. Jos eilėraščiuose 
apstu lyrinio jausmo. Jų forma

SMUIKAS BUVO JO ŠIRDIES DALELĖ
Muziką Juozą St rolių prisimenant

Gyvenimo srovė teka pilna 
įvykių kasdien. Per pastaruo
sius keletą metų mes netekom 
daug Lietuvai nusipelniusių 
žmonių: valstybės vyrų, visuo
menės veikėjų, kariškių, dva
siškių, mokslininkų ir kitokių 
brangių asmenybių^ Šiemet su
ėjo penkeri metai, kai Čikago
je mirė vienas mūsų lietuvių 
kompozitorių, ilgametis pedago
gas ir muzikos mokytojas — 
Juozas Strolia. Kadangi esu bu- 
busi kompozitoriaus mokinė, no
rėčiau paberti mažą žiupsnelį at
siminimų apie velionį, kurį teko 
pažinti 1938-40 m. kaip muzi
ką, pedagogą bei mokytoją.

Juozas Strolia visa širdimi 
mylėjo savo gimtąjį kraštą ir 
jo žmones. Savo meniška sie
la jis Lietuvos žemelei meilę iš
reikšdavo savo sukurtomis dai
nomis bei melodijomis. Ada 
Karveljdė - Dubauskienė, buvusi 
mano kurso kolegė, jautriai ir 
labai teisingai apibūdino savo 
eilėmis mūsų buvusio mokytojo 
asmenį (“Draugas”, 1969 m. ko
vo 7 d.):

Karštai mylėjai gintarinę savo šalį 
Tau šventas žodis buvo Lietuva — 
Širdies melodijų žiedais išdabinai 

jos liūdną veidą, 
Kad amžinai jį būtų dainuojanti, 

gyva.
Į Šiaulių mokytojų seminari

ją buvo suplaukę išminties jieš- 
koti ir ruoštis sunkiai mokyto
jo ar mokytojos profesijai Lie
tuvos krašto sūnūs ir dukros iš 
įvairių mūsų tėvynės kampelių. 
Kiekvienas jų tikėjosi tapti švie
timo žiburiu, anot tų laikų po
sakio, būti “kaimo liktaima”. 
Anais laikais patekti į šią moks
lo įstaigą viena iš sąlygų bei rei
kalavimų buvo gera klausa ir 
balsas. Pati didžioji muzikos 
mokymo našta buvo užkrauta 
ant mokytojo Strolios pečių. Jis, 
dirbdamas toje srityje su mūsų 
“atžalynu”, pasižymėjo ne tik 
kaip geras muzikas, psichologas, 
bet ir kaip geras pedagogas. Jis 
savo muzikos pamokas dėstyda
vo gyvai. įdomiai. Muzikos teo
rija, kurios gimnazijoje nemė
gau, čia, mokytojų seminarijoje 
Šiauliuose, ji man pasidarė ne 
tik nenuobodi, bet dargi įdomi, 
nes velionis mokėjo sausą teori
ją sugyvinti, padaryti Įdomia.

J. Strolia buvo su visais savo 
mokiniais vienodai taktiškas ir 
kiekvienam jų stengdavosi 
įkvėpti pamėgimą bei meilę mu
zikai. Ypač daug sielos jis įdė
davo į smuikavimo pamokas. 
Smuikas buvo jo širdies dalelė. 
Jo rankose šis instrumentas gi
liai raudodavo ar nuotaikingai 
džiūgaudavo, tartum būtų gy
vas. Kiekviename seminarijos 
kurse atsirasdavo apie porą mo
kinių, apdovanotų Dievo muzi
kiniais gabumais. Tuo metu, kai 
daugumas mūsų vos sugebėda
vo™ “pačirpinti” nesudėtingą 
liaudies dainelę, tai gabieji jau 
sklandžiai ir gražiai smuikavo. 
Jie darė nuostabią pažangą tose 
pačiose sąlygose ir aplinkybėse. 
Žinoma, tokie pažangieji buvo 
velionies pasididžiavimas ir tik

— klasikinė. Aplamai, jos kūry
ba yra labai gyva, spalvinga, 
labai žodinga.

Dar Marijampolėje Juoze Vai
čiūnienė pradėjo dirbti su skau
tėmis, įsteigdama pirmąjį tun
tą, bet didžiausią darbą atliko 
1947 — 1949 m. laikotarpyje. 
Būdama vyriausia skautininke, 
subūrė po visą pasaulį išsibars
čiusias skautes į vieną šeimą.

Gaila, kad man ją Lietuvoje 
teko pažinti tik mokytojos - mo
kinės plotmėje ir dėlto pirmas 
įspūdis buvo labai vienašališ
kas. Ji man atrodė šalta, nepri
einama, nepaprastai didelių rei
kalavimų moteris-mokytoja, ku
rios turėjome klausyti be jokio 
“bet” ... Nepamiršiu jos pirmą 
dieną vokiečiams užėmus Kau
ną: gatvėj susitikusi mane apsi
kabino iš džiaugsmo ir verkėme, 
nes iš Lietuvos buvo išvytos ru
siškos hordos. Vokietijoje nete
ko susitikti. Šioje Atlanto pusė
je keletą sykių aplankiau ją Či
kagoje ir juo labiau ją pažinau, 
juo žemiau lenkiau galvą prieš 
jos tvirtumą, jos nepalaužiamą 
dvasią, jos kelio tiesumą. Jos vi
sas gyvenimas buvo — Lietuva. 
Ji nepripažino kompromisų, 
prisitaikymų. Pagal ją, jeigu per 
amžius būtume taikęsi prie są
lygų, prie nustatyto gyvenimo, 
mes nebūtume turėję nei Kudir
kos, nei Basanavičiaus, nei lais
vės kovų savanorių, kurie nesi- 
taikė, bet ėjo prieš to meto gy
venimą ir, būdami tvirto nusi
statymo, laimėjo.

Neišsipildė didžiausia jos sva
jonė — grįžti į laisvą Lietuvą. 
Ji mirė Čikagoje š. m. kovo 1 d. 
Lietuvių tauta neteko didelės as
menybės, nors jos dvasia rašy
tame žodyje ir išreikštose min
tyse visuomet bus gyva mūsų 
tarpe. Tebūnie lengva jai sveti
ma žemelė ...

ras jautrios jo širdies džiaugs
mas.

J. Strolia buvo gabus ir paty
ręs choro vedėjas bei griežtas 
dirigentas. Jis parinkdavo įdo
mius, bet gana sudėtingus kūri
nius. Pasitikėjo savo mokiniais 
ir žinojo, kad jie buvo gera ža
liava, reikalinga tinkamo apdir
bimo. Velionis mėgdavo parink
tas ir chorui pritaikintas dainas 
paįvairinti solo dalimis, kurias 
atlikdavo mūsų gražiabalsės 
merginos. Viena tokių gabiųjų 
lakštingalų šiandieną yra lietu
viams gerai žinoma dainininkė- 
solistė Prudencija Bičkienė, bai
gusi Šiaulių mokytojų semina
riją 1939 m.

Nors velionis buvo meniškos 
sielos, bet į gyvenimą žiūrėjo 
realiai, be jokių iliuzijų. Savo 
mokinius mokėjo suprasti, ne
kartą duodamas jiems nąudin- 
gų, gyvenimiškų patarimų. Liūd
na tik, kad peranksti Juozas 
Strolia išsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Tačiau jo sukurtos dainos bei 
melodijos liks gyvos amžiais, 
primindamos taurųjį autorių.

Aldona Saulė M.

Velykos Lietuvoj
(Autorė neseniai atvykusi iš

Lietuvos)
Dar laukai visur juoduoja, 
Medžių šakos plikos, 
O ateina laukta šventė — 
Džiaugsmingos Velykos.
Anksti rytą atsikėlę,
Skuba į bažnyčią.
Aušta rytas toks malonus, 
Gražiausias kaip tyčia.
O stropieji komjaunuoliai
Po šventorių zuja,
Tikrina, kas eina melstis, 
Gieda Aleliuja.
Kas geresnį darbą turi, 
Švenčių švęst negali. 
Aleliuja širdy skamba 
Ten po visą šalį.
Jau toks paprotys prigijęs 
Per Velykų dieną — 
Palinkėt daugel laimės, 
Sveikinti kiekvieną.
Tų margučių gražumėlis
Ant Velykų stalo!
Tik stipriausią pasirinkę, 
Daužo taip be galo.
Valgo kumpį keptą žąsį,
Geria miežių alų,
Tyliai švenčia jie Velykas 
Be jokių skandalų.
Džiaugsmą temdo, širdį gelia, 
Nevisi savieji. ..
Gal kalėjime, gal Krasnojarske 
Mirė išbadėję.

PRANĖ NARUŠIENĖ

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Jaunieji Toronto muzikos talentai — Eugenijus Krikščiūras ir Kristina Stnmaitytė Nuotr. S. Dabkaus

Dokumentinis veikalas kritiškoje šviesoje
"Sovietų Sąjungos — Vąkietijos agresija prieš Lietuvą"

(TĘSINYS II PRAĖJUSIO NR.)
Pačiame veikalo gale doku

mentuota pagrindinė dogma. Jau 
1919 m. Zinovjevas esą visai at
virai atskleidė jos komunistinę 
versiją (nuo kurios, kaip žino
ma, nacinė nesiskyrė): “Mes ne
turim pasitikėti jokiu popieriaus 
gabalu, kurį pasirašom. Jo tei
kiamu atsikvėpimo laikotarpiu 
mes turim pasinaudoti tam, kad 
sustiprintumėm savo jėgas”. 
Pats Stalinas tą dogmą deklara
vo šitaip: “žodžiai neturi turėti 
jokio ryšio su veiksmais; kokios 
rūšies tokia diplomatija tada bū
tų? Gražūs žodžiai yra tik tam, 
kad užmaskuotų piktus veiks
mus” (p. 487).

Redaktoriui derėjo šias gerai 
įsidėmėtinas citatas veikiau dėti 
veikalo pradžioje, kad skaityto
jas, studijuodamas komunistų ir 
nacių bendradarbiavimo doku
mentus, iš anksto suprastų jų 
tikrą, pačių signatarų jiems tei
kiamą prasmę, kad vengtų po
pierinio pozityvumo spąstų ir 
tokių dokumentų reikšmės ne
pervertintų.

Redaktorius veikalą rašė ir 
redagavo kaip mokslininkas, 
naudodamasis akademinės lais
vės privilegija ir atsakomybe. 
Jis kalba tik savo vardu. Nuo
pelnas jo vieno; už pasirinktą 
veikalo sampratą ir jos trūku
mus jis neskolingas ataskaitos 
niekam kitam. Skaitytojas gali 
jį kritikuoti ir su juo nesutikti, 
bet, respektuodamas redagavi
mo laisvę ir kitokios nuomonės 
toleranciją, jis jo nesmerks.

Visai kitokia padėtis betgi yra 
tų išeivijos lietuvių, kurie, pa
siėmę sunkią naštą laisvu žodžiu 
užsienyje tęsti kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą, kalba ne savo, bet 
lietuvių tautos vardu. Jie atsa
kingi tautai, ne vien tiktai sau.

Štai veikalo dokumentų rin
kinyje atspaustas “Manifestas 
Lietuvos nepriklausomybės 50- 
tųjų metinių proga”, išleistas 
1967. X. 22 Vašingtone ir pasi
rašytas Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos šefo, VLIKo pirmi
ninko, ALTos, Lietuvos Laisvės 
Komiteto, Pasaulio, Jungtinių 
Valstybių ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų (dok. 
196). Šiuo manifestu 1968 me
tai iškilmingai deklaruoti “Lie
tuvos Laisvės Metais”.

Pagal šių septynių lietuviškų 
veiksnių dokumento turinį Lie
tuvos tragedija prasidėjo anuo 
1939 metų Stalino-Hitlerio są
mokslu prieš Lietuvą ir pasibai
gė “Lietuvos jėga bei klasta 
įvykdyta inkorporacija į Sovie
tų Sąjungą 1940. VIII. 3”. Taš
kas.

Apie antrą sovietų okupaciją, 
prasidėjusią 1944 m. ir lietuvių 
tautą tebekankinančią ir dabar, 
jos skirtingas atsiradimo aplin
kybes, ypatingą teisinę ir poli
tinę esmę, ypač apie tiek krau
jo ir kančių kainavusią ginkluo
tą kovą su šios okupacijos reži
mu, nė vieno žodžio, nė mažiau
sios užuominos!

Tam tikrų Kremliaus įstaigų 
pareigūnai, kurių viena iš tar
nybinių pareigų yra sekti lietu
viškosios išeivijos veiklą, tokį 
dokumentą skaitys (ar jau skai
tė) su šypsena lydimu pasitenki
nimu: juk patys lietuviai pučia 
į jų propagandos dūdą, patys 
pratęsdami pirmąją, “taikingai 
ir parlamentiškai” įvestą oku
paciją į dabartinės lietuvių ver
govės “tęsinį” ir savo kreiva, vien 
tik į prieškarines sąlygas žvel
giančia vizija nejučiomis nuslys- 
dami į sovietams patogią argu
mentacijos pakalnę.

Minėtieji mūsų veiksniai, 
šiaip turėdami painiavų, be- 
jieškodami vienybės tarp savęs, 
bent šiuo manifestu sugebėjo 
kalbėti bendra kalba — “savo 
nelaisvos tautos vardu”. Svei
kintinas yra toks vieningumas, 
bet apgailėtinas dėl nevykusio 
turinio. Jei tokį dokumentą skai
tytų antrosios sovietų okupaci-

M. BRAKAS
jos kančias ir žiaurumus pergy
venę lietuviai, ką jie pasakytu?! 
Jie išeivijos veiksnius, pasiryžu
sius rezistenciją tęst niekieno 
nevaržomoj žodžio ir spaudos 
laisvėj, teisingai galėtų kaltinti, 
kad jie tėvynės brangių ir skau
džių aukų už išsilaisvinimą ne
įvertino, nes nepaminėjo net 
“Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais”.

Erlėno apysakos “Giriu sargai
A. TYRUOLIS

Šiuo pavadinimu 1973 metų 
pabaigoj Melburne, Australijoj, 
buvo išleista Erlėno apysakų 
knyga. Kaip matyti iš aplanko 
pastabos, Erlėnas yra kun. Pr. 
Vaseris, knygos autorius ir lei
dėjas. Erlėnu pasivadinta nuo 
Erlos upelio, kurs teka pro au
toriaus tėviškės kaimą Ignarius, 
Mosėdžio valse., Kretingos 
apskr. “Upelio pakrantės man 
pasaką rašė jaunoj širdy, kurią 
ir šiandien kartoju”.

Autorius jau anksčiau bandė 
plunksną—1964 m. parašė sce
nos vaizdelį “Atsimenu name
lį”, o 1969 — išleisdino apysaką 
“Kaimo muzikahtai”. Iš mėgsta
mos fizikos-matematikos bei as
tronomijos srities autorius 1962 
m. išleido “Padangių kelius”, 
kur dėstė padangės mechaniką, 
skirtą susipažinti su satelitų 
dėsniais.

Į rinkinį “Girių sargai” sudė
ta jau daugiau beletristikos da
lykų, būtent 6 apysakos, spaus
dintos 1950-53 metų laikotarpy, 
daugiausia “Tėviškės Aiduose”. 
Apysakos nevienodo ilgio, il
giausia “Benas” (63 p.), trum
piausia “Kostas” (5 p.). Pastaro
ji yra veikiau nedidelė atsimini
mų išpjova, negu tikroji apysa
ka.

Autorius, be abejonės, turi 
gabumo pasakoti ir ką pasakyti, 
pasakodamas vartoja apsčiai 
dialogų, ir tai lyg rodytų jo ne- 
mažesnį linkimą į draminę kū
rybą, kuria jis lig šiol, atrodo, 
nėra plačiau pasireiškęs. Šis gi 
beletristikos rinkinys, pavadin
tas paskutiniosios apysakos var
du. Kaikurių apysakų siužetai 
imti iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo (“Piršlybos”, “Girių 
sargai”, “Kostas”), kitų jau iš 
bolševikmečio (“Benas”, “Sek
retorius”, “Du kryžiai”).

Aplamai imant, autoriui šio
mis apysakomis, atrodo, bus rū
pėję atskleisti tiesą prieš apgau
lės ir klastos užmačias. Tačiau 
vietomis gal pasigestum atitin
kamo ir išsamesnio motyvavi
mo. Pvz. “Piršlybose” Rožytės 
meilė atsiranda, kai reikia ūkį 
vaduoti nuo nepageidaujamo 
piršlio kėslų. Šis motyvas lyg ir 
pridėtinis Mykolo problemai iš
spręsti — studijuoti ar ūky lik
ti. Įtikinamesnis yra Mikos žuvi
mas motociklo katastrofoj apy
sakoj “Sekretorius”, kur Stefos 
atsivertimas, komunizmo meti
mas ir religinis pergyvenimas 
irgi daugiau susijęs su auto
riaus pramatytu tiesos jieškoji- 
mu.

Bene svariausia apysaka čia 
bus “Benas”, kur kyla vedybi
nė problema dėl kilmės, dėl luo
mų skirtumo. Siužetas imtas iš 
paskutiniųjų nepriklausomybės 
metų ir pirmojo bolševikmečio, 
kai prasideda didieji birželiniai 
trėmimai. Benediktas (Benas) ir 
Irena čia atstovauja gan skir
tingiems luomams: vienas kilęs 
iš vargšų, kita — iš dvaro. Be 
abejonės, tikroji meilė nugalėtų 
visas kliūtis, tad ir čia ne tiek 
atskleistas Irenos charakteris, 
kiek duota jai progos išreikšti 
rašytojo idėjinę linkmę. Dėlto ši 
apysaka turi panašumo su “Sek
retorium”. Gal ir veikėjai gimi
nės: Povilas Kaupas ir Benedik
tas Kaupas?

Šalia paprastos “Dviejų kry

Jau pats laikas išeivijos lietu
viams pirma apsidairyti ir pa
galvoti, kai leidžiamasi į atsa
kingą žodžio ir argumento kovą 
su klastinga bei apsukria priešo 
propaganda. Reikia peržiūrėti 
Lietuvos tragedijos sampratą, 
linkusią tik į “Sovietų Sąjungos- 
Vokietijos agresijos prieš Lie
tuvą” praeitį, bet sovietų tebe- 
kankinamos Lietuvos dabarties 
vis dar tikrai negalinčią {ri
kiuoti.

V

žių” fabulos, kur duotas vaizde
lis iš partizanų kovų, stovi “Gi
rių sargai”, kur pasakojimas 
apie tris žemaičių eigulius kiek 
komplikuotesnis. Skundikas pa
galiau praregi savo kaltę ir at
gailėja. Tuo būdu veiksmas bai
giasi optimistiniu tiesos laimėji
mu, kaip ir kituose pasakoji
muose. “Girių sarguose” auto
riaus ranka veikėjus pavedėti 
jo numatyta linkme bene jau
čiama labiau, negu kitose apy
sakose: religinis Dagio pergyve
nimas čia gal stipresnis nei 
“Sekretoriaus” Stefos, kurios su
klydimas buvo platesnio masto.

Apysakų kalbai ir rašybai 
reikia kaikurių pataisymų. Ne
kartą parašoma ar pasakoma: 
vestis, mokino, dabojo, kolioti 
vietoj vesti (moteriai: tekėti!), 
mokė, prižiūrėjo, plūdo. Randa
me ir tokių posmų kaip: iššoko 
per langą (vietoj pro langą), kur 
tai išvyko (vt- kažkur išvyko), at
važiavo poilsiui (vt. poilsio), už 
poros minučių (vt. po), pagal ra
dio muzikos (vt. muziką), pada
rė veide perversmą (?), susirin
ko popieruškas (?). Veikėjai, 
nors ir nebūtinai kaimiečiai, ne
vengia ir nelabai grynos kalbos 
žodžių (durnas, pliotkai, bėdnio- 
kas, šposas ir kt.). Rašybos sri
ty nekartą parašoma iš klausos: 
išlysti (vt. išlįsti), trugdyti (vt. 
trukdyti), ryktelėjo (vt. riktelė
jo), sužiuro (vt. sužiuro); be to, 
rašoma: kąsa (vt. kasa), sušąlęs 
(vt. sušalęs), užgęsus (vt. užge
sus), grąsina (vt. grasina).

Nepaisant šių kalbinių ir ra- 
šybinių trūkumų, knyga bus 
mielai skaitoma tiek dėl lengvo 
pasakojimo, tiek dėl autoriaus 
nusiteikimo įvykiuose jieškoti 
gilesnės prasmė.

Erlėnas, GIRIŲ SARGAI. Apy
sakos. Melburnas. Išleido kun. 
Pr. Vaseris, 1973 m., 210 psl. 
Kaina — $3.

Atsiųsta paminėti
Birutė Pūkelevičiūtė, DARŽOVIŲ 

GEGUŽINĖ. Eiliuota pasaka, ilius
truota autorės. 36 psl., minkštais 
viršeliais. Kaina $1.50. Išleido 1973 
m. “Darna” Čikagoje.

Joseph Ehret, THE FORGOTTEN 
BALTS. Iš vokiečių kalbos vertė 
Ohio universiteto prof. dr. Algis 
Mickūnas. J. Ereto baltiečiams tė
vynėje ir. išeivijoje dedikuota 26 
psl. trumpa studija, primenanti Bal
tijos respublikom Sovietų Sąjungos 
padarytas skriaudas. Kaina nepažy
mėta. Išleido 1974 m. ALTa, 2606 
West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Julija švabaitė-Gylienė, GABRIU
KO URŽASAI. Viršelis ir užsklandų 
piešiniai — Danguolės Stončiūtės. 
134 psl., minkštais viršeliais. Kaina 
$3. Išleido JAV LB švietimo taryba 
1973 m. Leidėjo adresas: Lithuanian 
Educational Council, c/o L. Rasla- 
vičius, 7234 S. Sacramento, Chica
go, Ill. 60627, USA.

Į Laisvę nr. 59(96), 1973 m. gruo
dis. Politikos žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių Fronto Bičiulių. Adminis
tracija: A. Kulnys, 3 Silver Eagle 
Rd., Rolling Hills Estates, Cal. 
90274, USA.

Danguolė Sadūnaitė, PAKELIUI Į 
EMMAUS. Eilėraščiai. Išleido N. Pr. 
Marijos seserų kongregacija. Put
nam, Conn. 1974, 45 psl. Kaina $2.50.
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d mwje veikioje
POPIETĘ SU DAIL. V. K. JONY

NU Filadelfijos Sv. Andriejaus pa
rapijos salėje surengė ateitininkai 
sendraugiai. Įvadinį žodį, dalyvius 
supažindinantį su svečiu, tarė jo bu
vęs mokinys dail. R. Viesulas, prisi
mindamas pirmąjį susitikimą su V. 
K. Jonynu V. Vokietijoje, Freiburge, 
kur jis buvo įsteigęs taikomosios dai
lės institutą ir jam vadovavo. Pradė
damas savo darbų apžvalgą, dail. V. 
K. Jonynas atmetė dažnai mūsų 
linksniuojamą tremties nedalią, pa
keisdamas ją tremties kūrybine da
lia. Apie 300 parodytų skaidrių po
pietės dalyvius supažindino su ša
kota dail. V. K. Jonyno kūryba, 
pradedant jo pirmaisiais kūriniais, V. 
Vokietijoje plataus pripažinimo susi
laukusiais pašto ženklais, lietuviškų 
koplyčių papuošimu Vašingtone ir 
Romoje, vitražais, altoriais ir statu
lomis JAV, kur jam teko dekoruoti 
apie 300 šventovių. Kultūrinė popie
tė buvo užbaigta kavute.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS, vadovaujamas pirm. inž. Vy
tauto žiaugros, kultūrinėn popietėn 
pakvietė čikagietį rašytoją ir “Drau
go” red. Aloyzą Baroną. Bostonan jis 
atvyko su savo naujausiu novelių rin
kiniu “šilko tinklas”, ką tik išleis
tu “Ateities” leidyklos. Dalyvius su
pažindinęs su savo keliu iš inžineri
nių mokslų į humanitarinius ir lite
ratūrą, A. Baronas skaitė’naujojo 
rinkinio novelę “Geras sūnus” ir 
pluoštą humoristinių eilėraščių. Po
pietės dalyviai taipgi turėjo progą 
pamatyti “Draugo” konkursą laimė
jusio A. Barono romano “Abraomas 
ir sūnus” latvišką laidą, išverstą Z. 
Janio, išleistą latvių “Gramatu 
draugs” leidyklos. Latviškoji roma
no laida turi pakeistą pavadinimą — 
“Paaudžu mezglos” (“Paauglių pai
niavos”).

VINCAS NATKEVIČIUS, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, jau antrus 
metus dėsto lietuvių kalbą Frankfur
to universitete, V. Vokietijoje. Nuo 
šios vasaros semestro jis vadovaus 
spcialiam kursui apie lietuvių liau
dies dainas ir kartą į savaitę skai
tys Lietuvos istorijos paskaitą uni
versiteto indogermanistikos skyriu
je.

LB KULTŪRINIAME SUBATVA- 
KARYJE BOSTONE istorikas Vin
cas Trumpa, svečias iš Vašingtono, 
skaitė įdomią paskaitą “Istorijos ir 
poezijos susitikimas prie Baltijos”. 
Konkrečiais pavyzdžiais nuo senovės 
Graikijbs iki dabartinių dienų Pabal
tijyje jis išryškino istorijos ir poe
zijos giminystę. Lietuviai kunigaikš
čiai, plėsdami krašto ribas į rytus, 
savo dvasia tolo ne tik nuo Baltijos, 
bet ir nuo lietuvių kalbos, tautinės 
gyvybės pagrindinio ženklo. Paskai
tininkas pranašavo ateityje įvyksian
tį lietuvių istorijos ir poezijos grįži
mą prie Baltijos jūros.

DAIL. ADOMO GALDIKO 52 ta
pybos darbi} parodą Čikagoje, M. 
K. Čiurlionio Galerijoje, kovo 15-24 
d. d. surengė Putnamo Seselių Rė
mėjų valdyba, • susilaukusi nemažo 
būrio talkininkų. Rengėjų vardu įva
dinį žodį tarė M. Remicnė, o gen. 
konsule J. Daužvardienė džiaugėsi 
šiuo neeiliniu įvykiu Čikagos lietu
vių gyvenime, nes velionies A. Gal
diko drobės atspindi nepalaužiamą 
lietuvių tautos kūrybingumą. Jauni
mo Centro kavinėje dail. Aleksand
ra Kašubienė skaitė kūrinių skaid
rėmis iliustruotą paskaitą apie A. 
Galdiko spalvines bei kompozicines 
odisėjas, jo nuolatinį grįžimą į save, 
į savo žemę. Jau pirmomis parodos 
dienomis čikagiečiai įsigijo net 35 
parodoje išstatytus A. Galdiko pa
veikslus. Dar nemažos jo paveikslų 
atsargos yra saugojamos Putname.

PALM BEACH LIETUVIŲ KLU
BAS Floridoje specialiu koncertu 
paminėjo kompozitoriaus Stasio Šim
kaus tridešimtąsias mirties metines. 
Metodistų parapijos bažnyčioje su
rengtame koncerte programą atliko 
solistės Juoze Krištolaitytė-Daugė- 
lienė, Janina Domeikaitė-Šalnienė ir 
joms akompanavęs muz. Algis Šim
kus, velionies sūnus. J. Daugėlienė 
atliko penkias S. Šimkaus dainas, J. 
šalnienė — tris kitų lietuvių kompo
zitorių dainas. Programai vadovavo 
Loreta Dirsytė. S. Šimkaus mirties 
metinių minėjimas buvo truputį pa
vėluotas, nes jis yra miręs 1943 m. 
spalio 15 d.

MUZ. K. STEPONAVIČIAUS va
dovaujamas Čikagos lietuvių choras 
“Pirmyn” šiemet minės 65 metų 
veiklos sukaktį. Oficialus minėjimas 
bus surengtas lapkričio 2 d. Chateau 
Bel Air restorane. Choras savo eilė
se turi apie 60 dainininkų, jų tarpe 
penkis choristus, kurie 1938 m. da
lyvavo ekskursijoje į Lietuvą ir ten 
surengtuose koncertuose. Įvadu 65 
metų veiklos sukakčiai tenka laikyti 
du prancūzų kompoz. Roberto Plan- 
quette operetės “Kornevillio varpai” 
spektaklius Marijos Augštesniosios 
Mokyklos salėje. Operetės premje
rai buvo pradėta ruoštis pernai ru
denį, o uždanga pakils balandžio 27, 
šeštadienį, 8 v. v. Spektaklis bus kar
tojamas balandžio 28, sekmadienį, 3 
v. p. p. “Kornevilio varpų” dirigen
tas ir režisorius — muz. K. Stepona
vičius. Abiejuose spektakliuose da
lyvaus solistai — A. Brazis, D. Ku- 
čėnienė, V. Mieliulis, E. Zapolienė, 
A. Snarskis ir V. Liorentas. Bilietai, 
kainuojantys po $4, 5, 6 ir 7, gauna
mi “Marginiuose", 2511 West 69th 
St,. Chicago, Ill. 60629. USA.

OK U P UOTO J LIETUVOJ
VIEVIO KULTŪROS NAMUOSE 

15 metų veiklos sukaktį paminėjo 
Trakų rajono saviveiklininkų jungti
nė kaimiška kapela “Galvė", kuriai 
jau beveik ištisą dešimtmetį vado
vauja kompoz. Jurgis Gaižauskas. 
“Galvė” dažnai dalyvauja radijo ir 
televizijos programose, koncertuoja 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Sukak
tuviniame vakare dalyvavo buvusie
ji ir dabartiniai “Galvės” muzikan
tai.

VILNIAUS “VERSMĖS” KNYGY
NE skaitytojai turėjo progą susitik
ti su rašytojais ir susipažinti su jų 
naujausiais kūriniais. V. Karalius 
skaitė satyrinius eilėraščius ir afo
rizmus iš spaudai paruoštos knygos 
“Sizifas be akmens”, E. Selelionis — 
eilėraščius iš ką tik išleisto rinki
nio “Raudoni medžiai”, poetas V. 
Šimkus — lietuvių kalbon išsivers
tus latvių poeto A. čako eilėraščius. 
Literatūros kritiko S. Lipskio vado
vautame vakare taipgi dalyvavo ra
šytojai V. Petkevičius ir S. Šaltenis, 
kritikai A. Guščius ir S. Renčys.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreskų vakarą Vilniaus Aktorių 
Namuose surengė kaunietė skaitovė 
Stasė Navardaitienė, visasąjunginio 
meno saviveiklos festivalio laureatė. 
Skaitytojus ji žavėjo savo sodriu bal
su, puikiu programon įtrauktų kūri
nių pasirinkimu. S. Navardaitienę, 
Kauno IV vidurinės mokyklos che
mijos mokytoją, ypač vilioja saty
ros ir humoro kūriniai. Daug Lietu
vos miestų ir net kaimų ji yra aplan
kiusi su programa “Pasijuokime 
kartu”.

ANYKŠČIŲ KULTŪROS NAMUO
SE įvykusiame kompoz. Vitolio Bau- 
milo kūrinių koncerte programą at
liko pianistė H. Znaidzilauskaitė, 
Vilniaus konservatorijos dėstytoja I. 
Žukaitė, sopranas, populiarusis due
tas — E. Kuodis ir J. Girijotas, A. 
Pugžlio vadovaujamas moterų ok
tetas.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokyklos moksleivių orkest
ras, vadovaujamas Sauliaus Sondec
kio, gastroliavo Panevėžyje. Dramos 
teatre surengtame koncerte vilnie
čiai atliko A. Vivaldžio, V. A. Mo
carto, N. Paganinio, P. Čaikovskio ir 
F. Bajoro kūrinius.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS valdyba savo posėdyje nu
tarė 1974 m. respublikinei premijai 
pasiūlyti poetės V. Palčinskaitės teks
tu kompoz. E. Balsio sukurtą kan
tatą “Nelieskite mėlyno gaublio”, 
kompoz. J. Bačinsko “Varpų simfoni
ją”, “Requiem”, kompoz. B. Kutavi
čiaus “Sonatą altui” ir jo vokalinį 
ciklą “Ant kranto”, kurio teksto au
torius yra JAV gyvenantis poetas 
J. Mekas.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą papildė XVIII š. 
anglų dramaturgo R. B. Sheridan ko
medija “Intrigų mokykla”. Premje
rinį spektaklį režisavo A. Lapenas, 
apipavidalino dail. D. Mataitienė, o 
šokius sukūrė baletmeisteris Č. Žeb
rauskas. 5

VLADAS KAVOLIŪNAS, buvęs 
operos solistas ir dainavimo pedago
gas, mirė Vilniuje. Velionis, gimęs 
1919 m. Gaidžgalėje, Rokiškio apskr., 
II D. karo veiksmuose dalyvavo so
vietų pusėje. Dainavimo studijas 
pradėjęs muzikos mokykloje prie 
Maskvos konservatorijos, jas užbaigė 
Kauno konservatorijoje. Operos teat
re sukūrė keletą tenoro vaidmenų — 
Vaidilą J. Karnavičiaus “Gražinoje”, 
Lenskį P. Čaikovskio “Eugenijuje 
Onegine”, Sinodalą A. Rubinšteino 
“Demone”, Vašeką B. Smetanos “Par
duotojoje nuotakoje”, Almavivą G. 
Rossini “Sevilijos kirpėjuje” ir kt. 
Ketverius metus buvo Vilniaus fil
harmonijos solistu. Dainavimo teko 
atsisakyti dėl karo metais patirtų su
žeidimų, atsiliepusių sveikatai. Nuo 
1962 m. V. Kavoliūnas dėstė daina
vimą Vilniaus J. Tallat-Kelpšos augš- 
tesniojoje muzikos mokykloje, para
šė dainavimo vadovėlį ir Kipro Pet
rausko monografiją “Gyvenimas, pa
švęstas dainai”.

J. LINGIO VADOVAUJAMA CHO 
REOGRAFŲ komisija, aplankiusi 9 
geriausias liaudies šokių grupes, 
1974 m. “Tautų draugystės” konkur
so laimėtoju pripažino kauniečių an
samblį “Rasa”. Lietuvos žemės ūkio 
statybos projektavimo instituto šo
kėjai, paruošti vadovo R. Tamučio, 
konkursą laimėjo jau antrus metus 
iš eilės. D. Radvilavičienės vado
vaujamam Plungės rajoninių kultū
ros namų “Suvartukui” teko II vie
ta, V. Ūsovo paruoštam Klaipėdos 
kultūros rūmų “Žilvinui” — III vie
ta. “Tautų draugystės” konkurse an
sambliai dalyvauja ne tik su lietu
vių, bet ir kitų tautų liaudies šo
kiais. Šiemetiniame konkurse, be lie
tuvių, buvo šokami latvių, estų, ru
sų, moldavų, gudų, lenkų, vokiečių, 
rumunų, čekų, slovakų liaudies šo
kiai. Konkursą laimėjusios “Rasos” 
šokėjai, dainininkai ir muzikantai da
lyvaus birželio mėnesį Moldavijoje 
įvyksiančiame festivalinio pobūdžio 
sąjunginiame liaudies šokių ansamb
lių konkurse.

MAŽEIKIU KRAŠTOTYROS MU- 
ZĖJUJE surengta meninės fotogra
fijos paroda miesto ir rajono gy
ventojus supažindino su R. Rakaus
ko, L. Ruikio, V. Strausko, M. Ba
ranausko bei kitų fotografų darbais.

V. Kst.
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asmenines iki $10.000................ 8%
asmenines — naujas .............. 8)4%
nekiln. turto iki $70.000.............. 8%

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

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ) 
United Trust Co., 2320 Bloor St W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

»—!!!■■ — nil ■Minima —i ■, iii

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371)

Persikėlė j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas I

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos sporto draugija Žalgiris 

mini 30 m. sukaktį. Ji buvo įsteigta 
1944 m. kovo 16 d. Maskvoje ir sim
boliškai pavadinta Žalgirio vardu. 
Pirmieji šios draugijos organizato
riai, atrodo, buvo lengvaatletis A. Si- 
manas ir šachmatininkas V. Mikė
nas. Pirmosios sporto sekcijos buvo
— krepšinio, teniso, lengv. atletikos 
ir šachmatų. Per 30 metų 11 žalgi
riečių tapo olimpiniais meisteriais 
arba laimėjo medalius, 14 tapo pa
saulio meisteriais ir prizininkais, 66 
Europos meisteriais ir prizininkais 
ir 105 Sov. Sąjungos meisteriais bei 
prizininkais. Žalgiris Lietuvoje turi 
10 stadijonų, 74 sporto sales ir 225 
sporto aikšteles.

Kaune įvyko Sov. Sąjungos dziudo 
pirmenybės, kurios buvo nesėkmin
gos pasaulio meisteriui kauniečiui C. 
Jezerskui. Baigmėje jis pralaimėjo 
M. Kostakovui ir I-me vidutiniame 
svoryje telaimėjo II vietą. Kaunie
tis Alf. Fiurstenbergas Il-me vidu
tiniame svoryje laimėjo III v.

Sov. Sąjungos jaunių laisvųjų im
tynių pirmenybėse Kūno Kultūros 
Instituto studentas Romualdas Po
cius laimėjo II v. Jis pakviestas į 
Sov. Sąjungos jaunių rinktinę.

I sovietų krepšinio rinktines yra 
pakviesti šie Lietuvos sportininkai: 
vyrų — Kauno Žalgirio A. Linkevi
čius, jaunių — Vilniaus Statybos V. 
Tarolis, Kauno Žalgirio V. Palionis 
ir M. Arlauskas, Kauno KSM V. 
Čiapas ir Klaipėdos A. Želnys. Į mer
gaičių rinktinę pakviestos Vilniaus 
Kibirkšties krepšininkės: Z. Maske- 
lytė, V. Šulskytė, D. Kriukelytė, R. 
Minkevičiūtė.

VYČIO ŽINIOS
Vytautą Pulkauninką, buvusį iški

lų Vyčio futbolininką, švenčiantį 
50 metų sukaktį, sveikiname ir linki
me visokeriopos sėkmės, ypač nau
jai pasirinktose sporto šakose — gol
fe ir bridže.

“Lietuvių Dienos”, Kalifornijoje 
leidžiamas žurnalas, š.m. vasario 
mėn. laidoje plačai paminėjo LSK 
Vytis 25-rių metų sportinės veiklos 
sukaktį. F. Žitkutės straipsnis gau
siai iliustruotas įvairių sporto šakų 
nuotraukomis. Gaila, kad liko nepa
stebėta iškiliausia Vyčio sportininkė
— stalo tenisininkė Violeta Nešukai- 
tytė — daugiakartinė Kanados ir

Kanados įvykiai

ĮSAKĖ PAŠALINTI SKELBIMUS
Kanados radijo ir televizijos 

komisija, vadovaujama pirm. P. 
Juneau, pratęsė leidimą valsty
binei CBC radijo ir televizijos 
bendrovei, bet gerokai apkarpė 
skelbimus programose. CBC ra
dijo prancūziškom ir angliškom 
laidom Įsakyta nuo 1975 m. 
sausio 1 d. visiškai išimti skelbi
mus, o televizijos stotims — 
juos pusiau sumažinti per ket
verius metus ir jų atsisakyti iki 
1983 m. Dabartinį metinį CBC 
biudžetą sudaro apie $200 mili
jonų iš valstybės iždo ir apie 
$50 milijonų, gaunamų už skel
bimus. CBC vadovo L. Picardo 
pranešimu, skelbimų sumažini
mas 1975 m. pareikalautų $16 
milijonų papildomos paramos iš 
valstybės iždo, po $8 milijonus 
kiekvieneriais sekančiais me
tais. Visiškas skelbimų atsisaky
mas Kanados mokesčių mokėto
jam kainuotų kasmet $80 milijo
nų, kurių $50 milijonų būtų 
skirti pakeisti už skelbimus gau
tom pajamom, o $30 milijonų 
pailginti programom, užpildant 
skelbimų laiką. Kanados radijo 
ir televizijos komisija daugiau
sia skundų buvo susilaukusi dėl 
CBC televizijos programų men
ko lygio, jų nedidelio popu
liarumo, neistengimo varžytis 
su JAV ir Kanados privačiomis 
televizijos bendrovėmis. Skelbi
mų sumažinimas ir eventualus 
jų pašalinimas, deja, neužtikri
na CBC televizijos laidų page
rinimo, bet padidina valdžios iš
laidas šiai valstybinei bendro
vei. Aštriausieji CBC kritikai 
šią bendrovę siūlė parduoti ir 
paversti privačia, kad jai nerei
kėtų jokios valstybinės paramos. 
Reikalavimas pašalinti skelbi
mus iš tikrųjų skamba kur j ožiš
kai, kai jie paliekami su CBC 
besivaržančiam privačios CTV 
bendrovės televizijos tinklui. 
Kanados radijo ir televizijos 
komisija nuo š.m. pradžios buvo 
davusi leidimą trečiam Global 
TV tinklui Ontario provincijo
je, kur jis per tris mėnesius iš
sėmė iš anksto sutelktus mili
jonus dolerių ir atsidūrė finan
siniuose sunkumuose. Global TV 
dabar tegali išgelbėti naujai tel
kiamas kapitalas ir drastiškas 
programų išlaidų sumažinimas, 
praktiškai reiškiantis programų 
lygio sumenkinimą. Tenka su
tikti, kad JAV lengvai išsilaiko 
trys televizijos bendrovės — 
ABC, CBS ir NBC, tačiau nega
lima užmiršti dešimteriopai di
desnio amerikiečių skaičiaus. 
Komisijos pirm. P. Juneau pa
darytas sprendimas leisti apie 
23 milijonus gyventojų turin
čioje Kanadoje veikti trečiam

S PORTAS
JAV meisterė ir pagrindinė Kanados 
stalo teniso rinktinės dalyvė pasau
linėse stalo teniso pirmenybėse.

Glorija Nešukaitytė sėkmingai da
lyvavo centrinės Ontario provincijos 
jaunių stalo teniso pirmenybėse Win- 
nipege. Išskirtiną pergalę laimėjo 
mišraus dvejeto baigmėje su latviu 
V. Skujenš, nugalėdami favoritus P. 
Kleviną ir G. Hsu. Glorija taip pat 
laimėjo I v. iki 15 m. berniukų gru
pėje.

Violeta ir Flora Nešukaitytės Oša- 
voje įvykusiame stalo teniso turny
re moterų dvejeto baigmėje nugalė
jo pajėgų dvejetą — B. Plučaitę ir 
M. Domonkos ir laimėjo I v. Violeta 
taip pat laimėjo moterų vienetą 
(prieš M. Domonkos 3:1) ir mišrų 
dvejetą.

Krepšininkų susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d., 7 v.v. L. Namuose. 
Naujoji valdyba stengiasi perorgani
zuoti krepšinio sekcijų veiklą.

Stalo teniso treniruotės iš žemuti
nės salės L. Namuose perkeliamos 
į III a. esančią šalutinę salę. Treni
ruočių tvarka pasilieka ta pati.

Golfininkai išsirinko naują vado
vybę — V. K. Balsį ir V. A. Balsį. 
Gausus susirinkimas aptarė ateinan
čio sezono veiklą, nutarė vėl rengti 
tarpusavio turnyrą ir materialiai pa
remti jaunuosius golfininkus. A, S.
AUŠROS ŽINIOS

Praėjus klubo rengtam koncertui, 
nuoširdžiai dėkojame programos at
likėjams: Klevelando vyrų oktetui, 
sol. Irenai Grigaliūnaitei, pianistei 
Margaritai Vaičiulėnaitei, Toronto 
lietuvių tautinių šokių ansambliui 
“Gintaras” ir jų vadovams p. Kara- 
siejams. Taip pat padėka priklauso 
p. Danaičiui už programos atspausdi
nimą, V. Simonaičiui ir Vyt. Paškaus- 
kui už Aušros emblemos padarymą, 
kuri taip gražiai puošė sieną. Nema
žesnę padėką reiškiame ir keletui 
šimtų Toronto lietuvių, kurie mūsų 
pastangas įvertino ir atvyko pasigro
žėti reto lygio koncertu. Kartu no
risi nusiskųsti likusios plačiosios To
ronto lietuvių bendruomenės abejin
gumu koncertui. Tikrai gėda neuž
pildyti 600 vietų salės, o mums ren
gėjams nusivylimas ir nuostolis. 
Klubo vadovybė, nors tikėto pelno ir 
negavo, kuris taip reikalingas naujų 
uniformų įsigijimui bei kelionei į 
S. Amerikos lietuvių žaidynes Niu
jorke, — bandys tuos pinigus kitais 
būdais sutelkti.

televizijos tinklui vargu ar pa
teisinamas.

Federacinio parlamento rin
kimus šį pavasarį ar vasarą pra
našauja “The Toronto Sun” 
dienraščio politinis bendradar
bis Douglas Fisher, žymus fede
racinės NDP socialistų partijos 
veikėjas, turintis artimus ryšius 
su partijos vadovybe. Jo teigi
mu, D. Lewis vadovaujami so
cialistai yra pasiruošę sustabdy
ti ligšiolinę paramą premjero 
P. E. Trudeau liberalų vyriau
sybei, kuri valdžioje gali išsi
laikyti tik socialistų balsų dėka.
D. Lewis vėl pradeda' kelti 
triukšmą prieš didžiosioms kor
poracijoms po 1971 m. rinki
mų padarytas nuolaidas pajamų 
mokesčių srityje. Šį klausimą ga
lima atnaujinti, jeigu už jo 
svarstymą pasisakys 60% fede
racinio parlamento narių. D. Fi
sher betgi yra linkęs manyti, 
jog nepasitikėjimas premjero P.
E. Trudeau vyriausybe greičiau
siai iškils tada, kai bus prista
tytas naujasis biudžetas, valsty
bines išlaidas padidinsiantis be
veik 30%. Toks staigus biudže
to padidinimas, pranašaujamas 
jau laikinio išlaidų apskaičiavi
mo, nepatinka ii- konservatoriui 
R. Stanfieldui, opozicijos vadui, 
kuris kovai su infliacija perša 
išlaidų mažinimą, kainų ir atly
ginimų kontrolę.

Kanados statistika infliacijos 
paliestus miestus rikiuoja šia 
tvarka: St. Johns (Newfound- 
lande) — 11,7%, Otava — 
10,6%, Kvebeko miestas — 
10,4%, St. John (New Bruns- 
wicke) — 10%, Vankuveris — 
9,8%, Montrealis — 9,7%, Ha- 
lifaksas — 9,2%, Torontas — 
8,8%, Thunder-Bay — 8,7%, 
Edmontonas ir Kalgaris — 
8,4%, Winnipegas — 7,9%, Sas- 
katūnas ir Regina — 7,3%. In
fliacijos vidurkis dabar jau yra 
pakilęs iki 9,6%.

Rekordinio stiprumo viesulas 
su lietumi, JAV vienuolikoje 
valstybių pareikalavęs 315 gy
vybių aukos, pasiekė ir pieti
niame Ontario pakraštyje esan
tį Windsoro miestą. Sugriautoje 
ledo ridulio arenoje žuvo 8 ka
nadiečiai, 28 buvo sužeisti. 
Amerikiečiams tokie viesulai ir 
vėjo sūkuriai yra įprastas gam
tos reiškinys dėl JAV pietinės 
dalies kaimynystės su tropine 
zona Karibų jūroje, Meksikos 
įlankoje ir pietiniame Atlante. 
Tačiau Kanadai jis yra retas ir 
neįprastas svečias, dažniausiai 
gerokai praradęs savo pradinį 
pajėgumą.

Etiopijoje veikiantys Eritrė
jos Išlaisvinimo Fronto partiza-

Ateitininkų žinios
Didžiosios savaitės metu ateitinin

kai budi adoracijoj Prisikėlimo 
šventovėje: jaun. mergaitės — D. 
Penktadienį, 4-4.30 v.p.p., studentai 
— D. Penktadienį, 4.30-5 v.p.p., jaun. 
berniukai — D. šeštadienį, 7.30-8 v. 
v., vyr. moksleiviai — D. šeštadienį, 
8.00-8.30 v.v., sendraugiai — D. šeš
tadienį, 8.30-9.00 v.v. Būrelių vado
vai ir globėjai prašomi pasirūpinti, 
kad paskirtomis valandomis jų gru
pės atvyktų adoracijai.

Ateitininkiškas jaunimas dėkoja 
sendraugiams už $30 auką vietoje 
gėlių a.a. O. Pabedinskaitei mirus.

“Krikščioniškoje religijoje yra 
ypatingai ryški dvasinės jaunatvės 
apraiška. Tai yra Evangelija su jos 
gyvąja dvasia. Pakanka paimti tą 
šventąją knygą į rankas ir paskai
tyti joje vieną kitą posmą, kad gy
vosios dvasios dvelkimas apsuptų 
mūsų sielą” (St. Šalkauskis, “Ateiti
ninkų ideologija”).

Velykų švenčių proga linkime pa
justi prisikėlusio Kristaus dvasią vi
siems ateitininkams ir visai lietuvių 
bendruomenei. Aleliuja!

Skautų veikla
• Prisikėlimo šventė kaip gaiviną 

šaltinio lašeliai testiprina visus ko
vingoje kelionėje, Dievo, tėvynės ir 
artimo idealų siekiant.

• Velykų adoracijoje “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai dalyvauja kat. 
šventovėse parapijų nurodyta tvarka.

• Balandžio 18, 19, 20 d.d. “Eto
bicoke Little Theater” komedijoje 
“Come blow your horn” vaidins ps. 
A. Biškevičienė. Sceniniu menu besi
domintieji kviečiami atsilankyti. Pra
džia — 8.15 v.v. Adresas — 291 Mill 
Rd.

• Dėl Velykų atostogų šį šešta
dienį, balandžio 13, “Rūtos” dr-vės 
sueigos nebus. Sekanti sueiga — ba
landžio 20 L. Namuose 1 v.p.p.

• Vyr. skaučių ir sk. vyčių są
skrydis Dainavoje “Kryžkelė” bus 
gegužės 25-27 d.d. Registruotis iki 
balandžio 20 d. pas vienetų vadovus.

• Kanados rajono vadovų suva
žiavimas numatytas Toronte birželio 
mėnesį. C. S.

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

nai sudegino nusileidusį naftos 
jieškotojų malūnsparnį ir pasi
grobė jo įgulą, kurią sudarė trys 
amerikiečiai ir du kanadiečiai 
— pilotas D. Wederfort ir geo
logas C. James. “Tenneco” naf
tos bendrovė stengiasi juos iš
laisvinti, bet ligšiolinės pastan
gos nebuvo sėkmingos. Atrodo, 
partizanai siekia propagandinės 
reklamos savo vedamai kovai už 
Eritrėjos provincijos nepriklau
somybę. Išpirkimo jie nėra pa
reikalavę.

Naujosios Škotijos parlamen
to rinkimuose G. Regano libe
ralai savo atstovų skaičių nuo 
25 padidino iki 31, konservato
riams palikdami 12 atstovų, 
NDP socialistams — 3. Iki 1970 
m. šią provinciją valdė konser
vatoriai. Dabartinis jų vadas J. 
Buchanan rinkimuose prarado 
6 atstovus, Socialistai, pirmą 
kartą išstatę kandidatus visose 
rinkiminėse apylinkėse, atstovų 
skaičių padidino tik vienu, nors 
balsų skaičius žymiai padidėjo. 
Liberalų pergalė N. Škotijoje 
yra labai maloni Kanados prem
jerui P. E. Trudeau, nes šią pro
vinciją yrą valdęs federacinės 
konservatorių partijos vadas R. 
Stanfieldas. Premjeras P. E. 
Trudeau su savo patarėjais da
ro išvadą, kad ir federacinio 
parlamento rinkimuose N. Ško
tija pasisakys už liberalus, bet 
su tokia mintimi nesutinka R. 
Stanfieldas. Provincinio parla
mento rinkimus balandžio 29 d. 
yra paskelbęs ir Princo Edvar
do salą valdantis liberalų prem
jeras A. Campbell.

Kanada atidarys savo amba
sadą Saudi Arabijoje, Jeddah 
mieste. Ji bus pirmoji Kanados 
ambasada naftą tiekiančiuose 
arabų kraštuose. Lig šiol ryšius 
su jais tvarkė Kanados ambasa
dos Libane, Irane ir Egipte. Pir
miausia naujojon ambasadon 
bus pasiųstas tik jos reikalų ve
dėjas. Ambasadorių numatoma 
paskirti šią vasarą, o rudenį am
basada jau turės prekybos ir 
politinių - administracinių reika
lų pareigūnus su pilnu štabu. 
Saudi Arabijos sutikimas jau 
yra gautas, Kanados atstovai 
Jeddahe jieško patalpų amba
sadai. Jos atidarymą paskatino 
iš arabų kraštų Kanadon kasdien 
įvežami du milijonai statinių 
naftos.

Zairo ambasadoriaus Š. D. 
Tšimbalangos sūnus J. M. Tšim- 
balanga Otavos teisme susilau
kė net kelių kriminalinių kal
tinimų už privačiu namų apiplė
šimus,' vienos jį užklupusios na
mo gyventojos apmušimą ir už 
falsifikuotus čekius. (Zairu da
bar vadinama buvusio Belgijos 
Kongo respublika). J. M. Tšim- 
balanga Kanadon yra atvykęs 
kaip studentas, neturintis jokių 
diplomatinių privilegijų.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
SWANSEA — BLOOR, gražus vos keliolikos metų senumo 6 kam
barių kvadratinio plano atskiras namas; puikiai užbaigtas rūsys su 
tiesioginiu išėjimu į kiemą, didelė moderni virtuvė, 2 prausyklos, 
balkonas, garažas su labai plačiu privačiu įvažiavimu, puiki vieta, 
visai netoli Bloor.
WINDERMERE — BLOOR, puikus 7 kambarių šiurkščių plytų at
skiras namas; kvadratinis planas, moderni virtuvė, naujas šildymas, 
vėsinimas visame name, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor 
krautuvių bei susisiekimo; 4 kambariai pirmame augšte, Swansea 
rajone.
ISLINGTON — BLOOR, 5 kambariai, vienaaugštis (bungalow), van
deniu - alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, arti požemi
nio traukinio stoties, greitas užėmimas.
INDIAN RD. — BLOOR, vienos šeimos 6 kambarių mūrinis namas, 
nauja moderni virtuvė su įmontuota virimo krosnimi, 2 naujos 
prausyklos, naujas šildymas, visas namas išklotas naujais kilimais; 
arti Bloor bei požeminio, greitas užėmimas.
34 BUTŲ APARTAMENTINS pastatas, maždaug 15 metų senumo, 
balkonai, vandens šildymas, garažai, puikiame Kingsway rajone, 
visai arti krautuvių bei susisiekimo; gauna apie $64.000 metinių pa
jamų.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. (CERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame A A ĮL A A
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

714% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
8!4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — astuoni

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 
milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

R. Stasiulis Tel. 881-2211
Namų — 889-3456

Pirkėjams Sąžiningas patarnavimas O

ytrausT
\KEArrosTžZTuriu didelį pasirinkimą modernių nannj ir žemių

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., . eąą C4E4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario " NUOLAIDA

Al M/IDKIQ Dnolinix * S‘3^ningas patarnavimas.H U. lu V11 UI U nCallOl • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West O Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 eSav. P. Užbalis

DANIS^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MED7AO (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.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ I 
programos O

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei.
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rekiominioj

LIETUVIAI SAVININKAI S_P a u d ‘ n 1 q * W
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“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” AUKOJO
$27.50: Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa; $11.50: Kęst. Puodžiūnas; $10: 
kun. P. Celiešius, Br. Narbutas, A. 
Domeika, Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokykla Hamiltone, G. Petrėnienė; 
$7: Petr. Jucevičienė; $5.50: VI. Le
vickas; $5: Š. Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, Alf. Gužiauskas, J. 
Rankauskas, Ant. Poškus.

Rėmėjo prenumeratas po $15 at
siuntė: Pr. Krilavičius, Kazys Gečas, 
Ir. Kalvaitienė, A. Prunskus, Jonas 
Macijauskas, Marta Jocienė, Alg. R. 
Girša, Vyt. Stočkus, Juoz. Žilys, dr. 
J. J. Vingilis, P. Dambrauskas, Liu
da Stulginskienė, Alf. Gužiauskas, 
Albert. Šiukšta, Vyt. Čekanauskas, 
Andrius Ališauskas, Sof. Rakštienė, 
VI. Jankaitis, A. Petrašiūnas.

$4: Juoz. Jurėnas, B. Luomanas; 
$3.50: VI. Mingėla; $3: Pijus Grigas, 
St Barauskas, M. Vilčiauskaitė, A. 
Strimeikis, J. Venslovaitis, Vine. 
Čerškus; $2.50: B. Manglicienė, V. 
Mačionis, Juoz. Janulevičius, Ant. 
Danielius.

$2: Iz. Matiukienė, P. Balsas, J. 
Butkevičius, Aug. Renkys, Kazys Ge-

čas, M. Šilinskas, M. Stankuvienė, P. 
Narkevičius, Victor Alis, V. Juralis, 
Br. Zabulionis, K. Poškus, Jonas 
Macijauskas, P. Liaukevičius,. Vi. 
Vindašius, dr. J. Urbaitis, M. Moge- 
nienė, J. Miliušis, VI. Rindinas, St. 
Lukas, Meč. Aukštuolis, Jonas Vait
kus.

$1.50: V. Užupienė, EI. Ališauskie
nė, Jonas Liepa, VI. Vaseliauskas, P. 
Eismantas, B. Neverauskas, J. Paz- 
nokaitienė, St. Daunys, J. Jurkus, St. 
Gineitis, St. Žvirblys, Kazys Tautkus, 
T. Sereikienė, Vine. Butrimas, A. 
Gvazdaitis, T. Šiurna, J. Petronis, A. 
Lapinskas, J. Baltaduonis, Just. Ker- 
pis, A. Ambraška, P. Šukys, Jonas 
Norkus, St. Džiugas, Mrs. M. Lorr, 
Ad. Viliušis, B. Saulėnas, kun. Vacį. 
Martinkus; $1: J. Juodikaitienė, A. 
Prunskus, P. Mickevičius, I. Pečiu
lienė, E. Undraitienė, B. Jurevičius.

Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems 
lietuviškąją spaudą.

V TORONTO^

MONTREAL, Que.
(Atkelta iš 10-to psl.)

Skaučių “Vaivorykštės” pro
jektui daugiakul tūrių reikalų 
ministeris dr. S. Haidasz pasky
rė visą prašytą paramos sumą 
$6,150. šio projekto tikslas — 
paminėti 25-rių metų Montrea
lio skaučių sukaktį, ta proga su
pažindinti “N ėringos” tunto 
skautes ir aplamai visus besi
dominčius su lietuvių tautodaile 
ir paskleisti jos grožį kanadie
čių tarpe. Projektas pradėtas 
vykdyti jau praėjusį rudenį ir 
bus tęsiamas iki s.m. pabaigos. 
Darbas vyksta atskirų sričių bū
reliais — audimo, kilimų, kiau
šinių marginimo, šiaudinukų, 
Vilniaus verbų, lietuviškų lėlių, 
medžio drožinių. Iki šiol vyr. 
skautės, Židinio narės, kas sa
vaitė rinkosi AV klebonijoj ir 
mokėsi juostų, gobelenų ir kili
mų audimo. Daug pagalbos susi
laukta iš dail. A. Tamošaitienės, 
kuri net du kartu buvo atvykusi 
su paskaitom ir praktiniais nu
rodymais.

Dail. A. Tamošaitis gegužės 
3 d. A V par. salėje skaitys pa
skaitą apie lietuvių tautodailę. 
Kartu įvyks ir oficialus supažin
dinimas su projektu “Vaivo
rykštė”. R.

Brighton kino teatras 
127 Roncesvalles Avė. 
Toronto, tel. 532-2710, 
kviečia visus pamatyti 
du pilno ilgio filmus.

antras spalvotas filmas 
yra komedija

“Zadzwoncie do 
mojej zony”

(PRAŠAU, PASKAMBINK 
MANO ŽMONAI) 
Balandžio 12-18

Kasdien — 7 v.v., šeštad. 5 v.p.p. 
ir 8.10 v.v., sektnad. 2 — 5.10 ir 

8.20 v.v.
Atvykite visi — nepraleiskite 

progos!

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.
• Pvz. 20" nešiojamas televizijos priimtuvas — tik $144.95
• AM-FM radijas-patefonas, 8 bėgiai, ausiniai ir staliukas

— tik $164.95
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

John E. Soosaar, C.A. BD^“S
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga

tel. 277-0814Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ 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 t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r> I.- r'.,. ~ 480 RONCESVALLES AV*.,
ĮSTAIGA Baltic LxpOrting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” praneša, kad D. 
Savaitę dirbs šia tvarka: D. Ket
virtadienį — nuo 10 v r. iki 8 
v.v., D. Penktadienį — uždary
ta, D. šeštadienį — nuo 9 v.r. 
iki 1 v.p.p., Velykų pirmadienį, 
balandžio 15, uždaryta, antradie
nį, balandžio 16 d. nuo 10 v.r. 
iki 8 v.v.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” neveiks šį penktadienį, ba
landžio 12. Ji vėl veiks balan
džio 19 d. Rengėjai dėkoja Pri
sikėlimo parapijai už $25 auką 
ir linki visam jaunimui linksmų 
Velykų!

Paštas praneša, kad D. Penk
tadienį neveiks. Normalus šeš
tadienio patarnavimas bus tei
kiamas balandžio 13 d. Regu
liarus darbas paštuose vėl pra
sidės balandžio 15, pirmadienį.

Apylinkės valdyba organizuo
ja “Vilniaus” paviljoną pavasa
rį įvykstančioje tautybių savai
tėje — “Karavane”. Balandžio 
16 d., 7.30 v.v., L. Namuose 
šaukiamas susirinkimas sudary
ti vykdomajam komitetui. Apyl. 
valdybai atstovaus A. Nausėdas. 
Tradiciniai “Miss Vilnius” rin
kimai įvyks balandžio 20 d. 
Apyl. valdyba kviečia visus tau
tiečius iš Toronto ir apylinkių 
gausiai šiame vakare dalyvauti.

Apyl. valdybos posėdyje nu
tarta koordinuoti Toronte vyks
tančius trijose lietuvių salėse 
pobūvius. Ateityje ruošiami pa
rengimai bus skelbiami spaudo
je, kad būtų išvengta dviejų pa
rengimų tuo pačiu metu. Ren
gėjai prašomi pobūvius regist
ruoti pas valdybos narį V. Ve- 
rikaitį tel. 766-6037. Dėkojame 
Vidai Barakauskaitei už vadova
vimą ruošiant velykinį lietuvių 
stalą miesto rotušėje. Velykų 
švenčių proga apylinkės valdy
ba nuoširdžiai sveikina visus 
apylinkės tautiečius, kartu pa
reikšdama visiems gilią padėką 
už vieningą bendruomeninę tal
ką valdybai.

Vytauto Maco meniškų nuo
traukų paroda įvyks balandžio 
21, sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 
8 v.v. Nuotraukos — saloninio 
dydžio, meniškai apipavidalin
tos, įdėtos po stiklu. Dauguma 
jų — gamtos vaizdai. Rengia
— sktn. Stepo Kairio muziki
nis vienetas ir kviečia visus jį 
paremti laisva auka prie įėjimo. 
Paroda bus Prisikėlimo Parodų 
salėje.

Dail. A. Tamošaičio paveikslų 
parodą Anapilio Parodų salėje 
balandžio 20 d. rengia Anapilio 
Moterų Būrelis. Bus išstatyti 56 
dailininko darbai — tapybos, li
tografijų, akvarelių. Šiuo metu 
spausdinamas parodos katalo
gas.

Iškilioji lietuvaitė “Miss Vil
nius” bus renkama balandžio 20 
d. Anapilio salėje. Jos uždavinys
— atstovauti lietuviams tauty
bių savaitėje — “Karavane” ir 
kitomis progomis ištisus metus. 
Patirtis jau parodė, kad tai pui
kus būdas populiarinti lietuvių 
vardą, papročius, meną, kultūrą 
kitataučių tarpe. Šiais metais 
“Miss Vilnius” rinkimą organi
zuoja lietuviai studentai, kurie 
yra labai reikalingi visuomenės 
paramos. Visi tautiečiai kviečia
mi dalyvauti rinkiminiame ba
liuje ir iš anksto įsigyti bilie
tus. Jie gaunami pas A. Valiulį 
tel. 533-6492, V. Lenauską tel. 
279-9688, Anapilyje ir Prisikė
lime po pamaldų. “Miss Vil
nius” rinkimuose taip pat kvie
čiamos dalyvauti lietuvaitės. Iš
rinktajai tautietei Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų Klu
bas paskyrė dovaną $100, L. Na
mai — $150 asmeninei aprangai, 
“High Fashion Coiffure” savi
ninkės paskyrė premiją — plau
kų pusmetinę.

Naujai išrinkta Lietuvių Na
mų valdyba, pasiskirsčiusi par
eigomis, nutarė suruošti gerus 
pietus su vynu ir lietuviškais 
patiekalais Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 21 d., 1 v.p.p. Vi
suomenė maloniai kviečiama da
lyvauti ir Lietuvių Namų užmo
jus paremti.

LN parengimų komisija 
Sėkmingai vyksta bilietų pla

tinimas į “Grandies” ansamblio 
spektaklį “Lietuviškos vestu
vės” balandžio 27 d. Anapilio 
salėje. Bilietai gaunami pas J. 
Kaknevičienę, tel. 766-4492 ar
ba 368-6813; A. Ščepavičienę 
766-3726, O. Jonaitienę 767- 
1562, V. Otienę 654-4961, M.

VI. Pūtvio šaulių kuopos dvi
dešimtmečio banketas rengia
mas Toronto L. Namuose balan
džio 27 d., 7 v.v. Programoje: 
Montrealio šaulių montažas 
“Šiaurės pašvaistė”,* vakarienė 
ir šokiai. Svečiai — šauliai ir 
šaulės iš Čikagos, Klevelando, 
Detroito, Montrealio ir kitų vie
tovių. Jaunimui 15-18 m. am
žiaus* įėjimas nemokamas, jei da
lyvauja su tėvais. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Pakvietimai gaunami paskambi
nus tel. 537-2869 ir pas kuopos 
narius (sklb).

Tautinių šokių grupės “At
žalynas” tėvų komitetas L. Na
mų salėje gegužės 11 d. ruošia 
pietinį balių. Meninę programą 
atliks “Atžalynas”, sol. Strimai
tis, akompanuojamas J. Govėdo. 
Po to bus vakarienė, šokiams 
gros kapela “Muzika”. Stalai 
numeruoti. Rengėjai kviečia už
sisakyti stalus iš anksto pas V. 
Stabą tel. 766-7384, V. Daugi
nį 249-2076, K. Poškienę 533- 
5464.

Kanados Lietuvių Fondas pa
šalpoms prašymus priima iki 
balandžio mėnesio pabaigos.

Pavasarinę studijų dieną ge
gužės 25 d. Toronto Prisikėlimo 
par. Parodų salėje rengia KLK 
Centras. Tema: “Lietuviškoji 
šeima dabarties grėsmėje”. No
rima ypač pagvildenti morali
nį klausimo aspektą. Pagrindinė 
tema yra suskirstyta į keturias 
potemes, kurias gvildens keturi 
pranešėjai: Irena Lukoševičie
nė iš Montrealio, Gražina Pet
rauskienė iš Londono, K. Mang- 
licas ir dr. J. Sungaila iš To
ronto. Vadovauti šiai studijų 
dienai sutiko sociologijos prof*. 
Ą.- Musteikis iš Buffalo. Kviečia
mi ne tik torontiečiai, bet ir ki
tų Kanados lietuvių kolonijų 
bei organizacijų nariai.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to kooperatyvo aktyvai per š.m. 
pirmą ketvirtį padidėjo $360,- 
292.00. Kovo 31 d. balansas pa
siekė $6,730,580.00. Indėliai pa
didėjo $187,307.00. Naujų mort- 
gičių išduota $345.250.00 ir as
meninių paskolų — $83.900.00.

Kredito kooperatyvų priežiū
ros departamentas patvirtino 
metiniame susirinkime priimtą 
nutarimą pakelti bendrą išduo
damų paskolų sumą vienam na
riui iki $70,000.00. Mortgičių 
paskolų prašymai yra tenkina
mi eilės tvarka pagal turimas 
pinigų atsargas.

Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — dr. S. Če
pas, vicepirmininkas — K. Če
paitis, iždininkas — J. Palys, 
sekretorius — A. Ulba ir narys 
— V. Bireta. ■

Velykų švenčių proga koope
ratyvo įstaiga bus uždaryta: ba
landžio 12, D. Penktadienį, ba
landžio 14, Velykų dieną. Kito
mis dienomis veiks normalia 
tvarka. J. Varanavičius, vedėjas

Velykinių papročių bei stalų 
paroda buvo surengta Toronto 
rotušėje Verbų sekmadienį et
ninio meno tarybos iniciatyva. 
Dalyvavo gana daug tautinių 
grupių. Nors oficialiame sąraše, 
kuris buvo išsiuntinėtas spaudai, 
lietuviai nebuvo įrašyti, bet šį 
kartą jie dalyvavo. KLB Toron
to apyl. valdybos pakviesta, ve
lykinį lietuvių stalą paruošė Vi
da Barakauskaitė, XII klasės 
gimnazijos mokinė, talkinama 
poros draugių ir kaikurių ponių. 
Be tradicinių kepinių, buvo ke
letas tautodailės dalykų, Ade
lės Abromaitienės meniškų 
rankdarbių ir 18 gyvų viščiu
kų, kuriais gausūs lankytojai 
labai domėjosi.

“Carling Art Foundation” va
dovybė balandžio 5 d. Carling 
alaus daryklos patalpose prie 
Maltono aerodromo surengė po
būvį, kurin sukvietė etninės 
spaudos ir veiklos atstovus. Fon
do reikalų vedėja McCormick, 
anglų-ukrainiečių kilmės aust
ralietė (dabar kanadietė) supa
žindino svečius su Fondo veik
la, pabrėždama, kad Carling 
bendrovė esanti pasiryžusi kas
met skirti vieną milijoną dole
rių daugiakultūriams reikalams, 
jeigu pasirinktasis kelias pasi
rodys geras. Tas milijonas esąs 
paimtas iš sumų, skiriamų Car- 
lingo alaus reklamai per televi
ziją bei radiją. Ta proga gana 
gausūs pobūvio dalyviai buvo 
pavaišinti vakariene ir išdalinti 
čekiai atstovams tų vienetų, ku
riu prašymai buvo patenkinti

kis. Be to, pobūvio dalyvių tar
pe buvo “Gintaro” vadovai p.p. 
Karasiejai (jiems čekis bus at
siųstas vėliau) ir p.p. Kaknevi- 
čiai. J. Kaknevičienė, kaip skirs
tytojų komisijos narė, Fondo 
vardu įteikė kaikuriuos čekius. 
K. Kaknevičius yra Carling 
alaus daryklos darbininkų uni
jos pirmininkas. Toje Įmonėje 
dirba apie 20 lietuvių. Meninę 
programą atliko ukrainiečių ka
pela ir dainininkių trijulė.

Wasagos vasarvietėje ir jos 
apylinkėje pagausėjus jpastovių 
lietuvių gyventojų skaičiui, pra
sidėjo ir lietuviška veikla: su
rengtas Vasario 16 minėjimas, 
organizuojamas Motinos Dienos 
minėjimas, pamaldos. Daug gra
žios iniciatyvos parodo Wasa- 
goje įsikūrusi T. Sekonienė. Bū
tų gera, kad ši graži kolonija 
oficialiai įsteigtų Liet. Bendruo
menės apylinkę.

PRANEŠIMAS DELHI ■ TILLSON- 
BURGO tautiečiams. Balandžio 20, 
šeštadienį, 7 v.v., Tillsonburgo Lietu
vių Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas “Vilkas” rengia vakarą — “zui
kių balių’.’ Tillsonburgo Community 
Centre salėje. Meninę programą at
liks Toronto lietuvių choras “Var
pas”. Bus šokiai, muzika, loterija, 
vakarienė, įvairūs gėrimai. Bilietai 
— $4, studentams — $2. Valdyba

Tautinių grupių spektaklis. 
Kovo 5 d. vakare Varsity areno
je Kanados Vėžio Dr-ja surengė 
“Geltonų narcizų” vakarą (Daf
fodil Night). Programoje daly
vauti buvo pakviesti įvairūs et
niniai meno ansambliai, tarp jų 
ir mūsų “Gintaras”. Programa 
turėjo prasidėti 8 v.v., bet nuo 
pirmo momento sklandumas bu
vo sutrukdytas nepilno pasiruo
šimo bei techninių kliūčių. Pa
vėlavus beveik valandą, visas 
vakaras pasidarė perilgas — pa
sibaigė tik prieš vidurnaktį. Ša
lia to, programai prasidėjus, 
scenai apšviesti reikalingi pro
žektoriai užgeso. Ir iki pertrau
kos, viduryje programos, švie
sos degė, geso ir gadino ne tik 
vaizdą, bet ir nuotaiką. Mūsų 
“Gintarui” šokant, pradėjo griū
ti pati scena, ir mūsų vyrai šo
kėjai turėjo griebti krintančias 
užuolaidas, šokio “Subatėlė” 
tęstinumas buvo sutrukdytas, o 
šokėjų nuotaika sugadinta. Dėl
to šokyje nebesijautė gyvumo 
dvasios. Pati programa buvo įdo
mi, nors ir ilga. Iš viso dalyvavo 
apie 35 vienetai. Visi ansamb
liai atliko po vieną ar daugiau
sia po du numerius. Taigi, įvai
rumo tikrai netrūko. Techniškai 
geriausiai pasirodė airių mergi
nos. Nors pats šokis nebuvo ypa
tingai žavintis, bet nebuvo nė 
vienos šokėjos, kuri būtų sukly
dusi ar ne į taktą pataikiusi. 
Nors grupėje amžius svyravo 
nuo 6 iki 17 metų, visos kaip 
viena puikiai atliko savo roles.' 
Gyviausiai pasirodė ir publiką 
labiausiai domino ukrainiečių 
“Odum Vesnianka” šokių gru
pė. Nepaprastai greitas tempas 
smagi muzika ir spalvinga ap
ranga dar buvo papildyti akro- 
batiškais judesiais, šokėjų šyp
sena, kurios trūko pas daugelį 
kitų grupių šokėjų. Aplamai, va
karas buvo įdomus, nors ir su 
kliūtimis. Be to, surinkti pini
gai paskirti vėžio ligos tyrinė
jimams. Almis

Dėkojame ir 
kviečiame

Sv. Jono Kr. Pašalpinė Draugija, 
baigdama savo veiklą, paskyrė $200 
auką Tautos Fondui. Čekį V. štreitas 
kovo 31 d. įteikė Tautos Fondo To
ronto apylinkės atstovybės pirmi
ninkui. Nuoširdžiai dėkojame valdy
bai ir visiems nariams, kurie nepa
miršo pavergtos Tėvynės.

Ta proga kreipiamės į visus To
ronto ir apylinkės lietuvius: aukoki
me Tautos Fondui, t.y. Tėvynės lais
vinimui. Pasistenkime dienos uždar
bį bent kartą j metus atiduoti ken
čiančios Tėvynės reikalams. Auko
jusiems šiais metais nuo $20 ir dau
giau siunčiami gražūs padėkos raštai 
ir kvitai. Neaukojusiems siunčiame 
laiškus, prašydami aukų.

Tautiečiai, būkite malonūs, nepa
likite mūsų laiškų gulėti stalčiuose, 
bet grąžinkite su auka Tautos Fon
dui. Kiekvienas aukos centas eina 
Lietuvos vadavimui, niekur kitur ne
išleidžiamas, išskyrus būtinus spau
dinius ryšium su Tautos Fondo dar
bu. Palengvinkite mūsų darbą. Mes 
nepajėgiame aplankyti jus visus, če
kius rašykite Tautos Fondo vardu. 
Aukas siųskite Tautos Fondo Toron
to apylinkės atstovybei žemiau nuro
dytu adresu. Tenelieka nė vieno lie
tuvio, neatlikusio pareigos savajam 
kraštui — Lietuvai.

TAUTOS FONDO

sypsenos
Išradėjo išradėjas

— Ką tamsta laikai žymiau
siu sovietų mokslininku? — 
— klausia amerikietis rusą.

— Daugumas tvirtina, kad di
džiausias sovietų mokslininkas- 
išradėjas yra Popovas, kuris iš
rado radiją, televiziją, helikop
terį ir atominę bombą. Bet aš 
esu nuomonės, kad didžiausias 
yra Pruškinas...

— Kodėl Pruškinas? Kas yra 
tas Pruškinas?

— Tai tas, kuris išrado Po
povą ...

Įtartini vairuotojai
Argentinos eismo policija tu

ri tokią instrukciją: jeigu vai
ruotojas važiuoja tik leidžiamu 
greičiu, jei plente jis labai man
dagus, niekad nenaudoja garso 
signalo, važiuoja tik savąja pu
se, tai greičiausia jis neturi vai
ravimo leidimo, dokumentų ar
ba ko gero važiuoja vogtu auto
mobiliu.

Neutralumas
II D. karo metu britų bom

bonešių eskadrilė, grįždama po 
bombardavimo, skrenda per 
neutralios Šveicarijos teritoriją. 
Šveicarų radijo stotis pranešė:

— Skrendate virš neutralios 
Šveicarijos teritorijos!

— Tai mes žinome, — atsa
kė eskadrilės vadas.

— Perspėjame jus, kad būsim

priversti šaudyti, jei tučtuojau 
nepasuksite atgal.

— žinome ir tai.
Britams nepaklausius perspė

jimo, pradėjo veikti šveicarų 
priešlėktuvinė artilerija, bet 
bombonešiai kuo ramiausiai 
skrido toliau. Staiga eskadrilės 
vadas per radiją pranešė šveica
rams:

— Šaudote 1.000 metrų per 
žemai!

— Mes irgi tai žinom! — at
siliepė šveicarų radijo stotis.

Danguje
McCollins, palikęs šį žemišką

jį pasaulį, atsidūrė šv. Petro aki
statoje.

— Esate metodistas? Turim 
ir tamstai vietą. Eik tuo ilguoju 
koridorium, kurį matai prieš 
save. Praėjęs pro pirmąsias du
ris, rasi presbiterininkus, o pra
ėjęs antrąsias — liuteronus. Už 
trečiųjų durų — Jehovos liudi
ninkai. Priartėjęs prie ketvirtų
jų durų, eikite labai tyliai, ne
kelkite jokio triukšmo.

— Kodėl?
— Ten yra katalikai. Jie ma

no, kad jie čia vieninteliai.
Suaugusieji ir vaikai

— Einam į geležinkelio stotį 
ir važiuosim.

— Tai kad geležinkelio stotis 
neturi ratų.

Parinko Pr. Alš.

Norkienę 767-6247. Taip pat iie 
gaunami šv. Jono Kr. parapijos 
knygyne sekmadieniais po pa
maldų.

skirstytojų komisijos. Jų tarpe 
buvo ir Maironio mokyklos tėvų 
komiteto pirm. p. Murauskas,
kuriam buvo Įteiktas $2000 če-

Toronto apylinkės atstovybė 
6 Constance Street

Toronto, Ont., M6R 1S4
Tel. 535 9864

Visų rūšių automobilių išores 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžininga* ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdrausta*

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

Pajieškojimas
Raudonasis Kanados Kryžius įieš

ko Vytauto Jasinsko, gimusio 1921 
m. Gargžduose, Lietuvoje. Emigravo 
Kanadon 1947 m. birželio 27 d. iš 
Geestfacht-Spackenbergo DP stovyk
los Vokietijoje. Atsiliepti arba pra
nešti: Mrs. Audree Fostner, tel. 
923-6692, ext. 212. Adresas: The Ca
nadian Red Cross Society, Toronto 
Central Branch, 460 Jarvis St., To
ronto 5, Ont.

Frank Barauskas Ltd. 

REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

INQIIRDresher Insurance ir ISlwWlIHIuVt Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 *
• 3828 Bloor St. W. ----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

VITALITY O NATŪRALAUS MAISTO
• KRAUTUVĖ

3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) • Tel. 259-8364
Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir Lt R. STATULEVIČIUS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T . rnr inrn 
TORONTO, ONTARIO B CL □UU“I4UO
• {vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

Taip pat priimame užsakymus ("Catering") vestuvėms ir 
mažesniems pobūviams. Susitarus pristatome į namus 
bei salę šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •
® ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS------------- •

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

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.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario



® TORONTO
Sy. Jono Kr. parapijos ir

Anapilio žinios
— Prisikėlusio Kristaus šventėse 

daug džiaugsmo! Prisikėlusiojo per
galėje naujai tesuspindi žmonijoje 
Jo skelbti tiesos, gėrio ir amžiny
bės idealai.

— D. Savaitės ir Velykų pamal
dų tvarka: Šv. Jono Kr. par. švento
vėje: D. Ketvirtadienį — 7.30 v. v., 
D. Penktadienį — 3 v.p.p., D. Šešta
dienį — 7 v.v., Prisikėlimas — 7 v. 
ryto; pamaldos dienos metu: 10 ir 
11 v.r. Pamaldos Anapilyje: D. Penk
tadienį — 3 v.p.p., Velykų pirmąją 
dieną — 11 v.r. Parapijos choras gie
dos šv. Jono Kr. šventovėje. Daly
vaus ir sol. V. Verikaitis.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — pirmąją Velykų d. 11 v. 
pamaldų metu.

— Balandžio 9 d. iš par. švento
vės lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Edvardas Steponavičius. Laidotuvių 
išlaidomis rūpinosi Toronto labda
ros įstaiga.

— Prašoma pranešti kunigams 
apie sergančius ligonius ir senukus, 
kad būtų galima juos aplankyti na
muose.

— Padėka par. tarybos nariui J. 
Arštikaičiui, L. šeškui ir M. Krivic
kui, talkinusiem Anapilio salės vir
tuvės įrengime.

— Anapilyje naujoji klebonija pra
ėjusią savaitę baigta mūryti iš lau
ko. Pradėti klebonijos vidaus įren
gimo darbai. Anapilio statybai auko
jo po $200: J. M. Uleckai (2,200), S. 
J. Pacevičiai (500); po $100: Stay- 
ner-Wasaga rajone gyveną lietuviai 
— A. Vinckas, P. Lelis (400); $40: 
I. Pakarna; $20: K. Dulevičius. Ge
radariams nuoširdi padėka.

— Anapilio patalpose pastoviai ap
sigyveno sargas.

— Praėjusį sekmadienį p. Račiū
nų namuose atlaikytos pamaldos Wa- 
sagos-Staynerio apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams. Pamaldose daly
vavo daug tautiečių. Po pamaldų 
įvyko bendri užkandžiai.

— Pamaldos: Velykų dieną, 10 v. 
r., p. Katelių intencija, 11 v. vaikų, 
einančių pirm. Komunijos intenci
ja; Anapilyje — už a.a. Alfonsą 
Dausą.

Apie lietuvių žymiąsias stalo 
teniso žaidėjas — Violetą Ne- 
šukaitytę ir Birutę Plučaitę ra
šo Toronto dienraščiai. “The 
Globe a. Mail” balandžio 8 d. 
gana ilgame rašinyje iškėlė V. 
Nešukaitytės ir Caetano pažan
gą, pasiekta kelionė į Europą 
dėka. Esą jiedu Kanadoje pasi
darę pajėgiausi stalo teniso žai
dėjai. “The Sunday Sun” balan
džio 7 d. išspausdino B. Plučai- 
tės nuotrauką, pabrėžė gerą jos 
žaidimą ir citavo trenerio J. Ne- 
šukaičio pareiškimą, esą sporte 
daug lemia varžybos; be jų spor
tininkai pasidaro “tupinčiomis 
antimis”. Pasak jo, Ontario stalo 
teniso sąjunga ir siekia tuo bū
du išugdyti pirmaeilius žaidė
jus.

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

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DREŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674 737.

VEDYBŲ TIKSLU jieškau moters 
iki 50 metų amžiaus; gali būti su vai
kais. Esu lietuvis, 49 metų, 5’10” 
ūgio, baigęs mokslus su nekilnojamu 
turtu ir santaupom. Laišką su nuo
trauka adresuoti: K.E.B., 17 Harvest 
Rd., Fairport, New York 14450, USA.

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.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 

SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kristaus Prisikėlimo šventės 

proga sveikiname visus lietuvius ir 
linkime, kad visuose stiprėtų jų pa
čių ir Tėvynės prisikėlimo viltis.

— Nuoširdi padėka kun. Ged. Ki- 
jauskui, SJ, už gražiai pravestas mū
sų parapijos rekolekcijas.

— Mirus Antaninai Jakelaitienei, 
jos tėveliui Vincui Dailidei ir broliui 
Justinui reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. Taip pat nuoširdžiai užjaučia
me Anelę šlekienę, mirus Lietuvoje 
broliui Pijui ir Amerikoje broliui 
Jonui.

— Prašytos paskelbti Mišios: Vely
kų naktį trejos koncelebruotos Mi
šios — už Mariją Baranauskienę, 
užpr. J. B. Tamulionių; už Edvardą 
Stankaitį, užpr. J. B. Stankaičių; už 
parapiją; Velykų dieną, 8 v. — už 
Kubilių ir Urbaičių mirusius, užpr. 
dr. J. S. Urbaičių; 9 v. — už Simoną 
ir Petrę Girdauskus, užpr. Z. Gir- 
dausko; 10 v. — už Viktorą Kazelį, 
užpr. O. Grigaravičienės; 11.15 v. — 
už Alfonsą Ramą, užpr. Elvyros 
Kurck; 7 v.v. — už Jose Valente, 
užpr. R. A. Gluodenių.

— Katechetinių pamokų jau ne
bus, bet pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo pamokos dar bus po Vely
kų, tik ne sekmadieniais, o susita
rus su mokytojais.

— Pamaldos D. Ketvirtadienį — 
7.30 v.v., D. Penktadienį — 3 v.p.p.: 
Velykų nakties vigilijos apeigos, Pri
sikėlimas ir Prisikėlimo Mišios — 
11.25 v. naktį.

— Pirmoji Komunija — gegužės 
5 d., Sutvirtinimas — gegužės 12 d. 
per 11.15 v. Mišias. Vysk. V. Briz- 
gys teiks Sutvirtinimo sakramentą 
abiejų parapijų vaikučiams kartu.

— Dėkojame šv. Jono Kr. Pašalpi- 
nei draugijai už $500 auką parapijai.

— Gausus dalyviais metinis para
pijos susirinkimas praėjo jaukioje ir 
darbingoje nuotaikoje. Buvo išrink
ta- 20 naujų parapijos tarybos na
rių: Abromaitis E., Baziliauskas L., 
Bireta V., Bukšaitytė R., Čepas A., 
Čeponkutė J., Freimanienė S., Gen- 
čius Br., Giniotienė R., Imbrasienė 
L., Jonys C., Kuolas Al., Montvila V., 
Petrulis M., Prakapas St, Simonaitis 
V., Sungaila R., Vingelienė J., Že
maitis A. Artimiausiame tarybos po
sėdyje bus renkama jos valdyba ir 
sekcijų pirmininkai. •"
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos D. Penktadienį su šv. 
Komunija — 11 v. ryto Toronte, Ha
miltone — 4 v.p.p. Faith Lutheran 
Church, 1907 King St., East; Vely
kų rytą — 9.30 v.

— Išleista kun. Paupero pamokslų 
knyga “Dievo žodžio tarnyboje”, 240 
psl. Pamokslai parašyti kiekvienam 
liturginiam sekmadieniui nuo I Ad
vento sekmadienio iki 26 sekm. po 
Šv. Trejybės. Knygoje taip pat ra
site pamokslus įvairioms šventėms. 
Kaina kietu viršeliu — $4, minkštu 
— $2.75.. Užsakymus priima p. Štur- 
mienė tel. 769-6431 arba po pamaldų.

— Nuoširdi padėka moterims, ku
rios paruošė bei pravedė bal. 6 d. 
apmąstymo vakarą. Lankytojus nu
stebino neseniai susidaręs choras.

Lietuvių Namų žinios
— Reikalingi valytojai. Atlygini

mas — pagal susitarimą. Kreiptis į 
LN raštinę 1573 Bloor St. W., tel. 
533-9030.

— LN administracija prašo tėvus 
perspėti savo vaikus, kad šie atėję 
į LN pratimams laikytųsi tų patalpų, 
kurios tai grupei skirtos. Bėgiojimas 
po visas patalpas labai apsunkina 
tuos, kurie kitose patalpose turi už
siėmimus, ir LN personalą.

— Hamiltono “Aukuro” bal. 7 d. 
suvaidintas V. Alanto veikalas “Šia
pus uždangos” praėjo pakilioje nuo
taikoje. Geriau būtų, kad scenos mė
gėjai sukrustų ir panašių vaidinimų 
duotų daugiau. Be didelės reklamos 
į vaidinimą susirinko apie 200 as
menų.

— Kovo 31 d. išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Strazdas, vicepirm. St. Kuzmas, sek
retoriai — T. Stanulis ir H. Stepo
naitis, ižd. B. Jackus. Naujai valdy
bai rūpi baigt išparduoti paskolos 
lakštus, nes gegužės pradžioje reikės 
grąžinti trumpalaikes paskolas, ku
rios gautos statybos sąskaitoms ap
mokėti. Paskolos lakštų išparduota 
už $240,000. Dar reikia išparduoti 
už $60,000. LN nariai ir visi lietu
viai kviečiami neatidėliojant išpirk
ti likusius paskolos lakštus ir tuo 
pagelbėti LN. Už paskolos lakštus 
mokama 8% palūkanų.

— Praėjusią savaitę LN paskolos 
lakštus nupirko Elena Prielgauskie- 
nė už $1000. Nario įnašus įmokėjo: 
Jukna Petras $100, Kymantas R. 
$100, Navickas Kostas $100, Radze
vičiūtė Pranė $75, Lasys Jonas $100. 
Jaunų narių įstojo — Vaitkus Ri
čardas ir Sakutė Rita, įmokėję po 
$1. Valdyba

Kredito Kooperatyvas “Para
ma”, ryšium su “T. Žiburių” pa
slaugomis, paskyrė jiems $100 
auką. Leidėjai už šią paramą 
spaudai reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Dainavime tobulėjanti hamil- 
tonietė Anita Pakalniškytė, 16 
m. amžiaus, dalyvavo Toronto 
East Kiwanis klubo dainavimo 
varžybose balandžio 2-3 d. d. 
penkiose sopranų grupėse ir vėl 
laimėjo dvi pirmąsias ir tris ant
rąsias vietas.
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Toronto lietuvių karalaitės “VILNIUS” rinkimai MONTREAL*

BALIUS
® Šokiams gros orkestras "MUZIKA"
® Veiks įvairus bufetas ir baras
• Pradžia — 7 valandą vakaro
• Kaina asmeniui — $3.00, studentams.— $2.00

Balandžio 20 - 21 d. d.
ANAPILYJE įvyks

dailininko A. Tamošaičio 
meno PARODA 
Atidarymas - šeštadienį, 5 v. p. p.
Lankymo laikas — šeštadienį iki 10 valandos vakaro, 

sekmadienį — nuo 1 1 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Balandžio 21 
Atvelykyje,

PRISIKĖLIMO parapijos salėje

VELYKŲ BOBUTĖS

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Anapilio Moterų Būrelis

KARNAVALAS
įvairūs žaidimai * kiškiai * juokdariai 
lėlių teatras * burtininkės * specialūs 
balionai * Namuose keptų pyragų 
išpardavimas * Darželio vaikų programėlė 
* Rateliai ir žaidimai jauniesiems

Vist* vaikai kviečiami dalyvauti 
apsirengę kostiumais
Bus specialus Velykų bobutės 
ir vaikų paradas
ATIDARYMAS — 11 vai. ryto

Maži, jauni ir seni kviečiami ateiti!
Rengia Nek. Pr. Marijos seselės ir rėmėjų būrelis

\ ^^VEIKINAME Velykų proga ir labai nuoširdžiai

1 dėkojame abiejų Toronto parapijų klebonams už 
t palankumą ir visiems parapijiečiams už rekolekcijų | 
| savaitėje įteiktas aukas mūsų darbams paremti. Taip | 
| pat didelė padėka mūsų mieloms rėmėjoms, kurios 
\ padėjo aukas rinkti. |
| Ypač dėkojame Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinei 
| Draugijai už duosnią dviejų šimtų dolerių auką. |

Visiems artimiesiems ir visai Toronto lietuvių bend- | 
\ ruomenei linkime linksmų šventų Velykų ir meldžiame | 
\ gausios Prisikėlusio Kristaus ramybės bei palaimos. | 

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys Toronte \ 
%.

Stalai numeruoti po 10 asmenų kiekvienas. Bilietus galima iš anksto įsigyti pas A. Valiulį 
I i tel 533-6492 arba V. Lenauską tel. 279-9688

ir Anapilyje po pamaldų. Rengia lietuviai studentai

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA KVIEČIA VISUS LIETUVIUS PRIE BENDRO

Ii VELYKŲ STALOI vėlYKu staloJ v < r ■ *— įvairiais skanėstais... JI
g Atvelykio sekmadienį, balandžio 21 dieną, 1 vai. po pietų, S

Lietuvių Namuose, • Prašome skubiai registruotis Lietuvių Namuose. C 
• įėjimas — $5.00, jaunimui iki 12 metu — $2.00.

1573 Bloor Street West. lN ra|dyba %

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje, pirmininkaujama Aug. 
Kuolo, balandžio 6 d. L. Namuo
se surengė suvažiavimą, kuria
me dalyvavo T. Fondo darbuo
tojai iš Toronto, Hamiltono, 
Niujorko ir kt. vietovių. Paskai
tą “Lietuvos laisvinimas ir fi
nansai” skaitė A. Rinkūnas. Pra
nešimus padarė: Kanados atsto
vybės pirm. Aug. Kuolas, To
ronto apylinkės atstovybės pirm. 
A. Firavičius, Hamiltono apyl. 
atstovybės pirm. A. Patamsis, 
centrinės Tautos Fondo valdy
bos vicepirm. inž. Z. Jurys. Su
važiavimą sveikino gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, TF valdy
bos vardu ,inž. Z. Jurys, KLB 
pirm. inž. E. Cuplinskas, KLB 
Toronto apyl. pirm. A. Puteris, 
buvęs ilgametis Tautos Fondo 
Kanados atstovybės pirm. S. Da
nelis. Suvažiavimas baigtas va
kariene, kuria pasirūpino Toron
to apyl. atstovybė. Platesnis ap
rašymas — vėliau.

Konservatorių partijos suva
žiavime vasario 9 d. Toronte, 
be kitų dalykų, buvo svarstomi 
ir užsienio politikos reikalai. 
Buvo kritikuojama dabartinė 
Kanados užsienio politika kaip 
vienašališka: ji smerkia prie
spaudą Afrikoj, Azijoj, bet nu
tyli ją Sov. Sąjungoje. Dėlto nu
tarimuose įrašytas šis sakinys: 
“Kanada turėtų pareikšti savo 
nepasitenkinimą politine bei ra
sine priespauda ir turėtų veng
ti sudaryti įspūdį, kad kanadie
čiai yra abejingi nebuvimui re
prezentacinės demokratijos ir 
teisinės valdžios betkurioje ša
lyje.” Iš lietuvių tame suvažiavi
me dalyvavo KLB pirm. inž. E. 
Cuplinskas.

Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
proga Hamiltono Aušros Vartų 
par. šventovėje surinkta $600 
religinei šalpai. Iki šiol Kana
dos lietuvių katalikų parapijose 
šiais metais religinei šalpai su
rinkta $2,807.

įvyks 
balandžio 20, 
šeštadieni,
ANAPILIO 
patalpose

“The Mlssisauga Times” sa
vaitraštis balandžio 3 d. išspaus
dino ilgą savo bendradarbės 
Krystyna Jones straipsnį apie 
Toronto “Gintaro” ansamblį. 
Pastaroji, sužinojusi apie “Car
ling Art Foundation” paskirtą 
$2000 paramą gintariečiams, su
rado jų vadovus p. Karasiejus ir 
jų bute informavosi apie “Gin
taro” veiklą, tautinius lietuvių 
šokius, aprangą, keliones ir pan. 
Prie straipsnio pridėta R. Ka- 
rasiejienės su dukrele nuo
trauka.

Siūlome konkrečiai!
I

GYVENAMŲ NAMŲ DRAUDA 
"HOMEOWNER'S POLICY"

Montreal, Cote St. Luc, Hampstead, Montreal West, 
Mont Royal, Outremont, St. Laurent, 

Verdun, Westmount
Dviejų šeimų Vienos šeimos
apiplytintas apiplytintas
centrinis šildymas centrinis šildymas

Nuo gaisro namui ......... ..... $25.000 $25.000
Nuo gaisro inventorius .. 6.250 10.000
Vagystė inventoriaus .... 6.250 10.000
Vagystė kitur ................ 1.500 1.500
Nuo gaisro priestatams . 2.500 2.500
Priedas gyvenimui ....... 5.000 5.000
Atsakomybė .................. ..... 100.000 100.000
Priedas gydymui......... 500 500
Priedas nuosavybei 250 250

Kaina metams ............. .... — $80 — $80
Pirmas 100 nemokamas

Palyginkite šias kainas su gaunamais pasiūlymais. 
Turime ir kitų pasiūlymų!

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC.

Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobiliu, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6.0%
Taupomąsias s-tas ______ 7.25%
Term. ind. 1 m_____ __ __ 8.0%
Term. ind. 2 m. ________  8.5%
Term. ind.. 3 m__________ 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive. Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 1 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Aušros Vartų šventovėje Pri
sikėlimo pamaldos bus sekma
dieni, 6.30 v.r. Mūsų choras, 
šiai didelei šventei smarkiai 
ruošiasi.

AV parapijos chorą pakvietė 
Niujorko LB apylinkės valdy
ba. Choras duos du koncertus: 
vieną Niujorke, antrą New Jer- 
sy, JAV.

Skautų ir skaučių tuntai orga
nizuoja išvyką į Mont St. Gre
goire kalnus pasivaišinti saldžią
ja Kanados sula. Visi kviečiami 
dalyvauti. Informacijų teirautis: 
Elė Jurgutienė 627-7499, Ro
mas Verbyla 254-4287, Rasa Lu- 
koševičiūtė 366-1210.

Jau senokai matėme lietuviš
ką teatrą. Gegužės 4 d. AV par. 
salėje pamatysime rašytojo A. 
Kairio dramą “Palikimas”, kurį 
vaidins Ročesterio moksleiviai ir 
studentai ateitininkai. Veikalą 
režisuoja M. Cieminis. Rašyto
jas J. Jankus “Drauge” labai ge
rai įvertino Ročesterio jauni
mo teatrą. Kviečiame visus atsi
lankyti, nes yaidinimas yra la
bai įdomus. Ypač laukiamas 
jaunimas, kuris pamatys, kad 
mūsų išeivijos moksleivija atlie
ka gražų kultūrinį darbą. Orga
nizacijas tą dieną prašome su
silaikyti nuo parengimų. Teatrą 
kviečia Montrealio ateitininkai.

Almai Staškevtčiūtei buvo su
ruoštas priešvestuvinis pobūvis- 
mergvakaris AV par. salėje. Sta
lai skendo pavasarinėse gėlese. 
Scena buvo užpildyta gausiomis 
ir brangiomis dovanomis, mais
to įvairumas priminė Velykų 
stalą. Atrodė, kad tai jau tikra 
vestuvinė puota. Salė buvo pilna 
dalyvių. Ir nenuostabu, nes Al- 
mutę, kaip mes ją vadiname, 
Montrealio visuomenė gerai pa
žįsta. Ji yra veikli mūsų koloni
jos narė: skautė, ateitininkė, 
“Gintaro” ansamblio šokėja, li
tuanistinės mokyklos mokytoja.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ 9.5%
Nekiln. turto __________...9.25%
Čekių kredito .... ................10.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

Programai labai vykusiai su kul
tūringa humoro doze vadovavo 
būsimos pamergės: Daina Ker- 
belytė, Aldona Aušrotaitė (to
rontiškė), Kristina Bendžiūtė ir 
Regina Staškevičiūtė. Pranešėja 
Daina įteikė Almai kraitinę 
skrynią, kurioje buvo žemės 
sauja, parvežta iš Lietuvos, Al
mos tėvelio sodo, ir ruginė lie
tuviška dovana. Dalyvės burtų 
keliu laimėjo įvairiausių dova
nėlių. Pobūvio organizatorės, 
kurios taip puikiai ir puošniai 
viską paruošė, buvo: A. Burbie
nė, A. Burbaitė-Otienė ir S. Bar
šauskienė. Žinoma, talkino ir 
daugiau ponių — Almos mamos 
artimos bičiulės. Alma, išklau
siusi kalbų, sveikinimu ir linkė
jimų, pasakė padėkos žodį ir vi
sas dalyves išbučiavo. Paskuti
niai Almos žodžiai buvo, esą ji 
norėtų būti tokia gera savo šei
mai, kokia yra jos mama, tik 
abejoja ar galės tą įvykdyti.

Lituanistinė mokykla. Į mo
kytojų suvažiavimą Hamiltone 
buvo nuvykusios: mokyklos ve
dėja M. Jonynienė, mokytojos 
M. Malciuvienė ir V. Malciūtė. 
— Aušros Vartų par. komite
tas lituanistinę mokyklą parėmė 
$200 auka. — Lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas- 
egzaminai bus gegužės 4 d., o iš
leistuvių iškilmės — gegužės 5 
d. seselių namuose. — Gegužės 
11 d. AV par. salėje bus litua
nistinės mokyklos loterijos lai
mėjimų traukimas. Pelnas ski
riamas lietuviškai mokyklai. Tė
vų komitetas prašo iki minėtos 
dienos atsiųsti bilietų šakneles, 
kad laimėjime dalyvautų visi, 
kurie pirko bilietus. Buvo ir to
kių geradarių, kurie papildomai 
prašė atsiųsti po 2-3 knygutes. 
Dar nevėlu. Jus loterijos bilie
tais gali aprūpinti komiteto na
riai B. Staškevičius tel. PO 9- 
1557, V. Piečaitis tel. 366-7041. 
Loterija yra gausi ir labai ver
tinga mūsų menininkų darbais. 
Loterijos bilietai bus platinami 
sekmadieniais visą balandžio 
mėnesį Aušros Vartų ir Šv. Ka
zimiero parapijose. Paremkime 
šią gražią iniciatyvą.

Metinis Lygos susirinkimas 
įvyko kovo 30 d. Queen Eliza
beth Hotel viešbutyje. Buvo at
stovaujamos 72 kredito unijos 
iš Quebec Credit Union priklau
sančių 92 kredito unijų. Lygos 
valdomas kapitalas iš 9.8 mil. 
dolerių per 1973 m. pakilo iki 
11.2 mil. dol. Pajamų 1973 m. 
turėta $1,288,610 (pernai 956,- 
349), išlaidų $1,270,231 (974,- 
733), iš kurių administracinės 
išlaidos sudarė $509,465 (482,- 
687). 1974 m. sąmata priimta 
$1,393,312 sumai. Stambiau
sias išlaidu pozicijas sudaro tar
nautojų algos — $279,149 ir 
tarnautojų draudos — $41,823. 
Ši pozicija sukėlė kaikurių disku
sijų, nes ji sudaro net 15% nuo 
algų sumos, kai tuo tarpu Ka
nados vidurkis yra apie 8%. Su
važiavimas užbaigtas metiniu ba
liumi “Grand Salon” salėje, da
lyvaujant 1,000 asmenų. “Litui” 
suvažiavime atstovavo pirm. P. 
Vaupšas ir vedėjas P. Rudins- 
kas.

“Lito” valdyba 1973 m. pa
skyrė $100 ir $50 premijas jau
niesiems nariams, kad paskatin
tų juos taupyti “Lite”. Premi
jų paskirstymas įvyko prieš pat 
metinį “Lito” susirinkimą kovo 
23 d. Pirmąją $100 premiją lai
mėjo Romas Juodis, tame lai
kotarpyje padaręs 7 įnašus, ir 
antrąją $50 premiją laimėjo Al
bertas Mecelis, padaręs 4 įnašus. 
Konkurse dalyvavo 65 jaunieji 
“Lito” nariai. Per tą laiką jie 
padarė 201 įnašą, iš kurių su
sidarė $2,931.36 santaupų suma. 
Taupymo konkursas prasidėjo
1973 m. gruodžio 3 d. ir baigėsi
1974 m. kovo 23 d.

“Litas” už trejų metų termi
nuotus indėlius moka 9% palū
kanų, 8.5% už dvejų ir 8.0% už 
vienerių metų indėlius. Palūka
nos prirašomos balandžio 15 d. 
ir spalio 15 d. į einamąsias 
arba taupomąsias sąskaitas. Ter
minuotus indėlius išimant prieš 
terminą, palūkanos už visą pra
eitą laiką mokamos 1% mažes
nės. Tokių augštų palūkanų šiuo 
metu niekas nemoka net ir už 
5 metų indėlius. Užtat turin
tiems atliekamų pinigų lietu
viams verta šia proga pasinau
doti. Pr. R.

K. Stanczykowski, etninių progra
mų radijo stoties Chateau Broadcas
ting Co. reikalų vedėjas, įteikė Ka
nados archyvui Otavoje Napoleono 
laiškų ryšulėlį. Tie laiškai buvo ra
šyti Napoleono sekretoriaus Prancū
zijos ambasadoriui Varšuvoje 1811- 
1812 m. Iš jų, be kitko, matyti, kad 
prancūzai kurstė lenkų sukilimą,pro
vokuojantį Napoleono kariuomenės 
įsikišimą. Galimas dalykas, kad tuo
se laiškuose liečiama ir Lietuva. K. 
Stanczykowski yra ateivis gyveną:; 
Kanadoje jau 26 metai. Be kitko, jis 
yra senienų rinkėjas. Jo vadovauja
moje radijo stotyje yra prisiglaudusi 
ir lietuvių programa.

(Nukelta į 9 tą psl.)


