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Pasaulio įvykiai
ORINIO SUSISIEKIMO BENDROVES SUKRĖTĖ DVI LĖKTUVUOSE 

sprogusios bombos. Austrijos keleivinį lėktuvą, vežusį paštą į Tel 
Avivą, pilotui pavyko sėkmingai nutupdyti Miuncheno aerodrome, 
nors bagažo skyriuje bomba buvo išplėšusi didoką skylę. Į Tel 
Avivą skridęs Šveicarijos lėktuvas nukrito ir sudužo su 47 kelei
viais ir įgulos nariais. Piloto paskutiniu momentu padarytas pra
nešimas radijo bangomis taipgi įtaigoja sprogusią bombą. V. Vo
kietijos policija kaltininkais laiko du jordaniečius — S. Quaddou- 
mi ir M. Jawher, kurie iš Miuncheno Izraelin pasiuntė oro paštu 
radijo aparatą. Spėjama, jog tas radijo aparatas iš tikrųjų buvo 
radijo dėžėje užmaskuota bomba. Įtariamųjų policijai nepavyko 
pagauti, bet buvo suimti du kiti arabai, važinėję tuo pačiu auto
mobiliu su įtariamaisiais. Bom- •---------------------------------------

Iw sioks, o tu toks...
Be lietuvių blogai, o su lietuviais — negerai. Tai patyrė ne

vienas tautietis, vienokiu ar kitokiu būdu priverstas gyventi už 
savo gimtosios tėvynės ribų. Patekęs tarp svetimųjų, jis ilgisi 
savųjų žmonių, o persikėlęs savo tautiečių gyyenvietėn dejuoja 
dėl visokių negerovių ir jaučia pagundą keltis kitur. Panašiai kaip 
šernas — būdamas vienas ilgisi draugystės, o susitikęs kitą, negali 
prisiglausti, nes dygūs šeriai kliudo. Tokioje būklėje vyksta nuo
latinė dialektika — ilgesio ir bodėjimosi, meilės ir neapykantos, 
traukos ir grasos. Tai ypač būdinga išeiviniame gyvenime. Gyven
dami toli nuo vieni kitų, tautiečiai pasiilgsta, važiuoja į kongresus 
pasimatyti arba ir šiaip aplankyti, bet kai susidaro pastovus bū
rys, dirbąs ir gyvenąs vienoje kolonijoje, prasideda šernų istorija. 
Net ir negausios tautiečių gyvenvietės nesudaro išimties. Kai Įsi
liepsnoja neapykanta, apima ištisas šeimas, grupes, asmenis. Ven
gia vienas kito iš tolo. Jei vienas ateina Į pamaldas ar pobūvi bei 
susirinkimą, tai nesirodo kitas ir atvirkščiai. Tokioje Įtampoje už
tenka mažiausios kibirkštėlės, kad kiltų gaisras. Neatsargus žodis 
prakalboje ar laikraščio korespondencijoje Įžiebia ištisą karą tarp 
asmenų ar jų grupių. O ką besakyti apie didžiąsias kolonijas! Tie
sa, maži gaisreliai čia kažkaip niveliuojasi, dingsta masėje, bet 
kai jau įsiliepsnoja, eina labai plačiai. Tada mažai kas lieka ne
paliestas — susidaro frontai, kuriuose norint nenorint esi pri
verstas dalyvauti. ★ ★ ★

Tokioje šerninės kovos nuotaikoje kažkaip dingsta visi prin
cipai, etika ir net artimo meilė, apie kurią tiek daug girdime. Va
dovauti ima ambicija, sukta logika, kiuri stumia žmones tolyn nuo 
vienas kito. Susidaro padėtis, kurioje tautiečiai įjungia atbulinius 
bėgius ir sako, kad važiuoja tiesos keliu. Deja, toji “tiesa” būna 
tokia netiesi, kad sprogsta kietuose susidūrimuose. Pabunda žmo
nės tik po stiprios atatrankos, kai jau pamato pertoli nuėję. Ge
rai, jeigu atsiranda pakankamai drąsos grįžti Į nuoširdumo kelią, 
jei ne — Įvyksta nepataisomas lūžis. O viso to lengvai būtų gali
ma išvengti, jeigu mūsų santykių dialektikoje vyrautų pagarba 
žmogui. Mūsų nelaimė yra ta, kad nežiūrint augštųjų ir augščiau- 
siųjų mokslų, dar labai daug kas neskiria žmogaus kaip asmens 
ir jo darbų. Tik pažvelkime pvz. kad ir į literatūrinę kritiką. Joje 
dažnai sumaišomas asmuo-kūrėjas su kūriniu. Baramas, kartais 
net ir niekinamas, autorius už tai, kad parašė silpnoką dalyką. 
Teisingai atsikirto vienas autorius, sakydamas — kuo gi jis kal
tas, kad nepavyko. Juk ir geriem rašytojam nevisuomet pasiseka. 
Dar dažnesni atvejai publicistikoje. Rodos, ir patyrę žurnalistai, 
bet neiškenčia nekibę žmogui už atlapų. Užuot logiškai nagrinėję 
jų samprotavimus, ima niekinti asmenį. Keisčiausia, kad ir kaiku- 
rie kunigai to neišvengia viešose diskusijose, ypač vyresnieji — 
užuot įtikinėję argumentais, nuklysta Į asmens peikimą. Lygiai tą 
patį matome kasdieniniame gyvenime — žmogaus nuomonė su
plakama su asmeniu ir pradedama kova “iki pergalės”.

★ * *
Taigi, visose mūsų gyvenimo srityse matyti dvasinės kultū

ros stoka, apsireiškianti nepagarba, nepakanta asmeniui ir per- 
menku sugebėjimu skirti darbus, nuomones, idėjas, planus nuo 
pačių asmenų. Pagal krikščioniškąją sampratą, asmuo yra nelygs
tama vertybė, iškelianti žmogų visatoje. Juk visa Kristaus atpir
kimo drama įvyko dėlto, kad žmogus, kaip Dievo kūrinys, yra 
vertas Kūrėjo respekto. Užuot žmogų-kūrinį turtinęs, papildęs, 
Kūrėjas būtų galėjęs grąžinti nebūtin, t.y. sunaikinti. Bet to ne
padarė, nes žmogus savo esme yra didesnė vertybė nei mums at
rodo kasdienos akimis žiūrint, žmogus yra linkęs lengva širdimi 
niekinti žmogų ir net Dievą, nes stokoja tos antžmogiškos šviesos, 
kurioje pilnai matoma žmogaus vertė. Tiktai tokie šviesūs žmonės, 
paliesti krikščioniškosios gelmės spindulio, kaip pvz. Don Bosco 
galėjo sakyti: “Duok man sielas, visa kita paliki.” Tai išraiška 
augščiausios meilės žmogui, meilės, kuri nesitraukia nei nuo nu
sikaltėlių, nusidėjėlių, nei nuo paliegėlių ar ligonių. Aišku, pa
siekti tokį žmogaus meilės laipsnį gali nevisi, bet, antra vertus, 
niekas negali sakyti, kad neįmanoma reikšti pagarbą žmogui kaip 
asmeniui ir peikti jo darbus, jeigu peiktini, šiuo atžvilgiu neuž
mirštami yra kun. Tumo-Vaižganto žodžiai, pasakyti ateizmo sklei
dėjui Šliūpui: “Jonai, aš Tave bučiuoju, o Tavo raštus deginu.” 
Tai, rodos, gana ryški mūsų gyvenimo takoskyra, tik ji praktinėje 
laikysenoje kažkaip susiaurėja, nublunka ir dingsta. Tada pasi
girsta žodžiai “tu šioks, o tu toks.” O jie turėtų būti kitaip pasa
kyti: “Tave gerbiu, bet su Tavo nuomone nesutinku.” Pr. G.

KANADOS

20.000 AMERIKOS DEZERTYRŲ
Premjero P. E. Trudeau vy

riausybė Kanadon yra Įsileidu
si apie 20.000 amerikiečių de
zertyrų ir vengiančių karinės 
prievolės jaunuolių. Nevienam 
kyla klausimas, kas jie iš tik
rųjų yra — politiniai bėgliai ar 
žemiausios rūšies bailiai? Mont- 
realyje Amerikiečių Dezertyrų 
Komitetas du dezertyrus apgy
vendino pas “gailestingąją sa
marietę” Mariją Santos, medi
cinos seserį. Užuot atsidėkoję už 
parodytą nuoširdumą, dezerty
rai stalo kojomis taip sumušė sa
vo globėją, kad ją be sąmonės 
teko nugabenti ligoninėn. Prem
jero P. E. Trudeau nuolaidžia 
politika naudojasi ne amerikie
tiškojo jaunimo žiedas, bet jo 
padugnės, kurioms rūpi tik 
lengvas gyvenimas ir savas kai
lis. Prie šio incidento reikėtų 
prijungti montrealietį Robertą 
G. Daltoną, savanoriu Įstojusį i 
JAV marinų eiles. Iš Vietnamo 
karo Montrealin jis grįžta su Ka
ro Laivyno Kryžiumi, už kuri 
augštesnis pasižymėjimo ženk
las tėra Kongreso Garbės Me
dalis. R. G. Daltonas išgelbėjo 
į komunistų spąstus patekusi vi
są savo dalinį. Su kulkosvaidžiu 
rankose jis tris kartus puolė 
priešą, gelbėdamas sužeistus ko
vos draugus, kol pagaliau neli
ko nė vieno komunisto. Kulko
svaidžio vamzdis buvo taip įkai
tęs nuo ilgo šaudymo, jog R. G. 
Daltonvi teko nusinlėšti marš
kinius nuo krūtinės ir jais ap
sivynioti ginklą laikančias ran
kas. Laivyno Kryžių kanadiečiui 

puskarininkiui R. G. Daltonui 
prisegė marinų vadas gen. L. F. 
Chapman.

Kanados vyriausybės paskel
bimas ledjūrio tarpsalių terito
riniais vandenimis s u s i* la u kė 
amerikiečių reakcijos Maine 
Įlankoje, kuri yra tarp Naujo
sios Škotijos ir Massachusetts 
valstijos. Nesutarimą čia kelia 
Georges sekluma, užbaigianti 
Maine įlanką. Otava jau buvo 
pradėjusi duoti teises naftos 
bendrovėms, kurios ten tikisi 
rasti naftos ir natūralių dujų. 
Kadangi Georges sekluma yra 
tolokai nuo Kanados ir JAV te
ritorijos krantų, jos pasidalini
mas sudaro nemažą problemą. 
Ši klausimą turės išspręsti ofi
cialus Vašingtono ir Otavos pa
sitarimas. Lig šiol JAV terito
riniais vandenimis buvo linku
sios laikyti trijų mylių pakran
tės ruožą, bet dabar jau imama 
kalbėti apie 12 mylių. Reikalą 
komplikuoja įlankos, nes jų ne
įmanoma pasidalinti tokiu prin
cipu. Rytinėje JAV ir Kanados 
pakrantėje kontinentinės uolos 
ruožas nueina tolokai i Atlan
tą. Kadangi čia negilus vanduo, 
dabartinė technika leidžia jieš- 
koti naftos šaltinių ir juos eks
ploatuoti. Amerikiečiams rūpi 
ne tik Georges seklumos žemės 
turtai, bet ir pakrančių apsau
ga nuo galimo užteršimo. Cape 
Cod yra žymi vasarvietė, o Nau
dosios Škotijos pakrantės taip 
pat sutraukia daug turistų vasa
ros mėnesiais. Pasidalinus Mai
ne įlanką, būtų lengviau rūpin-

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

Prie laužo ugnelės šią užburtą naktį... Vienintelio Kanados lietuvių mėgėjų teatro "Aukuras" 
jaunųjų grupė, paruošusi pirmąjį scenos veikalą K. Inčiūros "Jonines" Hamiltone. Režisorė — E. 
Dauguvietytė-Kudabienė. Vaidins Toronte kovo 8 d.

Šaudomi lietuviai kaliniai
“Eesti Paevaleht”, Švedijos 

estų dienraštis, š.m. II. 9 (nr. 
32) laidoje išspausdino platų 
straipsnį apie trijų lietuvių po
litinių kalinių mėginimą pabėg
ti iš kalinimo vietos Rusijoje. 
Straipsnis remiasi ruso Anatoli
jaus Marčenkos aprašymu. Pats 
autorius — politinis kalinys 
Vladimiro kalėjime sutiko išli
kusį gyvą invalidą Ričardą K., 
kuris jam papasakojo savo drau
gų tragišką likimą ir savo paties 
šiurpius išgyvenimus.

Šliaužk, šliaužk...
Iš kalinių stovyklos pabėgu

sieji trys jauni lietuviai buvo ap
supti sovietų sargybinių miške. 
Pirmasis jų,* norėjęs pasiduoti, 
buvo nušautas vietoje. Antrasis 
buvo sužeistas ir buvo verčia
mas padėti surasti trečiąjį drau
gą. Kareiviai jį žiauriai mušė, 
tyčiodamiesi iš šliaužiančioj o ie

tis atsakomybe dėl jos užterši
mo. Į ginčą yra įvelta ir pinigi
nė pusė. Jeigu Georges seklu
moje būtų rasti gausūs naftos 
ar natūralių dujų šaltiniai, tei
sių pardavimas bendrovėms 
duotų didelių pajamų Vašingto- 
nui ir Otavai.

Ontario parlamento naujoji 
sesija buvo pradėta tradicine 
gubernatoriaus W. Ross Mac
donald kalba. Stoka didesnių iš
laidų reikalaujančių planų liu
dija, kad Ontario* provincija 
stengsis subalansuoti savo biu
džetą. Iš planuojamų reformų 
minėtinas ministerijos kasyklų 
ir šiaurės reikalams įsteigimas, 
praplėtimas pilietybės ministe
rijos, kuri perims indėnų reika
lus iš J. Yaremkos šeimos ir so
cialinės gerovės ministerijos, 
čia, matyt, turėjo įtakos indėnų 
pernai pareikštas nepasitenkini
mas J. Yaremkos vadovaujamos 
ministerijos permažu dėmesiu 
jų problemoms. Politinėse gai
rėse taipgi kalbama apie teismu 
reformas, didesnę kovą prieš 
vandens teršėjus, streikų tvar- 
dymą ilgiau trunkančiomis 
darbdavių ir darbo unijų dery
bomis vyriausybės tarpininko 
priežiūroje.

Premjeras J. Bertrandas nau
jąją Kvebeko parlamento sesiją 
pradėjo užuomina, esą šiemet 
nebus išsiversta be provincinių 
rinkimų. Jį, matyt, gundo opo
ziciniu * partijų negalavimai. 
Kvebeko konservatoriai savo su
važiavime buvo priversti priim
ti rezoliuciją partijos vardui pa
keisti. Pirmą kartą Kvebeko 
provinciniuose rinkimuose ruo
šiasi dalyvauti socialistu NPD 
partija, kuri savo suvažiavime 
gegužės 8-10 d.d. išsirinks nau
ją vadą.

Kanados kviečių eksportas 
per keturis mėnesius nuo per
nykščio derliaus nuėmimo su
mažėjo 31%. Jeigu 1968 m. ta
me laikotarpyje kviečių užsie
niui buvo parduota 120.100.000 
bušeliu, tai pernai — tik 82.- 
700.000 bušelių. Neparduotų 
kviečiu atsargos yra pasiekusios 
1.534.100.000 bušelių, kuriuos 
vidaus rinka tegali sumažinti

(Nukelta j 8-tą psl.) 

me: “Šliaužk, šliaužk, laisvoji 
Lietuva, tai gaiisi nepriklauso
mybę!” Vaikinas buvo užkankin-. 
tas. Tai buvo Vilniaus studen
tas, nuteistas 7 metams už poli
tinių atsišaukimų platinimą.

Netrukus sargybinių šunys 
užtiko ir trečiąjį bėglį — Ričar
dą. Jį pamatęs rusas majoras 
tuojau šovė. Sužeistasis krito ir 
nudavė mirusiĮįavonus atgabe
nus stovyklon, jie buvo išmesti 
aikštėje, kad atgrasintų kitus 
kalinius nuo mėginimo* bėgti. 
Kai buvo pastebėta, kad trečia
sis tik sužeistas, jau buvo per- 
vėlu: sargybiniai nebedrįso kali
nių akivaizdoje jo nušauti. Ri
čardui buvo suteikta medicininė 
pagalba, bet ji buvo tyčiomis pa
vėluota ir teko amputuoti vieną 
ranką. Už bėgimą jam buvo pra
ilginta bausmė ir iš stovyklos 
perkeltas į Vladimiro kalėjimą.

Kiti trys
Labai panašų atsitikimą pa

skelbė neseniai iš spaudos išėju
si ukrainiečių politinių kalinių 
dokumentinė knyga “Revolutio
nary voices” (Miunchenas, 1969). 
Sovietų kalinamas ukrainiečių 
istorikas Valentinas Morozas sa
vo rašte sovietinės Ukrainos res
publikos augščiausiajai tarybai 
aprašo kitą atvejį, kaip sovietai 
žiauriai elgiasi su politiniais ka
liniais. Trys beginkliai lietuviai 
buvo apsupti ir sovietų karių 
vietoje nušauti. Du iš jų — Lo^ 
rentas ir Jurša mirė, o trečiasis 
— Algirdas Petruševičius išliko 
gyvas ir pats papasakojo savo 
istoriją Morozui, kai pastarasis 
1966 metų pradžioje pateko į 
Mardvijos politinių kalinių sto
vyklą 12 nr.

Toliau savo rašte Morozas at
kreipia dėmesį į tai, kad tie trys 
lietuviai nebuvo sovietinio teis
mo pasmerkti mirti. Pagal galio
jantį baudžiamojo teisyno 183 
straipsnį už mėginimą pabėgti 
numatoma augščiausia 3 metų 
kalėjimo bausmė. Sovietinės 
Lietuvos respublikos augščiau- 
sias teismas perdavė kalinius 
KGB žinion kalinti, bet ne žudy
ti. Tokiu būdu nežmoniškas el
gesys su kaliniais ir žudymas 
prieštarauja patiems sovietų ga
liojantiems įstatymams.

Lietuviai “nemato”
V. Europoje leidžiamas LFB 

biuletenis š.m. 2 nr., komentuo
damas pastarąjį atvejį, iškėlė 
klausimą:

Kaip tai atsitinka, kad žinios apie 
lietuvių kančias pasiekia svetimas 
ausis, pasiekia tuos, kurie turi pa- ‘ 
kankamai rūpesčio savaisiais kanki
niais, konkrečiai šiuo atveju — uk
rainiečius, bet nepasiekia lietuvių? 
O juk, regis, ir lietuviai keliauja: 
vieni i ten nuvažiuoja, kiti j čia at
važiuoja, atveža (domių žinių, kur 
kokie keliai asfaltuoti, užželdinti 
skverai, kokie pastatai iškilo ar su
griuvo, bet nė pelytė necypteli apie 
mūsų žmones, kuriuos KGB medžio
ja, kaip laukinius žvėris, ir valkioja 
po stovyklų aikštes!

šitą nejaukų klausimą biule
tenis ten pat sieja su tokia pa- 
staba* *

Kažkodėl laisvieji lietuviai, jei dar 

iš viso prisimena gyvybių aukas ko
voje už Lietuvos laisvę, tai tik būta
jame laike. Salia to vis garsiau nu
skamba šūkiai, kad mes perdaug dai
romės Į “praeitį” ir nematome “da
barties”. Tik “dabartyje” jau nebe
įstengiama įžvelgti nieko tragiško, 
tik daugiau ar mažiau idiliškus 
“bendradarbiavimo” ryšius.

LFB biuletenio pastabos nu
kreiptos į laisvųjų lietuvių vi
suomenę Vakaruose ir kreipiasi 
į jų sąžinę ir sąmoningumą. Kad 
šitas rūpestis nėra perdėtas, už
tenka šiame pranešime suminė
tųjų dviejų liūdnų liudijimų, 
kuriuos iškėlė svetimieji. Nėra 
abejonės, kad laisvėje gyvenan
tys gali ir privalo daugiau pasi
rūpinti Lietuvos politinių kali
nių likimu.

Vilnius bejėgis?
Visdėlto čia norėtume pabrėž

ti, kad nė kiek nemažesnė parei
ga pasirūpinti politinių kalinių 
žmogiškomis teisėmis gula ir 
ant tų, kurie šiandien atstovau
ja sovietinei Lietuvos respubli
kai. Net labai galimas dalykas, 
kad jų pastangos šiuo metu ga

ilėtų atnešti daugiau praktiškos 
naudos, negu išeivijos žodinis 
pasipiktinimas ir protestai.

Iš tikrųjų, sovietinė valdžia 
Vilniuje turėtų rimčiau pažvelg
ti į galiojančios konstitucinės 
teisės normas ir prižiūrėti, kad 
jos nebūtų pažeidžiamos tikro
vėje. Laikas pasinaudoti galimy
bėmis, kurias teikia turimos ga
lios, ir pasidomėti, kaip KGB at
lieka jai patikėtų politinių kali
nių “perauklėjimą” Rusijos gi
lumoje. Ar tik ne dėl šito vilniš
kių ponų apsileidimo jauni lie
tuviai sužvėrėjusių budelių žu
domi ir šunimis užpjudomi? čia 
joks pasiteisinimas, kad “mes 
apie tai nieko nežinojome”. Tai 
senas, jau kitur girdėtas, posa-

Kur konstitucija?
Pagaliau, jei “suvereni” Vil

niaus valdžia yra bejėgė pakeis
ti KGB konclagerių praktiką, tai 
gal pats laikas būtų peržiūrėti 
teismų praktiką ir savo kaliniu 
neleisti vežti iš krašto? Kur gi 
konstitucijoje parašyta, kad Lie
tuvos piliečiai, nuteisti už poli
tinius nusikaltimus, turi būti iš
gabenti į Rusijos gilumą ir ten 
kalinami?

Neseniai buvo paskelbta, jog 
nutarta kažkokią “smetoninę” 
priverčiamojo darbo stovyklą 
paversti muzėjum, pastatyti di
dingą paminklą. Ar ne peranks- 
ti? Kol žmonės Lietuvoje vis dar 
baudžiami ilgalaikėmis kalėjimo 
bausmėmis už politinius nusi
kaltimus, ar negeriau buvusius 
kalėjimus palikti su visa “sme
tonine” tvarka?

Bet šiaip ar tain, dabartinė 
Lietuvos oolitinių kalinių būk
lė. ypač Rusijos gilumoje, yra 
tokia, kad niekas negali ramiai 
miegoti, žmoniškumas inareigo- 
ia visus lygiai rūpintis, kad 
būtu oadarvtas galas oolitiniu 
kalinių kankinimams. Toji pa
reiga pirmoje eilėje tenka tiems, 
kurie save laiko padėties vieš- 
oačiais. — A. L.

bos lėktuvuose privertė net ke
liolika orinio susisiekimo bend
rovių sustabdyti pašto siuntų 
pristatytiną Izraeliui. Šveicari
jos vyriausybė suvaržė arabų tu
ristų įvažiavimą. Arabų Al Fa
tah grupės ir jungtinio* partiza
nų fronto vadas Y. Arafatas Jor
danijos sostinėje Ammane įvy
kusioj spaudos konferencijoj 
pareiškė, kad jo partizanai netu
rėjo nieko bendro su bombomis 
lėktuvuose. Deja, yra mažesnių 
grupių, kurios nepripažįsta Y* 
Arafato vadovybės. Vienos to
kios grupės vadas komunistas G. 
Habash ne tik nepasmerkė mi
nėtųjų incidentų, bet dargi 
jiems pareiškė ir viešą pritari
mą. Pasak jo, arabai turi teisę 
sprogdinti amerikiečių keleivi
nius lėktuvus, nes Amerika Iz
raeliui yra parūpinusi Egiptą 
bombarduojančius “Phantom” 
naikintuvus. Izraelio premjerė 
G. Meir pokalbiuose su 18 kraš
tų ambasadoriais reikalavo im
tis sankcijų prieš arabus. Atro
do, ji norėtų sustabdyti orinį su
sisiekimą su tom arabų valsty
bėm, kurios remia partizanus, 
žymiausias Izraelio žvalgybos 
agentas I. Harel, išgarsėjęs 
Adolfo Eichmano susekimu Ar
gentinoje, pasiūlė sudaryti slap
tą Izraelio teroristų grupę. Jos 
uždavinys būtų žudyti arabų te
roristų šeimas ir netgi sprogdin
ti arabų lėktuvus. Tarptautinė 
lakūnų federacija, turinti 45.000 
narių, reikalauja sušaukti pa
saulinio masto konferenciją ir 
sutarti priemones, kurios kelei
vinius lėktuvus apsaugotų nuo 
teroristų bombų.

NEPALEIDŽIA KALINIŲ
Izraelio kalėjimuose yra ne

mažas skaičius arabų politinių 
kalinių. Kaikurie jų jau spėjo 
atlikti bausmes Izraelio okupuo- 
toj vakarinėj Jordano pakran
tėj, bet karo komendantai atsi
sako juos išleisti laisvėn kaip 
pavojingus saugumui. Priėmimą 
Aswane Jugoslavijos preziden
tui Tito surengęs Egipto prez. 
G. A. Nasseris sakėsi norįs tai
kos, bet niekada nekapituliuo
siąs dėl Izraelio aviacijos teroro 
veiksmų, čia jis turėjo galvoje 
Kairo priemiestyje subombar
duotą fabriką, kuriame žuvo 80 
civilių. Prez. Tito pritarė G. A. 
Nasserio reikalavimui, jog taiką 
gali grąžinti tik Izraelio atsitrau
kimas iš okupuotų sričių.

PREZIDENTO VIEŠNAGĖ
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou susilaukė karališko sutiki
mo Baltuosiuose Rūmuose, bet 
Vašingtone ir kituose JAV mies
tuose protesto demonstracijas 
prieš Prancūzijos politiką Arti? 
muosiuose Rytuose surengė žy
dų kilmės amerikiečiai, negalį 
dovanoti “Mirage” naikintuvų 
pardavimo Libijai. Prez. G. 
Pompidou tarė žodį se
nato ir atstovų rūmų posėdyje. 
Jam buvo žinoma, kad šią jo 
kalbą boikotuos neatsilankymu 
apie 150 atstovų ir 35 senato
riai, kuriems rūpi žydų balsai 
sekančiuose rinkimuose. Prez. 
G. Pompidou pabrėžė Prancūzi
jos neutralumą Artimuosiuose 
Rytuose. Prancūzija nenori 
skriausti nė vienos kariaujan
čios pusės. Izraelis turi pilną 
teisę į nepriklausomybę, kurią 
gali užtikrinti ne tuščios kari
nės pergalės, bet ryšių atstaty
mas su Izraelį supančiu arabų 
pasauliu. G. Pompidou teigimu* 
karą Artimuosiuose Rytuose te
gali užbaigti keturių didžiųjų 
tvirtas sprendimas su atitinka
momis garantijomis ateičiai. 
Spaudos konferencijoje Vašing
tone prez. G. Pomnidou naikin
tuvų pardavimą Libijai teisino 
kaio susidariusios politinės tuš
tumos užpildvmą vakariečių 
naudai. San Francisco mieste 
prez. G. Pompidou turėjo ilges
nį pasitarimą su žydų bendruo
menės nariais. Jų neapykantą 
tikriausiai pašalintų 50 užpirktų 

“Mirage” naikintuvų atidavimas 
Izraeliui, bet reikalą komplikuo
ja Libijos nafta. JAV viešinčiam 
Prancūzijos prezidentui buvo 
skirti Libijos diktatoriaus pik. 
M. Kadafi Tripolyje tarti įspėji
mo žodžiai — Libija yra pasiruo
šusi sustabdyti naftos tiekimą 
Vakarų pasaulio kraštams, jei
gu Egiptas pareikalautų tokio 
žingsnio.

PIRMASIS VIZITAS
V. Vokietiją aplankė pirma

sis Izraelio kabineto narys — 
užsienio reikalų ministeris A- 
Ebanas. Bombos keleiviniuose 
lėktuvuose policiją privertė im
tis nepaprastų atsargumo prie
monių Miunchene ir buvusioje 
Dachau koncentracinėje stovyk
loje, kur svečias pagerbė nacių 
nužudytus žydus. Pasitarimuo
se su V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeriu W. Scheel buvo 
iškeltas reikalas stiprinti drau
giškus tarpusavio santykius, ne
paisant vokiečių bandymo suar
tėti su arabų kraštais, nutrauku
siais diplomatinius ryšius su V. 
Vokietija, kai Bonna 1965 m, 
suteikė pilną diplomatinį pripa
žinimą Izraeliui. Izraelis taipgi 
norėtų gauti iš V. Vokietijos pa
skolą karo išlaidoms padengti.

UPIŲ NUKREIPIMAS
Britų metereologinės tarny

bos ekspertas H. Lumb aštriai 
kritikavo sovietų planą didžią
sias Sibiro Jenisėjaus, Pečoros 
ir Obo upes užtvankų ir kanalų 
sistema nukreipti į Kaspijos ir 
Aralo jūras. Šios upės dabar yra 
pagrindiniai gėlo vandens šalti
niai arktikoje. Ledjūrio pavir
šiuje jų vanduo padeda formuo
tis ledo* dangai. Upes nukreipus 
į pietus, būtų galimybė apie 85 
milijonus akrų dykumos pavers
ti derlinga žeme, bet ledų suma
žėjimas arktikos vandenyse ga
lėtų turėti didelės įtakos Euro
pos klimatui. Pasak H. Lumb, 
dabartinis Viduržemio jūros šil
tas klimatas pasistūmėtų į vidu
rinę Europą. Toks klimato pasi
keitimas galėtų būti žalingas 
šiaurinei Afrikai ir pietinei Eu
ropai dėl padidėjusių karščių.

BERLYNO POKALBIAI
JAV, Britanija ir Prancūzija 

sutiko pradėti pasitarimus su 
Sovietų Sąjunga Berlyno klau
simu. Šią mintį 1969 m. gruo
džio 16 d. pasiūlė buvusieji Va
karų sąjungininkai, kuriems rū
pi pagerinti ryšius bei susisie
kimą su jiems priklausančiomis 
Berlyno dalimis ir taipgi atsta
tyti sienos nutrauktą gyventojų 
bendravimą su rytine Berlyno 
dalimi. Vasario 10 d. notoje so
vietai pritarė pokalbiui, bet 
įspėjo, kad ambasadorių lygio 
pasitarimai turės ribotis tik va
kariniu Berlynu. Maskva rytinį 
Berlyną laiko R. Vokietijos sos
tine ir jam nepripažįsta jokių 
savo buvusiųjų sąjungininkų tei
sių.

SVETLANOS PROTESTAS
Svetlana Stalinaitė per savo 

advokatą A. Schwartz pradėjo 
akciją išimti iš knygynų jos kny
gos “Tik vieneri metai” verti
mą į prancūzų kalbą, išleistą R. 
Laffont leidyklos Paryžiuje, šių 
priemonių ją privertė imtis Pa
ryžiaus laikraštyje “France 
Soir” atskleistas savotiškas ver
tėjo stilius. Nuosaikiai parašyta 
knyga prancūziškoje versijoje 
dvelkia isteriką, nepaprastu 
jausmingumu. Vertėjas išleido 
kaikurias vietas, kuriose S. Sta
linaitė šiltomis spalvomis piešia 
amerikiečiu jai suteiktą priėmi
mą, ir gerokai sušvelnino jos pa
reikštą Sovietų Sąjungos kriti
ką. Atrodo, vertėjui turėio įta
kos KGB agentai. Leidėjas R. 
Laffont atsisakė paskelbti vertė
jo pavardę, nes jis turi artimų 
riminiu Sovietu Sąjungoje. Ga
limas dalykas, dėl giminiu sau
gumo jis buvo priverstas knygą 
padaryti mažiau pavojinga so
vietams.
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LIETUVIŲ DIENA ROMOJE
Baigiama įrengti Lietuvos kankinių koplyčia • Ruošiamasi 

šventinimo iškilmėms • Tariamasi su Romos chorais
Lietuvos kankinių koplyčios 

dedikacijos šventei rengti ko
mitetas Romoje praneša, kad 
koplyčios įrengimo darbai eina 
tvarkingai. Grindys baigtos ir 
atrodo labai gražiai —nėra jom 
panašių visoje didžiulėje šven
tovėje. Grindų plotas padengtas 
dramblio kaulo spalvos marmu
ru, kuriame matyti lietuviško 
audinio ornamentai iš Numidi- 
jos serpentino (žali su juodais 
taškeliais) ir raudono porfiro. 
Baigiamos iškloti marmuru sie
nos, kur į paruoštas vietas bus 
sudėtos skulptūros, kuriamos 
dail. V. Jonyno JAV-se.

Aušros Vartų Marijos pa
veikslas — mozaika jau paga
mintas. Paveikslui metaliniai 
drabužiai — Vilniaus originalo 
imitacija jau gaminami. Rūpin
tojėlio statula gaminama iš Car- 
raros marmuro. Projektas įreng
ti Marijos paveikslą - mozaiką ir 
Rūpintojėlį atsirado vėliau, t. 
y. jau pasirašius koplyčios įren
gimo sutartį, dėlto už juos rei
kės mokėti atskirai. Jeigu kas 
sutiktų būti vieno ar antro fun
datorium, koplyčios komitetas 
mielai priimtų.

Planuojama šventę Romoje 
taip organizuoti, kad patrauktų 
ir augštų asmenų, ir spaudos, ir 
televizijos dėmesį, nors tai šiek 
tiek ir kainuotų. Tariamasi su 
žymiausiais Romos chorais, ku
ris galėtų išpildyti šv. Mišių me
tu lietuvių kompozitorių kūri
nius. Romoj pritariama, kad at
vyktu iš Čikagos meno grupė 
“Grandis” ir ten pasirodytų.

1. Jei kas vyks į Romą ne per 
“Catintours” agentūrą, bet su 

■ savomis grupėmis ar individua
liai, teneužmiršta iš anksto pra
nešti savo atvykimo šventės sve
čių priėmimo komisijai adresu:

Dr. A. K. Žemaitis, Via del 
Giordano 34, 00144 Roma; ar
ba: Mons. V. Mincevičius, Via 
Casalmonferrato 33, 00182 Ro
ma, Italy. Savo atvykimo ne- 
pranešusieji gali nepatekti į 
pačius svarbiausius šventės mo
mentus, nes į juos bus įleidžia
mi tik su atitinkamais kvieti
mais.

2. Kas vyks ne per “Catin
tours”, turi pasirūpinti trans- 
portacija Romos mieste į šv. 
Petro baziliką ir kitas vietas, 
kur vyks šventės programa.

3. Visos moterys ir mergaitės 
prašomos atsivežti tautinius dra
bužius. Su jais bus galima daly
vauti ir pamaldose, ir kitose 
šventės iškilmėse. Primenama, 
kad Šv. Petro bazilika nebus per- 
šilta ir tautiniai drabužiai nebus 
persunkus.

4. Visoms moterims ir mer
gaitėms primenama, kad su “mi
ni” sijonais, suknelėmis be ran
kovių, neuždengtomis galvomis 
nebus įleidžiamos nei į Šv. Petro 
baziliką, nei į audienciją, nei į 
oficialų svečių priėmimą.

Papildomos informacijos bus 
dar paskelbtos prieš išvykstant 
į Romą. Koplyčiai įrengti komi
tetas Čikagoje kviečia visus lie
tuvius prisidėti kad ir maža au
ka, kad aukotojų knygoje pasi
liktų ateičiai kuo daugiausia 
lietuviškų pavardžių, dabar gy
venančių ir jau mirusių, ypač 
žuvusių nuo okupantų. Kiekvie
nam lietuviui taip pat verta pri
siminti, kad nežinia kada bus ki
ta nanaši proga lietuviams pasi
reikšti Romoje, šis įvykis ir Lie
tuvos reikalui turės ypatingos 
reikšmės. Kas svajoja savo gy
venime lankytis Romoje, ši pro
ga yra neeilinė.

Vysk. V. Brizgys

kare

Kuriamos valstybės be tautų
Žymusis istorikas Arnold Toyn

bee paskelbė “London Osserver” 
dėmesio vertą straipsnį ryšium su 
Biafros sukilimo pabaiga. Čia atpa- 
sakojame autoriaus mintis.

Biafros nepriklausomybės ka
ras pasibaigė taip, kaip prieš 
100 metų Amerikoje civilinis 
karas. Tuomet sukilėliams pra
džioje sekėsi, bet paskum turė
jo pasiduoti, nors ištvėrė ilgiau 
nei galima buvo tikėtis. Jie 
pasidavė lygiai taip, kaip gene
rolas Lee prie Appomattox.

Karo srityje sunaikinimas ir 
nuostoliai buvo labai dideli, 
nors didžioji Nigerijos dalis to 
viso ir nejautė. Suvienytojai už 
pergalę brangiai sumokėjo, o 
skausmingai sujungtas kraštas 
dar ilgai turės kentėti.

Didelė tragedija
Amerikos civiliniame

Konfederacija buvo toji krašto 
dalis, kuri buvo labiausiai atsi
likusi. Tuo tarpu Nigerijos ibai 
visą laiką buvo pažangiausias 
elementas, kuris sumodernino 
Nigeriją. Katastrofa ibų, kurių 
2 milijonai žuvo kare, yra katas
trofa viso to krašto, nes prara
do vadovaujančią rolę tropinėje 
Afrikoje, kurią turėjo tas savo 
teritorija ir gyventojais mažas, 
bet turtingas kampelis.

Dalykas, dėl kurio visa ta tra
gedija prasidėjo, buvo Nigerijos 
teritorijos neliečiamybė. Keis
ta, kad kraštas, kurio prieš šimt
metį dar niekas nežinojo, dabar 
galėtų, tiek jaudintis dėl savo 
sienų ir dėl jų sudėti tokias di- 
deliaš aukas.. Frederick Lugard 
davė vardą šitai britų kolonijai, 
kurią jis ir keletas kitų Britų im
perijos kūrėjų sujungė iš dau
gelio teritorijų. Jų gyventojai 
buvo skirtingų rasių, kalbančių 
skirtingomis kalbomis ir pri
klausančių trim religijom, šiau
rinė dalis jau tūkstantį metų iš
pažįsta Mahometo religiją, nors 
ten yra vietų, kur tebeegzistuoja 
pagonybė. Pietuose krikščiony
bė yra gal tik vienos kartos se
numo.’

Nėra tautos
Tad ar Nigerija yra savitas 

kraštas? Ar yra Nigerijos tau-

serijos, jei jsibrovi 
žemyno nebūtų jos sukūrę. Pa
našiu būdu buvo sukurtos vals
tybės ir tautos Europoje. Ang
lija turėjo savo Lugardą — Vi
lių Nugalėtoją, Prancūzija — 
Liudviką XI. Panašiai, kaip da
bar Nigerija, Anglija ir Prancū
zija viduriniais amžiais buvo su
darytos jėga, sujungiant išsimė
čiusius elementus ir sunaiki
nant silpnesniuosius. Dauguma 
buvusių kolonijinių Afrikos 
kraštų bus panašioje būklėje, 
kaip velšai ir bretonai. Vienin
telis skirtumas bus tas, kad jų 
sudorojimo vyksmas bus žymiai 
trumpesnis, nes šių dienų pa
saulyje viskas vyksta pagreitin
tu tempu, kurio negalės išvengti 
ir Afrika.

Didieji skirstė Afriką
Dabartinės Afrikos valstybės 

buvo sudarytos visiškai neatsi- 
švelgiant afrikiečių tautinių, 
kalbinių, religinių ribų. Valsty
bių sienos buvo isvestos didžių
jų Europos jėgų, išskaidant vie
ną gentį į atskiras teritorijas, 
priklausančias skirtingoms Eu
ropos galybėms, kurios turėjo 
kolonijinę administraciją. Nė 
viena iš buvusių kolonijinių 
teritorijų, tapusių valstybėmis, 
nėra tautinė. Europos jėgos, ku
rios dalino Afriką 1818 ir 1900 
metais, nė kiek neatsišvelgė į 
Afrikos žemėlapį. Nustatytos ri
bos neturi nieko bendro su Af
rikos gyventojų pasiskirstymu. 
Čia visas padalinimas buvo tik 
atspindys Europos jėgų išbalan
savimo. Viskas buvo tvarkoma 
“gentlemen’s agreement” ar 
vien tik vagių gaujos susitari
mu. Besidalijantys, žinoma, žiū
rėjo sau didesnio grobio, nors 
stengėsi neperžengti vienas ki
to linijų. Afrikos išdalinimas 
įvyko be europiečių brolžudiš
ko karo, kaip įvyko XVIII šimt
metyje š. Amerikoje ar Indijo
je. Toks Afrikos žemyno išskirs
tymas buvo labai paviršutiniš
kas ir nerealus.

Afrikiečiai neatitaisė
Kai europiečiai pasitraukė, 

kodėl pasiliko nustatytos ribos?

Ni- .Kodėl 
kito darni

neatsisakė šito jiems primesto 
politinio žemėlapio, kuris visiš
kai netarnauja jų interesams? 
Atsakymas — jokia valdžia dar 
nėra kitam savanoriškai davusi 
savo teritorijos. Pradžioje, tuo 
kritišku metu, visiems pradėjus 
jieškoti naujų sienų, visa Afri
ka būtų galėjusi patekti į cha
osą. Jei kolonijinės teritorijos 
būtų pradėjusios skaldytis pagal 
savo gentis į ibų, jorubų, housų 
ir kitus kraštus, kaip pvz. Nige
rijoj, tai buvusios kolonijinės 
imperijos būtų sutrupėjusios į 
šimtus silpnučių valstybėlių. Be 
to, atsiradusios Afrikos valsty
bių valdžios buvo. įsitikinusios, 
kad esamos sienos yra šventas 
reikalas.

Liūdnos pasekmės
Minėtos priežastys bei sam

protavimai išaiškina dabartinę 
būklę, bet jos pasekmės yra la
bai liūdnos. Nepritarimą paro
džiusios mažumos liko sutriuš
kintos, kaip tai atsitiko su ibais. 
Pačios galingiausios gentys už
ėmė anksčiau buvusių* europie
čių sostus. . Kenijoj ne kikuyu 
žmonių laukia toks pat likimas, 
kurio * susilaukė nepriklausą 
Amhara genčiai Etiopijoj — 
vieninteliame krašte, kur afri
kiečiai suvaidino savo vaidmenį 
imperiją kuriant. Bagandos ban
dymas užimti britų vietą Ugan
doje buvo užgniaužtas kitų gen
čių. Baganda kenčia dabar už 
tai, nes vengė panaudoti prie
vartą kitiems. Blogiausia atsi
tiko su somaliečiais, išdalintais 
tarp Somali jos, Etiopijos ir Kės 
nijos.

Atrodo, susiformuoti tautoms 
Afrikoje bus taip pat sunkus ir 
ilgas procesas, kaip ir Europo
je. Ar Europos skausmingos is
torijos pavyzdys neturėjo būti 
pamoka afrikiečiams? Gaila, 
kad žmogaus prigimtis nėra to
kia, kad galėtų iš kitų pasimo
kyti. “Išmokstame tik kentėda
mi” — sako senas graikų prie
žodis. To posaįdo teisingumas 
šiandieną dar kartą pasitvirtina 
Afrikoje.* K. Mileris
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sausio 30 — vasario 2 dienomis Port Colborne ir 
Toronto lietuvių kapinėse nuoširdžiai dėkojame —

Visiems atsiuntusiems gėlių, prisidėjusiems darbu ir 
dalyvavusiems laidojant

Adelė ir Vaclovas Buteikiai 
su šeima

Mielą Brolį ir Brolienę — ANTANĄ ir BIRUTE 

DŪDAS, sulaukusius pirmagimio sūnaus, nuoširdžiai 

sveikinam ir linkim džiaugsmingo bei laimingo gy

venimo.

PADĖKA

Dukra Genė Kalnutienė, gyvenanti Lietuvoje, 
ir M. Jurkštienė

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

A t A JUOZUI SIMONAIČIUI
staigiai mirus, nuoširdžiai dėkoju Šv. Jono Kr. parapi
jos kunigams — kun. klebonui P. Ažubaliui ir kun. J. 
Staškevičiui už religinius patarnavimus šermenyse, baž
nyčioje ir kapinėse; sol. V. Verikaičiui už giedojimą lai
dotuvių Mišiose; karsto nešėjams; visiems už užprašytas 
šv. Mišias, prisiųstas gėles; pareiškusiems žodžiu ir 
spaudoje užuojautas; už aplankymą velionies laidotu
vių namuose ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą.

Nuliūdusi žmona Birutė Simonaitienė

Mylimam BROLIUI Lietuvoje mirus, jo seserį

BRONĘ GALINIENĘ giliai užjaučia ir kartu

liūdi —

M. J. Astrauskai V. K. Kalendros

Spftsdimi nauji Mišių tekstai
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Kunigų Vienybės centro valdy
ba praneša, kad baigiami spaus
dinti nauji lietuviškų Mišių 
tekstai, prisitaikant prie nau
jausių ir galutinių liturginių 
pertvarkymų. Tie tekstai “Sek
madienių ir šventadienių Mi
šios” bus leidžiami kas mėnesį 
atskiromis knygelėmis. Balan
džio mėnesio knygelė jau bai
giama spausdinti. Tekstų paruo
šimas bei spausdinimas paves
tas, pritariant vysk. V. Brizgiu i, 
mons. V. Balčiūnui ir kun. V. 
Zakarui. Vienos knygelės kai
na, užsakant nemažiau 25 egz., 
yra 15 centų. Užsakymus siųs
ti: Immaculate Press, R. F. D. 
1, Putnam, Conn. 06260, USA.

Vysk. A. Deksnio rūpesčiu 
Romoje spausdinamas atskiras 
leidinys, vadinamasis “Ordo 
Missae”, kuriame yra tik .nekin
tamosios Mišių dalys; ’Šis leidi

nys skirtas kunigams. Mišių da
lyviams atspausdintas mažas 
mišiolėlis Europoje. Jo egzemp
liorių kiekis labai ribotas ir yra 
laikinio pobūdžio. Tad kol kas 
geriausias sprendimas yra mi
nėtos mėnesinės knygelės “Sek-' 
madienių ir šventadienių Mi
šios”, leidžiamos Kunigų Vieny
bės centro valdybos. Jose bus 
pilni naujos Mišių liturgijos 
tekstai su lekcijomis, evangeli- 
jomis, psalmių priegiesmiais ir 
t. t. Bus patogu ir kunigams, ir 
Mišių dalyviams. Reikia tikė
tis, kad ir kalbiniu požiūriu nau
jieji tekstai bus peržiūrėti kom
petentingo kalbininko, kurio dė
mesio stokojo ligšioliniai sku- 
bomis paruošti tekstai.

Lietuvių parapijos, ypač Ka
nadoje, jau seniai laukia naujų 
tekstų, nes be jų negali pradėti 
naujos liturginės tvarkos, kuri 
jau įvesta vietinėse parapijose.

CANADIAN ART £ 
MEMORIALS LTD. ■

Skulptorius LOUIS TEMPORALEg 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada HR 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia irWS 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų ĮĮį 
akmens ir skulptūros darbus 9 
Skambinti dieną ir naktį? H
176 Lakeshore Road West — Port Credit 
Tel. CR 8-2757 I 
Res. Louis Temporale CR 8-4529 H 
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky ™ 
mams, nes nesame priversti skubinti išpil-uv 
dvti užsakymus, todėl galime daug atidžiautaj 
atlikti darbą savo dirbtuvėje. fl

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

Nemokamas į namus pristatymas.
t KRAUTUVĖS:

Vakaruose —137 RONCESVALLES Ave- — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

LIETUVIS SAULĖTEKIO KRAŠTE J

Bendradarbiavimas spaudoje 
yra ne tik įdomus kūrybinis 
sportas. Kartais jis netgi atne
ša ir praktiškos naudos. Rašy
damas Amerikos technologi
niams žurnalams iš savo srities, 
atkreipiau kaikurių Japonijos 
pramonininkų dėmesį ir buvau 
jų pakviestas lankyti jų Įmo
nes.

Nors keliauti esu nepa
slankus, į šią tolimą kelionę lei
dausi noriai — juk tiek daug 
skaityta apie šį saulėtekio kraš
tą. Be to, jie ten laukia manęs 
kaip artimo žmogaus.

Iš Los Angeles
Belaukiant Japonijos bendro

vės lėktuvo Los Angeles aerod
rome, saulė jau leidosi vakarop. 
Stiprus vėjas žaidė Pacifiko 
bangomis. Dideliu greičiu skren
dant saulės nusileidimo krypti
mi, diena pasidarė labai ilga. 
Kai po kelių valandų skridimo 
pasiekėme Havajus ir ten pasi
vaišinę leidomis tolyn, saulė vis 
dar tingiai kybojo vakaro žaro
se. Debesų kalnai, lyg pilki pus
nynai, visą laiką matėsi apačio
je. Vakaro saulėje jų reljefas 
buvo matomas visame architek
tūriniame įvairume, o besikei
čiančių spalvų žaidimas kūrė 
juose hustabaus grožio vaizdus.

Saulės užtekėjimai ir nusilei
dimai visuomet suvirpina nor
malaus žmogaus sielą. Deja, 
miestuose neturime horizonto 
tam stebėti ir dėlto daug grožio 
ir malonių išgyvenimų praran
dame. Gj^endamaš prie dide
lio Kanados ežero, visais metų 
ir klimato laikotarpiais galiu gė
rėtis šio grožio įvairumu. Tačiau 
iš lėktuvo stebint, tie reiškiniai 
kartais būna daug įspūdingesni.

Įtartinas sukrėtimas
Japonų lėktuve keleiviai dau

giausia amerikiečiai. Labai man
dagus japonų patarnavimas ir 
reklamos lengvai juos patraukia. 
Po kelių valandų skridimo lėk
tuvas vėl leidžiasi kuro pasiim
ti į Wake salą, jau visiškai sute
mus. Nusileidimas buvo labai 
sukrečiantis — kažkas nenorma
laus. Pripylus kuro, pašaukti 
mechanikai tikrino lėktuvą nuo
dugniau. Pagaliau paskelbė, 
kad turėsime nakvoti šioje sa
loje, nes tik rytoj būsiąs lėktu
vas baigtas taisyti. Visi nusimi
nė. Autobusais keleiviai buvo iš
vežioti nakvynei į labai papras
tus darbininkų motelius, seniai 
negyvenamus.

Apvalę kambarius nuo vora- 
tinklų ir įsikūrę, bandėm už
migti, bet buvome prikelti ir 
tuojau nuvežti į lėktuvą. Pataisy
tasis oro milžinas su savo sudė
tingu kroviniu — 200 žmonių, 
vėl pakilo į tamsias erdves...

Už kelių valandų dūzgimo ir 
gūdaus laukimo tolumoje vėl 
pradėjo rausti prošvaistės, o ten

ST. MAZLAITIS
žemai — Tokijo miesto žiburiai. 
“Tarp dviejų aušrų” — prisimi
nė Putino Mykolaičio poezijos 
posmai ir jų mintis ...

Laukė palydovas
Turėjau būti sutiktas, bet pa

galvojau, kad tokiu laiku niekas 
nelauks paklydėlių. Dėlto ra
miai sau keičiausi japonišką va
liutą ir ruošiausi savarankiškai 
keliauti. Tačiau palydovas, ku
ris mane turėjo sutikti ir visur 
lydėti, buvo lėktuvų bendrovės 
prikeltas laiku ir manęs laukė 
išeinant. Nesulaukęs atskubėjo 
laiptais žemyn ir vežėsi į viešbu
tį kelių valandų poilsiui.

Važiavom ilgą kelią ramiom 
miegančio Tokijo gatvėm, 
saulėtekio spinduliais nušvies
tom. Atrodo, lyg būtum staiga 
kitoje planetoje atsiradęs. Čia 
viskas taip skirtinga ir neįpras
ta. Vienur kitur senyvos mote
rys liejo su kibirais vandenį ant 
gatvės grindinio ir šlavė gatves 
didelėm šluotom.

Namai, bokštai, rūmai
Namai daugiausia mediniai, 

būdingo rytietiško stiliaus, se
niai dažyti arba nedažyti, atro- 
r’o gana pilki. Tačiau miesto vi
dury yra daug didelių mūrinių 
pastatų — valdžios, bankų ar 
šiaip didžiojo verslo įstaigų ir 
keli puikūs viešbučiai*. Miesto 
pakraščiuose auga nauji daugia- 
augščiai nedidelių butų pastatai.

Tokijo turi ir savo Eifelio 
bokštą — imitaciją Paryžiaus 
Eifelio bokšto, tik daug mažes
nį. Prie vieno pastato stovėjo 
eilėje gal koks šimtas jaunų 
žmonių. Vieni jų sėdėjo ant že
mės, kiti gulėjo; atrodė, kad jie 
laukia eilėje ištisą naktį. J ma
no klausimą palydovas nenoriai 
paaiškino, esą jie laukia bilieto- 
į teatrą. Pastatas neatrodė teat
riškai, ir aš jaučiau, kad jis me
luoja.

Vėliau teko arčiau apžiūrėti 
Japonijos imperatoriaus rūmus 
iš lauko. Į vidų niekas iš “mir
tingųjų” neįleidžiamas. Rūmai 
labai maži ir gana kuklūs, paly
ginus su Europos karalių rū
mais. Nelabai didelis ir jų ketur
kampis kiemas, apsuptas augšta 
mūro siena ir vandens kanalais. 
Tai gana saugi tvirtovė, statyta 
senesniais laikais.

Šiaip mieste yra jaučiamas 
nepaprastai didelis ankštumas ir 
žmonių gausumas — tikras “po
pulation explosion”.

J Osaką
Mano palydovas dar prieš vi

durdienį mane prikėlė, nes tu
rime dalyvauti susitikime ir spe
cialiuose pietuose su kaikuriais 
Tokijo verslininkais. Trečia va
landą jau skubėjome į geležin
kelio stotį ir važiavome į Osaką, 
į mano pagrindinę sustojimo

vietą. Osaka yra didelis pramo
nės centras, antras savo dydžiu 
po Tokijo. Iki Osakos — ketu
rių valandų kelionė labai gera 
pagrindine* geležinkelio linija, 
labiausiai naudojama.

Japonija yra įsikūrusi ant gra
žių salų, susidariusių vandeny
ne ugnikalnių dėka* panašiai 
kaip ir Havajų salynas. Trauki
niu patogiai keliaujant, akį džiu
gina gražūs kalnai ir slėniai. 
Kiekviena žemės pėda yra pa
naudojama darbščių japonų ran
kų. Net gana augštos ir stačios 
atkalnės yra dirbamos teraso
mis, kuriose vešliai bujoja arbat
žolės. Slėniuose ir vandeninguo
se pakraščiuose tyvuliuoja ryžių 
laukai. Būriai japonų darbuoja
si per ištisas dienas*, labai pa
prastom priemonėm augindami 
“slapiuosius” ryžius balose, ku
rie yra labai vertinami skanėstai 
kiekvieno japono virtuvėje.

Žmonių skruzdėlynas
Osaka driekiasi jūros pakraš

čiu, išraižyta daugybe kanalų su 
lenktais tiltais. Japonai bando 
jai duoti antrą vardą — Oriento 
Venecija, tačiau toli gražu jai 
iki Venecijos grožio, čia, kaip 
ir Tokijo mieste, jaučiamas ne
paprastai didelis žmonių tirštu
mas — tikras knibždantis mažų 
žmonių skruzdėlynas. Nežiūrint 
žemės drebėjimo pavojų, ir čia 
matyti nemažai augštų* mūro 
pastatų. Kaikur vyko labai gyva 
statyba net ir nakties metu. At
sargumo dėlei didieji pastatai 
yra sudaryti iš tvirto kryžminio 
geležies rėmo, pripildyto kitom 
antrinėm statybos medžiagom. 
Šis geležinių sijų rėmas atlaiko 
ir gana didelius supurtymus že
mės drebėjimo metu.

Miestas turi kelis labai dide
lius ir prabangius viešbučius su 
puikiais restoranais. Daugumas 
japonu dar naudojasi senoviško 
pobūdžio nakvynių namais.

Žemos durys
Mane pakvietusioji bendrovė 

davė beveik karališką aprūpini- " 
mą. Mano apsukrusis palydovas 
jiems tas išlaidas dar padidino, 
visuomet prikviesdamas bran
giems pietums ir vakarienėms 
reikalingų ir nereikalingų žmo
nių, o jis pats net ir pusryčiams 
stengdavosi atvykti. Jis buvo 
baigęs Amerikos universitetą ir 
vadovavo tos bendrovės ekspor
to skyriui.

Kitos dienos rytą, nuvykęs 
prisistatyti tos bendrovės pir
mininkui Jašiokai ir jo štabui, 
turėjau pirmą nesėkmę. Nors 
jų raštinės gana modernios ir 
gražios, tačiau duru augštumas 
yra*pritaikytas jų ūgiui. Eida
mas pro vienas dūris gana skau
džiai susitrenkiau galvą. Tuo
met praktiškai patyriau, kad 
daug kur Japonijoje, einant pro 
duris, reikia musu žmogui tru
putį pasilenkti. (Bus daugiau)

VLADUI Lietuvoje mirus, sesutę BRONĘ GALI

NIENĘ giliai užjaučiu —
J. Šulcas

mylimam BROLIUI Lietuvoje mirus, mielą 
BRONĘ GALINIENĘ liūdesio valandose nuoširdžiau
siai užjaučia —

O. Liaudinskienė
B. V. Butrimai ir šeima

Mielai MAMYTEI. Lietuvoje mirus, jos 
dukrą VALĘ ŠNIUOLIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —

N. J. Šimkai A. T. Žiliai

A. O. Tamašauskai

STASEI ŠUKAITIENEI 

mirus, vyrą ANTANĄ ŠUKAITĮ ir brolį JONĄ 
VAITKŲ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

A. V. Ališauskai Toronte
L. P. Ališauskai Otavoje

STASEI ŠUKAITIENEI mirus, jos vyrui ANTANUI, bro
liams — JONUI ir POVILUI VAITKAMS, sesutei MA
RIJAI RUDOKIENEI ir kt. giminėms reiškiam giliau
sią užuojautą — 
Milgrove, Ont. Vincas ir Stasė Paulaičiai

b

šaulei STASEI 5 U K A I T I E N E I mirus, 
jos vyrą brolį šaulį ANTANĄ ŠUKAITį ir visus 
gimines giliai užjaučiame bei kartu liūdime —

D. L. K. Algirdo šauliu kuopa Hamiltone

JURGIUI E N S K A I Č I U I mirus, brolį 
šaulį PRANĄ ENSKAITį bei jo šeimą giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —

D. L. K. Algirdo šaulių kuopa Hamiltone



Esate 
naujas 
Kanadoje? 
Štai ką turite žinoti 
apie pajamų mokesčius 
Kanadoje pajamų mokesčiais 
apdedami visi šio krašto gy
ventojai, ne tik piliečiai. Čia 
gyvenantys turi pranešti visas 
pajamas, net ir gaunamąsias iš 
užsienio. Jei savo pajamas gau
nate algos forma, jūsų darbda
vys jau bus atskaitęs pajamų 
mokestj. Jis turi jums išduoti 
T4 raštelj iki vasario mėnesio 
pabaigos, kuriame surašyta 
kiek uždirbote ir kiek pajamų 
mokesčio atskaityta. Viena ko
pija T4 raštelio turi būti pride
dama prie užpildytų pajamų 
mokesčių pareiškimų ir kartu 
pasiunčiama. Jei dirbote pas 
kelis darbdavius vienų metų 
laikotarpyje, gausite kelis T4 
raštelius, kuriuos reikia prijung
ti. Dauguma mokesčių mokėto
jų gauna paštu pajamų mokes
čių pareiškimus. Jie yra spaus
dinti, su mokesčių mokėtojų pa
vardėmis, adresais ir socialinės 
draudos (Social Insurance) nu
meriu. Naujai atvykęs Į šj kraš
tą turi pasirūpinti pirmą kar
tą pajamų mokesčių pareiški
mo forma — pasiimti ją iš 
pašto įstaigos. Kai mes ją gau
sime ir jūsų pavardę įrašysime, 
sekančiais metais ir jums ji bus 
prisiųsta paštu. Informacijų bro
šiūra yra pridėta prie kiekvie
nos pajamų mokesčio pareiški
mo formos. Joje yra atsakymai 
į kiekvieną jūsų klausimą. Bet 
jei dar turėtumėt abejonių, ga
lite nemokamai- gauti patarimų 
ir informacijų iš kiekvienos apy
linkės pajamų mokesčių įstai
gos. Ten galite užeiti, paskam
binti 4 ar parašyti. Daug mūsų 
tarnautojų kalba įvairiomis kal
bomis. Jei norite, galite atsives
ti draugą, kuris jums išverstų 
paaiškinimus.

reikia pagalbos? 
naudokitės mūsų 
vadovu
(arba mūsų tarnautojais)

Department of National 
\S/ Revenue
The H on. Jean-Pierre Cotė, 
Minister

(Tęsinys iš pr. numerio)
3. BAŽNYČIOS DEMOKRA

TĖJIMO TRAGIKĄ
Antrasis . bruožas, būdingas 

dabartiniam sąjūdžiui Bažny
čioje, yra demokratėjimas. Ka
dangi, kaip sakyta, Bažnyčia vi- 
vados yra tokia, koks ir pasaulis, 
todėl visiškai suprantama, kad. 
bręstant demokratinei sąmonei 
pasaulyje, ir Bažnyčioje ši są
monė pradeda vis garsiau reikš
tis. Vis labiau pradedama rei
kalauti, kad demokratinis prin
cipas perskverbtų visą bažnyti
nę sąrangą — nuo viršūnės (po
piežius) ligi šaknų (Dievo tau
ta). šis reikalavimas paprastai 
remiamas tuo, kad II Vatikano 
Susirinkimas kiek kitaip supra
tęs Bažnyčią, negu lig šiol. Lig 
šiol, pradedant šv. Povilu (plg. 
1 Kor. 12, 12—30), Bažnyčia bu
vusi daugiau suprantama kaip 
organizmas, t. y. kaip kūnas, tu
ris galvą ir daugybę įvairias pa
reigas atliekančių sąnarių, gal
vai palenktų ir galvos vadovau
jamų. Tiesa, galva negalinti sa
kyti “kojom: man jūsų nerei
kia” (1 Kor. 12, 21), nes “visi 
kūno sąnariai, nors jų ir yra 
daug, yra vienas kūnas” (1 Kor. 
12, 12), todėl negalįs būti pada
lintas; jo sąnariai turį lygiai rū
pintis “vieni kitais” (.12, 25). 
Visdėlto organizacinė Bažny
čios samprata padarė, kad isto
rijos eigoje bažnytinė sąranga 
virto statmenine: pačioje augš- 
čiausioje vietoje stovėjo popie
žius kaip galva, o iš jos ėjo au
toritetas palaipsniui žemyn: Ro
mos kurija (su visokiomis įstai
gomis), vyskupai (su savo kuri
jomis), klebonas, vikaras, galop 
tikintieji — jau be jokio auto
riteto. Bažnyčios valdymas, na- 
sauliškai kalbant, buvo griežtai 
monarchinis, nes popiežius, ynač 
po I Vatikano Susirinkimo, bu
vo suprantamas kaip absoliuti
nis valdovas — ne tik mokymo, 
bet ir drausmės dalykuose. Jis 
stovėio augščiau ir už betkoki 
bažnvtini susirinkimą, net jei
gu jis būtu ir visuotinis. Vvsku- 
nai tano popiežiaus įgaliotiniais, 
kunigai — vvskupų patikėti
niais. Anie kokį nors demokra
tinį šitokios sąrangos pobūdį 
negalėjo būti nė kalbos. Vie
nintelis šiek tiek demokratiškai

Vaizdas iš lietuvių televizijos programos Čikagoje — prisimena
mos motinos Nuotr. M. hjagio

Kas rašys antrą sukilėliu knygą?
Neseniai man į rankas pateko 

O. Maksimaitienės 1969 m. Lie
tuvoje išleista, gražiai iliustruo
ta knyga: “Lietuvos sukilėlių 
kovos 1863—1864 m.” Knygoje 
apsiribojama kariniais sukilimo 
klausimais, nesigilinant į socia
linę ir politinę sukilimo esmę. 
Knygos 294 puslapiuose gana 
smulkiai ir detalizuotai apraši
nėjami sukilėlių būriai Lietu
voje, kovotojų skaičius, apsi
ginklavimas, kautynės, žuvusių
jų skaičius, žygiai, laimėjimai ir 
pralaimėjimai. '

Nagrinėjamoji medžiaga su- 
skirstytga į tris pagrindinius 
skyrius: 1. sukilėlių karinė or
ganizacija, sukilimo vadovybė 
Lietuvoje, atskirų Lietuvos 
provincijų vadovybės, ginklų 
tiekimas ir jų gavimo proble
mos; 2. sukilėlių kovos sukili
mui plėtojantis, kovų ir laiko
tarpio apibūdinimas/ sukilėlių 
būrių formavimasis, bandymai 
sujungti po viena karine vado
vybe, kovos Vilniaus, Kauno ir 
Augustavo gubernijose; 3. su
kilimo silpnėjimas nesulaukus 
pagalbos is Vakarų valstybių, 
ginklų stoka ir viltis, kad po 
žiemos vėl pavyks sukilimą tęs
ti sekančiais metais. Knygos pa
baigoje įdėtas spalvotas tų tri
jų lietuviškųjų gubernijų žemė
lapis su atžymėjimais atskirų 
sukilėlių būrių, vietovių, kau
tynių vietomis ir su žygių marš
rutų nurodymais. Tai pirmas lie
tuvių kalba taip detalizuotai ir 
kruopščiai paruoštas žemėlapis, 
vaizduojąs 1863-64 metų sukili
mą etnografinėje Lietuvoje.

ši kruopščiai paruošta knyga 
yra didelis įnašas į 1863-64 m. 
sukilimo istoriją. Autorė suran
kiojo visą galimą medžiagą lie
tuviškuose archyvuose, taip pat 
— Leningrade ir Maskvoje. Pa
teikti duomenys įneša naujos

AUKA TAUTOS FONDUI-
ŠVIESESNSS TĖVYNĖS RYTOJUS

ANTANAS MACEINA

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
atrodąs veiksmas visoje šioje 
sąrangoje buvo paties popie
žiaus rinkimai, atliekami kardi
nolų. Kadangi kardinolai buvo 
(ir tebėra) popiežiaus skiriami, 
o ne renkami, tai ir šis veiks
mas nebuvo demokratinis tikra 
prasme. Užtat Bažnyčia ir buvo 
vadinama šv. Petro monarchi
ja (monarchia S. Petri). Kiek 
monarchinis pradas buvo stip
rus katalikų sąmonėje, gali pa
vaizduoti vienas sakinys, man 
parašytas garbingo lietuvio jė
zuito 1947 m.: “Tie, kurie gy
vena arčiau Romos kurijos, yra 
ir arčiau tiesos”.

II Vatikano Susirinkimas Baž
nyčios kaip kūno sampratos 
anaiptol nepaneigė. Priešingai 
jis ją patvirtino ir paskelbė kaip 
išeities tašką (plg. dogm. kons
tituciją apie Bažnyčią, liet, 
vert. I, 21—23 p.). Tačiau šalia 
šios organinės sampratos Susi
rinkimas iškėlė ir net pabrėžė 
kitą Bažnyčios atžvilgį, būtent, 
keleivės istorijoje. Pagal šią 
sampratą Bažnyčia esanti nau
jasis Izraelis, žengiąs per šį pa
saulį ir jieškąs busimosios, pa- 
siliekančios buveinės” (I, 27). 
Dievo tauta turinti plėstis po 
visą pasaulį ir tęstis per visus 
amžius, kad įvyktų Dievo pla
nas” (I, 31). Todėl tiek erdvės, 
tiek laiko atžvilgiu Bažnyčia 
niekad nestovinti vietoje. Nuo
sekliai tad šiai “keliaujančiai 
Bažnyčiai su dabartiniam laiko
tarpiui priklausančiais sakra
mentais ir institucijomis yra bū
dingas šio pasaulio praeinamas 
pavidalas” (I, 82). Kitaip tariant, 
Bažnyčia kaip keleivė yra nuola
tos kintanti kaip ir pasaulis, per 
kurį ji keliauja. Be abejonės, 
visa tai yra irgi tik vaizdas, mė
ginąs išreikšti Bažnyčios pas
laptį, lygiai kaip ir kūnas yra 
tik vaizdas. Visdėlto Bažnyčios 
kaip keleivės vaizdas yra kitoks, 
negu Bažnyčios kaip kūno. Ke
liaujančios Dievo tautos vaizde 
nejausti, bent taip ryškiai, ano 
statmeniškumo. žinoma, ir ke
liaujanti Dievo tauta turi turėti 

šviesos, atskleidžia pamirštų bū
rių veiklą, pažymi vietoves ir 
kautynes, kurios išdilo iš žmo
nių atminties. Knyga yra tikrai 
vertingas įnašas į Lietuvos is
toriją, o ypač lietuvių tautos no
rą bei pastangas nusikratyti ru
siškojo imperializmo bei vergi
jos pančiais.

Knygą skaitant kyla po šimto 
metų įvykusio lietuvių tautos 
sukilimo prieš tą patį okupantą 
rusą vaizdai. Daugeliu atvejų 
tai tik kruvinas pasikartojimas 
tų pačių įvykių labai panašiose 
aplinkybėse ir* svarbiausia, su 
tuo pačiu okupantu, čia turime 
galvoje lietuvių sukilimą bai
giantis pirmąja! sovietų okupa
cijai ir kelis metus trukusį kru
viną karą antros rusų okupaci
jos pradžioje. Abiem atvejais 
yra tas pats priešas, tas pats 
okupantas nesikeičiantys to 
paties okupanto užsimojimai 
Lietuvos atžvilgiu. Pasikeitė tik 
spalvos ir šūkiai. Visa kita — 
tas pats. Caristinis ir komunis
tinis imperializmas yra kaip du 
vandens lašai — vienodi. Tas 
pats rusiškas brutalus kitų tau-, 
tų neapkentimas, tas pats rusi
nimas per mokyklas, ta pati ru
siškoji kolonizacija, tas pats 
Lietuvos žemių išdraskymas: 
Brėslauja, Smurgainys, Lyda, 
Gardinas — Gudijai, lietuviškie
ji Seinai, Suvalkai — Lenki
jai. Lietuviškoji Prūsija pavers
ta Rusijos dalimi, vietovardžiai 
surusinti daug baisiau, negu tai 
spėjo suvokietinti vokiečiai per 
kelis šimtus metų. Prūsijos ko
lonizacija. jos surusinimas ir 
prijungimas net tiesiogiai nesu
sisiekiant su Rusija, rodo, kad 
komunizmo skraiste prisidengęs 
rusiškasis imperializmas yra 
aštresnis, negu buvęs caristinis 
rusiškasis imperializmas.

Šioje vietoje ir kyla klausi- 

vadą. kuris ją kreiptų i tikslą; 
ji turi turėti ganytojų bei sau
gotojų. kad neišsisklaidytų po 
pasaulio dykumas. Hierarchijos 
ir tikinčiųjų pradmenys šiuo 
vaizdu nėra neigiami. Tačiau 
kokie santykiai tarp šių dviejų 
pradmenų turi susiklostyti 
keliavimo metu, yra neaišku. 
Net galima abejoti, ar Baž
nyčia kaip keleivė galėtų 
būti taip griežtai suimta į teisi
nes normas, kaip kad ji buvo 
suimta ligi šiol, kai buvo pabrėž
tas jos organinis pobūdis. Baž
nyčia kaip kūnas yra daugiau 
stitinė, todėl leidžiasi išreiškia
ma teisiniais nuostatais. Betgi 
Bažnyčia kaip keleivė yra iš es
mės dinaminė, o dinamiškumą 
vargu ar galima teisiškai išreikš
ti, nes jis juk ir yra, kaip pats 
II Vatikano Susirinkimas paste
bi, “praeinamas pavidalas” (I, 
82). O kaip gi šį praeinamumą 
paversti norma?

štai kodėl šiandien ir sakoma, 
kad monarchinis bažnytinės 
sąrangos pradas turįs būti pa
keistas demokratiniu; kad ana 
keliaujanti Dievo tauta turinti 
pati daugiau spręsti bei apspręs
ti; kad ankstesnis autoriteto pa
dalinimas į augščiausią, augš- 
tesnį, žemesnį turįs išnykti; kad 
popiežiaus primatas turįs būti 
daugiau meilės, o ne valdžios 
primatas; kad vyskupai turį 
daugiau dalyvauti popiežiaus 
valdyme, kunigai — vyskupų 
ganytojavime, tikintieji — ku
nigų veikloje ir t. t. Bažnyčios 
kaip keleivės sąranga turinti bū
ti ne tiek statmenine, kiek guls- 
tinė. O tai esą galima pasiekti 
tik tada, kai demokratinis prin
cipas bus įgyvendintas ne tik 
valstybėje, bet ir Bažnyčioje. 
Esą moderninis žmogus, būda
mas demokratinis visur, negalįs 
nei suprasti, nei pakelti monar- 
chizmo Bažnyčioje. Kiekvienas 
iš augšto einąs įpareigojimas, 
nekilęs iš Dievo tautos, o jam 
primestas iš viršaus popiežiško
jo arba vyskupiškojo autorite
to, kenkiąs tikėjimo reikalam ir

KELIONĖ RUSIJON IR ČIURLIONIS
AL. GIMANTAS

Tuo pat metu, kai išeivijos 
lietuvių katalikų visuomenės 
vadovai organizuoja maldininkų 
ekskursijas į lietuvių koplyčios 
šv. Petro bazilikoje, Romoje, 
atidarymo iškilmes, pasirodo, 
nesnaudžia ir išradingosios so
vietinės galvos. Jos vis atranda 
naujus būdus ir priemones pa- 
sižvejoti kietosios vakarietiškos 
valiutos rinkoje. Štai, sovieti
niai “tikybini n kai” pradėjo rek
lamuoti taip vadinamą “Reli
gion in USSR” kelionių eilę iš 
Britanijos maršrutu: Glasgowas 
— Maskva, Leningradas ir Kle
vas. Atseit, ten bus aplankytos 
visos krikščioniškos šventovės— 
senos, restauruotos, dar naudo
jamos ar jau muzėjais paverstos. 
Kaina — tik 90 britiškų svarų! 
Tuo .tarpu religija tenai ir to
liau laikoma opiumu liaudžiai. 
Tai, žinoma, pirmoje eilėje ski
riama savajai, sovietinei publi
kai. Ji jau nėra laikoma tokiu 
nuodu užsienio tikintiesiems, 
kurie ir kviečiami prieinama 
kaina ir patogiomis sąlygomis 
susipažinti su religija sovietuo
se. Žinia, tai bus labai jau pa
viršutiniškas žvilgsnis, nedaug 
ką sakąs, bet, rasi, bus naivių 
asmenų Vakaruose, kurie,, pa- 
ekskursavę ir laimingai sugrį
žę, pradės kalbėti apie “sovie
tinės konstitucijos garantuotą 
religinės praktikos laisvę.” Tai
gi, bus gauta ir užsienietiškos 
valiutos, ir propagandiniame 
sektoriuje šis tas laimėta.

Šis mūsų minimas planas rek
lamuojamas Britanijoje leidžia
mas sovietiniame laikraštyje 
“Soviet Weekly” 1969 m. lap
kričio 15 d. numeryje. Įdėti di
džiuliai iliustrouti skelbimai ir 
raginimai Kalėdoms pirkti so
vietinius gaminius: žaislus, gė
rimo bokalus, gintaro išdirbi
nius, lėles, skulptūrėles, kepu
raites, foto aparatus ir kitus 
reikmenis. Nurodyti ir adresai 
tų prekyviečių, kuriose galima 
gauti sovietines prekes “jūsų 
Kalėdų šventėms”. Na, o kaip 
apie kalėdinę dovaną, kuri iš
laikytų visus metus — iki se
kančių Kalėdų? Pridėtas kupo
nas, kurį užpildžius, galima už
sakyti tą sovietinį leidinį sau 

mas, kada tėvynėje vegetuojan
tis lietuvis istorikas galės lais
vai rašyti antrąją kruvinąją lie
tuvių tautos sukilimų dalį? Rei
kia tikėtis, kad tas laikas ne už 
marių. Tada lietuvis istorikas 
galės laisvai rinkti medžiagą, 
grupuoti faktus ir aplankyti tas 
kruvinas kančių vietas, kur ru
siškojo sadizmo aukos gulėjo su 
išsukiotais sąnariais, nugarose 
išpjaustytais Gedimino stulpais 
ir pažabotos Rožančiais. Ta ant
roji dalis bus daug baisesnė, ne
gu čia paminėtoji Lietuvos su
kilėlių knyga. B. Rimgaudas

Interview vietoje

todėl neturįs būti praktikuoja
mas. Dievo tauta turinti sąmo
ningai dalyvauti savo pačios val
dyme keliavimo metu. Konkre
čiai ši savivalda pradeda reikš
tis tuo, kad sudaromos tarybos: 
bažnytinė santvarka vis labiau 
virstanti tarybų sistema. Prie 
popiežiaus buvo*sukurtas vysku
pų sinodas, prie vyskupų — ku
nigų ir pasauliškių tarybos; prie 
klebonų — parapijos tarybos. 
Pridėkime prie šių tarybų dar 
diecezinius sinodus, tautinius 
sinodus (Olandijoje. Austrijo
je, rengiamas Vokietijoje), viso
kius kitokius kunigų bei pasau
liškių sušigrupavimus, kurie vi
si reiškia teisių į Bažnyčios val
dymą, — ir turėsime demokra
tėjimo vaizdą bažnytinėje admi
nistracijoje.

Bet šis demokratėjimas eina 
dar toliau. Jis paliečia jau dr 
žmogiškuosius santykius tarp 
hierarchijos bei tikinčiųjų. Nors 
hierarchija kaip principas šia
me vyksme ir nėra, kaip sakyta, 
neigiama, tačiau iš jos reikalau
jama nusileisti ligi paprastų ti
kinčiųjų plotmės sava elgsena, 
gyvensena, kalbėsena, nešiose
na. Vyskupai pradeda būti ne- 
bevadinami ‘ekscelencijomis’; jų 
insignijos (kryžius ant krūtinės* 
žiedas, raudona kepuraitė) lai
komos priešingomis mūsų am
žiaus paprastumui; kunigų su
tanos ir plačiabrylės skrybėlės 
kelia juoko jaunime; reikalau
jama, kad vyskupu rūmai ir ku
nigų klebonijos nieku nesiskir
tų nuo visų kitų namų ir name
lių, kad vyskupai bei kunigai bū
tų* prieinami betkada ir betkie- 
no kad išnyktų užsirašymas iš 
anksto ir 1.1, ir 1.1. Šis vyksmas 
eina net taip toli, kad pvz. ke
liasdešimt Olandijos kandidatu 
į kunigus (seminaristu) kraiMsi 
no enciklikos “Humanae vitae” 
i popiežių, vadindami iį papras
čiausiai “Romos vyskupu” ir 
nenaudodami termino ‘popie
žius*. Pažangiųjų kunigų susi
rinkimas Romoje parašė raštą 
popiežiui, tituluodamas jį krei- 

arba kitam kaip kalėdinę dova
ną. Tam atvejui sovietinis laik
raštis net ir specialią kalėdinę 
sveikinimo kortelę prideda. Vi
sai krikščioniškai arba bent jau 
“kapitalistiškai”, su visais tais 
sovietų nemėgstamais “buržua
ziniais papročiais”. O skyrely
je apie meno naujienas neuž
mirštamas paminėti ir gana tai
syklinga rašyba pristatomas Mi
kalojus Čiurlionis (1875—1911), 
kurio dauguma paveikslų išsta
tyta “in Vilnius”. Pripažįstama, 
parodos sumanytojams teikia 
daug rūpesčio faktas, jog visi 
Čiurlionio darbai piešti tempe
ra ant paprasto rusvo popie
riaus. Dėlto tie paveikslai yra 
labai trapūs ir jautrūs. Jie išsta
tyti specialiai pastatytoje ir ati
tinkamai paruoštoje galerijoje. 
Bet, kiek mums žinoma, tai pa
daryta Kaune. Maskviniams žur
nalistams turbūt netoks jau di
delis skirtumas tarp Vilniaus ir 
Kauno...

Žinutės pabaigoje primena
ma, kad Čiurlionis buvęs talen
tingas kompozitorius ir tapyto
jas, savo darbuose bandęs iš
reikšti muzikinius garsus meni
niais simboliais. Taigi, esą, vi
sai suprantama, kad naujoji ga
lerija turėsianti ir muzikinę sa
lę, kurioje bus itin pabrėžiami 
Čiurlionio muzikiniai kūriniai.

Visa tai būtų gražu, bet nesu
prantama, kodėl niekur nei vie
na raidelyte nepaminėta, kad 
Čiurlionis buvo lietuvis. Gaila, 
bet dar daug kur pasaulyje ne
žinoma apie Čiurlionį, kaikur 
dar vis maišoma to tautybė, šiuo 
atveju eilinis skaitytojas manys, 
kad Čiurlionis rusas ir tiek.

Paskutiniame puslapy ilius
truotas reportažas apie Alma- 
Atos, Kazachstane, muzikinę 
mokyklą. Nuotrauka rodo eilę 
mokinių su savo instrumentais. 
Prie vienos nuotraukos užrašas: 
“Saulė Abuseitova — busimoji 
smuiko virtuoze”. Kyla mintis, 
kad tokiu grynu lietuvišku Sau
lės vardu krikštyta mergaitė te
galėjo būti tik lietuvės motinos 
duktė, nors veido bruožai ir la
bai rytietiški. Dvi gražiai supin
tos kasytės lyg ir pabrėžia mūsų 
spėjimą, kad toji mokinukė gali 
būti lietuviškos kilmės, nors tė
vo pavardė ir visai svetima.

JAPONŲ SATELITAS
Po keturių nesėkmingų ban

dymų japonų “Lambda” raketa 
iššovė orbiton aplink žemės ru
tulį instrumentais aprūpintą sa
telitą, kurio dėka Japonija da
bar tapo pirmuoju Azijos kraš
tu, pradėjusiu erdvės tyrimus. 
Antrąjį satelitą su pilnu instru
mentu krūviu planuojama iš
šauti po kelių mėnesių. Erdvių 
tyrimo tikslams specialus cent
ras yra įsteigtas Uchinoura vie
tovėje.

piniu “Jūs”. Olandijos pastora
cinis sinodas priėmė rezoliuciją, 
kurioje reiškiama vilties, esą 
ateisiąs laikas, kai popiežius bū
siąs “generalinis suvienytų 
krikščionijos bažnyčių sekreto
rius” (lyg ir religinis U-Thant), 
renkamas aprėžtam laikui. Tue- 
bingeno kat. teologijos fakulte
to profesoriai reikalauja, kad 
vyskupų taryba irgi būtų tik lai
kinė (jie siūlo rinkti vyskupą 
8 metam). Pratęsiant visus šiuos 
reikalavimus bei praktikas į že
mesnę dvasiškijos plotmę, jau 
kalbama ir apie klebonų bei vi
karų rinkimą bei pašalinimą pa
rapijiečių nutarimu. Kaikas iro
niškai pastebi, kad tik vieni te
ologijos profesoriai dar pasilie
ka nepajudinamu Tačiau šie 
juokdariai irgi tikisi, kad grei
tai ir teologijos profesoriai tu
rėsią po 8—10 metų užleisti sa
vo katedras kitiem, kuriuos iš
rinksianti Dievo tauta. Pridur
kime prie viso šio kasdienos de
mokratėjimo dar suprastinimą 
liturginių apeigų, kurių metu 
kunigai nekartą pasirodo kasdie
niniais pasauliškių drabužiais; 
suprastinimą moderninių bažny
čių tiek statybos, tiek įrengimo 
atžvilgiu; šių bažnyčių paverti
mą paskaitų,* susirinkimų, posė
džių ir net pasilinksminimų sa
lėmis (vad. Mehrzweckkirchen, 
jų viena jau statoma Muenstery- 
jė), — ir turėsime pripažinti, 
kad demokratėjimo vyksmas 
Bažnyčioje šiandien iš tikro ne
randa sienos, kurios nedrįstų 
peržengti. Matysime, kad skir
tumas tarp sakralinės ir profa- 
nmės gyvenimo plotmės nyksta 
profaninės srities naudai; kad 
Viešpaties šūksnis Mozei “nu
siauk batus, nes vieta, kurioje tu 
stovi, yra šventa” (Ex 3, 5) šian
dien vis labiau netenka prasmės, 
šventų vietų, kuriose tikintieji 
turėtu* kitaip elgtis, kitaip apsi
rengti, kitaip nusiteikti, beveik 
nebėra arba bent — sakoma — 
neturėtų būti. Pasaulis yra nu- 
šventinamas demokratijos labui, 
nes demokratinis gyvenimo bū
das kaip tik ir yra būdingas tuo, 
kad jame visokios plotmės nyks
ta. o pasilieka tik viena vienin
telė žmogiškosios kasdienos plot
mė. Tai šiandien perkeliama i 
Bažnyčią ir tai vadinama jos 
demokratėjimu. (Bus daugiau)

"Baltijos kraštų plūgai buvo paversti rusų kardais. Kur Jungtinių 
Tautų balsas?" Su tokiu plakatu demonstravo baltiečių jaunimas 
Niujorke prie JT rūmų Nuotr/G. Peniko

Pasikeitimai dabarties visuomenėje
Du šimtai kunigų Otavoje svarstė dabarties dvasines 

ir socialines problemas
KUN. A, PRAKAPAS, OFM

Vasario 2—6 d. d. Otavoje įvyko 
antroji vidurinės Kanados kataliku 
kunigų konferencija. Joje dalyvavo 
apie 200 kunigų ir vyskupų. Palygi
nus su praeitų metų konferencija, 
kuri daugiausia svarstė kunigų prob
lemas, šioji gvildeno pasaulietines 
problemas, kuriose kunigai privalo 
dalyvauti. Joje nebuvo kartų spra
gos: jauni ir seni domėjosi bei rū
pinosi tomis pačiomis problemomis. 
Du pasauliečiai skaitė paskaitas ir 
pirmą kartą moterys aktyviai daly
vavo diskusijose. Išorinė dalyvių ap
ranga buvo įvairi. Pagal praeitų me
tų nutarimą, dauguma nešiojo “bet- 
kurios spalvos tinkamą vyrišką dra
bužį”.

Dabarties sąmyšis
Konferencijos tema buvo 

“Evangelija ir pasaulis”. Apie 
Evangelijos skelbimą modernia
jame pasaulyje kalbėjo, atida
rydamas konferenciją, Jean Va- 
nier, pasaulietis, filosofijos ir 
teologijos daktaras, įsteigęs psi
chiškai sutrikusiems prieglaudą. 
Jis ragino Bendriją tapti pa
prasta, atvira Šv. Dvasiai, rodan
čia meilę šio laiko technologi
nės bendruomenės atmestie
siems, kuriuos sudaro didelė 
žmonijos dauguma.

Pasak dr. Vanier, moderniųjų 
laikų pagrindinė savybė yra “są
myšis", kuris giliai paliečia tiek 
pasaulietinę visuomenę, tiek 
krikščionių Bendriją. Esą šis 
sąmyšis — kunkuliavimas gali 
turėti ir gerų pasekmių, “jei 
mes ne maištausime, bet priim
sime, kaip ir neturtą, kuriame 
esame pašaukti gyventi”. “Anks
čiau Dievo tautoje nereikėjo gal
voti”, sakė jis. "ji buvo vedama 
per pamokslus, brošiūras ir 
kt... Bendrija gyveno ramybė
je ... Visi buvo paklusnūs.“ 
“Dabar to nebėra. Daugeliu at
vejų tai yra gera, nes gyvenome 
tradicija. Dabar yra tik vienas 
šaltinis, kaip tai buvo nuo pat 
pradžios, tik vienas kelias rasti 
viltį. Mūsų viltis priklauso nuo 
mūsų asmeninės vienybės su Jė
zumi Kristumi ir dieviškų daly
kų patirties.”

Naujos kryptys
Moderniųjų laikų kryptis pla

čiau nagrinėjo vienuolis Gordon 
Irving, OMI. šis sociologas pa
stebėjo, kad pasikeitimas yra 
vyraujanti tendencija šio meto 
visuomenėje. Tačiau, pasak jo, 
ši tendencija nesugriaus pagrin
dinių mūsų institucijų, o tik at
neš radikalių pasikeitimų jų 
formose ir kitose bendruome- 
nės srityse.

T. Irving minėjo žymų šio 
laiko analitiką P. Drucker, tvir
tinantį, kad naujoji žinojimo 
technologija (technology of 
knowledge) išugdys bendruome
nę, kuri rutuliosis radikaliai 
skirtingomis kryptimis. “Mes 
gyvename ant pasikeitimų 
slenksčio ir turime būti pasi
rengę drastiškesniems ir radi
kalesniems pasikeitimams.”

Pažanga žinojimo technologi
joj priversianti daug ką pakeis
ti gyvenime. Pvz. įsipareigoji
mas vienam užsiėmimui dauge
liui atpuls ir teks jieškoti ant
rosios profesijos. Tuo būdu bū
sianti išspręsta kunigų trūkumo 
problema.

Pasikeitimai visur
Pasikeitimai palies organiza

cijas, įskaitant ir religines. Vyks 
“krypimas nuo biurokratinio 
organizacijos principo į vadina
mą laikinę bendruomenę” (tem
porary society). Biurokratinis 
principas yra randamas ne tik 

verslo, pramonės, valdžios ir 
profesinių sąjungų srityse, bet 
ir religinėje. “Besikeičianti vi
suomenė ir jaučianti reikalą at; 
sinaujinti pastebės, kad biuro
kratija stokoja lankstumo, pri
sitaikymo ir dėlto yra neveiks
minga. Taip pat bendruomenė, 
kreipianti dėmesio į demokrati
nes vertybes ir būdama atvira 
pasikeitimui, privalo palaikyti 
autoriteto -ir jo panaudojimo 
principus, kurie yra skirtingi 
nuo centralizuotos biurokrati
jos autoriteto” — sakė T. Ir
ving. “ši nauja bendruomenės 
organizacinė forma bus, paly
ginti, maža ir nepastovaus po
būdžio. Ji bus demokratiškai su
organizuota pagal kempetenci- 
ją specialioms problemoms 
spręsti. Jos nariai bus paleidžia
mi ir vėl surenkami, kai atsiras 
nauja situacija.” T. Irving tvir
tino, kad versle bei pramonėje 
vyksta šios formos bandymai. 
Esą tai gali būti geras būdas at
sinaujinimui religinėse institu
cijose.

Toji laikinės bendruomenės 
linkmė, pabrėžianti “prisitaiky
mą prie pasikeitimų situacijose 
ir žmonėse, duodanti pirmeny
bę intensyviai įsijungti į gru
pes ir asmeninius santykius tik 
apibrėžtam laikotarpiui ir vėl iš
sijungti, statys daug reikalavi
mų žmonėms, padarydama nuo
latinį įsipareigojimą asmenini- 
niams santykiams, grupėms ir 
profesijai labiau problematiš- 
ka

Socialiniai klausimai
Gyvename modernius laikus. 

Kyla klausimas, ar Bendrija 
stengėsi spręsti moderniojo pa
saulio problemas? Šia tema kal
bėjo kum Michael Ryan, Lon- 
do. Ontario seminarijos socia
linės filosofijos profesorius. Jis 
įrodinėjo, kad Bendrija pradė
jo spręsti pačią svarbiausią to 
pasaulio problemą — socialinį 
klausimą jau prieš šimtmetį. Pa
sak jo, komunistų manifesto pa
skelbimo metais (1848) kun. W. 
von Ketteler savo radikaliais pa
mokslais ir raštais paruošė 
įsteigimą vokiečių katalikų so
cialinio sąjūdžio. “Tai buvo 
reakciją prieš esamą padėtį”, ku
ri prasidėjo sunkiausiame teo
loginiame klimate. Kai teologija 
buvo nukreipta į aną pasaulį ir 
individualumą, kai tradicinis 
mokymas pabrėžė pareigą išga
nyti savo sielą šioje ašarų pa
kalnėje, — katalikų socialinis 
sąjūdis rengė planus atstatyti 
žemiškajai bendruomenei. Jam 
vadovavo sveikas krikščioniškas 
instinktas”, — aiškino M. Ryan.

Popiežiaus Leono XIII encik
lika “Rerum novarum” (1891) 
buvo pirmasis oficialus Bendri
jos dokumentas socialiniu klau
simu, čia kun. Ryan mini kun. 
Dion, tvirtinusį, kad Leonas 
XIII, paskelbdamas minėta en- 

'Cikliką. padarė pirmuosius žings
nius užtaisyti spragai tarn Ben- 
rijos ir pasaulio, spragai, kuri 
buvo padaryta jau prieš porą 
šimtų metų.

Per 75 nietus nuo enciklikos 
“Rerum novarum” paskelbimo 
Bendrijos socialinė doktrina bu
vo plačiai išvystyta — tęsė kun. 
Rvan. “Ji buvo pozityvi savo pa
siūlymais: išplėtė savo pastan
gas už pramoninės bendruome
nės ribų i visa ekonominį lauką 
ir net toliau. Ji perėjo nuo sie- 
lojimosi dėl žmogaus eksploa
tacijos prie rūpesčio anie prie
mones pasiekti pilno žmogiško 
atbaigimo.” (Bus daugiau)



© PAVERGTOJE TFVTffiJl:
PAKEITĖ INKSTĄ
Profesoriaus Algimanto Marcinke

vičiaus vadovaujama gydytojų gru
pė vasario 19 d. Vilniaus klinikinėje 
ligoninėje atliko pirmąją Lietuvoje 
inkstų perkėlimo operaciją. Pacien
tas — Vincas Beniulis, 20 metų am
žiaus jaunuolis iš Marijampolės. Nuo 
praėjusių metų rudens jo gyvybė bu
vo palaikoma dirbtinio inksto pa
galba. Operacijoje dalyvavo apie 20 
specialistų. Spaudos puslapiuose pa
darytame pranešime prof. A. Marcin
kevičius atsisakė komentuoti operaci
jos sėkmingumą: “Daryti kategoriš
kas išvadas dar anksti. Todėl ir nuo 
prognozių reikia susilaikyti. Laikas 
parodys: prireiks kokios savaitės.. 
Vakarų pasaulyje šios operacijos bū
na sėkmingiausios, kai pacientui per
keliamas dvynio brolio, sesers ar tė
vų inkstas. Tokiais atvejais išvengia
ma organizmo reakcijos svetimam or
ganui. Kieno inkstas buvo perkeltas 
Vincui Beniuliui, “Tiesa” nepa
skelbė.

LEDAI KLAIPĖDOS UOSTE
Nors Klaipėdos uostas laikomas 

neužšąlančiu, beveik kiekvieną žie
mą iš Baltijos atplaukia ledo lytys, 
š. m. vasario pradžioje šiaurės ir 
šiaurės vakarų vėjai Klaipedon at
plukdė ištisas ledo mases. Susigrū- 
dusios ledo lytys kelių kilometrų 
juosta užtvenkė Įplaukiamąjį kanalą. 
Jeigu normaliomis sąlygomis laivas 
iš uosto į atvirą jūrą išplaukia per 
20 minučių, tai “Sindi” motorlaivio 
įgulai su ledais teko grumtis net 15 
valandų. Laivams pagalbon' atskubė
jo vilkikai “Baikalas” ir “Kagulas”, 
ištisą savaitę laužę ledus. Jie išlais
vino į ledus įstrigusįus žvejų laivus, 
įvedė uostau tanklaivį “Artiomas”, 
padėjo išplaukti prancūzų motorlai
viui “Roselin”. Lytis išsklaidė iš ry
tų papūtęs vėjas.

GRIŽO IŠ INDIJOS
Dvi savaites Indijoje su keturiais 

sovietų dailininkais bei literatais vie
šėjo poetas Vacys Reimeris. Kaip J. 
Nehru premijos laureatus, juos buvo 
pakvietusi Indijos vyriausybė. Di
džioji išvykos dalis buvo praleista 
sostinėje New Delhi, kur V. Reime
ris Indijos premjerei Indirai Gandhi 
Įteikė lietuvišką juostą ir iš gintaro 
inkrustuotą lietuvaitės figūrėlę, čia 
jam taipgi teko lietuvių kalba skai
tyti premijos susilaukusius eilėraš
čius Indijos temomis. Populiariau
sias buvo eilėraštis “Sanskritas”. 
Svečių grupė taipgi lankėsi Indijos 
pietiniame Comorin iškyšulyje, Mad
ras, Trivandrum, Bombėjaus bei ki
tuose miestuose.

PRE’.IiJA D. DANICNIUI
Leningrado didžiausios Įmonės jau 

1968 m. kreipėsi į miesto literatūros 
ir meno veikėjus, ragindamos juos 
naujais kūriniais atžymėti Lenino 
šimtąjį gimtadienį. A. ždanovo ga
mykloje Ižorske buvo peržiūrėti 22 
Leningrade sukurti filmai. Gamyk
los vertintojų komisija diplomais at
žymėjo 9 meninius, dokumentinius 
ir mokslo populiarinimo filmus. Vie
nas diplomas buvo paskirtas pane
vėžiečiui dramos teatro ir filmų ak
toriui Donatui Banioniui už geriausią 
vyriško vaidmens atlikimą filme 
“Ne sezono metas”.

KENČIA ŽUVINTAS?
Gražusis Dainavos krašto Žuvinto 

ežeras yra paskelbtas gamtiniu 
draustiniu, tačiau jo ateitimi viešą 
susirūpinimą “Tiesos” vasario 4 d. 
laidoje reiškia T. Zubavičius. Rūpes
tį jam kelia Dovinio ir “Piliakalnio”

WELLAND, ONT.
VASARIO 16 minėjimas prasidėjo 

pamaldomis vasario 15 d. Mišias at
našavo ir dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. B. Mikalauskas. Holy 
Ghost bažnyčios salėje įvyko pobū
vis, kurį atidarė kun. B. Mikalaus
kas ir paskaitė invokaciją. T. Mi
chalskis, trečios kartos lietuvis iš 
Buffalo, puikiai kalbąs lietuviškai, 
pasakė pagrindinę kalbą. Pasak jo. 
Vasario 16 nėra gedulo, o vilties ir 
susikaupimo diena. Daugiausia pas
kaitininkas kalbėjo apie lietuvius 
Vokietijoje, nes jis ten praleido 7 
metus. Vokietijoje lietuviai materia
liai esą aprūpinti neblogai. Jis pata
rė vietoj pinigų jiems geriau nusiųs
ti Čiurlionio ansamblį, menininkus 
bei paskaitininkus. Po paskaitos bu
vo trumpai paminėtas Lietuvos ant
ras prezidentas A. Stulginskis. Trum
pą kalbą pasakė kun. B. Mikalaus
kas. Meninę dalį atliko A. Bogošytė, 
meistriškai pagrodama akordeonu. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po 
meninės dalies sekė vaišės. Koresp. 

Edmontono lietuviai Vasario 16 proga suvaidino scenos vaizdelį 
"Subatvokaris". Vadovavo E. Korosienė, talkinama J. Pooikoičio ir 
L. Kospariūno. Iš kairės: T. Uogintas, A. Pašukonienė, V. Sapkie- 
nė, P. Zaleskienė, J. Karosas, A. Dudaravičius, B. Pilipavičienė

kolchozų ribose nusausinti dideli Žu
vinto plotai. Jis konstatuoja aiškiai 
pastebimą įvairių paukščių sumažė
jimą ir siūlo Žuvintą restauruoti. 
Sustabdžius melioravimą, reikėtų vėl 
pakelti ežero vandens lygį, kad jis 
Dovinės upeliu sroventų į Šešupę, 
kad ežeras vėl atgautų senąsias ri
bas ir gražiąsias įlankas.

PAAUGLIŲ PROBLEMOS
Paauglių auklėjimo problemas res

publikiniame seminare Vilniuje 
svarstė “žinijos” draugijos miestų 
ir rajonų organizacijų atstovai, lek
toriai, Vilniaus mokytojai, spaudos, 
radijo ir televizijos darbuotojai. 
Pranešimus padarė: pedagogikos 
mokslų kandidatas docentas A. Gu
čas — apie psichologijos mokslo 
reikšmę jaunosios kartos auklėji
mui; prof. dr. J. Laužikas — apie 
paauglių valios ir charakterio ugdy
mą; Vilniaus pedagoginio instituto 
docentas S. Kregždė — apie vaiko 
polinkių bei interesų ir visuomenės 
poreikių reikšmę profesijos pasirin
kimui; mokyklų mokslinio tyrimo 
instituto sektoriaus vedėja A. Poš
kienė — apie augančio žmogaus psi
chologiją ir auklėjimo problemas; 
Vilniaus universiteto docentas, me 
dicinos mokslų kandidatas V. Kvik
lys — apie paauglio fiziologines sa
vybes ir higieną. Vaikų nusikalsta
mumui bei kovos su juo problemoms 
buvo skirti du pranešimai, kuriuos 
skaitė respublikinės prokuratūros 
skyriaus vedėja R. Rinkevičienė ir 
nepilnamečių įdarbinimo komisijos 
atsakingoji sekr. L Brakūnaitė. Sta
tistikos duomenimis, paaugliai dabar 
sudaro apie dešimtadalį Lietuvos gy
ventojų.

NAIVIAI KOLCHOZININKAMS
Žemės ūkio ministerijos vienkie

mių perkėlimo Į gyvenvietes valdy
bos viršininko J. Žukausko praneši
mu, pernai kaime buvo pastatyti 
6.023 gyvenamieji namai, kurių 3.729 
skiriami persikeliantiems iš vienkie
mių. Pastariesiems už nukeltas sody
bas buvo išmokėta 13,4 milijono rub
lių kompensacijos, o individualūs sta
tytojai gavo 9,3 milijono rublių pa
skolą. Tačiau tik vieną dešimtadalį 
šių gyvenamųjų namų pastatė kaimo 
statybos ministerija ir respublikinis 
tarpkolchozinių statybų organizacijų 
susivienijimas. Visais kitais pastatais 
rūpinosi patys kolchozininkai arba 
kolchozų vadovybė. Kadangi Lietuvo
je vis dar tebėra šimtai tūkstančių 
i kolchozus neperkeltų sodybų, kurių 
niekas neremontuoja dėl lėšų ir me
džiagų trūkumo, J. Žukauskas sekan
čiam dešimtmečiui yra užplanavęs 
100.000 naujų gyvenamųjų namų. Ar 
planą pavyks įgyvendinti, jis abejo
ja, nes pvz. šiemet numatoma pasta
tyti tik 6.500 namų, o kasmet reikė
tų statyti po 10.000. J. Žukauskas 
nėra tikras, ar bus įvykdytas ir šie
metinis statybų planas. “Valstiečių 
Laikraščio” 20 nr. jis teisinasi: “Kol 
kas neblogai. Iš numatytų šiems me
tams 6.500 namų pradėjome statyti 
6.177. Jei įveiksime dabar mums 
trukdančias kliūtis — medžiagos bus 
pradėtos tiekti laiku, gausime dau
giau santechnikos įrengimų, jei visas 
pastangas sutelks rajonų, ūkių vado
vai ir rangovai, — galėsime ir šie
met įvykdyti metinį gyvenamųjų na
mų statybos planą. Ypač turėtų pa
gerinti darbą Telšių, Šilalės ir Igna
linos rajono statybininkai, kurie per
nai neįvykdė jiems nustatytų persi
keliantiems iš vienkiemių namų sta
tybos gyvenvietėse užduočių.”

V. Kst.

LONDON, ONT.
“BALTIJOS” ANSAMBLIS dviejų 

savaičių laikotarpyje atliko progra
mą net keturiose vietose — Delhi, 
Londone ir Windsore. Pastarosios 
apylinkės pirm. Č. Kuras dėkodamas 
džiaugėsi, kad “Baltijoj” yra nema
žai studentų, šiuo metu ansamblyje 
dalyvauja studentai bei akademikai: 
E. Bliskis, P. Bliskienė, E. Puodžiu
kas, L. Petrašiūnaitė, E. Stanevičiūtė 
ir I. Jakubaitytė. “Baltija” nuošir
džiai dėkoja visiems windsorieciams 
už nuoširdų priėmimą ir puikias vai
šes. — Vasario 20 d. “Baltija” daly
vavo su tautiniais šokiais “Ontario 
Craft and Art Federation” suvažiavi
me. — “Baltijos” pavasario šokių 
vakaras įvyks balandžio 4 d. Centen
nial salėje. Programoje dalyvaus ir 
Delhi jaunimo choras. Vakaro bilie
tų spausdinimą apmokėjo “Midas 
Muffler” firma, 101 York St., Lon
don. Ont. Jos savininkas J. Butkus 
lietuviams duoda 10% nuolaidos. 
Re i rėjai iš anksto visus kviečia į 
parengimą. B. K-

Niagaros pusiasalio ramovėnų surengto pobūvio dalyviai Vasario 16 proga Nerses Photo Studio

g HAMILTON™
HAMILTONIEČIAI, mūsų tautos 

kamienas nenustoja vilties sulaukti 
laisvės žiburio. Jis žino, kad išeivi
jos lietuviai kovoja už mūsų tautos 
ir valstybės šviesesnę ateitį. Viena 
tokių kovos priemonių yra Tautos 
Fondas. Jis išlaiko Romos, Vatikano 
ir Madrido lietuviškas radijo progra
mas, spausdina įvairiom kalbom EL
TOS biuletenius, praneša ne tik mū
sų tėvų kraštui laisvą žodį, bet ir 
plačiai informuoja Vakarų pasaulį 
apie pavergtos Lietuvos kančias. 
Mūsų kolonija tame laisvės darbe 
yra viena pirmaujančių ne tik Ka
nadoj, bet ir visoj išeivijoj. Kiekvie
no Jūsų duotoji auka gal buvo dalis 
sunkaus fabriko uždarbio, tačiau mū
sų brolių ir sesių kančia, jų laisvės 
troškimas laukia ir mūsų aukos. Jūs, 
mieli hamiltoniečiai, visuomet atsi
liepdavote į mūsų prašymus, neuž
darydami savo svetingų namų durų 
atsilankiusiam rinkėjui. Ir šiandie
ną, jeigu Kanados lietuviai surink
tom T. Fondui aukom stovi išeivijos 
avangarde, tai liūto dalis nuopelnų 
priklauso Jums. Nuo š.m. kovo 1 d. 
Tautos Fondo atstovybei Kanadoje 
Hamiltono skyriaus valdyba pradėjo 
aukų vajų. Miestas paskirstytas ra
jonais; rinkėjams išdalinti aukų la
pai ir pakvitavimų knygutės. Tiki
mės, kad Jūs parodysite rinkėjui lie
tuvišką širdį, aukodami pagal savo 
išgales Lietuvos laisvės reikalams. 
Už Jūsų visų duosnumą iš anksto ta
riame ačiū.

T. Fondo atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdyba

STUDENTŲ POBŪVIS, šeštadie
nį, kovo 7 d., 8 v. v., McMaster Lie
tuvių Studentų Draugija ruošia jau
nimui pasilinksminimą - šokius Arts 
II, Cafeteria. Bus maždaug valandos 
programa — dainuos Hamiltone ge
rai žinoma grupė “The Gin Mill Spi
rit”, šoks “Gyvataro” gimnazistų tau
tinių šokių grupė 3-4 šokius. Po pro
gramos — šokiai, kurie baigsis 1 vai. 
Šokiuose bus galima gauti nealkoho
linių gėrimų nemokamai. įėjimas tik 
50 et. asmeniui. Lauksim visų vyres- 
dentų! Visiems bus smagu bendrai 
praleisti vakarą. Valdyba

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTŲJŲ 
KLUBAS kovo 14 d. Grand House 
viešbučio antro augšto salėje ruošia 
“laimės” ratą. Pradžia — 7.30 v.v. 
Įėjimas iš Gore gatvės. Kovo 15 d. 
klubo šaudykloje įvyks “kumpių” 
šaudymas, kuris truks iki sutemų. 
Bus šaudoma į taikinius ir į moli
nius balandžius. Klubas grąžina na

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enmnger Limited 

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

ifiiiniiT radio & Miluti I TELEVISION
SALES & SERVICE

r 168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
VSy Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Mokame už: 
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs ...... .. . 6^ %
už vienų metų terminuotus 
indėlius . 8%
Duodame:

Į asmenines paskolas iš ... 10% 
į neyin. turto paskolas iš ... 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.n.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — iv. p.p.

l iepos ir Rugpiūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

riams paskolą. Kreiptis į P. Sakalą 
tel. 383-2881. Valdyba

PADĖKA
Malonu išgirst draugo nuoširdų žo

dį ir ištiestą ranką tada, kai esi jos 
reikalingas.

Nuoširdžią padėką norim išreikšt 
mieliems giminėms ir draugams už 
taip kruopščiai suruoštą mums iš
leistuvių vakarą. Ypatinga padėka 
gerb. prelatui dr. J. Tadarauskui už 
dalyvavimą ir pasakytą jautrų žodį 
ir leidimą naudotis nemokamai J. C. 
sale. Nuoširdi padėka rengėjoms: p. 
Kalmatavičienei, p. A. Matulienei, p. V. 
Ulbinienei, p. J. Zubienei, kurios taip 
rūpestingai ir įspūdingai surengė šį 
vakarą. Dėkojam p.p. A. V. Paulio- 
niams už išreikštus mums linkėjimus 
daina ir žodžiu. Nuoširdus ačiū p. 
Gutauskienei, p. Kanopai, p. Guode- 
liui, linkėjusiems šviesios ateities. 
Ačiū p. A. šilinskui, kuris gražia mu
zika po liūdnos atsisveikinimo nuotai
kos pralinksmino svečius. Gili padė
ka atsilankiusiems: P. Armonui, A. 
Adakauskaitei, Antanaičiams, Bajo
raičiams, Beržaičiams, Brasui, Boru- 
sams, Cibams, Cipariams, Daliams, 
Daugiliams, Dirsėms, Dingfield, Ding- 
field, Dingfield, Freudenreich, Ged
minams, Grigaičiams, Grybams, Gu
tauskams, Gudeliams, Guodeliui, Gra
jauskui, Gureckams, Jasevičiams, 
Jankauskams, Jonikams, Juraičiams, 
Kalmataviei^s. Kairiams, Kairiams, 
Kowbell’s, Kareckams, Kareckams, 
Kačinskui, Kalvaičiams, Kalvaičiams, 
Karaliūnui, Kaušpėdai, Kanopoms, 
Konvaičiams, Kurpeikiams, Luko- 
šiams. Mačiams, Mačiams, Mertins, 
Matuliams, Meškauskams, Miškiniui, 
Mikalauskams, Navickams, Nausė
doms, Norkams, Paresčiams, Paulio- 
niams, V. Paulioniui, Perkauskams, 
Povilauskams, Povilauskams, P. Plei- 
niui, Petrauskienei, Pusdešriams. 
Renkiams. Raguckams, Rudzevitch, 
Repčiams, Remesat, Rudaičiams. Rė- 
deriams. Samus, Sakalams, Sasnaus
kams, Šniuoliams, Senkams, Stu- 
kams, Steponavičiams, Šilinskams. 
Tomaičiams. Urbaičįams, Ulbinams, 
Vindašiams, Vindašiams, Vindašiams, 
Varnui, Žilvičiams, Zubams. Jūsų ne
paprastai gražios dovanos bus kaip 
talismanas mūsų namuose ir visuo
met primins jus bei antrąją tėviš
kę — Hamiltoną. Nuoširdus ačiū vi
siems.

Visuomet jūsų —
A. O. Jusiai
G. O. Vindašiai

Niagaros pusiasalis
RAMOVĖNAI SURENGĖ pagerb- 

tuves Lietuvos nepriklausomybės ko
vų dalyviams vasario 15 d. Tėvų 
pranciškonų vienuolyno salėje. Daly
vavo gražus būrys apylinkės tautie
čių. Pirmininkas įvadiniame žodyje 
priminė pobūvio reikšmę ir padėko
jo talkininkams už pagalbą ruošiant 
pobūvį. Maldą prieš vaišes sukalbė
jo kun. B. Mikalauskas. Programai 
vadovavo B. Simonaitis. Jo pakvies
ti, visi pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę atsistojimu ir tylos minu
te. Kalbas pasakė visa eilė asme
nų. Jų tarpe buvo 18 metų Sibire 
gyvenusi O. S., kuri tarp kitko pa
minėjo, kad S. Rūkienės atsiminimai 
esą peršvelniai vaizduoja sibirinį gy
venimą. Jos abi kurį laiką gyveno 
Sibire netoli viena kitos. Esą nekar
tą reikėjo maitintis žole. Nepriklau
somybės kovose dalyvavusiems buvo 
įteikti specialūs tekstai, pasirašyti 
visų dalyvių ir V. Skrebutėno pa
gražinti rėmeliais. Visi dalyviai bu
vo dėkingi rengėjams už jaukų po
būvį, ypač šeimininkėms — p.p. Ka- 
lainienei ir Puslienei. Pobūvis baig
tas Tautos himnu. Koresp.

Sault St. Marie, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ 

minėjome vasario 21 d. ukrainiečių 
parapijos salėje. Minėjimą atidarė 
apyl. pirm. Z. Girdvainis. Giedant 
Tautos himną, labai įspūdingai at
rodė scenoje gyvasis paveikslas “Lie
tuvos laisvės statula” (K. Goldber- 
gaitė). Paskaitą skaitė A. Vanagas 
tema “Semkime stiprybės. iš praei
ties”. Meninę dalį išpildė mūsų jau
nimas, vadovaujamas J. Staškūnie- 
nės. Scenoje matėme žilabarzdį vai
dilą su vaidilučių būriu dainuojant 
prie aukuro. Mažieji pašoko “Noriu 
miego” ir paaugliai “Jūreivių šokį”. 
Minėjime dalyvavo beveik visi kolo
nijos tautiečiai. Valdyba dėkoja vi
siems dalyviams už atsilankymą ir 
prašo ateityje taip pat gausiai da
lyvauti visuose mūsų parengimuose.

MATĖME LIETUVOS VAIZDUS 
skaidrėse. Jas paskolino KLB kraš
to valdyba. Tautiečiai Šimkevičiai- 
Sims mielai leido pasinaudoti jų 
viešbučio patalpa ir visus pavaišino. 
Skaidrės visiems labai patiko.

A. VANAGIENĖ IR V. KRAMI- 
LIUS sulaukė brangios viešnios iš 
Lietuvos — po 26 metų nesimatymo 
atvyko jų mama, žada viešėti 6 mė
nesius.

S. GENYS baigė Windsore aukštą
jį mokslą ir vietiniame Algoma Steel 
fabrike dirba atsakingą darbą. Linki
me sėkmės. A. V.

SUSIKAUPIMO DIENA Soo ir 
apylinkės lietuviams bus kovo 15, 
sekmadienį. Blessed Sacrament pa
rapijos bažnyčioje, 267 Cathcart St. 
Pradžia 7 v.v. Susikaupimo ir atgai
los dieną ves kun. Jonas Gaudzė iš 
Hamiltono. Maloniai kviečiu visus 
Soo ir apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti ir atlikti savo kaip katali
ko ir lietuvio pareigą.

Kun. Antanas Sabas, kapelionas

St. Catharines, Ont.
METINĖS REKOLEKCIJOS bus 

kovo 13, 14 ir 15 d. Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais — 8 v.; sekma
dienį — įprastu laiku. Rekolekcijų 
vedėjas — Tėvas Vytautas Balčiū
nas, pranciškonas.

VASARIO 16 MINĖJIME, be jau 
skelbtų dalykų, paminėtina, kad jį 
atidarė apyl. pirm. J. Sarapnickas, 
pakviesdamas kleboną T. Barnabą 
Mikalauską sukalbėti invokaciją. Me
ninėje programoje pažymėtina Lina 
Virbickaitė, kuri su nepaprastu įsi
jautimu atliko savo rolę, žavėdama 
publiką jautriu deklamavimu. Hamil
tone ji žinoma kaip talentinga akto
rė. Neužmirština ir gera muzika bei 
gausi loterija. Didelėmis dovanomis 
prisidėjo dovanodami turtingus sta
liukus — J. Girevičius, kun. B. Mi
kalauskas ir K. Jonušas. Skaniai pa
gamino maistą P. Kalainienė ir O. 
Meškauskienė. K.

A d voko tas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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e l,ll;T(IVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės Argentina

VASARIO 16 PROGA Lietuvos at
stovas Vašingtone Juozas Kajeckas 
gavo JAV valstybės sekr. William P. 
Rogers laišką: “JAV vyriausybės ir 
tautos vardu man yra labai malonu 
pareikšti Jums geriausius linkėji
mus Lietuvos nepriklausomybės 52- 
jų metinių proga. Lietuvių tautos 
ilga ir ryžtinga kova prieš svetimų
jų valdžią buvo laimingai užbaigta 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mu 1918 m. Kai nepriklausomybę 
sužlugdė priverstinis krašto įjun
gimas į Sovietų Sąjungą 1940 m., 
lietuvių tauta naujuosius sunkumus 
sutiko su tuo pačiu patriotiniu ryž
tu, būdingu jos ankstesnėms laisvės 
kovos pastangoms, stengdamasi iš
saugoti savo kultūrą bei tautinį są
moningumą. Amerikiečiai pilnai pri
taria lietuvių troškimui patiems ap
spręsti savąjį likimą. Nepripažinda
ma Sovietų Sąjungos įvykdyto pri
verstinio Lietuvos prisijungimo, J. 
A. V. vyriausybė pabrėžia savo nuo
latinį įsitikinimą, kad lietuvių tau
tai turi būti suteikta laisvo apsi
sprendimo teisė.”

“VOICE OF THE AMBER COAST’ 
radijo programą baltiečių kultūrai ir 
menui garsinti įsteigė Filadelfijoj 
Antanas Mažeika ir Gabrielius Miro
nas. Ją transliuoja sekmadieniais 4 
v.p.p. WIBF radijo stotis FM 103.9 
banga Benson East-Jenkintown vieto
vėje. Vasario 16 proga buvo perduo
tas platus pasikalbėjimas su žurna
lo “Reader’s Digest” vedamųjų sky
riaus atstovu O. K. Armstrongu apie 
1943 m. įvykusią Teherano konferen
ciją ir JAV politiką Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Jis buvo taręs žodį 
Vasario 16 minėjime Drexel techno
logijos institute kartu su prez. R. 
Niksono specialiu asistentu James C. 
Humes. Pastarasis buvo pakviestas 
dalyvauti radijo programoje ir pa
teikti savo komentarus į O. K. Arm
strong pareiškimus Teherano konfe
rencijos ir JAV politikos klausimu. 
J. C. Humes atsisakė dalyvauti radi
jo pokalbyje, teisindamasis, kad jis 
neturi Vašingtono įgaliojimo kalbėti 
šia tema ir kad nėra gavęs nurody
mų iš valstybės departamento.

DR. J. E. SHORR, Los Angeles kli
nikos psichologas, savo įspūdžius iŠ 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos paskel
bė žurnale “Medical Opinion and Re
view”. Jo tėvas, gimęs Telšiuose, imi
gravo į JAV, o du dėdės — į P. Af
riką. Pastarieji prašė aplankyti gimi
naičius Lietuvoje. Kaip ir kiti turis
tai, Vilniuje jis buvo buvo apgyven
dintas “Neringos” viešbutyje, kur 
administracija jam net parūpino ra
dijo priimtuvą klausytis užsienio lai
dų. Vykti į Telšius, tėvo gimtąjį 
miestą, nebuvo leista. Iš ten buvo 
iškviesti ir Vilniun traukiniu per 11 
valandų atvažiavo giminaičiai, su ku
riais jis turėjo du ilgesnius pokal
bius. Jų drabužiai buvo paprastučiai, 
ir dr. J. E. Shorr mano, kad jiems 
teko nakvoti ant kilimo už jo kam
bario durų. Vilniuje jis aplankė savo 
pusbrolį, su žmona ir vaiku gyvenan
tį viename kambaryje, nes lig šiol 
neįmanoma gauti buto. Didelį įspūdį 
dr. J. E. Shorr padarė Vilniaus archi
tektūra, naujieji gyvenamųjų namų 
rajonai. Straipsnis iliustruotas Lietu
vos gamtovaizdžiu su koplytstulpiu, 
trim Vilniaus vaizdais ir Elektrėnų 
jėgainės nuotrauka.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE ko 
vo 14 d. 7 v.v. bus rodomas spalvo
tas garsinis filmas “Penktoji tautinė 
stovykla”, režisuotas Algimanto Ke- 
zio, SJ. Seansas truks dvi valandas. 
Filmo iniciatoriai — Lietuvių Skau
tų Sąjunga.

VAŠINGTONE ATIDARYTĄ so 
vietų fotografijos parodą “USSR 
Photo 70” atžymėjo “The New York 
Times” dienraščio puslapiuose Pe
ter Grose. Kaip buvo rašyta š. m. 
“Tž” 9 nr. skyriuje “Pavergtoje tė
vynėje”, parodoje yra nemažas skai
čius ir lietuvių fotografų darbų. Bū
dinga, kad iš 1.200 parodoje išstaty
tų nuotraukų žurnalistas P. Grose 
dienraščiui pasirinko tris, kurių net 
dvi yra lietuvių — Vitalijaus Buty- 
rino “Photographies” ir Vytauto 
Liutkaus “Summer”. Ar Butyrinas 
yra lietuvis, tenka abejoti. Dėl Vy
tauto Liutkaus (rašoma Lutkus) ne
gali būti abejonės. Jo nuotraukai 
laikraštis skiria daugiausia vietos. V. 
Liutkaus “Vasara” yra seno medinio 
namo siena, apkabinėta supjaustytų 
obuolių ar galbūt grybų virtinėmis. 
Pro atvirą langą matyti kambaryje 
pakabintas moteriškas apatinukas ir 
ant palangės padžiautas stanikėlis.

Sportininkų šokių vakaro — 1970 m. baliaus karalaitę išrinkus 
Londone, Ont. Iš dešinės: programos vadovas A. E. Pocius, naujoji 
karalaitė londoniškė L. Keraitė, jos palydovas S. Dragūnevičius, 
princesė torontiškė Puodžiukaitė ir jos palydovas

BUENOS AIRES LIETUVIAI Va- 
sario 16 atžymėjo SLA (Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje) salėje va
sario 14 d. Minėjimas buvo pradėtas 
muz. V. Rymavičiaus vadovaujamų 
“Aušros” ir Šv. Cecilijos chorų bend
romis jėgomis sugiedotais Lietuvos 
ir Argentinos himnais. Sveikinimo 
žodį tarė Argentinos lietuvių organi
zacijų ir spaudos tarybos pirm. A. 
Mičiūdas, Argentinos antikomunisti
nio jaunimo sąjūdžio pirm. dr. R. 
Toranzo, pavergtųjų Europos tautų 
vicepirmininkas ir latvių bendruome
nės pirm. V. Gusts. Paskaitą apie Va
sario 16 skaitė SLA pirm. R. Stalio- 
raitis. Gauti VLIKo, diplomatų še
fo S. Lozoraičio, Lanus burmist
ro bei kitų argentiniečių sveikinimai. 
Meninę programą atliko muz. V. Ry
mavičiaus diriguojamas jungtinis 
choras, padainavęs keletą S. Šim
kaus, J. Naujalio, A. Vanagaičio ir 
V. Rymavičiaus dainų. Chorui akom
panavo E. Mikučionienė. Minėjimas 
baigtas Z. Juknevičiaus perskaityta 
rezoliucija, kurioje Argentinos vy
riausybe prašoma pripažinti Lietuvos 
valstybės tęstinumą, grąžinti teises 
Lietuvos atstovybei, nežymėti oficia
liuose dokumentuose lietuvių Sovie
tų Sąjungos piliečiais. SLA šeiminin
kės minėjimo dalyvius pavaišino va
kariene ir alučiu.

PAMALDAS UŽ LIETUVĄ Bue 
nos Aires katedroje vasario 15 d. at
laikė Avellanedos vysk. Antonio Qua- 
raccino, giedant muz. V. Rymavi- 
čiaus diriguojamam jungtiniam cho
rui. Pamokslą ispanų kalba apie Va
sario 16 reikšmę ir Argentinos lie
tuvių veiklą pasakė kun. V. Palu
binskas, lietuvių kalba — kun. A. 
Steigvilas. Po pamaldų Argentinos 
lietuvių vardu buvo padėtas vainikas 
prie Laisvės paminklo Mayo aikštė
je. čia žodį tarė Z. Juknevičius. Vai
niko padėjimo apeigas nufilmavo net 
keturių televizijos stočių atstovai. 
Vasario 16 iškilmes paminėjo Bel- 
grano ir Mitre radijas, didieji dien
raščiai “CIarin”, “La Prensa”, “La 
Nacion”.

Urugvajus
ALBINAS GUMBARAGIS kovo 1 

d. Montevideo atžymėjo amžiaus še
šiasdešimtmetį ir visuomeninio dar
bo keturiasdešimtmetį. Sukaktuvinin
kas, Urugvajun atvykęs 1929 m. iš 
Ukmergės, kur mokėsi gimnazijoj, 
ruošė pirmuosius parengimus su me
ninėmis programomis, organizavo ra
dijo valandėles, talkon pasikvietęs 
anksčiau atvykusius lietuvius. Jo pa
stangų dėka buvo suvaidinta “Vergi
jos griuvėsiuose”, “Amerika pirty
je”^ “Kuprotas oželis”. Pokario me
tais su V. Vijūnu siuntė maisto siun
tinius lietuviams Vokietijos DP sto
vyklose. Įstojęs į urugvajiečių Nacio- 
nal Independente partiją, A. Gumba- 
ragis 1946 m. buvo išrinktas kandi
datu į parlamentą. Jis taipgi su ki
tais lietuviais rūpinosi, kad Montevi
deo viena gatvė būtų pavadinta Lie
tuvos vardu. Sukaktuvininkas turi 
platų pažinčių tinklą su redakto
riais, radijo stočių vadovais ir ko
mentatoriais, parlamentarais ir poli
tikais. Bene didžiausias A. Gumbara- 
gio nuopelnas — vedamieji Lietuvos 
klausimais didžiuosiuose Montevideo 
dienraščiuose “El Plata” ir “EI 
Pais”. Rankraštyje leidėjo laukia A. 
Gumbaragio parašyta Urugvajaus lie
tuvių istorija “Urugvajaus lietuviai”, 
apimanti laikotarpį nuo pirmųjų lie
tuvių atvykimo iki 1950 metų.

Vokietija
LIETUVIUS MOKSLEIVIUS šel- 

pianti “Labdara”, 1969 m. pradėjusi 
su 28 nariais, juos užbaigė su 54 na
riais, kurie kas mėnesį šalpos reika
lams skiria po 1 markę (apie 30 cen
tų). Iš moksleivių šalpos “Žiburėlio” 
draugijos Detroito skyriaus buvo 
gauta S100. Aukų pažadėjo ir į “Lab
daros” narius įstojo Dr. Vydūno Šal
pos Fondas Čikagoje. Jo pavyzdžiu 
ruošiasi pasekti Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Niujorko skyriaus 
valdyba, Niujorko lietuvių evangeli
kų parapija. Organizacijų įstojimas 
netgi nebuvo numatytas “Labdaros” 
įstatuose, kuriuos dabar teks papil
dyti. Iš evangelikų kun. P. Dagio ir 
A. Bortkevičienės “Labdara” gavo 
nario mokesčių ir aukų $60. “Lab
dara” sutelktomis aukomis ir nario 
mokesčiais remia V. Vokietijoje 
mokslo siekiančius lietuvius jaunuo
lius. “Labdaros” adresas: 7 Sfutt- 
gart-Bad Cannstatt, Steinhaldenstr. 
147, W. Germany.



JAUNIMAS "AUKURO" GRETOSE
Hamiltono dramos mėgėjų džius tenka išmokti, bet reikia

Laumė Daumė”

resniųjų mėgėjų eilės retėja, 
ėmėsi naujo ir didelio darbo. 
Parapijos klebonui mons. J. Ta- 
darauskui leidus laisvai naudo
tis salėmis ji sudarė teatru su
interesuoto jaunimo grupę — 
13—18 metų amžiaus. Iš viso jų 
yra 24: Bikinaitė Rūta, Blekai- 
tis Romas, Deksnytė Laima, 
Deksnys Kazys, Elvikytė Ona, 
Jonikas Arūnas, Jusytė Rūta, 
Kairys Mykolas, Kaminskaitė 
Angelė, Kudabaitė Ina, Kudaba 
Tomas, Lukošiūtė Adelė, Luko
šius Vidutis, Markovaitė Ramu
nė, Motiejūnas Antanas, Pana
vas Mikas, Paškevičiūtė Irena, 
Rimkus Algis, Sakalauskas Liu
das, Stonkus Andrius, Zubaitė 
Loreta, žilvitytė Irena, žilvitis 
Algis ir žilvitis Lenas.

Šios grupės sudarymas sutam
pa su “Aukuro” jubilėjumi. 
Prieš 20 metų su atbundančiu 
pavasariu “Aukuras” žengė pir
muosius žingsnius, ši “Aukuro” 
sukaktis yra numatyta atžymėti 
rudenį — lapkričio mėnesį. 
Jaunųjų būrelio sutelkimas yra 
lyg ir garantija, kad darbas ne
sibaigs su šiuo, jubilėjumi, nes 
naujos jėgos papildys ir užims 
ateityje jų eiles.

Darbas šioje grupėje vyksta 
studijiniu būdu, bet tai nereiš
kia, kad čia yra pilna dramos 
studija. Tokiam darbui reikėtų 
ir lėšų, ir laiko, ir eilės moky
tojų. Bet kiek sąlygos leidžia, 
paliečiamos visos sritys, šių die
nų jaunimas vien pamokomis, 
žinoma, nepasitenkina, ypač kai 
jos vyksta laisvalaikio sąskai
tom

Priklausyti dramos grupei 
nėra taip lengva — šalia dale
lės malonumo yra daug darbo. 
Čia ne tik judesį, išraišką, žo-

dėl vaidybinei jaunimo grupei 
labai aktualus aktyvus darbas: 
išėjimas į sceną su atitinkama 
aplinka, grimu ir, aišku, žiūro
vais. Vien pamokų neužtenka. 
Aktyvus darbas su pasirody
mais, išvykomis skatina jauni
mą dirbti ir teikia atpildą už 
pastangas. Kiekvienas jaučia, 
kad darbas, vargas nebuvo vel
tui.

Pirmam'jaunimo grupės pasi
rodymui jpasirinktas veikalas, 
kuris leidžia dalyvauti dides
niam skaičiui asmenų. Tai K. 
Inčiūros “Joninės”. Autorius 
gerai žinomas kaip poetas 
ir dramaturgas. Jis parašė ope
ros “Gražina” libretą, dramas 
“Painiava”, “V. Kudirka”. “Jo
ninės” yra lankstus veikalas — 
jį galima išplėsti ar sutraukti. 
Ansambliai ruošia plačiu mastu, 
bet šiai jaunuolių grupei jis pa
ruoštas paprasčiau, natūraliau. 
Pastatymas pritaikytas jaunimui 
ir yra stilizuotas. Toks suprasti- 
nimas pradedantiesiems yra 
prieinamesnis, lengviau pagauti 
bei išreikšti mintį ir momentą. 
Jaunimas atlieka visas roles.

šią jaunųjų grupę globoja ir 
rūpinasi “Aukuro” valdyba. 
Mons. J. Tadarauskas remia mo
raliai, sudarydamas sąlygas dar
bui. “Aukuro” narė Lina Vir- 
bickaitė talkina šiam pastaty
mui. Techninius darbus atlie
ka nuolatinės “Aukuro” talki
ninkės: p. Bungardienė, p. Mar
kov ir p. Rickienė.

Veikalo dekoracijas paruošė 
Hamiltono jaunoji dailininkė 
Margarita Repčytė, kuri I-jo Te
atro Festivalio metu Čikagoje 
buvo atžymėta už “Mindaugo 
mirties” drabužių eskizus. A. P.

Tai Stasės Vanagaitės • Peter
sonienės kūrinys. Jis prasideda 
šiais žodžiais: “Sek pasaką, ma
myte, apie senus laikus”. Auto
rė nuveda mažąjį skaitytoją į se
novės laikus, kai gyveno gero
sios ir blogosios laumės, skrajo
jo aitvarai, ir lietuviško kaimo 
tone seka pasaką. Daumė — tai 
geroji laumė, kuri rastinukui ru
gienoj Rugeliui su miško žvėre
liais kelia krikštynas, su meile 
jį augina ir paūgėjusį grąžina 
surastai motinai. Rugelis pavaiz
duotas ir kaip suaugęs vyras, bet 
neužmirštamas Daumės. Jojant 
ginti krašto nuo priešo, Daumė 
dovanoja stebuklingą juostą. Pa
baigoj autorė iš pasakos nuve
da skaitytoją į tikrovę, kur nei 
Daumės, nei Rugelio nebėra, 
tik kerdžius pasakoja piemenai
tei apie Daumę. “Ta piemenai
tė aš buvau. Ir laumių pėdomis 
laksčiau. Ir jūs bėgiosit tom pė
dom, kai nu važiuosit- Lietu
von ...” Paskutiniu eilėraščiu 
vaikai nuteikiami ramiam mie
gui, nes pasaka baigta.

Pasakos siužetinė medžiaga 
imta iš liaudies legendų, padavi
mų ir prieinamai perteikta vai
kams. Skaitytojai lengvai suvoks 
pasakos turinį. Veiksmas joje 
gyvas, dominantis, turi tinkamą 
auklėjamąją atmosferą. Autorė 
meta žvilgsnį į aplinkinį pasau
li. Veikėjų būdo bruožai teigia
mi, jų santykiuose daug šilumos, 
nuoširdumo, darnumo. Visi my
li Rugeli: žvėreliai neša dova
nas, žaidžia su juo. Gražiai iš
ryškintas Rugelio ilgesys tikros 
motinos, gimtų namų, nors ir 
nieko netrūksta pas gerąją Dau-

eiliuota pasaka
mę. Iškeltos tipiškos žvėrelių 
savybės: lapės suktumas, bite
lių darbštumas, meškos neran
gumas ir pan.

Pasaka suskirstyta į 17 eilė
raščių. Eiliavimas pasižymi 
skambumu, paprastumu ir leng
vumu. Eiliavimo forma įvairi. 
Autorė naudoja skirtingus rima
vimus, pritaikintus eilėraščio 
nuotaikai. Autorės kalba žodin
ga, turtinga. Pasakoj vaikai ras 
ir eilę žodžių, nesutinkamų kas
dieninėj kalboj. Tai pareikalaus 
tėvų ir mokytojų paaiškinimo, 
kaip pabarėj, vora, šalapusnis, 
skietas, varnalėšos, ūdra, ker
džius, mugė, skroblas ir pan.

Pasaka pažadins vaiko vaiz
duotę meniniais vaizdais ir tei
giamai paveiks jų jausmus. Ji 
praturtins vaiko žinias iš lietu
vių praeities ir jų kaimo gyve
nimo. Jie sužinos kokie paukš
čiai ir gyvuliai gyvena Lietuvoj, 
kurie paukščiai grįžta iš šiltų 
kraštų, kokios uogos auga miš
ke ir t. t.

“Gintaras” važiuoja
Vasario 16 proga Hamiltone lankė

si Montrealio “Gintaras”. Tai jaunas 
ansamblis: jaunas dalyvių amžiumi, 
jaunas savo egzistencija. Malonų vaiz
dą sudarė scenoje gražiai išsidėstę 
apie 50 jaunuolių. Pradžioje gražia 
lietuvių kalba, gera taisyklinga ta- 
rena Rasa Lukoševičiūtė padeklama
vo ilgą Putino “Prologą į Gedimino 
sapną”. Ji ir visą ansamblio progra
mą pranešinėjo. Dainavo mergaičių 
kvartetas, porą dainų visi dalyviai 
kartu, pašoko 3 tautinius šokius. Pa
grindinė ir stipriausia šio ansamb-

Knyga gausiai iliustruota — 
24 spalvotos iliustracijos. Jos

tuvis dvasia: namelis, papuoš
tas liaudies meno motyvais, ma
ma tautiniais drabužiais, tauti
nės juostos puošia knygos lapus, 
trispalvė Gedimino pilyje, 

Šeimos ir švietimo metais iš
leista knyga “Laumė Daumė” 
yra vertingas įnašas į, vaikų kny
gų pasaulį. Ji turėtų praturtin
ti ir lituanistinių mokyklų kny
gyną ir pačias pamokas jaunes- 
niuose skyriuose (II—IV).

lio
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LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMĄ, DERA BOTI 
paminklo Kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 diena 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auką atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA
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Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuras" jaunieji aktoriai vaidina K. 
Inčiūros "Jonines". Striukmagdė — Ramunė Markovaitė, Ago
tėlė — Irena Paškevičiūtė
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Tapau 
Kanados

Nereikėjo čia gimti, kad galėčiau jausti pasididžiavimg 
bei pasitenkinimg Kanados pilietybe."

"Kai gavau -savo pasirinktosios šalies pilietybę, žinojau, 
kad turiu teisę pilnai dalyvauti šio didelio laisvės ir gali
mybių krašto ateities kūrime."
"Kanados vėliava dabar yra mano vėliava, ir aš džiau
giuosi tikra galimybių ir pareigų lygybe kartu su visais, 
kuriems ji plevėsuoja."

Ar turite teisę j privilegijas ir ar esate pasiruošęs priimti Kanados 
piliečio pareigas? Pasiteiraukite artimiausiame Kanados piliety
bės teisme. Jie pasiruošę Jums padėti šiose vietovėse: Halifakse, 
Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 
St. Catharines, Kitchenery, Londone, Windsore, Winnipege, Re
ginoj, Saskatoone, Kalgary, Edmontohe ir Vankuveryje. Taip pat 

galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State 
Department, Ottawa.

GOVERNMENT
OF CANADA

i*i

Stasė Vanagaitė-Petersonienė, 
LAUMĖ DAUMĖ. Išleido M. 
Smulkštienė ir R. Petersonas 
Čikagoje. Iliustravo Juozas Ki- 
buras. Spaudė saleziečių spaus
tuvė Romoje 1969 m. Knyga di
delio formato, kietais viršeliais, 
63 psl. Tiražas — 1.000 egz., kai
na $5. Gaunama “Tėviškės Ži
burių” administracijoje ir pas 
knygų platintojus.

ir koncertuoja
dalis — lietuviu liaudies instru

mentų orkestras. Tuo šis ansamblis 
savitas, tuo jis skiriasi nuo kitų, tuo 
jis yra įdomus bei patrauklus.

Lietuvių liaudies instrumentai ir 
nepriklausomoje Lietuvoje į sceną 
išvesti gana vėlai. 1940 m. Jono šve
do pastangomis prie Valstybinės Vil
niaus Filharmonijos buvo įsteigtas 
liaudies ansamblis. Jis, iš jaunystės 
mėgęs liaudies dainas ir studijavęs 
instrumentus, visą savo gyvenimą 
skyrė liaudies menui. Jo pastangomis 
kaimo piemenėlių rageliai, lumzde
liai, birbynės, kanklės bei kiti inst
rumentai išvydo sceną ir visi kartu 
harmonizuoti sudarė puikų orkestrą.

Tremtyje ši liaudies meno šaka li
ko apleista ir užmiršta, ir tai tik dėl 
instrumentų stokos bei menko jų pa
žinimo. Tačiau Zigmas Lapinas, ma
tyt, paveldėjęs meilę lietuvių liaudies 
instrumentams iš savo mokytojo J. 
švedo, vis nenurimo. Jau keletą kar
tų teko girdėti jo sudarytą orkestrėlį 
daugiausia tautiniams šokiams pritar
ti. Dabar, padedamas H. Lapinienės 
ir I. Kličienės, pajėgė sudaryti pa
stovų ansambli. Kad “Gintaro” vado
vai galvoja apie ateitį, matyti ir iš 
jaunučių ansamblio narių (kaikurie 
dar tik 10 metų). Jaunesni įsijungę, 
galės ilgiau ansamblyje pabūti, ge
riau pažinti instrumentus, juos pa
milti ir tuo būdu užtikrinti ansamblio 
tęstinumą.

“Gintaro” darbo pradžia graži ir4 
sėkminga. Matyti, kad vadovai žino 
ką gali ir nori gauti iš jaunuolių 
bei perduoti publikai. Visa programa 
praeina be dirigento. Visdėlto reikė
tų atkreipti akylesni dėmesį į drabu
žius, ypač berniukų. Birbynininkai 
dėvėjo labai siauras kelnes, nuo ke
lių einančias platyn, — atseit, moder
nias.

Hamiltoniečiai labai patenkinti 
“Gintaro” pasirodymu ir linki jam 
geriausios sėkmės — vis augti ir to
bulėti, įsigyti daugiau instrumentų 
ir savo repertuarą plėsti. Iš publi
kos teko girdėti, kad norėtųsi dau
giau gyvesnių dainų bei pakilesnės 
užbaigos. D.

Antanas Ramūnas

PER MEILĘ Į BUITIES 
BEGALYBĘ

Ho theos agape estin. I Jon. 8, 4
Ankstų rytą — aušrai gęstant. 
Tu priskynė! man radastų, 
Kad i širdį kelią rastum, 
Kad spindėtam atminty.
Meilė, gimus žaigždžių raštuos, 
Kai prinoksta, kai pribręsta, 
Nenuvysta, neužgęsta, 
Nepalieka tik viky.
Gaudė skliautai sidabriniai, 
Tvisko perlai rytmetiniai, 
Rožių kūmuos ir jurginuos, 
Skynei taką tarp žiedų.
Švietei. žemei kaip aušrinė. 
Pynėm buitį begalinę, 
Buitį Šviesią ir žaibinę 
Iš svajonių ir darbų.
Žėri meilė žvaigždžių raštais, 
Kad į širdį kelią rastų, 
Kad pražystų kaip radasta 
Ir sapnuose ir minty.
Šventa meilė, kai pribręsta, 
Nenuvysta, neužgęsta, 
Nenužydi, kaip radasta — 
Vėl atgimsta net mirty!.. .
(Iš naujai paruošto rinkinio 
“Nemirtingoji Lietuva”)

Atsiųsta paminėti
Bronius Zumeris, SAKYKIM, VY

RAI, TAIP NEBUVO... Satyriniai 
Tamsiamiesčio nuosmukio metų ap
sakymai. 125 psl. minkštuose dail. 
Alg. Trumpicko viršeliuose. Tiražas 
— 750 egz. Kaina — $2. Rinko “Tė
viškės žiburiai” Toronte, spaudė 
“Rūta” Hamiltone 1970 m. Išleido 
D. L. K. Algirdo šaulių kuopa. 80 
Tisdale So., Hamilton, Ont., Canada.

Muzikes Žinios nr. 4. 1969 m. gruo
dis. ALRK vargonininkų bei kitų 
muzikų sąjungos žurnalas. Adresas: 
209 Clark Place, Elizabeth, N. J. 
07206, USA.

Ateitis, 1970 m. sausis. Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos leidžiamas ka
talikiškojo jaunimo žurnalas. Admi
nistratorius: Juozas Polikaitis, 7235 
So. Sacramento Ave., Chicago, m. 
60629, USA.

BALTIEČIŲ MOKSLININKŲ 1968 
m. lapkričio 28 — gruodžio 1 d. d. 
Maryland universitete įvykusio pir
mojo suvažiavimo pranešimų santrau
ką išleido Association for Advance
ment of Baltic Studies, 471 Bay Rid
ge Ave., Brooklyn, N.Y. 11220, USA. 
šį 128 psl. leidinį “First Conferen
ce on Baltic Studies” redagavo Okla- 
homos universiteto prof. Ivan Ivask, 
žurnalo “Books Abroad” redaktorius. 
Knygos nemažą dalį sudaro suvažiavi
me dalyvavusių lietuvių padaryti pra
nešimai: V. S. Vardžio — Baltijos 
problemų studijos JAV, G. Procutos
— sovietų politinės socializacijos ne
sėkmė Lietuvoje, dr. T. Remeikio — 
Lietuvos respublikos interesai cent
ralizuotoje sovietų sistemoje, dr. J. 
Balio — tautosakos tyrimai sovietų 
okup. Lietuvoje, dr. J. Gimbuto — 
liaudies architektūros tyrimai sovie
tų okup. Lietuvoje, dr. Br. Kaslo — 
jėgos politika Baltijos jūroje, kun. 
V. Bagdanavičiaus, MIC, — Katalikų 
Bendrijos kryptis po Vatikano II san- 
tarybos, kun. dr. J. Prunskio, MIC,
— religinė būklė okupuotoj Lietu
voje, kun. K. Pugevčiaus — tautinės 
parapijos, dr. R. Silbajorio — mir
ties tema išeivių literatūroje, dr. A. 
Klimo — santykis tarp baltiečių, ger
manų ir slavų kalbų, dr. P. Mažeikos
— žvejyba dabartinėje Lietuvoje.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GIJOS naujoji valdyba Niujorke pa
siskirstė pareigomis: pirm. Leonar
das Andriekus, OFM, vicepirm. Al
girdas Landsbergis, sekr. Paulius 
Jurkus, ižd. Jurgis Jankus ir narė 
Nelė Mazalaitė.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
Vasario 16 proga buvo surengta JA 
V ir Kanados lietuvių dailininkų pa
roda,'kurioje dalyvavo 39 dailės atsto
vai su 65 kūriniais. Premijomis at
žymėti tapybos darbai: JAV Lietuvių 
Fondo premija — Andriaus Baluko 
abstraktas “Siaubingas mechaniškas 
karas”, Čiurlionio Galerijos — 
Juozo Mieliulio “Ecce Homo”, JAV 
Lietuvių Bendruomenės — Vlado 
Vaičaičio gamtovaizdis “Rudeniop”. 
Parodos lankytojai dalyvių gretose 
pasigedo vyresniųjų lietuvių daili
ninkų.

BALTIEČIŲ LIAUDIES DAINŲ 
koncertą Estų Namuose surengė Es
tų Moterų Federacijos Niujorko klu
bas, vadovaujamas pirm. Jutos Kur- 
man. Estiškai programos daliai ats
tovavo sopranas Ellen Parve su 
akompaniatore Kai Martens, latviš
kai — sopranas Xenia Brante su 
pianiste Mirdza N. Bagdanavič, lie- 
tuviškąjai — mezzo-sopranas Salo
mėja Nasvytytė-Valiukienė su pia
niste Aldona Kepalaite. Retai kon
certuose dalyvaujanti S. Nasvytytė, 
buvusi Kauno operos solistė, padai
navo K. V. Banaičio harmonizuotas 
dainas “Atsisėdus prie langelio”. 
“Anksti rytelį”, “Tylus vakarėlis”, 
K. Kavecko “Na, tai kas”. Pianistė 
A. Kepalaitė atliko K. V. Banaičio 
“Vizijų” variacijas ir “Lopšinę”.

IZIDORIAUS VASYLIŪNO smui
ko koncertą Niujorko Town Hall sa
lėje surengė Norman J. Seaman 
agentūra. Su sūnum pianistu Vyte
niu smuikininkas I. Vasyliūnas atli
ko F. Schuberto, E. Griego ir lietu
vio kompozitoriaus Jono švedo kū
rinius. Šiame koncerte I. Vasyliūnas 
grojo 1765 m. Bartolemeo Bimbi 
Florencijoje pagamintu smuiku.

NAUJAJAME KULTŪROS ŽIDI
NYJE Brooklyne Lietuvių Bendruo
menė vasario 14—22 d. d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 52-jų 
metinių proga surengė tapybos, 
skulptūros ir grafikos kūrinių paro
dą, kurioje dalyvavo 31 dailininkas 
su 136 darbais. Jų tarpe buvo tokių 
mūsų dailės veteranų, kaip V. K. Jo
nynas, a. a. Adomas Galdikas, Vy
tautas Kasiulis ir Česlovas Janusas. 
Parodai kūrinius atrinko ir jos api
pavidalinimu rūpinosi dail. Juozas 
Bagdonas.

JAUNOJI PIANISTĖ RAIMONDA 
APEIKYTĖ, Kalifornijos San Fer
nando Valley universiteto muzikos 
fakulteto pianino klasės vadovė, va
sario 16 d. surengė rečitalį univer
siteto mažajame teatre. Programon 
ji buvo įtraukusi eilę nelengvų kū
rinių: J. S. Bacho šešių dalių “Par
tita nr. 2”, Maurice Ravel “Jeux 
d’eau”, Beethoveno “Waldstein so
natą” (opus 53), F. Chopin “Scher
zo” (opus 31 ir 39), A. Chačaturia
no “Tocatą”.

MAŽVYDO KATEKIZMĄ išvertė 
į anglų kalbą indoeuropiečių lingvis
tiką Čikagos Northwestern un-te 
dėstantis prof. Gordon B. Ford, Jr. 
Jis taipgi dėsto ir lietuvių kalbą, bet 
turi tik vieną studentę — Cathleen 
Davis. Naująją katekizmo laidą prof. 
G. B. Gordon dedikuos rankraštį 
peržiūrėjusiam norvegų kalbininkui 
Christian Stang. Bus išleistas tik 
pats katekizmas, be giesmių ir kitų 
priedų, viename puslapyje pateikiant 
lietuvišką transkripciją, kitame ang
liškąjį vertimą. Faksimilės nebus 
naudojamos, nes jos yra Gerulio lei
dinyje. Leidinį papildys prof. G. B. 
Ford paruoštas Mažvydo gudų ir len
kų kalbų skolinių žodynėlis, išvers
tas į anglų kalbą. Leidėją tikimasi 
surasti Europoj. Numatomas 500 egz. 
tiražas. Mauton leidykla Hagoje, 
Olandijoje, neseniai išleido prof. G. 
B. Gordon paruoštą senų lietuvių 
kalbos tekstų rinkinį “Old Lithua
nian Texts of the Sixteenth and Se
venteenth Centuries”, skirtą lietu
vių kalbos studijoms universitetuo
se.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO dailės muzė- 

juje Kaune atidaryta kauniečio dai
lininko P. Poručio 30 naujausių ak
varelių paroda.

ŽEMAITĖS LIAUDIES TEATRAS 
Telšiuose žiūrovams pateikė Nelės 
Bodkaitės režisuotą poezijos spek
taklį “Širdį pasivaikščioti išleisiu”. 
Jame skamba J. Janonio, E. Mieže
laičio, J. Marcinkevičiaus, A. Balta
kio, A. Drilingos, J. Vaičiūnaitės, J. 
Degutytės, A. Maldonio, G. Astraus
ko, V. Palčinskaitės ir kitų poetų ei
lėraščiai.

SATYROS IR HUMORO VAKARĄ 
surengė Rašytojų Sąjunga savo klu
be Vilniuje. Dalyvių tarpe buvo ra
šytojai A. Gricius, J. Grušas, K. Sa
ja, eiliuotos satyros atstovai A Pa- 
bijūnas, Pr. Raščius, P. Širvys, Vyt. 
Mačiuika, Vyt. Karalius, humoristinę 
prozą skaičiusi kaunietė mokytoja A. 
Šimulynienė, vilniečiai V. Strazdelis, 
J. Lukoševičius, E. Valotka, J. Le
vickas ir A. Žemaitaitis. Su Juozo 
Baltušio “Parduotų vasarų” ištrau
ka ir humoristine liaudies išminti
mi vakaro dalyvius supažindino Vil
niaus dramos aktorė Stefa Nosevi- 
čiūtė, su Augustino Griciaus felje
tonais — aktorius Jonas Čepaitis. Šia 
proga klube buvo surengta jaunųjų 
karikatūristų piešinių paroda.

P. TAMOŠAIČIO VADOVAUJA
MAS lietuvių liaudies instrumentų 
kamerinis ansamblis “Sutartinė” su
rengė pirmąjį koncertą Vilniuje su 
klasikinių kompozitorių kūrinių pro
grama. Lig šiol “Sutartinė” garsėjo 
Lietuvoje ir užsienyje kaip liaudiško 
stiliaus lietuvių muzikos atlikėja. Da- 
bargi P. Tamošaitis įrodė, jog “Su
tartinei” yra prieinami kanklėms ir 
birbynėms pritaikyti didžiųjų klasi
kų — J. S. Bacho, G. Haendelio, D. 
Scarlatti, J. Haydno kūriniai. K. Nai
nio recenzijoje rašoma: “Sutartinė” 
atskleidė dideles patobulintų lietu
vių liaudies muzikos instrumentų 
skambėjimo ir technikos galimybes, 
parodė, kokia spalvinga ir išraiškin
ga jų garsinė paletė, kokias subtilias 
nuotaikas gali perteikti tobulai įval
dytos kanklės ir birbynės. Ypač di
delį pasisekimą turėjo solistai R. 
Apanavičius, svajingai ir labai muzi
kaliai birbyne pagrojęs J. S. Bacho 
Largo, ir J. ščiavinskaitė, jau ne 
kartą džiuginusi klausytojus kank
liavimu, kurį galima pavadinti vir
tuozišku ...”

KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUN
GA Vilniuje surengė dokumentinių 
filmų vakarą, kurio programon buvo 
įtraukta 10 naujų kūrinių: R. Ver
bos filmas “Šimtamečių godos”, B. 
Pajėdienėš — “Traukos dėsnis”, V. 
Starošo — “Du kėliniai”, L. Lazėno 
— “Kelias” ir “Maironis”, Z. Puti- 
lovo — “Vilnius”, A. Digimo — “Mū
sų širdžių sutartinė”, L. Maciulevi
čiaus — “Jaunystės susitikimai”. R. 
Šilinio “.. . iš senųjų laikų”, V. Im- 
braso — “Akimirkos”.

SKULPTORIUS ANTANAS ALEK
SANDRAVIČIUS, 84 metų amžiaus, 
mirė Kaune. Velionis buvo seniau
sias Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
narys, jau prieš I D. karą baigęs Či
kagos meno institute piešimo ir lip
dybos studijas, skulptūrą studijavęs 
Petrapilio dailės akademijoje. Grį
žęs Lietuvon 1913 m., A. Aleksand
ravičius įsteigė dailiųjų dirbinių mo
kyklą, dėstė piešimą ir lipdybą Ma
rijampolės gimnazijoje. Gyvendamas 
Kaune nuo 1922 m., velionis pagrin
dinį dėmesį skyrė istorinių asmenų 
ir kultūros veikėjų portretams — 
jo sukurti biustai puošė visuomeni
nes ir valstybines įstaigas. Pokarinė
se parodose A. Aleksandravičius daž
niausiai dalyvaudavo su medžio ba
reljefais.

JUOZUI LINGIUI, ilgamečiui 
“Lietuvos” ansamblio baletmeiste
riui, žymiausiam lietuvių tautinių šo
kių kūrėjui, maskvinės augščiausio- 
sios tarybos prezidiumas suteikė So
vietų Sąjungos liaudies artisto var
dą. Su jo veikla ir nuopelnais supa
žindina atžymėjimo proga spaudoje 
paskelbtas ansamblio pirmojo vado
vo Jono švedo atviras laiškas: “Sun
kūs buvo pokario metai. Darbo pa
talpose trūko šilumos, šviesos. Lan
gai buvo užkalti fanera, šokėjai daž
nai keitėsi, ansambliu ateidavo ne 
visi mokėdami net polkutę. Tau te
ko dirbti milžinišką paruošiamąjį 
darbą ir, tiesiogine žodžio prasme, 
kurti lietuviškus liaudies šokius. 
Kaip kitaip pavadinsi tą procesą, 
kai iš kelių, dažnai net ne visai nuo
seklių liaudies šokio aprašymo eilu
čių, arba vien tik iš pavadinimo Tu 
davei tiems, dabar plačiai žino
miems, lietuviškiems liaudies šo
kiams dažnai net pagrindinį žingsnį, 
charakterį, brėžinį, vystymo raidą, 
kulminaciją ir pabaigą. Kitais žo
džiais tariant, Tu “išsprendei sceni
nę šokio kompoziciją”. Daugiau kaip 
20 metų tomis kūrybinių ieškojimų 
valandomis stovėjau šalia Tavęs, gy
venau atradimų džiaugsmais ir nusi
vylimų akimirkomis..Savo žodį 
J. Lingys skiria dabar veikiantiems 
ansambliams bei jų ateičiai: “Norė
tųsi, kad savo kūrybiniame kelyje 
jie būtų dar labiau Saviti, ryškiau 
atspindėtų liaudies meno savitumus. 
Mes dabar ruošiame nemaža jaunų 
choreografų, kuriems, be gerų pro
fesinių žinių įsigijimo, taip pat no
riu palinkėti plačiau domėtis gyvu 
liaudies menu. Tai, mano manymu, 
kelias, kuris padės atrasti liaudyje 
deimantais žėrinčius meno tiltus, 
Įkvėps Mrybai.” V. Kst.



REALTOR
2320 Bloor St. W.

BABY POINT, 4 kambarių (bun
galow) vieno augšto mūrinis na
mas. Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Vandeniu-alyva šildomas. 
Moderni virtuvė. Graži vieta.
BLOOR — WILLARD, $10.000 
įmokėti. Atskiras mūrinis, 2-jų 
augštų, 7 kambarių namas. 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos, 2 
garažai. Įrengtas rūsys. Arti po
žeminio.
SCARLETT RD., $23.700 pilna 
kaina, 6 kambarių, mūrinis, atski
ras 2-jų augštų namas. Garažas, 
didelis sklypas, šildomas saulės 
kambarys. Tuojau galima užimti.
BLOOR — GLENLAKE. $3.900 
įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, garažas ir platus įvažiavi
mas, moderni virtuvė, kilimai, 
nepereinami kambariai. Arti pože
minio. Tuojau galima užimti.
BLOOR—JANE, $6.900 įmokėti,

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITC

999 COLLEGE S

» KOOPERATYVAS
t., TORONTO 4, TEL. 332-3400

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-3

Antr. uždaryta

I Treč. uždaryta
I Ketv. 10-3ir4.30-7

MOKA:
už term, indėlius 3 metams---------- 8%
už term, indėlius 2 metams---------
už term, indėlius 1 metams--------- 6% %
už depozitus-čekių s-tas---------------- 5% %
už šėrus n nm atom a______________ 6%

I Penkt.10-3 ir4.30-8
I Sešt. 9-12

I Sekm. 9.30-1
■ Nemokamas visų narių s 1 $2000 ir asmeninių pasko 1 atlikti finansines operacij 4 čekius ir pinigines perlaiti I MŪSŲ TIKSLAS — NE I MAS LIETUVIAMS.

/
IMA:
už asmenines paskolas------------------9%
už nekilo, turto paskolas_________ 8% %

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
lų — iki $5009. Pilna čekių sistema padeda 
as. Parduodame American Express kelionių 
Las.
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI-

PROGRESS 
REAL ESTATE LTD. 

REALTOR 

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
NEW TORONTO — 27th ST. $26.500 prašoma kaina už atskirą viena- 
augšti (bungalow). 6 kambariai — 3 miegamieji, naujai atremontuo
tas, naujas šildymas. Sklypas 50x212, garažas su privačiu įvažiavi- 

| mu, įmokėti tik $3.500.
< ; HIGH PARK — ANNETTE, gražus plytų atskiras namas. 8 kambariai 

per du augštus, 2 modernios virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu, 
įmokėti $6-8.000, skubus pardavimas, galima tuoj užimti.
JANE — BABY POINT, mūrinis, 6 gražūs kambariai, alyva šildomas, 

' privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $10.000, prašo $26.500. i
LAKESHORE BLVD. — 6th ST. Modernios statybos 5 metų senumo, i 
atskiras namas, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės ir - 
prausyklos, atskiras įėjimas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokė- I 
ti apie $15.000, atvira skola iš 8%%. Į

i MARMADUKE — RONCESVALLES, 10 kambarių, mūrinis, atskiras, j 
5 kambariai pirmame augšte, dvi prausyklos, dvigubas garažas, arti i 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti apie $12—15.000, atvira skola iš
mokėjimui. I

S. j O K U B A n I s <
' REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 j
/— , .I — ■■ II - ».»■ ■■«!«><

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543

Reikalingas patyręs, lietuviškai kalbantis

Real Estate agentas,
vyras ar moteris, nevyresnis kaip 45 metų amžiaus, 

turįs provincinį leidimų ir automobilį, sąžiningas, gero 

vardo. Smulkesnių informacijų teirautis pas brokerį 

A. GARBENĮ.

Extra Realty Ltd. 
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius, 10 metų senumo. Kaina $50.000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $12,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
4 butų pastatas, butas po 5 kambarius, 4 rūsiai ir skalbyklos, 4 mūro 
garažai, prie geriausio susisiekimo ir prekybos centrų. Prašoma 
kaina $78,000.00.
BATHURST — LAWRENCE, $24,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
su balkonais, 6 butų moderniausias pastatas, už 6 kambarių butą 
nuoma $230.00 ir už 5 kambarių — $180.00 į mėnesį; 6 mūriniai 
garažai, privatus įvažiavimas — priekis 75 pėdos pločio.
ST. CLAIR — BATHURST, $15,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus įvažiavimas. 9 metų senumo. Prašoma $95,900.00.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $8,000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių per 3 augštus, 2 garažai, prie pat požeminio susisiekimo, geras 
pajamų namas. /

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.
J. K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

Tel RO 2-8255
atskiras, dviejų augštų, šešių 
kambarių, mūrinis namas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas, van
deniu-alyva šildomas, moderni 
virtuvė. Arti požeminio.
HIGH PARK, $15.000 įmokėti, 12 
kambarių, 2-jų augštų dvibutis. 
Mūrinis, atskiras, 2 garažai, pri
vatus įvažiavimas. Viena atvira 
skola. $170 nuomos už vieną butą.
MIMICO, 15 butų, mūrinis pasta
tas, 18 metų senumo. Metinės pa
jamos $24.000. Viena skola iš 7%. 
Reikėtų įmokėti bent $50.000. Vi
si butai vienodo dydžio.
BATHURST — LAWRENCE, 8 
butų mūrinis pastatas su balko- 

. nais ir garažais, geram nuomos 
rajone. Metinės pajamos $16.300. 
Viena skola. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.

Reikalingi namai pardavimui.

^SPORTAS
ŠALFASS VISUOTINIS NARIU 

SUVAŽIAVIMAS šaukiamas kovo 14- 
15 dienomis Detroite, Mich. Rvšium 
su juo daromi naujos centro valdy
bos rinkimai korespondeneiniu būdu, 
nors gali būti įvykdyti ir suvažiavi
mo metu. Į centro valdybą kandida
tuoja torontiečiai: J. Danai t is, J. Gus
tainis, S. Krašauskas, A. Kuolas, A. 
Nausėdas, A. Supronas,- J Uogin
tas.

SPORTAS LIFTUvnn
Lietuvos stalo tenisininkai visuo

met būdavo pirmųjų eilėse Sov. Są
jungos stalo tenise. Ir šių metų pir
menybėse Lietuvos moterys pasiekė 
gražių laimėjimų. Geriausiai pasiro
dė Aldona Skarulienė — laimėjo II 
vietą. Pakeliui į baigmę ji pasiekė 
dar vieną svarbų laimėjimą — įvei
kė pasaulio meisterę Z. Rudnovą 3:1. 
Taip pat gražiai pasirodė jauna vil
nietė D. Semaškaitė — pasiekė pus- 
baigmę, nugalėjusi maskvietę ir bu
vusią žymią Lietuvos stalo teniso pa
jėgą L. Ameliną-Balaišytę 3:0. Gerai 
žaidė ir A. Giedraitytė, turi mišria
me dvejete laimėjo II v. ir moterų 
dvejete — III.

Į Sov. Sąjungos rinktinę pakvies- 
A. Giedraitytė ir D. Semaškaitė. Jos 
dalyvaus Europos pirmenybėse ba
landžio pradžioje Maskvoje. A. Ska
rulienė, kuri pirmenybėse laimėjo 
II v., dėl nežinomų priežasčių į rink
tinę nepakviesta.

SPORTAS VISUR
Antrosios bokso rungtynės tarp 

Sov. Sąjungos ir JAV įvyko Minske. 
Ir šias rungtynes laimėjo rusai 8:3.

Greičiausio ledo čiuožėjo titulas ir 
šiais metais atiteko olandui. Daugia- 
kovoje daugiausia taškų surinko A. 
Schenk. Buvęs pasaulio meisteris K. 
Ferkerk liko trečias. Antroji vie
ta atiteko norvegui M. Thomasen.

Pasaulio slidinėjimo pirmenybėse 
Čekoslovakijoje rusai laimėjo beveik 
viską, išskyrus populiarumą. Jie lai
mėjo 7, Suomija, Čekoslovakija ir 
Švedija — po vieną aukso medalį.

Formozos bėgikė Chi Cheng ir vėl 
pasiekė pasaulio rekordą. Uždarų pa
talpų rungtynėse Vankuveryje 50 
metrų bėgimą su kliūtimis ji nubėgo 
per 6,9 sek..

VYČIO ŽINIOS
Ir vėl Nešukaitytės. Atvirose sta

lo teniso pirmenybėse Toronto Vy
čio stalo tenisininkės Violeta ir Flo
ra Nešukaitytės laimėjo po dvi meis- 
terystes; Violeta — moterų grupėje 
I vietą, Flora — Iv. mergaičių gru
pėje. Po to abi jungtinėmis jėgomis 
laimėjo moterų dvejeto varžybas.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio jau
niausieji krepšininkai pralaimėjo St. 
Cecilia komandai 8:12. Žaidė: Duliū- 
nas 6, Sudeikis 2, Kaknevičius, Rū
telė, Jakubauskas, Ąžuolas, Ignata
vičius, Bumelis, Jankauskas.

Mergaitės, 14 m., paskutinėse CYO 
lygos pirmenybėse pralaimėjo Corpus 
Christi komandai 3:24. žaidė: Zub- 
rickaitė 2, G. Žukauskaitė, Valiukai
tė, L. Žukauskaitė, Dementavičiūtė, 
Jurkevičiūtė. Matulaitytė. Underytė. 
Krepšininkės sezoną užbaigė be lai
mėjimų. Tai buvo pirmieji metai, 
be to, tai dar labai jauna komanda 
— pusė jų dar galėtų žaisti jaunes
niųjų grupėje. Poniai Valiukienei, p. 
Underiui, p. Dementavičiui ir p. Žu
kui dėkojame už krepšininkų vežio
jimą į rungtynes.

Berniukai A praeitą savaitgalį lan
kėsi Hamiltone, kur žaidė draugiškas

JIEŠKOTE GERU EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ?

visa tai rasite tik

SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!

1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, P hm .B.

40S Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOIA “C” TERMO
METRAI IR KT. ;

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

ungtynes su Kovo krepšininkais. 
Rungtynes laimėjo šeimininkai 91:79. 
Vyčio komandoje žaidė: Duliūnas 34, 
Kazakevičius 6, Ramanauskas 8, Ake
laitis 12, Juzėnas 11, Davidson 6, 
Swinard 2. šį tarpklubinį bendra- 
da biavimą numatoma praplėsti įjun
giant ir kitas krepšininkų grupes.

Mergaitės, 18, CYO lygos pirmeny
bėse nugalėjo Transfiguration ko
mandą 44:10. Žaidė Žukauskaitė 15, 
Nacevičiūtė 10, čirvinskaitė 10, Un
derytė 3, Zubrickaitė 2, Stankute 4, 
Jurkevičiūtė. Vytietės savo grupėje 
dar eina be pralaimėjimų.

V. Pulkys, buvęs Vyčio futbolinin
kas, sėkmingai žaidžia bridžą ir daž
nai dalyvauja rungtynėse; neseniai 
Buffalo mieste dalyvavo vietinėse 
pirmenybėse ir iš 200 dalyvių su sa
vo partneriu laimėjo VI vietą.

Mūsų rėmėjam A. Vanagui ir M. 
Ignatavičiui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros atstovais į ŠALFAS Sąjun

gos metinį suvažiavimą kovo 14-15 
Detroite išrinkti: K. Šapočkinas, Al. 
Kuolas, J. Danaitis, A. čižikas ir A. 
Nausėdas. E. Šlekys, klubo pirminin
kas, savaime įeina į delegaciją.

Aušros vyrai pralaimėjo prieš es
tus 94:47. Ypač gerai žaidė estas J. 
Jaan iš Waterloo universiteto, pripa
žintas geriausiu Ontario provincijoj. 
Mūsų vyrai žaidė energingai, ypač 
pasižymėjo P. Genys gynime, surink
damas 16 taškų. Kiti žaidėjai — A. 
Žaliauskas 4, J. Rušas 6, R. Tamulio- 
nis 6, A. Starkutis 12, O. Kušnerai- 
tis 2, A. Akelaitis 1. Treneris — A. 
Nausėdas.

Mergaičių jaunių C komanda, tre
niruojama A. štuopio, nugalėjo Nia
gara Falls kanadiečių komandą 28: 
16. Aldona ir Birutė Plučaitės atliko 
didžiausią dalį darbo — surinko 19 
taškų: Birutė 10, Aldona 9; P. Simu
tis 4, I. Paškauskaitė 5, A. Klebingai- 
tė, Į/. Radžiūnaitė, S. Zenkevičiūtė, 
L. Zenkevičiūtė, V. Vingelytė, N. či- 
žikaitė ir D. Vaškevičiūtė. Si pati ko
manda vėl žais Niagara Falls mieste 
kovo 7 d.

Golfininkai jau gali žaisti Prisikė
limo parapijos salėj. Dėl laiko ir ki
tų informacijų skambinti golfo sek
cijos vadovui V. Astrauskui 762-6338.

KOVO ŽINIOS
CYO varžybos eina prie pabaigos. 

AV parapijos jauniams A beliko žais
ti tik dvejos rungtynės. Susitikimas 
su St. Patrick nulems pirmos vietos 
laimėtoją. Kovo 1 d. jauniai A žai
dė su pajėgia St. John’s komanda ir 
laimėjo 48:17. Žaidė: Kęst. Kalvai
tis 15, J. Elvikis 12, Todorowich 9, 
Kęst, šeštokas 8, R. šeštokas 2, R. 
Kalvaitis 2, Snuolis, Gedrimas, Gu- 
reckas, Savickas.

Mergaitės, 16 m., miesto lygoj lai
mėjusios prieš Dalewood, sekanti 
šeštadienį nugalėjo Central Memo
rial, o paskutines rungtynes prieš 
Dundas laimėjo 12:9. Žaidė A. Luko
šiūtė 8. L. Solovaitė 4, V. Stukaitė. 
D. Grajauskaitė. V. Riekutė, R. Žil- 
vitytė, O. Elvikytė. S. čerškutė. L. 
Deksnytė, R. Keršytė.

Krepšinio treniruotės mergaitėms 
ir berniukams vyksta kiekvieną pir
madienį nuo 6 iki 10 v. Z. R.

Laišką iš okup. Lietuvos Jon- 
nui Tonkūnui atsiimti “TŽ” ad
ministracijoj. Adresuotas 297 
Indian Rd. Siuntėja — Dana 
Mateliūnienė iš šikšniu k.

Ateitininkų žinios
šią savaitę Įvyks šie susirinkimai: 

visų jaunesniųjų būrelių, berniukų 
ir mergaičių, — šeštadienį, kovo 7 <L, 
1 v. Mergaitės renkasi L. V. Namuo
se, berniukai — ateitininkų kamba
ryje.

Vyr. moksleiviai, kurie ruošiasi 
įžodžio egzaminams, renkasi šį šeš
tadienį, 10.30 v.r., ateitininkų kamba
ryje.

Studentų susirinkimas įvyks taip 
pat šeštadienį, kovo 7 d., 3 v., L. V. 
Namuose. Po susirinkimo visi stu
dentai vyks Šv. Augustino seminari- 
jon, kur praleis kartu visą vakarą.

Ekskursija į šv. Augustino semina
riją įvyks sekmadienį, kovo 8 d. Visi 
susirenka 9 v. r. prie Prisikėlimo 
bažnyčios. Seminarijoje bus praleista 
visa diena. Numatoma įvairi ir įdomi 
programa. Kviečiami visi gimnazistai 
berniukai ir mergaitės ir nepriklausą 
ateitininkams. Už maistą reikės su
mokėti po $2. Kadangi bus vykstama 
automobiliais, reikia žinoti vykstan
čių skaičių. Prašome paskambinti 
Rūtai Juzukonytei 231-6619.

Visi, kurie turi paėmę tėvų komi
teto loterijos bilietų knygutes, pra
šomi grąžinti išparduotų knygučių 
šakneles iki šio šeštadienio, kovo 7 
d. Kurie negalės grąžinti šeštadienį, 
prašomi atnešti sekmadienį į ateiti
ninkų kambarį.

Jaunimo popietė, kurios metu bus 
traukiami laimingieji bilietai, įvyks 
kovo 15 d.

Visi būrelių vadovai prašomi suda
ryti įžodį duodančių sąrašus.

Ateitininkų sendraugių sueiga — 
kavutė rengiama kovo 14, šeštadienį, 
7 v.v., parodų salėje. Numatomas sim
poziumas aktualia tema.

Skautų veikla
• Tradicinė Kaziuko mugė pirmą

jį šio kovo sekmadienį, visas Prisi
kėlimo sales užėmusi, praėjo su di
deliu pasisekimu. Po 10 v. Mišių, ku
riose “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
dalyvavo organizuotai, mugę atidarė 
KLB Toronto apylinkės pirm. L. 
švėgždaitė: Per tris valandas lanky
tojų minios išpirko visus skanėstus 
ir suvalgė visus tėvų komiteto lietu
viškus patiekalus. Abiejų tuntų drau
govės dėkoja visiems.

• Kaziuko mugės metu skautai vy
čiai platino savo išleistą neperiodi
nį laikraštėlį “Kelias”,, redaguotą s. 
v. si. P. Kudreikio, bendradarbiau
jant L. Baltakiui,. M. Gvildžiui, L. 
Sapliui ir A. Simonavičiui.

• “Rambyno” tunto vadi jos posė
dis šaukiamas kovo 19 d., 7.30 v., 
skautų būkle.

• Vasario 28 d. skautininkių ra
movės sueigoje skautininkės įžodį da
vė vyr. sk. A. šeškuvienė. Sveiki
name.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
visų draugovių draugininkai ir globė
jai dėkoja tėveliams už didelę pa
galbą ruošiant mugę.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų metinis susirinkimas bei naujo 
komiteto rinkimai bus šį sekmadienį, 
kovo 8. skautų būkle po 11 vai. Mi
šių. Kviečiame visus dalyvauti.

• Už finansinę paramą Romuvos 
valdyba dėkoja kredito kooperatyvui 
“Parama’’ už $250 ir Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvui už S100 
auką.

e Kaziuko mugėje buvo premijuo
ti “Šatrijos” tunto draugovių pavil
jonai. Pirmą vietą ir $25 laimėjo 
“Dainos”, dr-vė. II — “Tulpės" dr-vė 
$15. III — jūrų skautės $10. IV ir V 
— “Rūtos" ir “Mirgos” draugovės. 

-“Šatrijos" tunto vadovybė dėkoja 
vyr. sk. B. Abromaitienei. suorgani
zavusiai paviljonų varžybas.

• Toronto skautininkių ramovės 
seniūne išrinkta s. M. Vasiliauskienė 
skautininkių sueigoje, kuriai vadova
vo buvusi seniūnė s. D. Keršienė. 
Sėkmės naujai vadovei! č. S.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIU IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave,, Toronto 

Metro Lie. PM. 136. Tel. LE 2-5191
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R. CHOLKAN

CHOLKAR ‘ SAoT“
527 BLOOR ST. W. 

532-4404
MOTELIS, 20 vienetų, modernus, 6 kambarių gyvenamas namas, 
apie $35.000 įmokėti; gali imti “įkeitimą” Toronte kaip dalį 
įmokėjimo; vandeniu apšildomas, taip pat vėsinamas, nebloga 
apyvarta.
$5000 ĮMOKĖTI, 6 kambarių vienaaugštis, garažas su privačiu įva
žiavimu, 10 metų skola, Rathbum-Kipling rajone, netoli tiesioginės 
požeminio traukinio linijos.
JANE — BLOOR KETURBUTIS, apie $7.000 metinių pajamų, gara
žai su privačiu įvažiavimu, didelis sklypas, apie $20.000 įmokėti, 
7% % išsimokėjimas.
YONGE — EGLINTON 6 BUTAI, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, apie 
$13.500 metinių pajamų, garažai su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola, tik keliolikos metų senumo.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas, viena skola; garažas, prieinama kaina.
ROYAL YORK — KINGSWAY, dvibutis, modernus, užbaigtas rū
sys, garažai su privačiu įvažiavimu.
BLOOR ST. W., skanėstų, viščiukų, maisto gaminių verslas, puiki, 
judri vieta, labai gera apyvarta; šeimininkas išeina į pensiją.
APARTAMENTAS 22 BUTŲ, virš $35.000 metinių pajamų, viena 
atvira skola su nedidelėm palūkanom.
BLOOR — BRULE CRESC., apie $10.000 įmokėti, 7 kambarių ats
kiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, labai graži ir rami gat
velė.

PR. KERBERIS NAMŲ TEL LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

PARAMA
IMA

514 % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už asm. paskolas 

8% už mortgičius 

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min, šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

BLOOR — LANSDOWNE, $1.900 įmokėti, atskiras 6 kambarių, nau
ja krosnis, 7% mortgičius; prašoma $16.900 pilna kaina.
HAVELOCK — BLOOR atskiras 15 kambarių namas, nauja šildymo 
sistema, 6 virtuvės, 3 prausyklos, privatus įvažiavimas, 2 garažai; 
prašoma $49.000; pirmą kartą parduodamas.
ETOBICOKE, vienaaugštis (bungalow) plytinis, 7 kambarių, poilsio 
kambarys, privatus Įvažiavimas; prašoma $30.300.
QUEBEC — HIGH PARK, atskiras, plytinis, 9 kambarių namas, 2 
prausyklos, 2 virtuvės, platus įvažiavimas; 8% atvira skola.
RONCESVALLES — GRENADIER, $4.000 įmokėti, plytinis, 6 kam
barių namas, 2 modernios virtuvės, alyva šildomas, 10 metų skola; 
prašoma $26.900.

1032 BLOOR St. W-, Toronto 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų —- mortgičių.

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

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia s 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu 

To buvo pasiekta naudojant gydo 
mają medžiagą (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
’r wfadina nauhi audiniu angims.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė- „ hns grąnnfl, jei neMsl.
te patenkinti

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas)
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor Iš Islington gatvės) 

_ *__ 1
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGA*
EDVARDAS WLAITIS

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 279-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165 

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Ave^ 

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

Ket ir penkt 9—9 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1i

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir t.t.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi- 
pirkti įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

h

VIENĄ IŠ LABIAUSIAI NUSISE
KUSIŲ VASARIO 16 MINĖJIMŲ su
rengė veikli Cicero LB apyt valdy
ba. Aukų buvo sudėta $1093. Jos bus 
nukreiptos pagal aukotojų pareikš
tus pageidavimus liet mokykloms, 
Liet. Bendruomenei ar kitoms pozi
cijoms. Minėjimo kalbėtoju buvo 
JAV Liet Bendruomenės tarybos 
narys, buvęs PLB valdyboje Vytau
tas Kamantas. Jis čia žvelgė ne į 
tarptautinę politiką, kaip kad dideli 
kalbėtojai tokiomis progomis yra 
linkę daryti, bet į lietuvišką auliu
ką. Jis pasidžiaugė lietuvių laimėji
mais įvairiose srityse ir suminėjo 
veikliuosius Cicero lietuvius. Esą 
tarpusavis pravardžiavimas, susi
skirstymas į daugelį organizacijų nė
ra geras dalykas, nes mūsų nėra 
daug. Mūsų jaunimo nesupratimas 
ir nuolatos kylanti generacijų prob
lema daugelį jaudina. Reikia sunras- 
ti jaunimą, nors jis kitaip galvoja 
nei senimas. Jaunimo nereikia veng
ti ir vadovaujančiose pozicijose, nes 
daugumas nepriklausomybės akto 
signatarų buvo jauni žmonės, o Ci
cero liet, kolonijoje gyvenantis 
prel. M. Krupavičius, kai jis buvo že
mės ūkio ministeriu ir tvarkė žemės 
reformą, teturėjo 39 metus amžiaus. 
V. Kamantas išskirtinai pažymėjo 
Cicero liet, kolonijoje užaugusį 
tarptautinio garso mokslininką dr. 
Arvydą Kliorę, kuris turi tik 34 me
tus. Kalbėtojas priminė ir toleran
cijos stoką. Esą reikia išklausyti 
kiekvieno nuomonę ir stengtis kitus 
įtikinti, o ne perrėkti. 4<Ką prieš 10 
metų smerkėme, tą dabar jau patys 
darome”. — Minėjimą atidarė LB 
Cicero apyl. pirm. Stepas Ingaunis, 
o programą pranešinėjo lietuvių mo
kyklos mokiniai — L. Radvilaitė ir 
D. Remys. Invokaciją skaitė kun. dr. 
A. Juška. Meninę dalį atliko Cicero 
augšt. mokyklos VIII klasės moki
niai ir pradinės mokyklos mokinių 
choras, vadovaujamas mokyt. J. Krei
vėno. Trumpą žodi tarė ir Čikagos 
Liet. Prekybos Rūmų pirm. Kazi
mieras Oksas, kuris kandidatuoja į 
JAV kongresą. Buvo priimtos dvi 
rezoliucijos, kurias perskaitė LB Ci
cero apyl. valdybos narys V. Zala
torius. 
• • •

VIEŠĖJO SOVIETŲ PASIUNTI
NYBĖS Vašingtone antrasis sekre
torius Edmundas Juškys su žmona ir 
dviem vaikais. Jis čia susitiko su bū
riu lietuvių, kurie nori į tėvynę nu
važiuoti ar iš ten gimines išsikviesti. 
Vasario 22 d. jis dalyvavo “Mil
dos” salėje, kur Čikagos komunis
tuojantieji lietuviai buvo susirinkę 
pagerbti savo laikraščio — “Vilnis” 
redaktoriaus Vinco Andrulio, minin

čio 80 m. amžiaus sukaktį. Tame su
sirinkime E. Juškys pasakė kalbą. 
(Ar tai suderinama su Sov. Sąjun
gos pareigūno padėtimi? ( jo daly
vavimą JAV piliečių komunistų veik
loje turėtų atkreipti dėmesį lietuvių 
veiksniai ir Valst. Departamentas. 
Red.).• • o

I PAGRINDINĮ NEPRIKLAUSO
MYBĖS šventės minėjimą Čikagoje, 
įvykusį vasario 15 d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje, buvo atvažiavęs Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas, da
bar pradėjęs leisti Lietuvos enciklo
pediją anglų kalba, “Encyclopedia 
Lituanica.” Jis čia atsivežė ką tik 
iš rišyklos gautą enciklopedijos to
mų dėžę ir juos buvo išstatęs salės 
koridoriuje. Deja, tautiečiai maža 
dėmesio rodė šios milžiniškos reikš
mės leidiniui. Buvo daug laiko skir
ta mažai ką pasakančiom kalbom, o 
apie šį vertingą leidinį nė vienas iš 
kalbėtojų neužsiminė, nors leidėjas 
specialiai prašė tai padaryti. “Ency
clopedia Lituanica” pirmasis tomas 
apima A—C raides ir yra vienas iš 
šešių numatytų išleisti tomų.• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Vasario 
22 d. “Chicago Tribune” dienraščio 
pietinei miesto daliai skirtoje sek
cijoje įdėtas pasikalbėjimas su Al
giu Regiu, kuris vadovauja lietuvių 
grupei, kovojančiai už lietuviškų 
laidojimo tradicijų grąžinimą šv. 
Kazimiero kapinėse. Tame pačiame 
laikraštyje vasario 16 d. numeryje 
atspausdintas Vašingtono korespon
dento W. Trohan rašinys, paminin- 
tis Lietuvos nepriklausomybės šven
tę. — Birutė Žilinskaitė atvyko iš 
Venecuelos ir apsigyveno Cicere. Jos 
motina ir brolis tebegyvena aname 
krašte. Neseniai Čikagoje įvyko Ve- 
necueloje gyvenusių lietuvių susirin
kimas; norima įsteigti buvusių ve- 
necueliečių draugiją. — Dail. Jad
vygos Paukštienės paroda vasario 21 
d. atidaryta Presbyterian — St. Lu
kes ligoninės galerijoje ir truks iki 
kovo 20 d. ši ligoninė yra viena iš 
didžiausių Čikagoje ir ją per savai
tę aplanko tūkstančiai žmonių. Joje 
rengiamos dailės parodos, kuriose 
dalyvauja žymesnieji Čikagos daili
ninkai. Ši paroda yra įdomi ir tuo, 
kad J. Paukštienė yra šios ligoninės 
tarnautoja, dirbanti patologijos sky
riuje. Parodoje yra išstatyta apie 
40 darbų, kurių nemaža dalis buvo 
matyta praėjusį rudenį jos kūrinių 
parodoje Čiurlionio Galerijoje. Pa
rodos kataloge yra nupasakojami J. 
Paukštienės laimėjimai dailės srity
je ir įdėtos dviejų paveikslų nuo
traukos.

WINDSOR, ONT.

1’ A & B T A IL O R S
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Avė., Toronto
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

— i i« »r ■

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

. Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
! GULF SERVICE CENTRE benzino stotis

1181 Queen SL W. Tek 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 
1—8) atidaryta visą parą — 24 valandas.

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

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

R.S to EUROPt kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

METROPOLITAN OPEROS SO
LISTĖS LILIJOS ŠUKYTĖS koncer
tą rengia miesto simfonijos draugi
ja šį sekmadienį, kovo 8 d., 3.30 v. 
p. p., Cleary auditorijoje. At
spausdintoje sąlankoje nieko nesa
koma apie programą, bet paskelbta 
solistės biografija. Pastarosios pa
baigoje rašoma: “Jos dainavimas 
vokaliniu ir draminiu požiūriu yra 
beveik be priekaišto, grynas savo to
nu, tarena, pasiekiąs meninę viršū
nę muzikiniu skaidrumu ir jausmo 
išraiška”. Tai maloni staigmena 
Windsoro ir Detroito lietuviams, ku
rių neabejotinai bus gausu auditori- 
oj. K.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo 52-oji sukaktis pami
nėta* vasario 15 d. Prie miesto val
dybos rūmų 10.30 v.r. iškelta Lie
tuvos vėliava, dalyvaujant nemažam 
skaičiui jaunimo ir vyresnio amžiaus 
tautiečių, šv. Kazimiero bažnyčioje, 
iškilmingai įnešus Lietuvos, Kanados 
ir skautų vėliavas, buvo atlaikytos 
pamaldos už karius, partizanus, Sibi
ro tremtyje mirusius brolius ir se
ses ir už Lietuvoje vargstančius tau
tiečius. Pamaldas atlaikė ir tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė kleb. 
kun. D. Lengvinas. Iškilmingim mi
nėjimui 4 v. p.p. kroatų salėje su
sirinko gana gražus skaičius tautie
čių iš plačios apylinkės — Chatham, 
Tilbury, Kingsville, Woodslee ir Lon
don, Ont Windsoro apylinkės pirm, 
dr. č. Kuras, pradėdamas minėji
mą, paprašė atsistojimu pagerbti žu
vusius už Lietuvą; po įžanginės kal-

garbos. Jų pastangomis jaunimas pa
sigėrėtinai gražiai atliko programą. 
Windsoro apyl. šeimininkės taip pat 
pasiruošė sutikti visus tos dienos sve
čius su kava ir puikiais užkandžiais. 
Organizratorėms — p.p. J. Kurienei. 
dr. D. Naikauskienei, A. čerŠkienei 
ir visoms šeimininkėms priklauso di
delė padėka. Mūsų tautiečiai vis la
biau supranta ne tiktai šventės minė
jimo, bet ir Lietuvos vadavimo rei
kalą, įrodydami didelį duosnumą pi
niginėmis aukomis. Labai malonu pa
stebėti, kad Windsoro apyl. lietuviai 
verslininkai gausiai parėmė Tautos 
Fondą ir minėjimo išlaidų nemažą 
dalį. Aukos T. Fondui vis dar didė
ja ir kas dar neturėjo progos paau
koti, B-nės iždininkas S. Naikauskas 
mielai priims sekmadieniais prie Sv. 
Kazimiero bažnyčios arba namuose 
445 Roselawn Dr. Kor.

Thunder Bay, Ont.
MIRĖ PRANAS BAGDONAS, 76

<

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
s oficialiai pripažinti mechanikai

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darHi ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

T*» W* 1.WS 4.1001

BALTIC MOVERS
VISU ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403 
30 Dewson St. Toronto. Ont

<

bos pakvietė A. Pocių iš Londono, 
Ont, tos dienos paskaitai. Meninę 
dalį atliko Londono jaunimo ansamb
lis “Baltija”. Programa pradėta mon-
tažu “Pavasarėjant”, kurį išpildė 
Gražina Petrauskienė, Miras Chai- 
nauskas ir jaunimo choras. Montažą 
paruošė ir režisavo kun. B. Pa- 
cevičius. Programos pranešėja Lydi- 
ja Keraitė ir deklamuotoja Remigija 
Bliskytė vertos didelio pagyrimo už 
taip gražiai atliktą programos paaiš
kinimą ir puikią deklamaciją. Akor
deonistai J. V. Valaičiai ir V. G. 
Repšiai puikiai grojo tautinių šokių 
šokėjams. Ansamblio vadovai verti 
ne tik pagyrimo, bet ir didelės pa-

Pajieškojimal
Jieškomi Žalis Juozas ir Žaliutė> 

Tuinylienė Ona; tėvo vardas — Ma
tas; abu kilę iš Barčių km., Metelių 
vaisė. Jieško giminės iš Lietuvos. Ra
šyti: Adelė Augustaitis, 6742 So. Cla
remont, Chicago, Ill. 60636, USA.

OTTAWA, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 22, sekmadienį. Programoje: 
iškilmingos pamaldos katedros že
mutinėje koplyčioje, o sueiga — as- 
kivyskupijos salėje, šv. Mišias atna
šavo ir gilių minčių pamokslą pasa
kė kun. dr. V. Skilandžiūnas. Pamal
dose ir sueigoje dalyvavo palygin
ti didokas skaičius žmonių — apie 
80. Buvo atvykusių net iš gana toli: 
p. Palilioniai iš Kingstono, p. Leve- 
riai iš Campbells Bay, Que. šį kar
tą dalyvavo ir šiek tiek kanadiečių 
svečių, nors nebuvo tai iš anksto pla
nuota. Atsilankė naujai išrinktasis 
Ontario provincijos liberalų partijos 
pirm. p. Richard su ponia, lydimi S. 
Jokūbaičio iš Toronto, televizijos 
XIII kanalo žinių redaktorius p. El
ton su ponia. Pagrindinę kalbą pa
sakė prof. dr. A. Ramūnas. Tai buvo 
puikus, šviesių minčių, klausytojus 
didžiai sudominęs žodis. Sueigoje 
buvo įpintas žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę simbolinis pagerbimas. Tai at
liko priešmokyklinio amžiaus vaiku
čiai, vadovaujami jų mokytojos Alės 
Paškevičienės. Tie mūsų mažieji pa
sirodė ir meninėj daly. Pasigesta stu
dentų pasirodymo, kurie, matyt, dėl 
savo studijų buvo užimti. P.p. Kon- 
gelienė ir Paškevičienė paskaitė dai
liosios kūrybos. Šiais metais mus 
sveikino, be krašto valdybos, vietos 
estų, latvių ir čekų bendruomenės, 
CFRA radijo stotis ir minėjime da
lyvavę svečiai. Po minėjimo įvyko 
vaišės. Rūpestingųjų šeimininkių p. 
p. Plečkaitienės ir Šiurnienės gero
kai pasidarbuota papuošiant vaišių 
stalus. Tautos Fondui surinkta per 
$100. Be to, ten pat buvo išdalinti 
vokai su šalpos Fondo atsišaukimu 
aukoti BALFui. Sueigos patalpose 
vyko ir dvi parodėlės: periodinės 
spaudos ir tautodailės. Apyl. valdy
bos vicepirm. P. Ancevičienė vado
vavo periodinės spaudos 1945-70 m. 
laikotarpio parodėlei — buvo paro
dyta per 65 įvairaus pavadinimo su
stoję eiti ar tebeeiną laikraščiai ir 
žurnalai. Atrodo, kad nedaug ir be
trūko iki pilno rinkinio. Dalyvavę 
svečiai stebėjosi tokiu kultūriniu lie
tuvių veržlumu ir pajėgumu. Krašto 
valdybos kultūros komisijos pirmi
ninkė dr. M. Ramūnienė maloniai su
tiko parodyti dalį jos globoj esančių 
lietuviškų eksponatu. Svečiams bu
vo įteikta anglų kalba literatūros 
apie Lietuvą ir po lietuvišką suve
nyrą.

ESTŲ ŠVENTĖS minėjime mums 
atstovavo apyl. valdybos pirm., A. 
Paškevičius su Ponia.

BALTIEČIŲ VADOVYBIŲ pasita
rimas p. Paškevičių namuose aptarė

metų, kilęs nuo Šiaulių. Kanadon at- tadiehį 7 v.v.

šių metų bendros veiklos planą.
MŪSŲ TRISPALVĖ ir šiais metais 

(jau antrąjį kartą) buvo iškelta prie 
miesto rotušės vasario 16.

KUN. DR. VIKTORAS SKILAN
DŽIŪNAS, kuris klebonauja netoli 
Otavos — South March angliškai 
kalbančioj parapijoj, nuo š.m. pra
džios paaukštintas pareigose — pa
skirtas vienu iš dešimties arkivysku
po regijoninių vikarų, kurių parei
gos atitinka maždaug mūsų dekanų 
su žymiai praplėstom kaikuriose sri
tyse teisėm.

LIGONIAI. P.p. Trečiokienė ir 
Daunienė paslydusios susižeidė: lūžo 
rankos kaulas; p. Buivydienei pada
ryta akies operacija; sveiksta na
muose. Linkime visoms greit pa
sveikti. A. Vilniškis

SUDBURY, ONT.
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI- 

MAS lietuviams bus Christ the King 
parapijos didžiojoj salėj kovo 13— 
14—15 dienomis. Pradžia — penk- 

Ir šeštadienį ta pati
tvarka: Mišios, pamokslas išpažintys. 
Užbaiga sekmadienį — 10 v. r. Su
ma. Susikaupimą ves kun. Jonas 
Gaudzė iš Hamiltono. Kviečiu visus 
Sudburio ir apylinkės lietuvius da
lyvauti ir atlikti velykinę pareigą.

Kun. Antanas Sabas, kapelionas
VACYS STEPŠYS vasario 22 d. at

šventė penkiasdešimtmetį savo šei
mos, artimųjų ir bičiulių tarpe. Su
kaktuvininkui sugiedota “Ilgiausių 
metų” ir įteikta vertingų dovanų.

Dalyvis

Padėka
Jums, daktare, labai karštai dėkoju, 
kad sugipuavot žmonai sveiką koją. 
Sulaužyta — ir tai parspyrė žemėn, 
o jei sveikąja būtų spyrus —

Amen!
Daug negandų patyręs,
Bet vis dar gyvas vyras.

Pranas Raščius,
“Ut. ir Menas”, 1970 m. 8 nr.

Rytų Berlyne
Ten policininkai patruliuoja 

po du. Vienas turistas paklausė 
seną vokietį, kodėl taip yra. Sis 
gi atsakė:

— Taip Ulbrichtas daro todėl, 
kad vienas tų policininkų moka 
skaityti, o kitas — rąžyti, todėl 
ir susidaro geras tarnybinis vie
netas ...

ŠYPSENOS
Atsargumas

Gatve lėtai važiuoja auto
mobilis, vairuojamas jaunos mo
ters. Greta automobilio šaligat
viu eina vyriškis ir nurodinėja 
vairuotojai:

— Išjunk sankabą, įjunk ant
rą bėgį. Stabdžius!

Praeiviai sustoja ir nustebę 
žiūri. Vyriškis paaiškina jiems:

— Tai mano žmona mokosi 
vairuoti.

— Ar nebūtų geriau, jei jūs 
atsisėstumėte greta žmonos ir 
ją mokytumėte?

— Matote, automobilis ap
draustas, o aš ne...

Braziliška sparta
Viena Brazilijos firma gavo 

iš užsienių dėžę su 475 triušiais. 
Kol lydraščiai buvo sutvarkyti 
ir firmos atstovas atėjo atsiim
ti, triušių dėžėje buvo jau be
veik 2000.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661; 231-6226
3828 Bloor St West, I s I i n g to n 
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

vyko 1914 m. 1928 m. išsikvietė iš 
Lietuvos savo kaimynę Bronę ir ją 
vedė. Išaugino dukrą Ireną Mrs. 
Humby (turi žuvininkystės pramo
nę), du sūnų —- Tomą (turi garaža, 
valgyklą ir dovanų krautuvę White 
River mieste) ir Alfredą (turi gra
žius namus kaimynystėj prie tėvų 
namo ir tarnauja Greyhound bend
rovėje). Velionis tarnavo prižiūrėto
ju (formanu) geležinkelio linijoj. 
Jis buvo labai rūpestingas savo šei
mai — gražiai išauklėjo ir išmokė 
visus tris vaikus. Išėjęs į pensiją nu-
sipirko gražų ūkį arti Port Arthur 
miesto. Jis davė didelius sklypus vi
siems 3 vaikams, kurie ten pasistatė 
gražius namus. Buvo nuoširdus Me
tuvis. Jo ūkyje mūsų apylinkė reng
davo gegužines ir susirinkimus. Jis 
dalyvaudavo visuose mūsų parengi
muose. Palaidotas iš Corpus Christi 
katalikų bažnyčios Port Arthur kapi
nėse. Jis yra prašęs savo žmoną 
Bronę, kad jam mirus vietoje gėlių 
būtų aukota draugijai, kovojančiai 
su vėžio liga ir daug padedančiai 
žmonėms sunkioje ligoje. Laidotuvė
se buvo daug žmonių įvairių tau
tybių. Gražios gėlės puošė jo karstą 
laidotuvių namuose tik nuo jo šei-

mos. žmonės vykdė mirusio ir jo 
žmonos valią: aukojo gana daug mi
nėtam tikslui. “Cancer Society” pri
siuntė pakvitavimus aukotojams, o
žmonai bei šeimai gražiai paruoštą 
aukotojų sąrašą. Lietuviai aukojo vė
žio ligos draugijai, o Bronei Bagdo
nienei ir šeimai pasiuntė užuojau
tą su gėlėmis į jos namus, taip pat 
užprašė šv Mišias už jo vėlę vasario 
16 d. kaip tikrai nuoširdžiam lietu
viui. Po laidotuvių buvo suruošti pie
tūs jo sūnaus Alfredo ir Irenos na
muose. Dalyvavo jų visa šeima ir ga
na daug žmonių. B. Bagdonienei ir 
šeimai reiškiame nuoširdžiausia užuo
jautą ir drauge liūdime. E. J.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitos reikalas 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

• narūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

e parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Kada baigsis karas?
Pirmojo pasaulinio karo me

tu sąjungininkų kariuomenės 
vadas prancūzų maršalas Foch 
turėjo savo asmeninį tarną Pier
re. Kaip artimiausią maršalui 
asmenį, visi klausinėdavo Pier
re, kada baigsis karas. “Juk tu 
arčiausiai esi, tu viską turi ži
noti”, — sakydavo kareiviai. 
Pierre kiekvieną kartą prižadė
davo, kai tik maršalas jam tai 
pasakys, tuojau praneš jiems.

Kartą Pierre pasirodė ir vien 
iš jo veido buvo matyti, kad 
žino paslaptį.

— Pagaliau, maršalas pasa
kė...

— Ką pasakė?
Jis atsisuko į mane ir pa

klausė: “Ką tu manai, Pierre, 
kada tas karas baigsis?”

Parinko Pr. Alš.

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

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

1613 Baudas St. W. Sav. R. Stasiolis

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardaodamoe 

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika 

1000 College SL, • LE. 1-3074 • Sav. P. UzbaD

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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

Bloor Autorite Garage 2 ?rKc<>uege>
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

D R. E- ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 - 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas
ĮVAIKIAIS kiekiais

nepasterizuotas 
medus

koriais ar induose.
Skambinti tel. 534-0563

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont.

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus 

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

Skambinkite LE. 3 -4912.

NOTARAS
A. LIŪD2IUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

_ 421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: įtaigos 537-1708 
namų 279-7980

Priėmimo laikas: kasdien nūo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, 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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nao 16 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS 
LLUNSKY.RO.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9 JO v.r^—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefoną

LLUNSKY.RO


TORONTO"
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį pamaldų metu 

prisimenamas šv. Kazimieras, Lietu* 
vos globėjas.

— šį penktadienį, pirmąjį kovo 
mėnesio, vakarinės pamaldos 7.30 v. 
už a.a. Marijoną ir Antaną Žvirblius.

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
kovo 15, Kančios sekmadienį, ir truks 
visą savaitę. Vedėjas — mons. Vy
tautas Balčiūnas iš JAV.

— Kovo 15, sekmadienį, daroma 
rinkliava šv. Augustino seminarijai 
ir Kanados katalikų vyskupų fondui, 
kurio lėšos skiriamos varganųjų kraš
tų žmonėms.

— Pamaldose prisimintas a.a. Alek
sandras Slanina, palaidotas Toronto 
lietuvių kapinėse. Pamaldas užprašė 
A. O. Kanapkos.

>— Parapijos kunigai yra pasiruo
šę Gavėnioje aplankyti mažesnes 
lietuvių kolonijas su pamaldomis 
prieš Velykas. Jau yra susitarta su
Staynerio apylinkės lietuviais, kur 
Verbų sekmadienį po pietų lietuvių 
kalba bus atlaikytos pamaldos.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v. r., 
už Oną Jonelynienę šeštųjų metinių 
proga; užprašė S. Budrevičienė; 8.30 
v.r. ųž prieš 25 metus mirusią a.a. 
Oną Matukaitienę; sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Mykolą Gvildį.

Pavasaris jau artinasi, o su 
juo ir “Varpo” choro koncer
tas, kuriame dalyvaus ir Toron
to “Gintaras” su Danforth Tech 
mokyklos orkestru. “Varpas” 
jau pasiekė 60 choristų skaičių. 
Tikimasi pasiekti 80. Studentai- 
ės, akademikai-ės, darbininkai- 
ės, mokytojai-jos, valdininkai-ės 
ir visi kviečiami į varpiečių ei
les. Sveikiname naujas nares — 
Rūtą Urbonaitę, Sofiją Revienę; 
po ilgesnės pertraukos vėl Įsi
jungusias — G. Račienę, A. Lu- 
košiūnienę, M. Žaliauskienę, S. 
Remeikaitę. Apie vyrus — se
kantį kartą. Varpietė Pinavija

JAV generalinis konsulatas 
Toronte praneša, kad asmenys, 
besiruošią ateinančią vasarą 
vykti į JAV ir reikalingi vizos, 
nedelstų ir pareiškimus paduo
tų jau dabar. Pavasarį konsulatą 
esą užplūsta gausybė pareiški
mų, kurių tarnautojai negali per 
trumpą laiką sutvarkyti. Dėlto 
daugiausia nukenčia patys vizų 
prašytojai, nes turi ilgai, laukti 
eilės. Asmenys, atvykę Kanadon 
kaip imigrantai ir išgyvenę čia 
6 mėnesius bei turį darbą, gali 
prašyti JAV vizos raštu — nėra 
reikalo atvykti į konsulatą. Pa
reiškimų blankai gaunami kon
sulate paštu, telefonu arba as
meniškai. Adresas: U. S. Consu
late General, 360 University 
Avenue, Toronto 1, Ont. Telefo
nas — 366-3554. Pareiškimų 
blankų taip pat turi vietinės ke
lionių įstaigos. Jei kas turi gi
minių ar draugų, besirengian
čių atvykti Kanadon ir norinčių 
aplankyti JAV, tepataria kreip
tis į JAV konsulatus jų gyr 
venamose šalyse. Ar tai įmano
ma šalyse už geležinės uždangos, 
konsulato pranešime neminima.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums 

suruoštas namų įkurtuves. Ypatinga 
padėka kun. J. Staškevičiui už jų 
pašventinimą, L. Juzukonienei už po
būvio suorganizavimą. Dėkojame: p. 
p. S. J. Andruliams, B. F. Ankudavi- 
čiams, N. A. Ankams, V. Bendoriui,
L. J. Bednarz, A. Birgelienei, A. P. 
Bridickams, S. M. Bušinskams, J. S. 
Černiauskams, E. R. Draudvilams, J. 
K. Janulaičiams, L. I. Juzukoniams, 
P. Lastauskienei, E. P. Lukavičiams,
M. A Marciams, S. L.. Olekoms, V. 
Pilėnui, St. Pranskevičiui, B. Putnai, 
A. S. Škėmoms, S. Stukienei, J. Šul
cui, A. A Totoraičiams, S. Valat
kienei, M. P. Žymantams. Labai ačiū.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

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

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

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Geriausia dovana — Oficialu — pilnai garantuota 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI | LIETUVĄ 
f Amerikos doleriais ar norint ir rubliais)

Su DOVANŲ PAŽYMĖJIMAIS jūsų giminės gali nusipirkti SSSR 
ka panorės už pusę kainos ar dar pigiau 

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ.
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd. Street, Second Floor
New York, N.Y. 10610, USA—TeL 982-1530

Prisikėlimo par. žinios
— A.a. Aleksas Slanina palaido

tas kovo 2 d. Velionies artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Mišios: ketvirtad., 8.30 v. — 
už a.a. Juozo ir Prozinos vėles, užpr. 
p. Taujenienė; antrad., 8 v. konce- 
lebr. Mišios, vienos jų — už a.a. Ma
riją štuikienę, užpr. S. J. Matukevi- 
čius; ketvirtad. (kovo 12), 8 v. — už 
a.a. Juozą Švėgždą, užpr. p. švėgž- 
dienė.

— šios savaitės penktadienis yra 
mėnesio pirmasis; Mišios — 8 v.r. ir 
7.30 v.v.

— Gregorinės Mišios už a.a. Po
vilą žilių laikomos šiokiadieniais 8 
v., sekmadieniais — 9 vai.

— Par. chorų repeticijos: studen
tų — trečiadienį, 7 v.v.; suaugusių 
— ketvirtadienį, 7.30 v.v.; vaikų — 
tik sekmadienį po 10 v. Mišių prie 
vargonų.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — įprasta tvarka. 
Gimnazistams rengiama išvyka į se
minariją.

— Lituanistinis seminaras — 7 v. 
v. penktadienį.
• — Lankomos šeimos: Rusholme 
Pk. Cres., St. Anne’s Rd. ir 18-ji paš
to zona.

— Metinės rekolekcijos, kurias ves 
kun. V. Zakaras, įvyks nuo kovo 15 
d. iki Velykų vyrams ir moterims 
kartu.

— Gavėnios rinkliava, kurią orga
nizuoja Toronto arkivyskupija, bus 
daroma kovo 15 d.

— Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvui už paskirtą $600 auką para
pijai reiškiame nuoširdžią padėką.

— Prisikėlimo parapija 1969 m. tu
rėjo pajamų: aukų par. išlaikyti 
$33,772.13, aukų skoloms mokėti $8,- 
200.15, įvairių aukų $20,398.77, už 
salę $45,438.52, už bažnytinius patar
navimus $3,606.00, įvairių rinkliavų 
$8,454.23; paskola iš parapijiečių 
$29,234.86. Iš viso gauta $149,140.81. 
Išlaidų parapija turėjo: einamųjų 
$54,383.72, nepaprastų (statyba, in
ventorius...) $23,207.65, salėms, al
goms ir pan. $18,053.18, skolų grą
žinta $43,649.65, palūkanos $9,751.- 
61. Iš viso $149,050.81. Likutis $90.00. 
Skolų 1969 m. gruodžio 31 d. buvo

“Birbynė”, Toronto jaunimo 
ansamblis, ruošiasi koncertams: 
balandžio 4 d. Montrealyje kar
tu su Montrealio jaunimo an
sambliu “Gintaru” ir balandžio 
26 d. Toronte su Londono jauni
mo ansambliu “Baltija”. Ačiū 
p. P. Jankaitienei už $10 auką 
“Birbynei”.

“Kelias”, Toronto skautų ne- • ir viešnios. Valdyba 
periodinis laikraštėlis, spausdi
namas duplikatorium, pasirodė 
š. m. pirmuoju nr. Kaziuko mu
gės proga. Vyr. redaktorius — 
P. Kudreikis, bendradarbiai: L. 
Baltakys, M. Gvildys, L. Saplys, 
A. Simonavičius. Laikraštėlis 
buvo pradėtas leisti su viltimi, 
kad augs ir pasieks visus skau
tų vienetus Kanadoje, bet redak
torius įžangoje sako: “Yra labai 
gaila, kad mes savo ‘vingiuotu 
keliu’ iki šiol netoli pažygiavom 
pirmyn ir mūsų graži svajonė 
nepriartėjo prie realybės.”

NAMAS
Rusholme Rd. — College, 
9 kambariai plius vienas, 
rupių plytų, 2 augštų, 
19z x 14’ salonas, 2 vir- 

. tuvės, 2 prausyklos, platus 
įvažiavimas, garažas. 
$10.000 įmokėti, 1 atviras 
mortgičius dešimčiai metų 
iš 9Vi%. Prieinama kaina.

Skambinti Mr. Gawrys, 
tel. 537-3431,

Young & Biggins Real Estate

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Prisikėlimo bažnyčios. 
TeL 531-2290.

HIGH PARK RAJONE išnuomo
jami du kambariai ir virtuvė m 
augšte vienai moteriai. Tel. LE 6- 
5954.

JIEŠKAU VEDYBŲ TIKSLU sąži
ningo gyvenimo draugo. Esu lietu
vaitė, 49 metų amžiaus. Atsiliepian
čius prašau pažymėti savo amžių. Ra
šyti: “Tėviškės Žiburių” administra
cijai, 941 Dundas St W., Toronto 3, 
Ont. Ant voko pažymėti O 1 g a.

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

kambarius. TeL 535-4724.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

JONINES
Kazio Inčiūros veikalas, 

j PARUOŠTAS HAMILTONO "AUK U Ra' JAUNŲJŲ 

GRUPĖS, KURIAI VADOVAUJA REŽISORĖ IR AKTORĖ 

Elena Dauguvietytė - Kudabienė. 
B BUS VAIDINAMAS TORONTO PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS SALĖJE ŠI SEKMADIENI, '

* kovo 8 dieną, 5 valandą po pietų.
Visi kviečiami, visi laukiami. Paremkime jaunimo pastangas! 

Įėjimas — $2.00, studentams — $1.00

KLB TORONTO APYLIN- KLB švietimo komisijos mo
kinių konkursų premijoms (rei- 
ka $450) aukojo $75: Šv. Jono 
Kr. par. klebonas kun. P. Ažu
balis; po $25: Prisikėlimo par. 
klebonas Tėv. Placidas, OFM, 
Hamiltono par. klebonas mons. 
dr. J. Tadarauskas, A. Sungailie- 
nė; $20: dr. J. Sungaila; $10: Tė
vai jėzuitai iš Montrealio; $55 
surinktaToronto Akademikų Dr- 
jos paskaitos proga; po $100: 
kredito kooperatyvas “Parama”, 
Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvas; $50: kredito kooper. 
“Talka” Hamiltone. Visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkojame.

KLB švietimo komisija 
Dr. J. Sungaila, Kanados L. 

K. Centro pirmininkas, vasario 
22, sekmadienį, lankėsi Delhi, 
Ont., kur skaitė paskaitą jauni
mui ir vietos lietuvių visuome
nei apie narkotikus ir jų pavo
jingumą. Salė buvo pilnutėlė 
klausytojų.

Dr. H. Nagys, “NL” redakto
rius iš Montrealio, vasario 28 d. 
kalbėjo akademikų draugijai

KĖS TARYBOS SUSIRINKI
MAS šaukiamas šį sekmadienį, 
kovo 8 d., 3.30 v. p.p., Lietuvių 
Namuose. Darbotvarkėje: apy
linkės valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, lietuvių da
lyvavimas tautybių karavane, 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kt. Apylin
kės valdyba paskutiniame posė
dyje sudarė nominacijų komisi
ją, kurios uždavinys — paruošti 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimus bei rasti kandidatus. 
Komisijon pakviesti: Kaz. Batū
ra, T. Sekonienė ir V. Aušro
tas. Apylinkės valdyba kviečia 
visus narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime ir kartu 
primena, kad tarybą sudaro 
rinktieji atstovai ir organizacijų 
vadovai ar |ų Įgaliotiniai, šį pra
nešimą prašome laikyti oficialiu 
kvietimu. Atskiri kvietimai ne
bus siunčiami. Apylinkės v-ba

Toronto Maironio šeštad. mo
kykloje šį šeštadienį, kovo 7, pa
mokų nebus, nes šv. Cecilijos 
mokykla ruošia savo mokinių apįe lietuviu poezijos triukšmui- 

gąją ir tyliąją revoliuciją. Pra
džioje poetas Balys Rukša gau
siam būriui klausytojų paskaitė 
savo minčių pluoštą apie nau
jausią H. Nagio knygą “Baltieji 
aitvarai”. Daugelis turėjo pro
gos nusipirkti ją ir gauti poeto 
autografą. Dr. H. Nagys labai 
spalvingai nupasakojo lietuvių 
poezijos kelią, einantį nuo Do
nelaičio per Maironį, Putiną į 
žydėjimo laikotarpį,* nutrauktą 
okupacijų. Tikrų revoliucininkų 
lietuvių poezijoj nesą buvę, ne^ 
bent reliatyvia prasme. Lietuvių 
poezijai esąs būdingas ramus te
kėjimas, išskyrus vieną kitą šuo
lį. Po paskaitos dalyviai turėjo 
progos privačiai pasikeisti nuo
monėmis. Akademikų Dr-jai pir
mininkauja archit. V.* Liačas. Jis 
kvietė akademikus prenumeruo
ti žurnalą “Aidai” ir pranešė, 
kad sekantis paskaitininkas bus 
dr. Rekašius.

A. a. Aleksandras Slanina, 57 
m. amžiaus, mirė po 21 metus 
trukusios paralyžiaus ligos vasa
rio 26 d. Queen Elizabeth ligo
ninėje. Velionis susirgo turėda
mas 35 m. amžiaus, dirbdamas 
kasyklose Kanadoje. Nežiūrint 
ligos, jis ligoninėje išmoko ama
to ir iš odos gamino dailius reik
menis. Juos parduodavo ir tuo 
būdu susitaupė net laidojimo iš
laidoms. Palaidotas kovo 1 d. iš 
Prisikėlimo bažnyčios Toronto 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi J. R. Sima
navičius. Velionies senas ir li
guistas tėvukas, gyvenąs Porcu
pine, netoli Timmins, Ont., ne
galėjo dalyvauti savo sūnaus lai
dotuvėse.

Lenkijos grafikų paroda ati
daryta vas. 28 d., Picture Loan 
Galery, kuriai vadov. dail. Jur
gis Račkus. Paroda truks iki ko
vo 14 d. Galerijos adresas — 3 
Charles St. W. (prie Yonge gt.). 
Dalyvauja šie dailininkai: Daws
ki, Liutomski, Kotlarczyk, Mi- 
nowski, Jakubowska, Gora, Giel- 
niak.

Ontario liberalų partijos su
važiavime Otavoje, kaip vienas 
iš Toronto atstovų, dalyvavo S. 
Jokūbaitis. Iš jo pateiktos infor
macijos “TŽ” redakcijai matyti, 
kad lietuvių tarp 1500 dalyvių 
daugiau ir nebuvo, išskyrus Kl. 
Neįmaną, buvusį pirmininką, 
kuris irgi yra lietuvių kilmės. 
Naujasis Ontario liberalų parti
jos pirm, yra J. Richard, pran
cūzas. Jis, S. Jokūbaičio lydi
mas, dalyvavo Otavos lietuvių 
surengtame Vasario 16 minėji
me. Adv. Kl. Neimanas išrink
tas pirmininku etninių grupių 
komitete palaikyti ryšiams su 
liberalų partija. Būdamas Ota
voje S. Jokūbaitis aplankė to- 
rontiečius parlamento narius.

tėvų dieną. Kitą šeštadienį, ko
vo 1*4, pamokos bus įprastatvar- 
ka. Kovo 21 ir 28 d.d. pamokų 
vėl nebus — Velykų atostogos. 
Po atostogų pamokos pradeda
mos balandžio 4 d. Vedėjas

K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jo
no Kr. parapijos skyriaus susi
rinkimas — kovo 8, sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų kavinės pa
talpose. Visos draugijos narės 
prašomos dalyvauti. Kviečiamos

SLA 236 kuopos susirinkimas 
— kovo 8 d. Liet. Namuose 1 
v. p.p. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes tarp kitų reikalų 
bus balsavimas į vykdomąją ta
rybą. Atsilankiusieji bus pavai
šinti kavute. Valdyba

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
susirinkimas — šį sekmadienį 
kovo 8 d., 1.30 v.p.p., salėj virš 
“TŽ”. Prašome visus narius at
silankyti. Valdyba

Hamiltono mėgėjų teatro 
“Aukuro” jaunimo grupė kovo 
8, šį sekmadienį, 5 v. p.p., Prisi
kėlimo salėje vaidins K. Inčiū
ros “Jonines” — vieno veiksmo 
scenos vaizdelį. Pirmoji vakaro 
dalis skirta lietuvių poezijai ir 
pavadinta “Mylėk' lietuvišką 
laisvą žodį”. Jai vadovauja Lina 
Virbickaitė. Vakarą rengia spor
to klubas “Aušra”.

Dirbtinių plaukų-perukų pa
roda įvyks kovo 8," sekmadienį, 
Prisikėlimo par. parodų salėje. 
Pradžia po 10 v. Mišių iki 1 v. 
p.p. Bus galima nusipirkti; kai
nos — $15 ir daugiau. Rengė
jos — Prisikėlimo par. kat. mo
terys. Narės ir viešnios kviečia
mos atsilankyti. Valdyba

Ateitininkai sendraugiai kovo 
14, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėli
mo par. parodų salėje rengia 
simpoziumą tema: “Ar yra pra
raja tarp lietuvių studentų ir vi
suomenės?” Kalbės studentų ir 
sendraugių atstovai. Po simpo
ziumo — privatūs pokalbiai prie 
kavutės.

Jaunimo popietė, kurią ren
gia ateitininkų tėvų komitetas, 
Įvyks sekmadienį, kovo 15 d., 4 
v.p.p., Prisikėlimo par. salėje. 
Bus Įdomi programa, kurią at
liks jaunimas. Popietės metu pa
aiškės laimingieji loterijos lai
mėtojai. Visa Toronto visuome
nė kviečiama tą sekmadienio 
popietę Į ši jaunimo parengimą 
atsilankai. Rengėjai.

Estų dailininko Ant. Voram 
darbų paroda rengiama kovo 8- 
15 d. Šv. Petro liuteronų bažny
čios salėje (Roehampton - Mount 
Pleasant Rd. kampas). Atidary
mas — kovo 8, sekmadienį, 2 v. 
p.p. Lankymo valandos — kas
dien nuo 6 iki 10 v. v. Dalyvauti 
kviečia ir lietuvius. B. N.

Ryšium su straipsniu apie lie
tuvių pavardžių anglinimą š.m. 
“TŽ” 9 nr. pastebėtina, kad ten 
suminėtos pavardės yra fiktyvi- 
nio, iliustracinio pobūdžio ir ne
implikuoja nė vieno konkretaus 
asments Toronte ar kitur. Kaip 
anglų kalboje Smith, vokiečių 
— Mueller, taip ir aname 
straipsnyje pavardės paminėtos 
tiktai dėstomai minčiai paryš
kinti. Red.

Latvių laikraštis “Latvija— 
Amerika” š.m. 14 nr. plačiai ap
rašė J. Diefenbakerio kalbą lie
tuviams Vasario 16 proga ir 
Laisvės medalio įteikimą.

“Edmund Burke Society” ofi
cialus biuletenis “StraightTalk”, 
išleistas 1970 m. sausio mėnesį, 
atspausdino VLIKo vicepirmi
ninko Juozo Audėno laišką, ku
riame sakoma, kad Vilnius nė
ra Gudijos miestas, bet Lietuvos 
sostinė, įsteigta Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino 1323 m. Laiš
kas paskelbtas ryšium su tame 
pačiame biuletenyje anksčiau 
paskelbtu straipsniu, kuriame 
Vilnius priskirtas prie Gudijos 
miestų. Sekančiame biuletenio 
puslapyje paskelbtas ilgas re
dakcijos pasiaiškinimas, esą 
Draugija tuo klausimu neužima 
pozicijos; už straipsnį esąs at
sakingas autorius K. Akula, ku
ris turįs teisę turėti savo nuo
monę, o kiti — su ja nesutik
ti. Deja, toks pasiaiškinimas šlu
buoja. Istoriniais klausimais ra
šant remiamasi faktais, o ne nuo
monėmis ar pretenzijomis, kaip 
tai daro K. Akula. Juk ar gali
ma būtų rašyti, kad pvz. Otava 
yra JAV miestas, ir paskui aiš
kinti, kad tai rašančiojo teisė 
turėti savo nuomonę? Be reika
lo “Straight Talk” redakcija už
siima ilgiausiais aiškinimais, ku
rie tik dar daugiau sujaukia ir 
atstumia lietuvius nuo dalyvavi
mo Draugijos veikloje. Aiškiai 
matyti, kad redakcija nesiorien- 
tuoja tautybių klausimuose ir 
erzina paskiras grupes. E. Bur
ke Society nėra įsteigta tauty
bių ginčams. Dėlto jos vadovy
bė neturėtų provokuoti grupių 
savo neapgalvotais pareiškimais.

Muz. St Gailevičius sukūrė 
dvi naujas dainas. Vieną jų pa
skyrė naujai suorganizuotam 
Hamiltono jaunimo chorui, ku
riam vadovauja sol. V. Verikai- 
tis, kitą — Toronto “Varpui”.

“TŽ” 9 nr. aukotojų sąraše 
įsibrovė klaida. Vietoje M. Vil- 
činskaitė turėjo būti M. Vil- 
Čiauskaitė.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$25: K. L. K. Moterų Dr-jos 
Šv. Jono Kr. par. skyrius; $8: 
L. Bieliauskaitė; $5: B. Arūnas; 
rėmėjo prenumeratas po $10: P. 
Jokšas, A. Sakalauskas, J. Kra- 
likauskas, V. Zujus, A. Svirplys, 
J. Valeška, kun. J. Pragulbickas, 
P. Kitra; $3: B. Pranulis: $2: 
J. Stravinskas, J. Šapočkinienė, 
R. Vass, M. Kuzavas, P. Skučas, 
P. Karalis; $1: J. Govėdas, Z. 
Ramanauskas, G. E. Šturmai, J. 
Virketis, V. Treigis. Nuoširdus 
ačiū visiems.

Tarptautinė Rapport bendro
vė Montrealyje išrado būdą iš 
tabako lapų pagaminti baltą po
pierių cigaretėms, kuris 40% 
sumažina dervą ir nikotiną. Me
dicinos pravesti tyrimai įrodė, 
jog cigarų ir pypkių rūkytojai 
labai retai' tesuserga plaučių 
vėžiu, kai tuo tarpu cigarečių 
rūkytojams vėžys sudaro di
džiausią grėsmę. Nejučiomis 
peršasi išvada, jog pagrindinis 
kaltininkas yra popierius. Rap
port bendrovės išradimo dėka 
cigarečių gamyklos popierių da
bar galės pakeisti naujuoju ta
bako lapų gaminiu, kuris savo 
išvaizda nesiskiria nuo popie
riaus.

Sovietų kompartija, neįsteng
dama sumažinti prisiekusių vod- 
kos mėgėjų skaičiaus, pakėlė al
koholinių gėrimų kainas Mask
vos restoranuose*. Jeigu seniau 
bonka vodkos restorane kaina
vo 4.50 rb.,tai dabar gėrimų mė
gėjams už ją teks mokėti jau 6 
rublius. Iš vynuogių gaminti al
koholiniai gėrimai pabranginti 
iki 8 rb. už bonką.
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US MONTREAL
Šv. Kazimiero ' par. žinios
— Parapijos komiteto nariai ap

svarstė šių metų bazaro rengimo rei
kalus. Buvo nutarta nerengti bazaro, 
kaip anksčiau, bet pasitenkinti di
džiule ir turtinga bazaro loterija. Bus 
išsiuntinėtos visiems parapijiečiams 
bazaro loterijos bilietų knygutės. 
Anksčiau bazaro loterija turėdavo 
10-12 laimėjimų, bet šiais metais tu
rės, tikimės, nuo 50-70 laimėjimų. 
Turėdami daug daugiau turtingesnę 
bazaro loteriją, galėsime išplatinti 
daugiau ir bilietų. Tad gal tik iš vie
nos loterijos susidarys nemaža suma, 
kuri atstos 3 vakarus trunkantį baza- 
rą. Klebonas ir parapijos komitetas 
to padaryti vieni negalės, tad mums 
reikės gerųjų' parapijiečių paramos 
ir pagalbos. O kad mes jos turėsime, 
tai neabejojame, nes yra daug šeimų, 
kurios tikrai padės mums surengti 
bazaro loteriją.

— Nuo kovo 8 d., 10 v.r., musų 
bažnyčioje prasidės jaunimo pamal
dos, kurias tvarkys pats jaunimas. 
Tikimės, jog 10 v. pamaldose, daly
vaus daug jaunimo ir jas pamils bei 
taps nuolatiniais tų pamaldų daly
viais.

— Kaip pastebėjote, šių metų sek
madienio aukų vokeliai neturi datų, 
o tik sekmadienių skaitlines. Tai pa
lengvins išskirti mėnesių sekmadie
nius. Kaip jau žinoma, į I-ąjį sekma
dienio vokelį įdedame truputį dides
nę auką, nes ji skiriama mūsų baž
nyčios skolų mokėjimui.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$133.55. K. A.

Simpoziumas lietuvių kultū
ros klausimais rengiamas kovo 
15 d. A V par. salėje. Organizuo
ja dr. M. Ramūnienė, KLB kul
tūros komisijos pirmininkė.
KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psL 
165.000.000 bušelių. Ūkininkai 
kaltina vyriausybę, kad ji atsi
sakė parduoti 200 milijonų bu
šelių kviečių Rumunijai* po 
$1.52 už bušelį. Vyriausybė tei
sinasi negalėjusi sulaužyti tarp
tautinio įsipareigojimo, pagal 
kurį minimali kviečių kaina yra 
$1.95. Spėjama, jog Rumunija 
tuos kviečius su geroku uždar
biu būtų pardavusi kitiems ko
munistiniams Rytų Euro po s 
kraštams. Ūkininkams apramin
ti Otava paskyrė $140 milijonų. 
Iš šios sumos po $6-10 bus mo
kama ūkininkams už šį pavasarį 
kviečiais neapsėtą žemės akrą. 
Tuo būdu tikimasi bent šiek 
tiek sumažinti sekantį derlių ir 
parūpinti pinigų kasdieniniams 
ūkininkų reikalams.

Peru karo aviacija Montrealio 
De Havilland bendrovėje užsa
kė 16 “Buffalo” tipo keturmoto- 
rių lėktuvų už $60 milijonų. Mi
nėtasis lėktuvas gali gabenti 6 
tonų krovinį ir 41 keleivį. Peru 
vyriausybės teigimu, lėktuvai 
nebus panaudoti kariniams tiks
lams.

Jamaikos salos džiunglėse 
specialų apmokymą pradėjo jau 
trečias Kanados pėstininkų ba- 
talijonas. Atrodo, federacinė 
Kanados vyriausybė numato 
Jungtinių Tautų karinius dali
nius P. Vietname, kai ten bus 
užbaigtas karas, ir tikisi, kad 
Kanada bus pakviesta prižiūrė
ti taikos. Jamaikos laikraštis 
“Abeng” yra kitokios nuomo
nės. Jo teigimu, Kanada yra pa
sirašiusi slaptą sutartį su Ja
maikos premjeru H. Shearer at
siųsti kariuomenės dalinius, jei
gu* jam grėstų nuvertimo pavo
jus. Oficialiai tada būtų pareikš
ta, kad kanadiečiai kariai atvy
ko Jamaikos salon apsaugoti 
Kanados interesų — kanadie
čiams priklausančios aliumi- 
niaus bendrovės ir Naujosios 
Škotijos banko skyrių.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120 !

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 <L 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

i t | IT ■ 6 H ADRESAS: 1465 DE SETE STREET
L 1 1 A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš______________9%

l čekių kredito iš___________9%
Nekiln. turto iš_____________9%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas__________ 5,0% 1
Sėrus (numatyta) ....______ 6,0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams ____ 7.25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.

Aušros Vartų par. žinios
— Kovo 6 d. yra pirmasis mėne

sio penktadienis. Bus šventoji valan
da 6.30 v. ir vakarinės Mišios 7.30 
vai.

— Sekmadienį, kovo 8, tuoj po 11 
v. Mišių įvyks katalikių moterų drau
gijos susirinkimas N. P. M. seselių 
patalpose. Programoje numatyta M. 
Jonynienės paskaita, po to — kavutė. 
Valdyba kviečia visas nares, vieš
nias ir svečius.

— Sauliai susirenka metiniam po
sėdžiui kovo 8 d., 12 v., AV salėj.

— Lietuvoje mirė Marija Ražanie- 
nė. Velionės giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

— Dažoma mūsų bažnyčia. Palie
kamos tos pačios spalvos. Pernai, at
naujinant presbiteriją, nebuvo pajėg
ta visko padaryti. Paskutinį kartą 
mūsų bažnyčia buvo dažyta 1961 m.

— Parapijos rekolekcijos prasi
dės kovo 8 d. pamaldų metu, šiokia
dieniais 7.30 v. vak. bus Mišios, po 
jų — pamokslas. Jaunimui konfe
rencija bus trečiadienį, kovo 11 d., 
8.30 v. vak. Rekolekcijas ves kun. 
prof. Stasys Yla, daugelio knygų au
torius, kentėjęs koncentracijos sto
vyklose, nuolatos dirbąs su jaunimu.

— AV vyrų oktetas vyks į Bostoną.
— Praėjusio sekmadienio abi rink

liavos $325.24.
Vakarą-koncertą kovo 7, šeš

tadienį, 7.30 v.v., Aušros Vartų 
par. salėje rengia N. Pr. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjai. Po 
koncerto — vaišės visiems daly
viams. Įėjimas — $2.50, moks
leiviams — $1.00. Meninę dalį 
atliks sol. Janina Šalnienė iš Či
kagos.

Nauja kredito unijų lyga. 
Sausio 31 d. Mt. Royal Shera
ton Hotel įvyko bendras Quebec 
Credit Union League ir Cendel 
Federation of Credit Unions at
stovų suvažiavimas. Abi lygos 
susijungė į vieną federaciją, ku
riai vardas turės būti nustaty
tas sekančiame susirinkime. Lai
kinai ji vadinsis senu Quebec 
Credit Union League vardu. 
Taip pat į naująją lygą įjun
giama buvusi Quebec Central 
Credit Union, kuri taps naujos 
lygos finansų skyriumi. Išrink
ti nauji Lygos valdomieji orga
nai, nustatyti mokesčiai, revizi
jos tvarka ir Lt. Į revizijos ko
misiją išrinktas ir “Lito” pirm. 
J. Bernotas. Nario mokestis — 
$1.50 nuo pilnateisio nario į me
tus. Į tą sumą įeina ir revizija 
bei kiti lygos patarnavimai. Kre
dito unijos įpareigotos laikyti 
3% nuo narių santaupų lygos 
centrinėje kasoje. Pernai sena
jai lygai “Litas” mokėjo po 
$1.50 nario mokesčio, po 0.25 į 
lygos namų fondą ir dar atskirai 
$875.00 už reviziją. “Lito” padė
tis liko nepasikeitusi, nes nei 
“Lito” išstojimas iš senosios ly
gos, nei jo įsijungimas į Cendel 
nebuvo patvirtinti.

“Baltijos” vajus. Naujus pa
sižadėjimus atsiuntė (skliauste
liuose gauta parama per praei
tus 5 metus): po $100: A. Kličius 
($100); po $50: J. Adomaitis 
($60), W. Genteman ($60); po 
$25: A. Rudytė ($30), R. Vabolis 
($25) ir L. Bulota ($20). Lig šiol 
gauta pinigais arba pasižadėji
mais $475, užplanuota $7,000, 
trūksta $6,525. Visiems į vajų 
atsiliepusiems dėkojame. Pr. R.

Gauta žinių, kad okupuotoje 
Lietuvoje lankytojams bus lei
džiama būti 10 dienų. Pasak L. 
Stankevičiaus, “Sabena” b-vės 
atstovo Montrealyje, Vilniuje 
bus galima apsistoti 5 dienas, 
Druskininkuose 3, Trakuose ir 
Kaune po 1 dieną. Organizuoja
mos trys ekskursijos: nuo birže
lio 11 iki 27, nuo birželio 23 iki 
liepos 8 ir nuo rugpjūčio 27 iki 
rugsėjo 12 d. J. L.




