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Maniakai ir kovotojai
Bene moderniausia tarptautinė problema yra pabėgimas kelei

viniais lėktuvais. Tai problema, kuriai dar nėra tvirto sprendimo 
nė tarptautinėje teisėje. Kai tokie pabėgimai ėmė gausėti, buvo 
sušaukta tarptautinė konferencija Hagoje. Joje buvo bandyta 
spręsti iškilusią problemą tarptautiniu mastu, nes viena ar kita 
valstybė jos išspręsti negali. Konferencijoj pasireiškė dvi linkmės. 
Viena jų siūlė sudalyti tarptautinę konvenciją, įpareigojančią 
visus pabėgėlius keleiviniais lėktuvais grąžinti tam kraštui, iš kurio 
pabėgo. Kita linkmė šį pasiūlymą laikė nepakankamu ir pridėjo 
papildą, įgaliojantį pabėgėlius priimantį kraštą teisti juos savo 
valstybėje. Dauguma balsų priimtas nutarimas, paliekąs valsty
bėms teisę pasirinkti vieną arba kitą galimybę. Tai padaryta su 
pagrindu. Mat, vakariečiams parūpo pabėgėliai iš Sov. Sąjungos 
ir jos okupuotų kraštų bei satelitų. Pagal pirmąjį pasiūlymą, vaka
riečiai būtų įpareigoti grąžinti visus lėktuvinius pabėgėlius sovie
tams. Dėlto vakariečiai ir kovojo už teisę pasilaikyti juos savame 
krašte, teisti pagal savus įstatymus arba duoti politinės globos 
teises. Tai apdairus, išmintingas nuostatas, kuris nepatinka sovie
tams, nes iš jų “rojaus” daug kas bėga. Tai natūralu. Bet keista, 
kad kaikurie Kanados ir JAV laikraščiai pasisakė už sovietams 
palankų nuostatą. Esą visi lėktuviniai pabėgėliai yra lygūs nusi
kaltėliai ir dėlto nėra pagrindo daryti skirtumą — reikia, girdi, 
visus vienodai bausti. ★ ★ ★

Tokia galvosena nėra nuosekli, nes ji suplaka du esmingai 
skirtingus dalykus — avantiūristus bei nusikaltėlius ir laisvės 
kovotojus. Pirmosios grupės žmonės yra visokie maniakai, nenor
malūs, nuotykių j ieškotojai, kriminalistai. Daugiausia jų bėga iš 
Amerikos į Kubą ar kitus kraštus. Juk tie žmonės gali lengvai 
iškeliauti užsienin teisėtu keliu arba pasinaudoti Kanada, kaip dau
gelis ir daro. Studentai iš JAV laivais plaukia Kubon minėtu keliu 
ir sugrįžta. Tokių yra šimtai. Jiems nėra jokio reikalo grobti 
lėktuvus ir skristi svetimon šalin. Kas kita su Sovietų Sąjunga. 
Teisėtu keliu patekti užsienin iš to “rojaus” yra labai sunku. 
Išleidžiami tiktai labai išsijoti, patikimi žmonės. Jei kas okupaci
nei sovietų valdžiai yra nevisai patikimas, užsienio niekad nema
tys. Toks gyvenimas žmogui yra kalėjimas. Dėlto nėra ko stebė
tis, kad iš sovietų valdomų plotų žmonės veržte veržiasi laisvėn, 
rizikuodami net savo gyvybe. Sakoma, kad vien 300.000 Sov. Sąjun
gos žydų norėtų išvykti užsienin. O kur kitos tautybės! Jų taip 
pat susidarytų dešimtys ir šimtai tūkstančių. Tai žmonės, kuriems 
laisvė yra verta didžiausios. rizikos. Jie nėra kokie maniakai, 
avantiūristai, kriminalistai. Ir jeigu jie bando pasinaudoti keleivi
niais lėktuvais, tai tik tam, kad pasiektų laisvą kraštą, nes jie kito 
kelio neturi. Jokiu būdu negalima jų lyginti su Amerikos avan
tiūristais, kuriems pabėgimas lėktuvu tapo mados reikalu.

Tokioje šviesoj e matytini mūsų taūtiečim Bražinskų ir Simo- 
kaičių atvejai. Tai bandymai prasiveržti laisvėn, rizikuojant savo 
ir kitų gyvybe. Tai vergų bėgimas iš vergijos, kuriai nematyti galo. 
Kad taip yra, liudija pastarieji įvykiai su žydais ir lietuviais. Jie 
sugriovė mitą, plačiai skleidžiamą sovietinės propagandos, kad Sov.- 
Sąjungoje po Stalino mirties atėjo laisvė ir kad dabar visi lais
viau gali atsidusti. Toki Įspūdį sovietai stengiasi sudaryti savo 
turistams, neišskiriant riė kunigų. Pastaruoju metu lankėsi Sov. 
Sąjungoj gana gausus būrys italų kunigų turistų. Propagandos spe- 
cams ten labai nesunku nuslėpti vergiją ir parodyti vien gražiąsias 
puses. Kad Sov. Sąjungoj ir jos okupuotuose kraštuose vyrauja 
laisvė, jie gali išgirsti net iš tenykščių vyskupų, kuriems įsakyta 
taip kalbėti. Žinantiems tikrąją būklę tai nėra naujiena, bet nai
viems užsienio turistams tai gali būti viliojanti meškerė. Jei Sov. 
Sąjungoj vyrautų laisvė, tai veržtųsi žmonės ten iš visų kraštų. 
Deja, taip nėra. Bėga žmonės iš Sov. Sąjungos. Jų tarpe yra nema
žai tokių, kurie ten anaiptol nebuvo vargšai. Pvz. rašytojas A. 
Kuznecovas, prof. Docenka, Stalinaitė, Guzenko... Nevienas iš 
pabėgėlių, atsidūrusių laisvuose kraštuose, sunkiai verčiasi, bet 
dėl to jie nesigaili. Lengviau vargti laisvėje nei būti pasiturinčiu 
vergijoje. Sunku yra žmogui be tėvynės, bet dar sunkiau jam tėvy
nėje, paverstoje kalėjimu.

p "kTnTdos ĮvykĮaįI
AŠTRIAI PUOLAMAS PREMJERAS

Į šalčio sukaustytą Kanadą iš 
šiltųjų Azijos kraštų grįžo prem
jeras P. E. Trudeau, kurio lau
kia karštos diskusijos federaci
niame parlamente ir eilė lig šiol 
atidėliotų problemų. Opozicijos 
vadas R. Stanfieldas Toronte 
tartame žodyje pareikalavo fi
nansų ministerio E. Bensono at
sistatydinimo, o premjerui P. E. 
Trudeau pasiūlė ir toliau pasi
likti užsienio kraštuose, jeigu 
nežada imtis jokių priemonių 
nedarbui sumažinti. R. Stanfiel
das pritarė P. E. Trudeau dali- 
vavimui Britų Bendruomenės 
konferencijoje* Singapūre, bet 
sakėsi negalįs pateisinti prem
jero 20 dienų trukusių kelionių 
į kitus Azijos kraštus tokiu ne
vykusiu laiku, kai Kanadą spau
džia nedarbas ir kai jo vyriau
sybė nedaro jokių sprendimų. 
Toronto “Telegram” dienraštis 
Įsidėjo karikatūrą, vaizduojan
čią sugrįžusio premjero P. E. 
Trudeau pirmą susitikimą su 
žurnalistais. Vienas jų klausia: 
“Kaip ilgai žadate viešėti Otavo
je?” šio dienraščio čekų kilmės 
politinis komentatorius Lubor 
J. Zink pranešime iš Otavos 
konstatuoja didėjantį “trudeau- 
manijos” nuosmukį parlamente 
ir laikraštininkų eilėse. Jis net
gi prisimena kadaise įvykusį J. 
Diefenbakerio populiarumo kri
timą, kuris tada baigėsi libera
lų atėjimu valdžion. Išvedęs šią 
paralelę, L. J. Zink negarantuo
ja, kad ir šį karta rezultatai bus 
panašūs, nes P. E. Trudeau ir J. 
Diefenbakeris yra skirtingų 
plunksnų paukščiai. Toronto 
“The Globe and Mail” dienraš
čio bendradarbis George Bain 
premjerui P. E. Trudeau pasky

rė angliška proza sueiliuotą ba
ladę “čia nėra nieko gero — 
grįžk atgal”, siūlančią pratęsti 
keliones užsienyje. Laikraščių 
vedamieji reikalauja naujo biu
džeto, pajamų mokesčių sumaži
nimo, veiksmingų priemonių ne
darbui likviduoti.

Finansų ministeris E. Benso- 
nas pristatė federaciniam par
lamentui planą įsteigti valstybi
nei investacijų bendrovei “Ca
nada Development Corpora
tion”, kuri kanadiečių pinigais 
plėstų pramonę Kanadoje, šio 
sumanymo tikrasis autorius yra 
buvęs finansų ministeris W. 
Gordon, panašų pasiūlymą pada
ręs jau 1963 m. Naujajai bend
rovei pradinį $250 milijonų ka
pitalą parūpintų federacinis iž
das, o vėliau ji parduotų 200 
milijonų šėrų po $5 tik Kana
doje gyvenantiems asmenims ar 
Kanados piliečiams. Nė vienam 
jų nebūtų leista įsigyti daugiau 
kaip 3% bendro šėrų skaičiaus. 
Bendrovė nebūtų priklausoma 
nuo valstybės, bet pagrindinį 
balsą su 10% šėrų turėtų fede
racinė vyriausybė. Sukauptas 
kapitalas leistų steigti kanadiš- 
kas įmones, nepriklausomas nuo 
užsienio kontrolės.

Britų Kolumbija švenčia įsi
jungimo į Kanados federaciją 
šimtmetį. Sukaktuvinė data yra 
š.m. liepos 20 d., tačiau iškil
mės jau pradėtos 1971 m. iškil
mingu sutikimu sostinėje Vikto
rijoje. Specialus šimtmečio ka
ravanas su Britų Kolumbijos is
toriniais eksponatais aplankys 
visas žymesniąsias provincijos 
vietoves. Kaip ir paprastai to
kiais atvejais, gegužės 3-12 d.d. 
lankysis karalienė Elzbieta su

Toronto lietuviai ir kitos tautybės sausio 30 d. demonstruoja rotušės aikštėje, protestuodami prieš
V. _><mo.<aičio nubaudimq mirtimi Vilniuje Nuotr. V. Pranaičio

Demonstracijos už Simokaičio laisve
Gausios demonstracijos Toronte^ Otavoje, Hi/fadtone'* Kanados Žydų Kongreso telegrama 
• V. Simokaičio mirties bausmė "pakeista penkiolikos metų darbo stovykla

Kaip S. Kudirkos, taip ir V. 
Simokaičio atvejis sukėlė spon
taniškas demonstracijas š. Ame
rikos miestuose. Jose dalyvavo 
ne tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai. Antai, Toronto dienraštis 
“Star” dar prieš demonstracijas 
paskelbė kanadiečio pasirašytą 
laišką, kuriame klausiama, ko
dėl niekas neprotestuoja prieš 
lietuvio pasmerkimą sušaudyti. 
Tai buvo ženklas, kad V. Simo
kaičio likimu buvo susidomėję 
ne tik lietuviai. Tai pasitvirtino 
ypač Toronto lietuvių sureng
toje protesto demonstracijoje 
prie rotušės sausio 30 d. Joje 
dalyvavo apie 800 asmenų, ku
rių tarpe matėsi: adv. A. Malo
ney, parlamento atstovas Trot
ter, Toronto miesto valdybos na
riai T. O’Donohue, W. Boyt- 
chuk, lenkų delegacija, čekų 
grupė, estai, latviai, ukrainie
čiai ir kt., angliškosios spaudos, 
televizijos ir radijo atstovai. 
Truputį po 12 vai. pasipylė mi
nia su plakatais, smerkiančiais 
sovietini imperializmą ir jo teis
mo mirties bausmes. Davus 
ženklą, visi susitelkė ties paky
la, kur buvo Įrengti garsiakal
biai. Organizacinio komiteto 
vardu atidaromąjį žodį tarė L. 
švėgždaitė ir pakvietė miesto 
valdybos narį W. Boytchuk pra
bilti burmistro vardu, 
sveikino susirinkusius 
brėžė:

Jūs esate tikri atstovai 
žmonių, kurie atmeta sistemą, ati
mančią laisvę tiem žmonėm, kurie, 
kaip ir mes, yra laisvės kovotojai, 
bet nėra laisvi... šiandieną gresia 
pavojus jauno lietuvio gyvybei. Kas

Sis pa
ir pa-

princu Pilypu ir princese Ona. 
Dėmesio centre betgi bus lakū
nų lenktynės iš Britanijos Abin
gdon karo aviacijos bazės i 
Patricia Bay aerodromą prie 
Viktorijos. Pagal lėktuvų tipus 
lenktynių dalyviai bus suskirs
tyti į keturias grupes. Skrydžio 
planus jie paruoš patys, bet Ka
nadoje turės privalomus nusilei
dimus Kvebeko mieste, Otavo
je, Winnipege. Reginoje ir Kal- 
garyje. Laimėtojo laukia pir
moji $50.000 premija ir specia
li premjero trofėja — aliumi- 
niaus skulptūra. Per trumpą lai
ką lenktynėse dalyvauti jau už
siregistravo anie 200 hkūnų, jų 
tarpe žymiausia amerikiečiu la
kūnė Margaret Mead ir žymiau
sioji britų atstovė Sheila Scott. 
Dalwiams teks įveikti nelengvą 
5.850 myliu nuotoli Lenktynių 
administraciniais reikalais rū
pinasi specialiai sudaryta korpo
racija, vadovaujama aviacijos 
maršalo C. L. Annis Otavoje.

gali žinoti, kieno gyvybei grės pa
vojus rytoj? Mes težinome viena: gy
vybės liks sunaikintos, jeigu mūsų 
vyriausybė tylės.

Demonstracijos dalyviu reika
lavimus vyriausybei išreiškė or
ganizacinio komiteto atstovas V. 
E. Gruodis. Jis apeliavo taipgi 
i viešąją opiniją, prašydamas 
paramos, kad V. Simokaičio 
mirties bausmė būtų pakeista. 
Jis perskaitė Kanados Žydų 
Kongreso pasiųstą telegramą 
Sov. Sąjungos prez. Podgornui. 
Štai jos tekstas:

Laikraščiai pranešė apie Vilniaus 
teismo paskirtą mirties bausmę Vy
tautui Simokaičiui. Remdamiesi hu
manistiniais motyvais, prašome jo 
pasigailėti ir išgelbėti jo gyvybę, šio
je žiaurioje bausmėje mes matome 
tęsinį politikos, kuri buvo parodyta 
mirties bausmėmis Leningrado teis
mo ir vėliau pakeistomis. Kanados 
Žydų Kongresas 280.000 Kanados žy
dų vardu tikisi, kad ir ši bausmė bus 
pakeista.

Telegramą pasirašė Kongreso 
pirm. adv. Monroe Abbey. To
ronto žydai demonstracijoj ne
galėjo dalyvauti, nes buvo šešta
dienis, bet atsiuntė pritariantį 
laišką. Ilgesnę kalbą pasakė žy
musis Toronto advokatas A. Ma
loney, kovotojas prieš mirties 
bausmę. Jis priminė V. Simo
kaičio pastangas pasiekti laisvę, 
pasmerkė jo nubaudimą mirti-

laisvųjų PLB VALDYBOS NUTARIMAI
Sausio 30-31 d.d. Klevelande 

Įvykusiame PLB valdybos posė
dyje apsvarstyta eilė reikalų.

Visuomeninėje srityje sutarta 
šaukti PLB valdybos, JAV Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
ir Kanados krašto valdybos 
bendrą posėdį gegužės pradžio
je. Pagrindinis tos konferenci
jos klausimas bus Bendruome
nės platesnis dalyvavimas politi
nėje veikloje. Taip yra nutaręs 
neseniai įvykęs JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos suvažia
vimas. Be to, gauta nusiskundi
mų iš kraštų, esančių už JAV- 
bių Bendruomenės ribų, kad 
kritiškomis bėgančių Į laisvę 
dienomis visas dėmesys buvo 
nukreiptas tik Į Jungtines Vals
tybes, paliekant kitų kraštų 
bendruomenes be reikiamos 
skubios informacijos ir vadova
vimo. Yra ir kitų reikalų. Vie
nas tokiu būtų finansinė PLB 
valdybos būklė.

Jaunimo kongreso reikalu — 
sudarytas ir patvirtintas jauni
mo kongreso finansų komitetas. 
Pirmininku sutiko būti dr. J. 
Kazickas, žinomas finansininkas 
ir kultūrininkas Niujorke. Ko

mi ir pareiškė: “Tokios de
monstracijos neabejotinai įvyks 
visame pasaulyje ir, tikiuosi, jų 
rezultatas bus pasmerktojo pasi
gailėjimas”. Demonstracija baig
ta Kanados ir Lietuvos himnais.

Netrukus radijo stotys pradė
jo skelbti pranešimus apie de
monstraciją. Apie ją kalbėjo ir 
abi televizijos stotys, šeštasis 
kanalas parodė ir demonstraci
jos vaizdus. Tik devintasis tei
sinosi nesuskubęs paruošti fil
mo.

Otavoje demonstravo ukrai
niečių studentai prie sovietų 
ambasados, reikalaudami lais
vės rašytojui Morozui, nuteis
tam 15 metų kone, stovyklos. 
Prie jų prisijungė Otavos ir 
Montrealio lietuviai, kurių buvo 
apie 70, o ukrainiečių apie 600. 
Studentai apelsinais išdaužė po
rą sovietų ambasados langų ir 
susirėmė su policija. Spauda šią 
demonstraciją priskyrė tik uk
rainiečiams, o viena televizijos 
stotis — lietuviams.

Buvo surengta demonstracija 
ir Hamiltone. Dalyvavo apie 200 
lietuvių. Kalbėjo miesto bur
mistras, apyl. pirm. K. Mileris 
ir G. Breichmanas.

Sausio 31 d., dar neatvėsus 
demonstracijų Įkarščiui, radijas 
paskelbė, kad V. Simokaičio 
mirties bausmė pakeista į 15 
metų sunkiųjų darbų stovyklos.

miteto nariai: S. Arūnas, A. 
Budreckas, R. Čerkeliūnienė, G. 
Kumpikaitė, J. Oniūnas, A. Sa
balis, L. šileikytė, V. Vebeliū- 
nas, V. Vygantas, J. Ulėnas. Ko
mitetą sudaręs PLB valdybos 
vicepirm. finansams dr. Majaus
kas painformavo, kad šiame ko
mitete atstovaujamos visos pa
grindinės ideologinės grupės, o 
taip pat ir visos trys amžiaus 
kartos. Nutarta finansų akciją 
pradėti platesnio pobūdžio atsi
šaukimu, pasirašytu PLB pirm. 
St. Barzduko, finansų komiteto 
pirm. dr. J. Kazicko ir jaunimo 
kongreso komiteto pirm. R. So- 
kodolskio.

Tautinio ugdymo srityje — 
jau atiduotas spaudai ilgai lauk
tas V. Cižiūno veikalas “šeima 
lietuvių bendruomenėje”. Ji 
leidžia PLB švietimo taryba, fi
nansuojant JAV-bių Lietuvių 
Fondui. Spausdina seselių snaus- 
tuvė Putname. Platinimu rūpin
sis PLB švietimo taryba.

Posėdyje taip pat buvo per
žiūrėtas PLB valdybos darbo 
tvarkos statutas, padaryti jame 
reikalingi pakeitimai bei papil-

Pasaulio įvykiai
KETVIRTAM ŽYGIUI Į MĖNULĮ PAKILO AMERIKIEČIŲ ERDVĖLAIVIS 
“Apollo XIV” su astronautais A. Shepard, S. Roosa ir E. MitcheH. 
Jo vadas A. Shepard yra pirmasis amerikietis, beveik prieš de
šimtmetį mažu erdvėlaiviu "Freedom VII” nuskridęs 302 mylias ir 
sėkmingai nusileidęs Atlante. Tada amerikiečiai buvo tik bepra
dedą svajoti apie orbitas aplink žemės rutulį. Dabar jau trečią 
kartą bus bandoma nusileisti mėnulyje. “Apollo XIII” skrydis 
baigėsi jaudinančia nesėkme, kai netikėtai sprogo pagrindiniai de
guonies tankai ir kai tik didelių pastangų dėka pavyko išgelbėti 
juo skridusius astronautus. Nuo “Apollo XIV” priklausys trijų 
kitų suplanuotų skrydžių likimas. Jeigu ir ši erdvėlaivi ištiktų ne^ 
sėkmė, kiti skrydžiai greičiausiai būtų atšaukti. Pagrindinis “Apd- 
io XIV” erdvėlaivis, kuriuo ap
link mėnulį skraidys astronau
tas S. Roosa, yra pavadintas 
“Kitty Hawk”, o mažasis — 
“Antares”. Juo A. Shepard ir E. 
Mitchell vasario 5, penktadieni, 
nusileis kalnuotoje mėnulio da
lyje netoli Fra Mauro kraterio. 
Nusileidimui šį kartą yra pasi
rinkta gerokai žemesnė orbita 
— pagrindinis “Kitty Hawk” 
erdvėlaivis priartės prie mėnu
lio 11,5 mylios. Tokiame žema
me augštyje atsiskyrusiam ma
žajam “Antares” erdvėlaiviui 
bus sutaupyta kuro nusileidi
mui, kuris kalnuotoje vietovėje 
gali būti nelengvas. Numatomi 
du apie 10 valandų truksiantie- 
ji astronautų A. Shepard ir E. 
Mitchell pasivaikščiojimai, eilė 
eksperimentų, uolų rinkimas. 
Spalvota televizijos laida iš mė
nulio bus perduota abiejų pasi
vaikščiojimų metu: vasario 5, 
penktadienį,* apie 9 vai. ryto ir 
vasario 6, šeštadienį, apie 6 vai. 
vakaro. Transliacijų laikas gali 
šiek tiek pasikeisti, nes dėl blo
go oro Cape Kennedy buvo su
vėlintas “Apollo XIV” iššovi- 
mas į erdves. ŠĮ kartą astronau
tai turi ir atsargini siųstuvą ne
spalvotoms televizijos laidoms. 
Nusileidimo mėnulyje gali tekti 
atsisakyti, jeigu nepavyks patai
syti “Kitty Hawk” ir “Antares” 
erdvėlaivių sujungimo sistemo
je pastebėtų mechaninių sutri- 
kimu.

SUKILIMAS UGANDOJE

Iš Britų Bendruomenės kon
ferencijos’ Singapūre nespėjusį 
grįžti Ugandos prez. N. Obotę 
nuvertė jo kariuomenės vadas 
gen. mjr. Idi Amin. Tikrąja su
kilimo priežastimi, atrodo, ten
ka laikyti Ugandą sudarančių 
genčių nesutarimus, prez. M. 
Obotėš didėjanti polinkį i dikta
tūrą, pradėtą užsieniečiams pri
klausančių Įmonių suvalstybini- 
mą. Naujasis krašto valdovas 
gen. mjr. I. Amin išleido iš ka
lėjimų be jokio teismo juose už
darytus 55 politinius kalinius. 
Jis žada laikytis visų tarptauti
nių Ugandos įsipareigojimų ir 
pravesti laisvus parlamento rin- 

. kimus. Uganda buvo sudariusi 
ekonominę sąjungą su Kenija 
ir Tanzanija. Ją dabar greičiau
siai išardys karinis sukilimas 
Ugandoje, nes Tanzanijos prez. 
J. Nyerere nesutinka pripažin
ti naujosios vyriausybės ir tei
sėtu Ugandos valdovu laiko pas 
ji atvykusį prez. M. Obotę. 
Ugandoj baiminamasi, kad Tan
zanija gali pradėti kara prez. M. 
Obotei grąžinti i valdžią.

MASINĖS EGZEKUCIJOS
Pasaulį pernai nustebino Gvi

nėjos prez. S. Toure šauksmas, 
kad ji bando nuversti laivais at
plaukę sukilėliai. Vėliau Jung
tinių Tautų Saugumo Tatyba 
paskelbė, kad šią nesėkmingą 
invaziją suorganizavo ir rėmė 
kolonijas Afrikoje turinti Portu
galija. Prez. S. Toure kariuo
menė lengvai susitvarkė su in
vazijos dalyviais. Dabargi visus 
stebina neįtikėtinas prez. S. 
Toure žiaurumas — 164 sukili
mu kaltintų asmenų teisme net 
92 nuteisti mirti, 72 kalėti iki 
gyvos galvos. Gvinėjos radijas 
skelbia masines korimo scenas 
kaip kažkokį linksmą karnava
lą. Pats prez. S. Toure netgi pa
rašė eilėrašti “Atsisveikinimas 
su išdavikais”. Kalėti pasmerk
tų eilėse yra Gvinėjos sostinės 
Conakry katalikų arkivysk. R. 
Tchidimbo, du vokiečiai ir du 
prancūzai. Popiežius Paulius VI 
arkivyskupą R. Tchidimbo laiko 
nekaltu, o visą teismą pavadino 
neapykantos ir žiaurumo padik
tuotu kerštu, kuris slegia visos 
žmoni jos moraline sąžine. Kerš
tingasis prez. S. Toure dar kar
tą įrodė, kad kaikuriem Afrikos 
kraštam trūksta civilizacijos.

BAIGIASI PALIAUBOS
Vasario 5 d. baigiasi karo pa

liaubos tarp Izraelio, Egipto ir 

Jordanijos. Jungtinių Tautų 
specialaus atstovo G. Jarringo 
vedamose taikos derybose pa
grindinis punktas yra paliaubų 
pratęsimas. Arabų spaudos pra
nešimais, Egipto, Jordanijos, Si
rijos ir Irako kariuomenės jau 
yra pasiruošusios karo veiks
mams. Kalkiniuose Egipto mies
teliuose netgi buvo pravesti ma
nevrų pobūdžio puolimai. Tiki- 
masi, jog G. Jarringui pavyks iš
sikovoti paliaubų pratęsimą. 
Arabų vykdomas žvanginimas 
ginklas greičiausiai tėra propa
gandinio pobūdžio.

STIPRINA PUOLIMUS
JAV aviacija P. Vietname 

pastaruoju metu gerokai su
stiprino komunistų partizanų 
bei š. Vietnamo karių bombar
davimus Kambodijoje ir Laose. 
Ypatingas dėmesys yra skiria
mas tiekimo linijoms. Pasigirs
ta spėliojimų, jog P. Vietnamo 
kariuomenė gali bandyti Įsiverž
ti i pietinį Laosą ir atkirsti pa
grindinį Ho Chi Minh kelią. 
Bombardavimuose kasdien daly
vauja apie 500 amerikiečių lėk
tuvų. Aviacijos vadovybė tikisi 
galėsianti atitraukti visas savo 
eskadriles iš P. Vietnamo iki 
1972 m. pabaigos, palikdama, tik 
patarėjus ir dalį techninio per
sonalo. Valstybės sekr. W. Rod
gers spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Amerika turi teisę 
naudoti karo aviaciją betkurioje 
buvusios Indokinijos dalyje 
kaip apsaugą P. Vietname suma
žintiems savo kariuomenės dali
niams.

BERLYNO PROBLEMA
R. Vokietijos diktatorius W. 

Ulbrichtas po 18 metų staiga su
tiko atnaujinti telefono ryšius 
tarp Rytų ir Vakarų Berlyno. 
Susidarė įspūdis, jog Maskva 
yra pasiryžusi padaryti nuolaidų 
Berlyno klausimu, nes be jų V. 
Vokietija negali ratifikuoti su 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga pasi
rašytų sutarčių. Šią viltį, deja 
vėl palaidojo R. Vokietijos pra
dėtas susisiekimo su V. Berlynu 
trukdymas. Priežastys — grynai 
politinės. Sovietų ir vokiečių 
kompartijų vadams nepatinka 
V. Berlyne įvykęs Bonnos par
lamento liberalų suvažiavimas, 
V. Vokietijos prez. G. Heine
mann atidaryta žemės ūkio pa
roda ir net paties kanclerio W. 
Brandto vizitas.

LANKĖSI E. GIERIKAS
Lenkų Szczecinu pavadintame 

buvusiame Stettine vėl bandė 
streikuoti 12.000 A. Warskio 
laivų statyklos darbininkų ir 
miesto susisiekimo tarnautojai. 
Streikas buvo užbaigtas, kai iš 
Varšuvos atskrido naujasis kom
partijos vadas E. Gierekas. Po
kalbio tema neskelbiama, nes 
jam greičiausiai teko pažadėti 
eilę nuolaidų darbininkams. 
Lenkijos žinių agentūros prane
šimu, vidaus reikalų ministeris 
Kazimierz Switala buvo pakeis
tas Franciszeku Szlachcicu. 
Kompartijos ekonomistų tary
ba atidėjo naujo premijų plano 
Įvedimą gamyklose. Jo tikslas 
buvo pakelti darbo lygį ir page
rinti gaminių kokybę. Dabar nu
tarta šį planą pirma išbandyti 
keliose įmonėse.

PAVYKĘS BANDYMAS
Po ilgokos tylos Sovietų Są

junga pagaliau paskelbė, * kad 
jai pavyko į Veneros planetą 
nuleisti instrumentais aprūpin
tą erdvėlaivį “Venera VII”, ku
ris 20 minučių siuntė praneši
mus žemėn. Pasirodo, Veneros 
temperatūra yra 475 laipsniai 
C., o atmosferos spaudimas 90 
kartų didesnis nei žemėje, šie 
duomenys tik patvirtino anksty
vesnius mokslininkų snėlioii- 
mus, kad dėl didelio karščio Ve
nera negali turėti deguonies. 
Net geriausiomis apsaugos prie
monėmis aprūpinti astronautai 
negalėtų atlaikyti Veneros karš
čio ir atmosferos tankumo.
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TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA
Kanados Lietuvių Katalikų Centras nutarė skelbti specialią 

maldos dieną už Lietuvą pirmąjį kovo sekmadienį
Kanados L. Katalikų Centras, 

suorganizuotas maždaug prieš 
metus laiko specialiame suvažia
vime, vėl buvo susirinkęs posė
džio š. m. sausio 21 d. Toronto 
Prisikėlimo par. posėdžių kam
baryje. Posėdi pradėjo pirm. dr. 
J. Sungaila, 'maldą sukalbėjo 
kun. P. Barius, OFM. Pirminin
kas pranešė, kad Centras buvo 
pristatytas Kanados katalikų 
vyskupų konferencijos pirminin
kui arkivyskupui A. Plourde ir 
tų vietovių vyskupams, kuriose 
yra lietuvių. Iš jų gauti atitinka
mi atsakymai. Spaudos bei in
formacijos komisija išsiuntinėjo 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
slaptąjį raštą katalikų ir nekata- 
likų spaudai. Jis buvo atspaus
dintas kaikuriuose laikraščiuo
se, o didysis Toronto dienraštis 
“Star” tuo klausimu parašė net 
vedamąjį. Minėtasis raštas taip
gi buvo išsiuntinėtas Kanados 
katalikų vyskupams ir evangeli
kų vadovaujantiems asmenims. 
Centro iniciatyva buvo paruoš
tas atspaudas kun. prof. St. Ylos 
paskaitos ir išsiuntinėtas lietu
vių, parapijoms bei kapeliopi- 
joms. Centro atstovas kun. P. 
Barius, OFM, dalyvavo laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų cent
ro posėdžiuose Čikagoj, kur jis 
tebėra formavimosi stadijoj. 
Jam vadovauja vysk. V. Brizgys, 
talkinamas K. Kleivos ir kitų. 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras buvo numatęs išleisti 
informacini biuletenį parapi
joms ir organizacijoms, bet dėl 
laiko stokos tai nebuvo padary
ta, Centro žmonės buvo užimti 
L. K. Mokslo Akademijos suva
žiavimu ir deltų kiti planai turė
jo.būti atidėti.

Centro veikla vyksta įvairiose 
komisijose. Veikliausios jų iki 
šiol buvo šios: planavimo, para
pijų bei sielovados ir liturgijos. 
Jaunimo religinio auklėjimo ko
misija tebejieško savo veiklai 
kelių. Ji kreipėsi specialia an
keta į parapijų klebonus, mo
kyklų vedėjus ir kt., norėdama 
surinkti konkrečius duomenis 
apie dabartinę mūsų jaunimo 
būklę. Deja, į tą anketą mažai 
kas atsiliepė. Tikimasi, ateityje 
ši komisija ras daugiau atramos 
savo planams. Pvz. vienas iš jos

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
ARTINASI VASARIO 16-JI. Tai 

mūsų tautos didžioji šventė. Paminė
kime ją visi pagal išgales kuo iškil
mingiau ir kuo gausiau dalyvaukime 
minėjimuose. Tai mūsų solidarumo 
šventė, apjungianti mus tiek išeivi
joje, tiek pavergtoje tėvynėje — ti
kėjime Į tautos prisikėlimą. Tikėki
me, kad mūsų tauta bus vėl laisva 
ir nepriklausoma. . Tikėkime taip, 
kaip mūsų pavergtieji broliai ir se
sės* tuo tiki ir aukojasi. Įtraukime Į 
Vasario 16-sios programų atlikimą 
mūsų jaunimą, kad jis Įsitrauktų į 
mūsų lietuviškąją veiklą ir geriau 
suprastų mūsų užduotį ir mūsų pa
vergtos tautos rūpesčius. Savo duos- 
nia auka paremkime tautos vadavi
mo darbą. Vasario 16-ji yra geriau
sioji data šiai aukai įteikti. Nepagai
lėkime dolerio aukos, nes 'mūsų pa
vergtieji broliai negaili kančios ir 
gyvybės aukos.

MUS PASIEKĖ ŽINIOS, kad Vil
niuje nuteistas mirties bausme Vy
tautas Simokaitis už mėginimą nu
kreipti lėktuvą į Švediją ir ten pa
prašyti politinės globos. Jo žmona 
Gražina nuteista 3 metų sunkiųjų 
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TAISOME IR APTRAUKIAME K ĖD ES IR SOFAS
Nemokamos į namus pristatymas. I
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1
 Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. — Tel. 537-1442 I 

Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444 į 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. Į

planų — jaunimo rekolekcijos, 
vedamos penkių asmenų gru
pės. Yra ir kitų planų, bet jie 
reikalingi dar studijų ir parapi
jų vadovų pritarimo.

Planavimo komisijos vardu 
artimiausios ateities veiklai dr. 
J. Sungaila pateikė keletą pasiū
lymų. Juos apsvarsčius pirmiau
sia buvo nutarta skelbti. Tikin
čiosios Lietuvos Dieną pirmąjį 
kovo sekmadienį kiekvienais 
metais ir, kur galima, jungti su 
šv. Kazimiero švente. Tokia die
na šiais metais bus kovo 7. Jos 
tikslas — malda už persekioja
mus tikinčiuosius sovietų oku
puotoje Lietuvoje, telkimas 
jiems paramos ir informavimas 
laisvojo pasaulio tikinčiųjų apie 
okupuotą Lietuvą. Ta proga nu
matyta kreiptis į vyskupus, pra
šant ganytojinių laiškų bei pa
reiškimų ir kreipimosi į savo 
ganomuosius, kad melstųsi Lie
tuvos laisvės intencija. Lietuvių 
parapijos prašomos įsijungti į 
šią akciją, išgauti iš savo vysku
pų atitinkamus pareiškimus, o 
savo šventovėse organizuoti spe
cialias pamaldas. Tą sekmadienį 
lietuvių parapijos prašomos pa
daryti specialias rinkliavas reli
ginei šalpai, kuri rūpinasi Lie
tuvos tikinčiųjų šelpimu.

Planavimo komisija taipgi 
pasiūlė surengti šį pavasarį stu
dijų dieną, kurioje būtų nagri
nėjamos dabartinės lietuvių pa
rapijų problemos. Centro nariai 
šį pasiūlymą priėmė ir pavedė jį 
vykdyti planavimo, parapijų ir 
studijų komisijoms.

Išklausius dr. J. Sungailos 
pranešimo apie lietuvių kryžių 
Midlande, prieita išvados, kad 
jo amžius nebeilgas ir kad reikia 
rūpintis naujo lietuviško kry
žiau statymu. Naujasis kryžius 
turėtų būti iš pastovios medžia
gos, pvz. geležies. Projektą pa
ruošti pavesta dail. T. Valiui, o 
dr. J. Sungaila sutiko ir toliau 
studijuoti konkrečias galimybes 
šiam planui įvykdyti.'

Baigiantis posėdžiui, nutarta 
pasiųsti telegramas popiežiui 
Pauliui VI ir Kanados vyskupų 
konferencijos pirmininkui, pra
šant užtarti Vyt. Simokaitį, so
vietų nuteistą mirti.

darbų kalėjimu. Tai naujos komu
nizmo aukos šalia tūkstančių kitų, 
sudėtų per 25 metus komunizmo te
roro. Krašto valdyba pasiuntė pro
testo telegramas Kanados ministerial 
pirmininkui, Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui U Thant ir tarp
tautinės pabėgėlių komisijos pirmi
ninkui Aga Khan. Visos apylinkės 
prašomos rengti protesto demonstra
cijas prieš šį žiaurų sprendimą paski
rose vietovėse ir įteikti spaudai pa
ruoštas deklaracijas. Pasikvieskite į 
šias demonstracijas mūsų kaimynus 
latvius, estus ir kitas tautybes.

KAI KURIOSE APYLINKĖSE yra 
susitelkę nemaža archyvinės medžia
gos ir dažnai nėra kur jos padėti, o 
keičiantis valdyboms neretai ji visiš
kai žūsta. Valdyba prašo tokios me
džiagos nenaikinti; reikalui esant ir 
neturint kur jos padėti, persiųsti ją 
krašto valdybai.

Krašto valdyba dar turi atspaus
dintų apylinkėm susirašinėti blankų. 
Apylinkės, kurios jų neturi, prašo
mos kreiptis į krašto valdybą — pri
siusime.

KLB KRAŠTO VALDYBA
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Nusivylimas propagandine kova
Nervinė įtampa dažniausiai 

baigiasi išsakymu to, kas jį sle
gia, erzina. Taip įvyko ir rusų- 
kiniečių nervinio išpuolio metu.

Propagandinis puolimas
Kovo ir vėlesnių įvykių su

krėsta Maskva panaudojo visas 
turimas priemones pulti Kinijai. 
Šimtai laikraščių kurstė neapy
kantą Kinijos vyriausybei. Radi
jo siųstuvai 82 kalbom piktai 
kalbėjo raštingiems ir beraš- 
čiams. Straipsniai, aprašymai, 
kalbos, eilėraščiai ir Šūkiai tar
navo tam pačiam tikslui. Rašy
tojas K. Semionovas paskelbė 
gabiai sukirptus įspūdžius prie 
Usurio. Rusų nervinis įsibėgėji
mas neišsivertė ir be lietuvio ra
šytojo Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus talkos.

Ryškiausias ir būdingiausias 
sovietų propagandinis puolimas 
štai kaip skamba:

“Pastaruoju metu Kinijoje 
vėl iškilo priešsovietinė banga. 
Miestų aikštėse, įmonėse, įstai
gose, kariuomenės daliniuose 
gyventojai nuteikiami prieš so
vietus, kurie esą grasino karu 
Kinijai. Kinijos spauda kursto 
neapykantą sovietams ir kitoms 
socialistinėms šalims, kurias 
maoistai vadina revizionistinė
mis ir net imperialistinėmis. Ki
niečiai sąmoningai didina įtam
pą įvairiuose pasienio ruožuose, 
organizuoja ginkluotų dalinių 
įsiveržimus į sovietų valdas. Vi
sos kiniečių panaudotos priemo
nės ugdo pavojingą įtampą.

Sovietai ryžtingai atmetė KL 
R vyriausybės teritorinius rei
kalavimus. Mes nesiekiame nė 
metro Kinijos žemės.

Kaip aiškinti KLR nusistaty
mą? Kinijos vadovai panaudoja 
nepaprastas priemones įtempti 
santykiams su sovietais, siekda
mi sumažinti kiniečių nepasiten
kinimą ryšium su “didžiojo šuo
lio” nesėkme ūkio srityje. Ypač 
uoliai stengiamasi skleisti šmei
žiančius prasimanymus prieš so
vietus Pekinge, esą jie atsisakę 
remti tautinio išsilaisvinimo ko
vą, sudarę sąmokslą su imperia
listais. Maoistai tikisi puolimais 
sustiprinti savo partiją, nu
kreipti nepatenkintųjų dėmesį 
kitur, išplėsti Pekingo įtaką pa

Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVĖNAS

kr. ■

Jau 1941 m. liepos pirmomis 
dienomis buvo visiems aišku, 
kad pražygiavę Lietuvą ir Lat
viją vokiečiai visai nesirūpina 
vietos gyventojų saugumu. Jie 
pražygiuoja ir palieka miškuose 
pasislėpusius visokius bolševikų 
karius bei ginkluotus vietos ko
munistus, kurie ėmė plėšikauti 
ir keršyti vietos gyventojams, 
jei šie tik buvo nepalankūs Sta
lino valdžiai bei dalyvavo sukili
me. Tokių neprašytų miškų gy
ventojų daug telkėsi'tarp Anta
zavės ir Aliukštos. Ypač daug jų 
telkėsi liepos viduryje, nes iŠ 
Lietuvos ir Kuršo visokie Mask
vos pašlemėkai, nepabėgę pro 
Rygą ar kitas vietas, naktimis 
slinko į Jaunjelgavą, per miškus 
padaugaviu i Daugpilį, kur pa
togiau persikelti per Daugavą ar 
nusikrapštyti į Gudiją.

Kankintojų būreliai
Taip prie Alūkštos Girioje, 

arba šile, tokių susirinko nema
ži būriai. Su Rokiškio, Dusetų ir 
Imbrado apylinkių rusais senti
kiais jie vis dažniau ėmė komu
nistiniu papročiu kankinti ir žu
dyti žmones. Tai buvo bausmė 
buvusių aizsargų šeimoms ir ki
tiems ištikimiems laisvai Latvi
jai, taip pat ir Alūkštos lietu
viams, kurie mažiausiai pritarė 
Maskvai ir jos pašlemėkams. Iš 
Latvijos ateidavo kankintojų 
būreliai ir į Imbrado bei Antaza
vės apylinkes. Taip liepos gale 
nuo Suvieko per siauriausią Či- 
čirio ežero dalį, netoli Kleveniš- 
kių arba Cibulynės, laiveliais 
persikėlė ir pašeimininkavo 
šinukštų ir Paliūniškių apylin
kėse, pailsėjo Didėjos skardžiu
je ir vėl grįžo per čičirį. Dar 
dažnesni tokie neprašyti pašle
mėkai lankydavosi Milgedžių, 
Vaidminių ir net Kumpuolių 
apylinkėse, vadovaujami vieti
nių, žinahčių ir žmonių pavar
des. Niekas 1941 m. liepos mėn. 
gale nebegalėjo ramiai miegoti 
naktį, nes nežinojo kada nepra
šyti svečiai užsuks ir plėšikaus. 
Jauni vyrai buvo labiausiai ne
saugūs, nes girdėjosi, kad vieno 
ar kito jau jieško, nori nubausti 
už 1941 m. birželio sukilimą.

Lietuvių partizanai
Aplamai, lietuviai partizanai 

buvo labai žmoniški. Jie suėmė 
eilę įtariamųjų ir komunistavu
sių, bet palaikė kelias dienas už
darę, patardė ir paleido namo 
apsimąstyti. Sukilėlių karo lau
ko teismai tenuteisė vieną kitą, 
paprastai skundusį ir dalyvavusį 
trėmimuose. Teisdavo juds tie
siogiai patys nenukentėję ir su
šaudydavo nakčia kur nors ato
kiau nuo gyvenamųjų vietų miš- 

saulio revoliuciniame sąjūdyje, 
vadinamame “trečiame pasauly
je” (ūkiškai atsilikusiose naujo
se valstybėse, G. G.) ir sukurti 
nepaprastą Kinijos galybę.

Pekingo vadai nepripažįsta so
cialistines sandraugos, Varšuvos 
sutarties, savitarpio ūkinės pa
ramos ir siekia jas išardyti. Jie 
tikėjosi, kad Čekoslovakijoje 
laimės socializmui priešingos jė
gos. Ir šiandieną jie siekia su
kelti nesantaiką tarp sovietų ir 
Čekoslovakijos. Pekingas jau 
nustojo pulti Šiaurės Atlanto, 
Sąjungą ir kitas imperialistines 
organizacijas”.

Kaltino spaudą
Dienraštis “Ženmin Žibao” ne

numatė galimybės taikiomis 
priemonėmis išspręsti svarbiau
sius tarptautinius klausimus: 
įgyvendinti visuotinį saugumą, 
nusiginkluoti, išnarpliotti Viet
namo ir Artimųjų Rytų klausi
mus. Maoistai net nenori girdėti 
apie tarptautinės įtampos maži
nimą. Jie kursto tarptautinę 
įtampą ir siūlo visus klausimus 
spręsti ginklu. Maotsetungas 
neseniai kėlė mintį, kad karas 
esąs neišvengiamas. “Szefan Ži- 
bao” rašė: “Antrasis pasaulinis 
karas prasidėjo praėjus 22 me
tams nuo pirmojo pabaigos. 
Nuo antrojo pasaulinio karo jau 
praslinko 24 metai. Mes jau už- 
uodžiam ore parako kvapą”. Ma
oistai ėmėsi priemonių visą gy
venimą įsprausti į karinius rė
mus ir sustiprinti karinę paruo
šą. Kinijos vadovai ragina gy
ventojus ruoštis karui, o dien
raštis “Guanmins Žibao” pride
da: “Ruoškimės įprastiniam ir 
atominiam karui prieš sovie
tus”.

Kiniečiai neatsiliko
Kiniečiai buvo žymiai veikles

ni. Grasinančių šūkių, kuriuos 
skelbė Hsinsua — žinioms per
teikti įstaiga, klausėsi milijonai 
kiniečių. Taip pat milijonai da
lyvavo masiniuose mitinguose. 
Vienas būdingų šūkių: “Jei rusai 
dar kartą mus užpuls, nušluosi- 
me juos nuo žemės paviršiaus!” 
Tokie ir panašūs grasinimai 
sklido per spaudą ir radijo siųs
tuvus (41 svetima kalba).

Abu kraštai naudojo tą pačią 

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
kelyje. Panašiai lietuviai (abu 
leitenantai) elgėsi padėdami lat
vių partizanams Alūkštos pieti
nėje dalyje, nes latviams parti
zanams šiose apylinkėse pra-< 
džioje kaip tik trūko vadovybės. 
Taip lietuviai ir padėjo iki lie
pos vidurio tvarkytis Kekliškio 
ir Bukeliškio apylinkėse, kol su
laukė atvykusių latvių karinin-

Latvių partizanai
Liepos mėnesį prasidėję bol

ševikų plėšikavimai ir žudymai 
latvius išvedė iš kantrybės, to
dėl jie ne tik sugautuosius, bet 
ir šiaip rausvuosius iškorę ir iš
šaudė. Jie sugautas ‘sarkanas 
blaktis’ (raudonąsias blakes) ar
ba ‘krievu urkis’ (rusų agitato
rius) naikino be pasigailėji
mo. Merginas ir moteris papras
tai sušaudydavo, bet vyrams 
liepdavo patiems pasikarti, nes 
laikė nevertais riė kulkos. O kai 
sugavo 18 vyrų ir rado žudytinų 
latvių sąrašus kalniškių, Susek- 
lių, Blakančių ir iš kitų apylin
kių, tepaliko vieną 14 — 15 m. 
vyruką iš Mintaujos, o visus ki
tus pakorė prie Jaunas Grinval- 
dės miške ir palaidojo prie 
Alūkštės upės pelkėje. Bausmę 
įvykdė gana neįprastai: politru- 
kui žydui pavedė perskaityti at
rinktųjų nužudyti sąrašus ir pa
sakyti ‘ūrką’ (agitacinę kalbą), 
užbaigti Stalinui ura. Urka tu
rėjo būti sakoma tik rusiškai, 
nes kita kalba neužsipelnanti 
tokios “garbės”. Paskui politru- 
kas turėjo prisegti raudonus “or
dinus”, t. y. skepetaites tiems, 
kurie buvo išpjovę ar išplėšę lat
viams liežuvius; pats sau turėjo 
prisisegti kelias, nes tiems žudy
mams vadovavo. Paskui jis iško
rę visus savo draugus ir pats pa
sikorė, kai paaiškėjo, kad jam 
gyvybė nebus dovanota. Apla
mai, slapti žmonių teismai tikrai 
buvo negailestingi, nes bausda
vo sugautuosius dažnai nužudy
tųjų ir išplėštųjų giminės, arti
mieji. Dažnai nubausdavo taip, 
kad nė kaimynai nežinodavo, 
nes korimai būdavo tylūs. Tain 
per kokius du mėnesius Alūkš
tos apylinkėse slaptai baudžiant, 
pagaliau grįžo ramybė.

Naujų ryšių bejieškant
Visi jautėme, kad antazaviš- 

kiams ir imbradiškiams reikia 
drauge veikti su alūkštiškiais, 
nes mūsų saugumu niekas nesi
rūpina. Buvusi bolševikų laikais 
neįprastai saugoma siena su
griuvo, beveik išnyko, nes dar 
mažiau jos buvo paisoma kaip 
nepriklausomybės metais. Jau 
tada jaunimas nežinojo, kur ta 
dviejų valstybių siena, nes pas 

taktiką pulti vidaus ir užsienio 
politikai, kaltinti tarptautinio 
komunistinio sąjūdžio išdavimu, 
komunistinės santvarkos iškrei
pimu ir pan.

Pekingas prikaišiojo sovie
tams kapitalistinės santvarkos 
apraiškų įsigalėjimą, žemės 
ūkio sunykimą, klaidingą jauni
mo auklėjimą, privilegijas švie
time, religijos sustiprėjimą ir 
prievartinės sistemos įvedimą 
visame krašte.

Užsienio politikos puolimas 
buvo dar aštresnis. Kiniečiai 
skelbė, kad sovietų vadai esą iš
sigimėliai ir išdavikai, bendrau
ja su amerikiečiais imperialis
tais, Federacinės Vokietijos ka
pitalistais, apgaudinėja Vietna
mo liaudies respubliką greitu 
karo laimėjimu. Sovietai esą 
j ieško kolonijų Afrikoje ir Pie
tų Amerikoje. Sibiro žaliavas 
perleido japonams, talkinan
tiems kovoje prieš Kiniją. Jie, 
girdi, sutarė su amerikiečiais 
branduolinių ginklų srityje ir tę
sia carų imperalistinę politiką. 
Brežnevas ir Kosyginas pamėg
džioja carus, įgyvendina naująjį 
kapitalizmą.

Kinijos propagandistai kar
tais prašaudavo. Rusų propa
ganda buvo žymiai taiklesnė. 
Pastarieji skelbė, kad kiniečiai 
nesugeba ūkininkauti, jaunimo 
mokslinimas esąs sugriautas, o 
šviesuomenė pažeminta. Užsie
nio politikoj kiniečiai esą dvi
veidiški. Mao esąs garbėtroška, 
tinginys, neišmanėlis, despotas 
ir Intrigų mėgėjas.

Abipusis nusivylimas
Abiejų kraštų propaganda 

vargu ar pasiekė tikslą. Abi ša
lys turėjo nusivilti propagandi
niu mūšiu. Kiniečiai ne dėl jų 
neįtikinančios pripagandos, bet 
dėl menkos užsienio politikos 
įtakos tesulaukė 14 valstybių 
pritarimo. Sovietai daugiau 
valstybių apjungė, bet nedauge
lis pritarė jų užsienio politi
kai ir ginčui su Kinija. Abu 
kraštai, bevesdami nervų karą, 
liko vieniši. Abiem ėmė kelti 
susirūpinimą vakariečių džiūga
vimas jų sukelta įtampa ir lau
kimu karo, kuris nusilpnintų di
džiąsias komunistines valstybes.

merginas ir j jaunimo pasilinks
minimus mes ir latviai jos vi
sai nežiūrėjome — ėjome die
nomis ir naktimis per tą ‘sieną’ 
ir juokėmės, pamojuodami pa
stebėtiems sienų sargams. Ant
ra, mano pusseserė Klemutė su 
latvaite Žentą ir Lote atvažiuo
davo kas savaitę dviračiais. Ir 
jos “nežinojo” kur ta siena, nors 
gyveno 17 km nuo tos sienos. 
Taip mūsų “žvirbulis, strazdinia 
ir lapsa” lankydavosi pas mus 
per visas atostogas. “Žvirblytei” 
rūpėjo senutė; ją siuntinėdavo 
silpnokos sveikatos motina. 
“Strazdytei” (Lotei) rūpėjo iš
nykti nuo pamotės, o “Lapsą” 
(Žentą) kažkodėl traukė Antaza
vės kalvotos apylinkės ir vaiz
dai. Antra, jai dažnai parūpda
vo Marimontas, kur jos senelis 
(netikras) Zvainieks nuomojo se
niau malūną ir, matyti, motina 
jai dar mažytei įkvėpė tam tikro 
šioms apylinkėms ilgesio. Taip 
“Lapsa” važiuodavo praleisti. 
saulėlydžių į Bradesių kalvas, 
kokių ji nei savo tėviškėje, nei 
kitur'nebuvo mačiusi. Ir kai jos 
1938 m. vasarą dviračiais apva
žiavo beveik visą Lietuvą, juo
kingai įkliuvo prie Vištyčio: ban
dė įvažiuoti į Seinų sritį. Jos pa
sakodavo apie gražiausius saulė
lydžius Vištyčio, Anykščių, Mer
kinės apylinkėse. Tada jos ne
turėjo jokių leidimų, todėl, su
laikytos prie administracijos li
nijos, paprašė paskambinti An
tazavės policijai arba vienai sie
nos baro vietovei, paaiškinda- 
mos, kad ten jas geriausiai visi 
žino kaip du paukštelius ir lapu
tę. Juokdamiesi mūsų sienos 
sargai prie Vištyčio jas paleido, 
nes ką gi darysi su trimis iš Lat
vijos gimnazistėmis, kurios ma
no, jog Latvija ir Lietuva turė
tų būti viena valstybė. Grįžusios 
pas mus linksmai pasakodavo, 
kad jos tikrai priklausančios 
Lietuvių-Latvių Vienybės Drau
gijai. Abi latvaitės tada sakyda
vo, kad jos norinčios ištekėti už 
lietuvių evangelikų, o iš bėdos 
— ir už leišių, t. y.'katalikų. Ta
da jos žavėjosi ateitininku 
moksleivių “Gamtos Draugo” 
ekskursija, pavasarininkų kong
resu Kaune, žodžiu, jau tuo me
tu alūkštiškių jaunimo tarpe ga
lima pastebėti ir pirmi latvių ir 
lietuvių susigyvenimo pradai ir 
nepaisymas vokiečių pastorių 
šimtmečiais skelbtos neapykan
tos. z (Bus daugiau)

AR JAU SUMOKĖJOTE “TĖ
VIŠKES ŽIBURIŲ” PRENUME

RATĄ UŽ 1970 METUS?

<1. C i p a r i u i
mirus, jo dukrai STASEI GAIDAUSKIENEI, sū
nums J. CIPARIUI, P. CIPARIUI ir jų šeimoms,, 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžių užuo
jauta —

Kazys ir Regina Butkevičiai 
Stasė ir Vincas Zadurskiai 
Arūnas ir Danutė Stasiai

C i p a r i u i,
mylimam Tėveliui, mirus, dukrų ponių STAS| GAI-

DAUSKIENĘ su šeima ir sūnus su šeimomis giliai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

A. S. Steigvilai

ĮSPŪDINGA ŽVAKIŲ EISENA
Kalifornijos lietuviai studentai surengė nakties demonstraciją 

• Puikus Los Angeles arkivyskupo laiškas
ALGIRDAS GUSTAITIS

Simokaičių gynimui sudary
tas Los Angeles lietuvių komite
tas buvo numatęs tik vieną de
monstraciją: pirmadienį, sausio 
25 d., 3 v. p. p., prie “Los Ange
les Times" rūmų, dalyvaujant 
tik moterim ir vaikam. Manyta, 
kad tuo bus labiau atkreiptas 
dėmesys į nežmonišką rusų 
sprendimą, sunkaus kalėjimo 
bausme nuteisiant nėščią Graži
ną Simokaitienę.

Sausio 21 d. vakare, vykstant 
spaudos komisijos posėdžiui, at
vykęs Uogintas Kubilius prane
šė, kad jaunieji studentai orga
nizuoja eiseną su žvakėmis prie 
muzikos centrinių rūmų, esančių - 
Los Angeles miesto centre, ap
link didžiuli iš Lietuvos kilusio 
skulptoriaus J. Lipchitzo kūrinį. 
Nustebta jaunimo entuziazmu ir 
vienbalsiai pritarta jaunųjų pa
stangoms (spaudos komisijos 
daugumą irgi sudarė jaunimas). 
Iki po vidurnakčio buvo rašomi 
benuraraščiai, atsišaukimai ame
rikiečių ir kitai užsieniečių 
spaudai. Vienas jų taip skamba:
KODĖL RUSAI ŽUDO LIETUVIUS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJ?
Nenudžiūvus spaudos dažams apie 

Simą Kudirką, kurio tragišką istori
ją visi žinome, AP ir kitos užsienio 
spaudos agentūros iš Maskvos pra
nešė, kad rusai okupuoto] Lietuvoj 
mirties bausme nuteisė lietuvį Vy
tautą Simokaitį, bandžiusį su žmona 
Gražina pasiekti Švediją.

Kodėl mirties bausme? Ar todėl, 
kad rusai yra okupavę Lietuvą ir te
nai gali bausti ir žudyti pavergtuo
sius kada tik nori? Ar todėl, kad 
Simokaitis nori gyventi laisvame pa
saulyje? Ar todėl, kad jo žmona no
ri jų būsimą kūdikį gimdyti ir au
ginti laisvame pasaulyje, kur galima 
pasirinkti religiją, mokyklą, darbą, 
kur galima skaityti įvairių nuomo
nių spaudą, kur yra teisingumu pa
remta teismų sistema? Ar todėl, kad 
norėjo pranešti laisvam pasauliui, 
koksai yra gyvenimas komunistų Ru
sijoj po Stalino mirties, kai iš ten 
nuolat kalba apie pasaulio taiką, 
laisvę ir žmonių lygybę? Ar todėl, 
kad norėjo grynais faktais palygin
ti gyvenimą po viena ir kita siste
ma? Ar todėl, kad lietuviai nenori 
būti pavergti?

Jų tėvynę Lietuvą okupavo rusai. 
Tegu rusai grįžta iš kur atėję, ir 
nebus tokių bėgimų, nebus krauju 
persunkto melo, upėmis tekančio 
pro geležinę uždangą, pro cementi
nę Berlyno sieną, pro mirties spąs
tais bei raketomis nusiaubtą Pietų 
Vietnamą,

Tegu komunizmą garbinantieji vyks
ta pas rusus komunistus ir tenai 
pasilieka. Neseniai Įvykęs Leningra
de žydų teismas pasauliui plačiau 
pravėrė akis apie religinę, tautinę 
priespaudą Sovietų Sąjungoj. Tie žy
dai tenorėjo išvykti Į jų laisvą Izra
elį. Simokaitis su žmona tesiekė lais
vės, kuri jiems uždrausta jų teisėto
je Lietuvoje.

Mūsų draugai amerikiečiai, vyrai, 
moterys ir vaikai: meldžiame jus, 
prašykite, kad rusai nežudytų ne
kaltų lietuvių okupuotoj Lietuvoj, 
kad iš jos pasitrauktų į savo žemes.

Eisena su žvakėmis
Sausio 22 d., 9.30 v.v., aplink 

įspūdingą, dideliu vandens ba
seinu apvestą Lipchitzo kūrinį 
Los Angeles centre, užsidegę 
žvakes pradėjo vaikščioti apie 
200 lietuvių, daugiausia jauni
mas, nors daug buvo ir vyres
niųjų. Viskam vadovavo jaunuo
lis Rimantas Žukas, globojamas 
Uoginto Kubiliaus. Studentai 
buvo nupirkę šimtus žvakių. 
Šviesoms atsimušant į vandeni, 
aplink susiglaudus porai šimtų 
veidų, susidarė nepamirštamas 
vaizdas. Amerikiečiai ir lietu
viai padarė nuotraukų.

Buvo radijo stoties KABC re
porteris, “Herald-Examiner” re
porteris, gal ir kt. Su jais kal
bėjosi Žukas ir Kubilius. Sausio 
23 d. “Herald-Examiner” įsidė
jo net per penkias skiltis įspū

dingą jų fotografo nuotrauką, 
demonstrantų miniai sulinkus 
prie degančių žvakių apie di
džiulį baseiną, apvestą marmu
ro sienele.

Vaikščiota apie dvi valandas. 
Iš muzikos centro rūmų pasipy
lė koncerto klausiusi tūkstanti
nė publika. Jaunimas jiems aiš
kino eisenos prasmę. Su širdgė
la, palankumu klausėsi žmonės, 
mielai rašėsi peticijas, dažnai 
pasidėję vienas kitam ant pečių. 
Peticijos (apie 300, kiekvienoje 
po 18 parašų), bematant buvo 
užpildytos.

Beldžiame j “Los Angeles 
Times” duris

Didžiausias Kalifornijos dien
raštis, sekmadieniais turintis 
virš milijono tiražą, yra nepa
lankus lietuviškiems reikalams. 
Taip, jie parašo vedamųjų, įde
da mums palankių karikatūrų, 
bet daro tai ne lietuvius ginda
mi, o kritikuodami JAV vyriau
sybę ar liesdami europinę politi
ką. Krūvas jiems parašomų lie
tuviškais reikalais laiškų meta į 
krepšį, bet paskelbia mums ne
palankių laiškų. Gautus priešin
gus laiškus irgi meta krepšin. 
Pikta, bet turtuoliai tuo būdu 
patys ruošia sau virvę.

Uogintas Kubilius su Riman
tu Žuku iš anksto buvo susi
skambinę su “Los Angeles Ti
mes” redakcija ir susitarę, kad 
jie eisenos su žvakėmis lauks 
apie 11.20 v.v. Kaip tik tuo lai
ku žvakių eisena, nusitęsusi per 
du bloku, priėjo prie milžiniškų 
redakcijos rūmų. Jų pagrindi
nės varinės durys buvo užrakin
tos. Eisenos vadovas Žukas per
skaitė peticiją ir įspraudė pro 
duris. Visi nuėjome prie šaluti
nių durų, kur vadovai išsišaukė 
vieną redaktorių, reporterį, 
jiem perskaitė ir įteikė petici
ją, žodžiu pareiškė eisenos 
tikslą.

Eisenoje muzikos centre ir 
čia prie “LA Times”, buvo ne
šami du dideli anglų k. plaka
tai: “SSSR yra tautų kalėjimas. 
Leiskite mūsų žmonėms iš
vykti” Iš dalyvių girdėjosi šū
kiai: “Mes laimėsime” (We shall 
overcome), “Laisvės Lietuvai!” 
ir pan.

Arkivyskupo pareiškimas
Komiteto nariai Uog. Kubi

lius ir kuri. R. Kasponis lankėsi 
pas Los Angeles arkivyskupą 
Timothy Manning, kuris jiems 
atvykus jau buvo parašęs ir pa
sirašęs pareiškimą spaudai. Tą 
pačią sausio 22 d. arkivyskupo 
pareiškimas buvo padaugintas, 
išsiuntinėtas pagrindinei ameri
kiečių spaudai, radijui, televizi
jai. Per vieną didelę radijo sto
tį girdėjau jo dalį paskaitė. Ten 
pasakyta, kad lietuvių kalba yra 
seniausia Europoje, kad Lietu
vos istorija žinoma nuo XIII a. 
Arkivyskupas pareiškimą pradė
jo taip:

Two recent incidents renew in our 
hearts our sorrow and tears for a 
valiant nation. These incidents in
volve the forced abduction of a. 
Lithuanian seaman from protection 
of our Coast Guard, with whom he 
had sought asylum, and the cruel 
and unhuman sentences passed by 
the Soviet Union upon a young Li
thuanian and his wife who dared to 
strive for freedom.

These incidents point up in dark 
colors one of the great tragedies 
of our times, namely, the enslave
ment and repression of a pround na
tion who had lived peacefully on the 
shores of the Baltic from time im
memorial. Their history as a nation 
goes back to the thirteenth century; 
their language is the oldest in Eu
rope today. Their modern indepen
dence was won in 1918.

Arkivyskupo pareiškimai iš
siuntinėti ir pagrindinei lietu
vių spaudai.
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Vroclave, buvusiame vokiečiųmieste Bres-Dabartinės Lenkijos
- Įau, įsisteigusio dainų ir šokių sambūrio "Vilnelė" nariai — Žu

kauskų šeima ' ,

Demonstracija dienraščio patalpose.
Rašo ALGIRDAS BUDRECKIS iš Niujorko

Dabartines Lenkijos lietuviai

Paskutiniu metu sėdėjimas 
(sit-in) tapo protesto priemo
ne. Radikalūs studentai bei juo
džių militantai ypač išgarsėjo 
naudodami sėdėjimo taktiką 
universitetuose ir miestų rotu
šėse. Sėdėjimas primena vadi
namą itališką streiką. Atseit, 
protestuotojai užima viešą patal
pą aroa kontorą tol, kol “val
džia” nusileidžia.

Toks sėdėjimas kaip Lietuvos 
klausimo kėlimo priemonė nėra 
įprasta. Esą toks metodas “ne
mandagus” ir “nekultūringas”.

Tylos uždanga
Kaip bebūtų, protesto sėdėji

mas buvo sėkmingai panaudotas 
prieš amerikiečių spaudos “ty
los uždangą” Pabaltijo klausi
mu. Visiems lietuviams gerai ži
nomas politiškai įtakingo dien
raščio “New York Times” nusi
statymas ignoruoti baltiečius ir 
nespausdinti straipsnių, nei laiš
kų apie Lietuvą. Atrodo, ’“jog 
“New York Times” manė, kad 
Bražinskai yra žydų kilmės, tad 
ir buvo teigiamų aprašymų apie 
jų išbėgimą iš Sovietų Sąjungos. 
Vėliau, kai paaiškėjo, kad Bra
žinskai lietuviai, “New York Ti
mes” entuziazmas atslūgo, šis 
laikraštis net panaudojo TASSo 
šmeižiančius pranešimus. Mūsų 
veiksnių bei veikėjų memoran
dumai ir laiškai buvo redaktorių 
ignoruojami.

40 jaunuolių
. Jaunieji baltiečių aktyvistai, 

susibūrę BATUNe* (Baltic Ap
peal to the United Nations), už- 

. simojo priversti “New York Ti
mes” pasiaiškinti, kodėl vykdo
mas “tylos sąmokslas” prieš es
tus, latvius ir lietuvius. Kilo 
mintis suorganizuoti demonstra
ciją. Šios idėjos pradininkai bu
vo jauni estų veikėjai. Mintis 
buvo tokia: liberalus “New 
York Times” dažnai pritaria ra
dikalu bei liberalų studentų 
protestams prieš “establišmen- 
tą”. bent jų protestus plačiai ap
rašo. “New York Times” yra li
beralų “establišmento” organas. 
Tad kodėl nepanaudoti jų pačių 
ginklo prieš juos?

1970 m. spalio 24 d. 12 vai. 20 
min. maždaug 40 baltiečiių jau
nuolių susirinko “New York Ti
mes” pastato prieangyje. Jie už
blokavo tris lėtinus tain efek
tingai, kad niekas negalėjo nei 
įeiti, nei išeiti. Visi sėdėjo ant 
grindų su plakatais, kurių šū
kiai buvo nukreipti prieš “New 
York Times” redakcija: “Ar Pa
baltijo surusinimas nėra tinka
mos žinios?” “Ar Times prisiri
šęs prie administracijos skver
no?” “Times politika yra spau
dos laisvės farsas” ir pan.

Ko norite?
Kiti BATUNo demonstrantai 

lauke dalino lapelius praei
viams. Lapeliai dėstė, kodėl 
vyksta protestas prieš “New 
York Times”. Stebėtojų minia 
didėjo. Prieš pat demonstraciją 
BATUNo žmonės pranešė “Dai
ly News”, “Associated Press (A 
P)” ir televizijos kanalų (NBC, 
ABC, WINS) redaktoriams, kad 
vyksta protesto demonstracija 
prieš “New York Times”. Ne
trukus atvyko policija ir kitų 
la’kraščių reporteriai. Net 
"New York Times” redakto
riaus atstovai nusileido liftu į 
prieangį paklausti demonstran
tų, ko jie nori. Demonstrantai 
pareiškė, kad jie išsiskirstys tik 

- po n* įkalbėjimo su redaktoriu
mi Clifton Daniel. “NYT” teisi
nis patarėjas James Goodale de
monstrantų atstovams pranešė, 
kad tą dieną įstaigoje nėra Da
niel, bet, kad jis, t.y. Goodale, 
sutinkąs gauti demonstrantu ats
tovams pasimatymą su Daniel 
trečiadienį. Gavęs laikraščio ats
tovo pažadą, jaunimo būrys 
tvarkingai išsiskirstė.

Trečiadienį, spalio 28, BATU
No delegacija ansilankė pas 
Clifton Daniel. Delegaciją suda
rė Nastutė Umbrazaitė, dr. Hei
no Ainso, estas BATUNo pirm., 
Andres Juriado, estas, ir Ints 
Rupners, latvis. Juos priėmė C.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
M. K. Čiurlionio pianinas

LVKD Varšuvos skyriui vado
vauja: pirm. dr. M. Kmita, vice- 
pirm. J. Vaina, ižd. A. Lukošius, 
sekr. E. Pikutytė, valdybos na
riai A. Matukevičius, S. Krauž- 
lys ir L. Jonuška. Skyriaus val- 

’ dybos iniciatyva Lodzėje buvo 
surastas ir nupirktas pianinas, 
kuriuo kadaise skambindavo M. 
K. Čiurlionis. Jį planuoja pado
vanoti M. K. Čiurlionio galerijai 
Kaune. Skyriaus klubo patalpo
se buvo surengtas Užgavėnių 
blynų vakaras, dalyvius supažin
dinęs su lietuviškais Užgavėnių 
papročiais, čia taipgi veikia 
nuolatiniai lietuvių kalbos kur
sai, kuriuos lanko tėvų kalbos 
neišmokęs ar ją užmiršęs jauni
mas. Ksavero Vanagėlio gimimo 
sukakties minėjime paskaitą 
skaitė A. Lukošius, poeto eilė
raščius deklamavo Gintautas 
Radzevičius. Poetą Juozą Kėkš
tą ligoninėje aplankė LVKD 
Varšuyos skyriaus valdybos de
legacija su Varšuvoje viešėju
siu dramaturgu Kaziu Saja ir jo 
žmona. Skyriaus klube buvo su
rengtas J. Kėkšto poezijos va
karas, kuriame paskaitą apie šio 
poeto kūrybą ir gyvenimą skai
tė A. Lukošius, eilėraščius — J. 
Vaina. Nemažas dėmesys yra 
skiriamas Lietuvos istorijos pa
skaitų ciklui. Klubo patalpose 
taip pat rengiamos vakaronės, 
šachmatų ir šaškių turnyrai, šo
kių vakarai su lietuviškomis dai
nomis.-

Mokytojai ir mokyklos
1968 m. vasarą Vilniuje su

rengtus lietuvių kalbos ir litera
tūros kursus lankė Seinų apskri
ties penkiolikos lietuvių kalbos 
mokytojų grupė, vadovaujama 
Seinų kultūros skyriaus vedėjo 
Juozo Leončiko. Kursų progra
moje buvo Lietuvos ūkio, moks
lo ir kultūros dabartiniai laimė
jimai, švietimo sistemos raida, 
lietuvių kalbos klausimai, lietu
vių literatūra, aktualiausi lietu
vių kalbos ir literatūros dėsty
mo metodikos klausimai, lietu
vių dailės bruožai, liaudies me
nas, lietuvių muzikos apžvalga 
ir Lietuvos * istorijos bruožai. 
Laisvalaikiu mokytojams buvo 
sudaryta proga lankytis Vil
niaus mokyklose, gamyklose, 
Trakų pilyje, M. K. Čiurlionio 
namelyje - muzėjuje Druskinin
kuose.

“Aušra” 1969 m. balandžio 
mėn. išėjusiame 14 nr. paskelbė 
S. Mauersbergo rašinio “Lietu
viškos mokyklos” fragmentą, 
perspaustą iš “Žycie Literac- 
kie” nr. 867. Lenko autoriaus 
duomenimis, 1952-53 mokslo 
metais Lenkijoje buvo keturios 
lietuviškos mokyklos su daugiau 
kaip 160 mokinių, o 362 moki
niai lietuvių kalbos mokėsi pen
kiolikoje lenkiškų mokyklų. 
1966-67 mokslo metais jau vei
kė 9 lietuviškos mokyklos, turė
jusios 513 mokinių. Lenkų mo
kyklose lietuvių kalbos mokėsi 
252 mokiniai. Punsko vidurinė 
mokykla turi lygiagrečias kla
ses su dėstomąja lietuvių ir len
kų kalba. Tada jos lietuviškose 
klasėse mokėsi 103 mokiniai. 
Buvo netgi bandoma organizuo
ti neakivaizdines lietuvių filolo
gijos studijas, bet sumanymo 
neleido įgyvendinti permažas 
susidomėjusių asmenų skaičius.

Lenkas S. Mauersberg į lietu
viškąsias mokyklas žiūri skeptiš
kai: “Stabilizacija ir išsiplėti
mas lietuviškų mokyklų atskiria 
jas nuo kitų tautų mokyklų. Ne
abejojamai didelę reikšmę* turi 
faktas, kad dauguma mokyklų 
sukoncentruota apylinkėse, esan
čiose šiaurinėj pusėj Seinų ap
skrities. Teritorinis susikoncent
ravimas lietuvių mokyklų pade
da tikrai izoliacijai, kuri taip 
pat turi neigiamą reikšmę lietu
viškai jaunuomenei — lieka ji 
dažnai su tokiu išsilavinimu, ko
kį gauna artimiausiame tarpe, o 
jeigu ir nori tęsti savo mokslą 
aukštesniosiose mokyklose, tai 
turi daug vargo padėti, nes ne
pakankamai moka naudotis lite
ratūrine lenku kalba”, fe

Seinų šachmatininkai
Eilę metų Seinų apskrities 

lietuviai šachmatininkai svajojo 
patekti į Lenkijos “Auksinio 
bokšto” baigminius susitikimus, 
kuriuose dalyvauja stipriausios 
Lenkijos vaivadijų rinktinės. 
Lietuvių svajonė buvo įgyven
dinta 1969 m. kovo 16 d., kai 
Seinuose įvykusiame šachmati
ninkų susitikime net trys LVKD 
nariai lietuviai išsikovojo teisę 
žaisti Seinų rinktinėje: Juozas 
Kubilis, Jonas Karčiauskas ir 
Vytas Uzdila. Ketvirtąja rinkti
nės nare tapo lenkė Majevska. 
Seinų šachmatininkų komanda, 
Augustave įveikusi* 1968 m. 
“Auksinio bokšto” turnyrą lai
mėjusią Elko “Prim” komandą 
2,5:1,5, pateko į baigmines žai
dynes. Jos buvo surengtos ba
landžio 16—19 d. d. Zgoželce, 
prie Nisos upės krantų. Seinų 
komanda savo kapitonu "Auksi
nio bokšto” baigminiam turny
rui išsirinko Juozą Kubilį. J. 
Karčiauskas "Aušroje” rašo: “Iš 
viso dalyvavo 18 komandų. Iš 

Daniel, vyr. redaktorius Harry 
Schwartz ir miesto žinių redak
cijos reporterė panelė Blau.

Redakcijos kambaryje
Šis pasikalbėjimas, tiksliau 

tariant, džentelmeniška konfron
tacija buvo reikšminga Pabalti
jo įmormacijų skleidimui.

Baltiečių delegacija pradėjo 
diskusijas, pateikdama klausi
mą: ar “NYT” redaktoriai vyk
do Pabaltijo valstybių ignoravi
mo politiką ar tas ignoravimas 
eina iš žurnalistinio apsileidimo. 
Redaktorius Daniel kategoriškai 
atsakė, kad “NYT” niekuomet 
neturėjo ir neturi išankstinio 
nusistatymo žinių iš Pabaltijo 
atveju. Jis pabrėžė, kad visos ži
nios lauktinos. Vyriausias re
daktorius Schwartz pridūrė, kad 
“NYT” vedamųjų sekcija visuo
met teigiamai atsiliepdavo apie 
Pabaltijo valstybes. Delegacija 
atvirai paneigė abiejų redakto
rių teigimus. Ponas Daniel ban
dė* išsisukti, aiškindamas, kad 
laikraštis nespausdina žinių 
apie baltiečių demonstracijas 
todėl, kad didmiesčio įvykių 
kasdieninė plėtra verste verčia 
nesidomėti baltieČiais. Jis teisi
nosi, jog nepakanka reporterių 
ir nėra vietos laikraštyje. Dele
gacija pabrėžė faktą, kad BA
TUNo demonstracija* prie Jung
tinių Tautų spalio 18 d. nebuvo 
izoliuotas įvykis, kad visos estų, 
latvių ir lietuvių viešos mani

festacijos nerado* jokio atgarsio 
“NYT” skiltyse. C. Daniel prasi
tarė, kad jis apie šia problemą 
pakalbės su savo štabu.

Redaktoriai teisinosi
Dėl įvykių Pabaltijo valstybė

se Daniel pasisakė, kad kores
pondentai ten turį daug kliūčių 
nugalėti, kol gauna iš sovietų 
valdžios leidimą keliauti Pabal
tų in. Taipogi esą sunku rasti 
tinkamus žinių šaltinius tuose 
kraštuose. Schwartz pridūrė, 
kad šiuo metu Pabaltijo valsty
bės yra ramios ir nėra ko apie 
jas rašyti. Delegacija paneigė ši
tą pažiūrą, primindama, kad 
1942 — 1952 m. laikotarpy 
“NYT” mažai arba nieko iš Viso 
nerašė apie partizanų rezistenci
ją Lietuvoj. Daniel ir Schwartz 
pareiškė, kad “NYT” buvo 
pasiekę gandai apie ginkluotą 
pasipriešinimą, bet esą nebuvo 
kaip patvirtinti faktus.

Po to baltiečių atstovai patarė 
redaktoriams, kad susižinojimas 
su Pabaltijo valstybėm pagerė
tų, jei “NYT” paskirtų kores
pondentą tam reikalui Helsin
kyje. Taip pat jie pasiūlė, kad 
“NYT” leistų baltiečių grupėms 
pasisakyti laiškų puslapyje.

C. Daniel pasiūlė, esą “NYT” 
galėtų pateirauti dėl korespon
dentų leidimo vykti į Pabaltijį. 
Jis taip pat prižadėjo ištirti, 
kodėl nėra žinių apie baltiečių 
veiklą Amerikoje. Jis patarė de- 
to * ’ i ateityje rašvti laiškus 
redaktoriams, ir tie laiškai 
atitinkamom progom bus spaus
dinami. C. Daniel pareiškė, kad 
“NYT” skeptiškai žiūri į me
džiagą, kurią paruošia propa
gandinės organizacijos ar gru
pės. nes tokia medžiaga galinti 
būti šališka.

Tepalas ratui
Po valandos BATUNo delega

cija atsisveikino su “NYT” re
daktoriais. šis įvykis parodė, 
kad girgždančiam ratui reikia 
tepalo. Reiškia, jei kuri infor
macijos įstaiga mus ignoruoja, 
galime ją priversti skaitytis pro
testo demonstracija.

BATUNo veikėjai padarė tam 
tikras išvadas. Juos stebino Clif
ton Daniel atvirumas ir Pabalti
jo bei sovietų reikalų žinojimas. 
Harry Schwartz padarė 
įspūdį savo nuoširdumu, tačiau 
susidarė įspūdis, kad redaktoriai 
ir toliau vengs Pabaltijo proble
mų. Visdėlto pastaruoju metu 
“NYT” daug rašė apie Simą Ku
dirką, jo korespondentas lankė
si Sovietų okupuotoj Latvijoj ir 
Lietuvoj, pranešė apie Simokai- 
čių bylą, informavo apie Bra
žinskus ir 1.1. Taigi demonstra
cija nebuvo veltui.

septynių susitikimų 4 pralošė- 
me, du laimėjome ir vieną sužai- 
dėme lygiomis. Keturios ko
mandos surinko po 11,5 taško. 
Pagal Bergerio lentelę mums te
ko šešiolikta vieta. Komandai 
taškus iškovojo: Kubilis — 3,5; 
Karčiauskas — 3; Uzdila — 2 ir 
Anna Bok — 3. Tolimieji Sei
nai, negirdėti to krašto šachma
tininkai pirmą kartą iškopė į vi
sos Lenkijos turnyro finalą...” 

1970 m. Seinų šachmatininkų 
rinktinė — H. Bartošekas, J. 
Karčiauskas ir Teresė Majevska 
iškrito vaivadijos turnyre, išsi
kovojusi tik III vietą. Atsigrieb
ti planuojama šiemet. Pasak J. 
Karčiausko, perilgai pirmą vie
tą “Auksiniame bokšte” užima 
Elko “Prim” komanda.

“Aušra” ir “Aušrelė”
Taip atrodo Lenkijos lietuvių 

gyvenimas gerokai senstelėju
siuose neperiodinės “Aušros” 
puslapiuose. Jos paskutiniame 
16 nr. yra įdėta nuotrauka Ka
nados lietuvio Vytauto Pečiulio 
iš Tillsonburgo, Ontario, kuris 
pristatomas kaip nuolatinis

Ožkinių kaimo (Suvalkų trikampyje) taut, šokių grupė prieš 10 m.

SPORTININKAI IR BENDRUOMENĖ
Sporto ir visuomenės darbuotojų suvažiavimo simpoziume 

A. RINKŪNAS

Smarkiai bėga laikas. Keičia
si žmonės, keičiasi sąlygos ir ap
linkybės, kuriose gyvename. Vi
si tą kaitą jaučiame, tačiau dau
giausia ji slegia gyvybinius mū
sų tautinio gyvenimo centrus: 
organizacijas, laikraščius, mo
kyklas bei kitus bendromis jė
gomis išugdytus vienetus.. Tad 
pravartu retkarčiais ties vienu 
kitu mūsų judėjimo veiksniu su
stoti ir jo problemomis susido
mėti. Tokį sustojimą padarė lie
tuviai sportininkai sausio 24 d. 
savo metinio suvažiavimo proga. 
Jie suruošė Detroite simpoziu
mą tema “Lietuvių sportininkai 
ir lietuvybės išlaikymas”. Jame 
dalyvavo: St. Barzdukas, PLB 
valdybos pirm.; dr. S. Čepas, 
Kanados LB krašto valdybos 
prim.; J. Gaila, JAV LB centro 
valdybos vicepirmininkas jauni
mo reikalams; J. Kavaliūnas, 
JAV LB švietimo tarybos pirm.; 
J. Gustainis, ŠALFASS vicepir
mininkas, ir moderatorius A. 
Rinkūnas, PLB švietimo tarybos 
pirm. Į diskusijas įsijungė gau
sūs suvažiavimo dalyviai.

Į pirmąjį klausimą “kokį svo
rį turi išeivijos sportinė veikla 
bendrame lietuvybės išlaikymo 
bare” atsakyta, kad ji didžiai tei
giama, nes ugdo tautinį solida
rumą, kelia tautinės garbės pa
jautimą, lygina generacijų skir
tumus, atstovauja lietuviams ki
tataučių tarpe, padeda išlaikyti 
jaunimą lietuvių bendruomenė
je, kai jie baigia šeštadienines 
mokyklas. Iš neigiamųjų pusių 
buvo iškelta tik viena:* sportuo
jantis lietuvių jaunimas neiš
vengia anglų kalbos vartojimo. 
Į šį klausimą suvažiavimo daly
viai davė tokius paaiškinimus: 
anglų kalbos vartojimas šalia 
lietuvių yra jau neišvengiama 
būtinybė, reikalą vartoti ir sve
timą kalbą sudaro žaidynės su 
kitataučių komandomis, neturė
jimas sportinių lietuviškų termi
nų. Iš sportinės veiklos esą ne
galima išskirti ir tų jaunuolių, 
kurie lietuvių kalbos nebemoka.

Antrasis klausimas buvo: 
“Kuo gali Bendruomenė padėti 
sportininkams?” Pirmiausia bu
vo plačiai diskutuotas sporto 
švenčių klausimas: vienos vieto
vės ribose tarpklubinės varžy
bos, mokyklinės sporto šventės, 
platesnės apimties tarpklubinės 
varžybos, plataus masto lietuvių 
sporto olimpiados, suvežant 
sportuojantį jaunimą net ir iš 
kitų kontinentų. Ties olimpiada 
ir buvo ilgiausiai sustota. Priim
tas pageidavimas, kad PLB val
dyba įtrauktų lietuvių sporto 
olimpiadą į didžiųjų metinių 
įvykių tvarkaraštį kaip atskirą 
dalyką (šalia dainų šventės, tau
tinių šokių šventės, jaunimo 
kongreso ir pan.) arba jungtų su 
kultūros kongresu, Australijos 
pavyzdžiu pavadinant tai Lietu
vių Kultūros Dienomis. Jei tam 
būtų pritarta, olimpiadai tektų 
1974 metai, nes šiemet įvyks 
dainų šventė, 1972 m. — jauni
mo kongresas ir taut, šokių 
šventė, 1973 m. — PLB seimas". 
Prie finansinės olimpiados orga-

“Aušros” sk;
Paskutinis “Aušros” puslapis, 

pavadintas “Aušrele”, yra ski
riamas jaunųjų kūrybos pirmie
siems bandymams. Daugiausia 
čia skelbiama poezija, kurios 
kaikurie posmai tikrai yra ver
ti pagyrimo. Pvz. 1967 m. rug
pjūčio mėnesį išleistame “Auš
ros” 12 nr. IV klasės mokinė 
Teresė Paplauskaitė žaismingai 
eiliuoja:
Sklaido Rimas “Abėcėlę”, 
Danguolytė prausia lėlę, 
Celina pirkelę šluoja 
Ir dainelę mums dainuoja.
Niekad, niekad tu Petruko 
Nematysi be plaktuko.
Anelytė morką skuta, 
Stasė peša kalakutą. 
O Viadukas linksmas kėlės: 
— Tegyvuoja pasakėlės!

Gaila, kad “Aušra” yra toks 
retas svečias ne tik Kanadoje, 
bet ir pačioje Lenkijoje. Linkė
kime, kad jai pagaliau būtų su
teiktos periodine leidinio teisės.

V. Kst.

nizavimo pusės prisidėtų Bend
ruomenė ir paskiri rėmėjai.

Kitas plačiai svarstytas klau
simas buvo: “Sporto įvedimas į 
lituanistinę mokyklą”. Remian
tis pirmojo klausimo išvada, 
kad sportas yra didelis lietuvy
bės išlaikymo veiksnys, nutarta, 
kad vienoks ar kitoks sportinio 
gyvenimo sujungimas su mokyk
la būtų teigiamas ir pageidauti
nas. Del šio principo įgyvendini
mo formų išryškėjo trys nuomo
nės. Vieni manė, kad yra galima 
įvesti sportą mokyklos darbo 
laiku, gal paimant dalį laiko iš 
tautinių šokių, dainavimo ar ki
tų laisvesnio pasirinkimo šakų; 
kiti manė, kad reguliarių paino
kų laiko sumažinti negalima; 
treti siūlė laikyti mokyklą tik 
kaip baze sporto klubų prieaug
liui telkti. Tuos dalykus sude
rinti teks sporto sąjungos vado
vybei, tariantis su atitinkamų 
kraštų Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybomis.

Paskutiniuoju klausimu buvo 
spaudos reikalai. Išklausyti 
sportininkų nusiskundimai dėl 
spaudos: permažai dėmesio ski
nama sporto reikalams, sporti
niai įvykiai nevisada teisingai 
komentuojami, žinios duodamos 
pavėluotai, žinios dedamos tik į 
sporto skyrių, kurio nesportuth 
jantieji neskaito. Redaktorius 
gynė St. Barzdukas, “Pasaulio 
Lietuvio” redaktorius. Štai jo 
žodžiai:

“Mūsų spauda pati nėra pajė
gi sekti sportinį judėjimą ir gy
venimą. Tai, kas jai pateikiama, 
ji įsideda mielai. Deja, sporto 
reikalais rašančių skaičius labai 
ribotas”. Išeina,* kad pareiga 
duoti laikraščiams sportinės me
džiagos gula ant pačių sportinin
kų. Jų pateikiamoji* sportinė 
medžiaga turėtų būti dviejų rū
šių, pagal kurias ji ir būtų deda
ma į skirtingas laikraščio vietas. 
Sportinė kronika su rungtynių 
rezultatais eitų į sporto skyriuj 
o bendrojo pobūdžio straipsniai 
sportinėmis temomis — į bend
ruosius laikraščio puslapius.

Simpoziumo uždaromosiose 
kalbose buvo išreikšta sporto są
jungos vadovams padėka už tai,

Hamiltono mergaičių choras, pasipuošęs ir pasiruošęs koncertui 
Nuotr. S. Dabkaus

Punsko vidurinės mokyklos mokiniai fizikos pamokos metu
Nuotr. H. Gžendos

Negarantuoja turistų saugumo
AL. GIMANTAS

Bene gyviausiai šiuo metu 
tautiečių tarpe diskutuojama te
ma yra sovietinis nuosprendis 
negarantuoti Jungtinių Valsty
bių piliečių saugumo sovietinio 
bloko ribose. Tas potvarkis, re
gis, nebus taikomas šiuo metu 
kitų Vakarų kraštų, įskaitant 
Kanados, piliečiams. Visdėlto, 
žinant sovietinius staigius, kai- 
kada visai nelauktus sprendi-, 
mus, įtarinėjimus, — niekas ne
galėtų garantuoti, kad kurią 
gražią dieną Maskva nepritaikys 
jo ir kitų valstybių piliečiams. 
Ir tai gali paaiškėti jau po to, 
kai kuris pilietis bus nukentė
jęs.

Kodėl mūsiškių tarpe toks su
sirūpinimas, nerimas pasiskai
čius naujausias žinias apie tuos 
sovietinius žygius diplomatinia
me fronte šaltojo karo eigoje? 
Mat, vis daugiau išeivių lankosi 
gimtajame savo ar savo tėvų 
krašte. Kiekvieną vasarą turistų 
daugėja. Nepaslaptis, kad ir šių 
metų sezonui nemažas skaičius 
tautiečių planuoja ar bent plana
vo vykti Lietuvon. Ir, štai, stai
ga, lyg iš ilgokai trukusio giedro 
dangaus, prapliupo perspėjimas 
— negarantuojamas saugumas! 
Todėl nebereikia nė aiškinti, 
kad tas sovietinių įstaigų po
tvarkis labai žymiai atbaidys 
vykstančius Lietuvon. Jau teko 
iš eilės pažįstamų lūpų girdėti, 
kad, esant tokiai padėčiai, viskas 
jau keičiasi kiton pusėn. Bijo ne 
tik patys važiuoti, bet ir savo 
jaunimą bando atkalbėti nuo vy
kimo tėvų žemės lankyti. Jei gy
venamo krašto pilietybė jau ne
teikia jokio saugumo anapus, 
aišku, daug kas susilaikys nuo 
tokios kelionės.

Galima su pagrindu spėlioti, 
kad sovietų planuose jau seno
kai buvo galvojama, kaip su
stabdyti šiuo metu itin gyvą ir 
gausų abipusį keliavimą. Nuola
tiniai* perspėjimai tenykštėje 
spaudoje neveltui rodo vadovau
jančiųjų susirūpinimą, kad va
karietiškos įtakos plinta ir ryš
kiai matomos ypač sovietinio 
jaunimo tarpe. Mados, manie
ros, muzika, šokiai, nežiūrint vi
sų peikimų ir priminimų, skoli
namos iš Vakarų. Toji įtaka, aiš
ku, daugiausia ir ateina per abi
pusį keliavimą. Per laiškus ir 
siuntinius jau žymiai mažiau kas 
ten patenka, nes visa yra cenzū
ruojama, neįsileidžiama. Tad ir 
teliko vienintelis plyšys, kurį 
norima uždaryti ar bent praver
tas duris priverti. Tiesioginis 
uždraudimas būtų labai nepopu
liarus tiek savųjų tarpe, tiek ir 
užsieny. Išradingosios sovietinės 
galvos j ieškojo kabliukų, kaip 
sumažinti turizmą, tą nuolatinį 
ir didėjantį ryšį su Vakarais. 
Sovietai, mažai garsindamiesi, 
saviesiems jau paskelbė, kad 
naujosios išvažiavimo iš Sov. Są
jungos vizos ir užsienio pasai 
kainuos vietoje buvusių 40 rub
lių... 500 rublių! Nepaprastai 
didelė suma ten, nemaža ir 
mums, jei reikėtų kiekvieną 
kartą užsienin vykstant užsimo
kėti 500 dolerių. Tai, aišku, 
labai sumažins, jei jau nevisai 

kad jie ėmėsi kelti problemas 
jau dabar, kol dar galima daug 
ką pagerinti. Lieka konkretūs 
darbai oficialiems sportininkų ir 
Bendruomenės organams.

sustabdys sovietinių piliečiu pri
vačias keliones i užsieni (išsky
rus sovietinio bloko šalis). O va
kariečiams atbaidyti paskelbtos 
“negarantuoto saugumo” nor
mos. žodžiu, planingai, apgalvo
tai savųjų tikslų siekiant, ban
doma pakeltą geležinės uždan
gos kraštą vėl nuleisti, nors sun
ku patikėti, kad ir tie nauji pa
tvarkymai pajėgtų visiškai izo
liuoti SoV. Sąjungą ir jos sovie- 
tinamus kraštus bei jų žmones 
nuo likusios pasaulio dalies.

ONTARIO .
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government 
Information

DARBO DEPARTAMENTAS

1968 metų darbo įstatymo 
pakeitimai
1971 m. sausio 1 dieną Ontario pro
vincijoj įsigaliojo Įstatymas, pakei
čiąs 1968 metu darbo įstatymą.

Šis įstatymas individualiais atvejais 
reikalauja iš anksto pranešti apie 
atleidimą iš darbo paskiriem asme
nim, o masinio atleidimo arba Įmo
nės uždarymo atveju — darbinin
kams ir ministeriui.

šis įstatymas taip pat pagerina atos
togų išmokas—reikalauja duoti dar
bininkui dvi savaites apmokamų 
atostogų antraisiais darbo metais.

Naujo įstatymo tikslas — apsaugoti 
darbininkus nuo ekonominių pasi
keitimų poveikio ir kartu duoti lais
vę darbdaviams daryti reikalingus 
pakeitimus.

Paskirų asmenų atleidimo iš darbo 
atvejais, kuriuose nenurodoma prie
žastis, įstatymas numato keleriopos 
rūšies pranešimus pagal ištarnautą 
laiką: vienos savaitės terminą tiems, 
kurie yra ištarnavę nuo trijų mėne
sių iki dvejų metų; dviejų savaičių 
terminą tiems, kurie yra ištarnavę 
nuo dvejų iki penkerių metų; ketu
rių savaičių terminą tiems, kurie yra 
ištarnavę nuo penkerių iki dešim
ties metų; aštuonių savaičių terminą 
tiems, kurie yra ištarnavę 10 ar dau
giau metų. Tokie pranešimai nėra 
taikomi sezoniniams, laikiniams dar
bininkams, trumpalaikiams atleidi
mams, teisėtiems streikams arba lo
kautams bei tiems atvejams, kai vie
nokio ar kitokio termino pranešimas 
nėra galimas.

Masinio aleidimo arba įmonės užda
rymo atvejais įstatymas reikalauja 
darbdavį neatleisti iš darbo 50 ar 
daugiau darbininkų keturių savaičių 
laikotarpyje iki nepasibaigs raštu nu
rodytas terminas darbo ministeriui 
ir darbininkams, kaip to reikalauja 
taisyklės. Pranešimų terminai: aštuo- 
nios savaitės — 50 iki 199 darbinin
kų; 12 savaičių — 200 iki 499 darbi
ninkų; 16 savaičių — 500 ir daugiau 
darbininkų.

Įstatymas taip pat draudžia darbda
viui apeiti nuostatus, perkeliant 
darbininką iš vienos bendrovės kiton, 
vadinamon “associate company”.

Kiti nuostatai palengvina neišmokė
tų algų gavimą, tvarko bei įgalina 
pabaudų uždėjimą darbdaviui, kuris 
išmokėjo darbininkui nepilną atlygi
nimą. . f
Įstatymo vykdymai sustiprinti numa
tyta kelti bylas už nusikaltimus, pa
darytas po 1970 metų spalio 1 die
nos, iki dvejų metų po nusikaltimo 
vietoje ligšiolinio šešių mėnesių ter
mino. Įstatymas taipgi padidina pa- 
jieškų sumą nuo SIMO iki $2000. 
Šiais atvejais Departamentas padės 
darbininkui išgauti ją iš darbdavio.

THE HON. JOHN ROBARTS 
PRIME MINISTER OP ONTARIO
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® WERCTOJf TFHlTJF
POSĖDŽIAVO ŽURNALISTAI
Vilniuje, “Tiesos” redakcijos salė

je, sausio 19 <L Įvyko Lietuvos Žur
nalistų Sąjungos valdybos posėdis, 
kuriame taip pat dalyvavo laikraščių, 
žurnalų redaktoriai, televizijos, radi
jo, leidyklų vadovai ir kaikurių laik
raščių redakcijų partiniai sekreto
riai. Posėdį atidarė valdybos pirm. 
J. Karosas, pranešimą padarė vilniš
kės kompartijos centrinio komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotojas F. Strumilas. Jo 
tema — “Penkmečio rezultatų pro
pagavimas, žurnalistų uždaviniai, su
tinkant sovietinės kompartijos XXIV 
suvažiavimą”. Kitais žodžiais ta
riant, buvo peržvelgtas žurnalistų at
liktas propagandinis darbas ir nu
rodytos gairės ateičiai, žurnalistų 
Sąjunga yra tapusi eiline kompar
tijos tarnaite propagandos srityje. 
Jos narių darbo kryptį iš anksto nu
stato kompartijos propagandos ir agi
tacijos skyrius, kuriam daugiausia 
rūpi penkmečio planų Įgyvendinimas 
ir sovietinės kompartijos suvažiavi
mai

ORDINAS TEATRUI
Vilniaus akademinis operos ir ba

leto teatras penkiasdešimtmečio pro- 
ga susilaukė dovanos iš Maskvos. 
Augščiausiojo sovieto prezidiumo 
pirm. N. Podgorno ir sekr. M. Geor
gadzes Kremliuje sausio 11 d. pasi
rašytu Įsaku jam skiriamas sovietinis 
“Darbo raudonosios vėliavos” ordi
nas. Vilniškės “Tiesos” bei kitų laik
raščių skelbiamuose repertuaro pra
nešimuose dabar jau skamba gremėz
diškai ilgas ir nesklandus naujasis 
pavadinimas — “Valstybinis darbo 
raudonosios vėliavos ordino akade
minis operos ir baleto teatras”. Už 
Maskvos “malonę” teatro darbuoto
jai turėjo atsilyginti specialiu padė
kos mitingu, kuriame žodį tarė teat
ro partinės organizacijos sekr. sol. 
J. Stasiūnas, soL R. Siparis, sol. J. 
Urvelis, orkestro koncertmeisteris J. 
Urba, baleto sol. V. Stiklioraitis, cho
ro artistė B. Vasiliauskaitė ir tech
ninio personalo darbuotojas B. Vait
kevičius. Maskvinės kompartijos po- 
litbiurui skirtos padėkos telegramos 
tekstą perskaitė vyr. dirigentas R. 
Geniušas. Taip brukama komunistinė 
propaganda Į meno Įstaigą.

VADOVAUJA LIETUVIS
Prieš tris mėnesius Magdane, 

Ochotsko jūros pakrantėje, įsteigto 
šiaurės biologijos instituto direkto
rium yra paskirtas lietuvis biologi
jos mokslų dr. Vytautas Kontrima
vičius. Šis institutas ateityje taps 
Tolimųjų Rytų šiaurės biologinių 
mokslo Įstaigų metodikos ir koordi
navimo bei teorinių apibendrinimų 
centru. Dabar jame tyrinėjami šiau
rės gamtos turtai, augalų, gyvulių ir 
žmonių sugebėjimas prisitaikyti prie 
šiaurės sąlygų. Lietuvos Mokslų Aka
demijos gyvulininkystės ir veterina
rijos instituto pasiųstas tobulintis Į 
Maskvą, dr. V. Kontrimavičius su 
savo prof. A. Mozgovojum lankėsi 
Jakutijoje, tyrė žvėrelių prieauglį ri
bojančias ligas, parazitines kirmėles 
jų organuose ir audiniuose, šie hel- 
mintozių tyrimai jaunąjį lietuvį pri
vertė susidomėti baltojo kiškio hel
mintais. Trejus metus jis Tolimųjų 
Rytų tundrose skrodė baltuosius kiš
kius, tirdamas siūlines kirmėles kiš
kių plaučiuose, parazitines kirmėles 
kituose jų organuose bei audiniuose. 
Atliktų tyrimų apibendrinimas 26 
metų amžiaus V. Kontrimavičiui su
teikė biologijos mokslų kandidato 
laipsnį. Daktarinei disertacijai jis pa
sirinko kiaunių giminės helmintų ty
rinėjimus. Dr. V. Kontrimavičius da
bar yra ne tik šiaurės biologijos ins
tituto direktorius, bet ir jo parazi
tologijos laboratorijos vadovas.

LIŪDNA ISTORIJA
“Tiesa” sausio 8 d. paskelbė liūdną 

istoriją iš teismo salės. Kalvarijos 
apylinkės Kimšų kaimo kolchozinin- 
kai Stanislova ir Stasys Daugėlai 
ne tik patys gerdavo, bet ir abu sū
nus Įpratino kartu lenkti stikliukus. 
1970 m. rugpjūčio 12 d. tėvai, lie
tui smarkiai lyjant, nėjo dirbti ir 
atsikimšo puslitri degtinės. Toliau

RODNEY,
A. A. JOKŪBAS C1PAR1S, 7S m, 

mirė sausio 13 d. po ilgesnės ligos. 
Buvo gimęs Lietuvoj prie Švėkšnos. 
Ten turėjo ūkį, bet vertėsi ir preky
ba. Į Kanadą atvyko po antrojo pa
saulinio karo ir apsigyveno Rodney 
apylinkėj, kur turėjo tabako ūkį. 
Pardavęs ūkį, pirko namus Rodney 
miestely. Sausio 16 d. West Lome 
katalikų bažnyčioj buvo atlaikytos 
laidotuvių pamaldos. Pamaldas lai
kė ir su velioniu atsisveikino kun. B. 
Pacevičius iš Londono, kun. J. Leng
vinas iš Windsor© ir vietos klebonas 
kun. J. Smith. Palaidotas West Lor- 
ne katalikų kapuose. Po laidotuvių 
sūnaus Jurgio ūkyje laidotuvių da
lyviai buvo pavaišinti. Velionis Jo
kūbas Ciparis paliko nuliūdusius — 
žmoną Matildą, dukterį Stasę Gai- 
dauskienę, sūnus Jurgį ir Praną, 
daug anūkų ir brolį su seserimi.

VIETOS JAUNIMAS ruošiasi Va
sario 16 programai; mokosi naujų 
dainų ir šokių. Juos moko D. ir E. 
Bliskiai. Jaunimas mokytojais laabi 
patenkintas, nors jiedu dar. studijuo
ja ir važinėja iš Londono. Pirmas 
jaunimo pasirodymas šiais metais 
numatytas Delhi Vasario 16-ios prog
ramoje kartu su vietos jaunimu.

A. POCIUS, Londono apyl. pir
mininkas. sutiko skaityti paskaitą 
vietos Vasario 16 minėjime, kuris 

rašoma: “Tos dienos pavakary, vyres
nysis sūnus Juozas su jaunesniuoju 
Stasiu, kuris jau Į namus grįžo iš
gėręs, išvažiavo Į Kalvariją pirkti 
degtinės. Ten abu dar išgėrė ir, 
apsirūpinę kelionei, sugrįžo Į namus. 
Troboje gulėjo gerokai įkaušęs tė
vas, kuris, vos pasirodžius Stasiui, 
ėmė plūsti jį už... girtavimą. Sūnus 
nepasidavė, žodis po žodžio, ir abu 
susirėmę parvirto ant lovos. Prišo- 
šoko Juozas ir bandė juos išskirti. 
Perpykęs Stasys Įkando jam į ran
ką ir išpuolė pro duris.' Kai, aprami
nęs tėvą, Juozas pasuko pro duris 
į kiemą, staiga išvydo Stasį su pei
liu. Smūgis Į krūtinę, ir Juozas su
smuko prie suoliuko. Po kelių mi
nučių jis mirė...” Taip girtuoklių 
tėvų vienas sūnus atsidūrė kapinėse, 
antrasis gavo 7 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Nelaimės dėl girtavimo 
dabar yra dažnas reiškinys.

LIETUVIAI KARIUOMENĖJE
Lietuvos jaunimas turi atlikti ka- . 

rinę tarnybą sovietinio okupanto ka
riuomenėje. Kasmet išvyksta į Rusi
jos plotus tūkstančiai lietuvių jauni
mo. Viename laiške naujokas rašo 
giminaičiui: “Aš Jums rašau laišką 
iš tolimos šiaurės. Mane išvežė 1970 
m. lapkričio 14 d. Vėlai vakare jau 
buvau Vilniuje. Ten pragulėjau ant 
narų 4 paras... Iš Vilniaus vežė 
daugiau kaip du tūkstančius naujo
kų. Dalį nuvežė į Murmanską. Mane 
vežė 3 paras ir 15 valandų. Pas ma
ne jau daug sniego ir šalčio apie 
30°C būna. Saulė teka 11 vai. 20 
min., o leidžiasi antrą valandą. Da
bar trumpa diena, o po Naujų Me
tų dienos visai nebus — vien nak
tis ir naktis. Vasarą bus tik diena. 
Mums ten linksma — yra naujokų 
iš... rajono, eina karantiną kartu 
su manim.” (Vietovardžiai praleisti 
“Tž” redakcijos).

BAIGIA ENCIKLOPEDIJĄ
Vilniuje sausio 12 d. posėdžiavo 

“Mažosios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“ vyr. redakcijos na
riai “Tiesos” pranešimu, jos pasku
tinis tomas bus išleistas šiemet. Ste
bėtis tenka, kad trijų tomų enciklo
pedijai paruošti ir išleisti reikėjo net 
kelerių metų. Žadamas ir atskiras 
leidinys — enciklopedijos rodyklė, 
kuri turės palengvinti naudojimąsi 
trijuose tomuose randama medžiaga. 
Posėdžio dalyviai prisipažino, kad 
enciklopedinė medžiaga jau yra spė
jusi pasenti, tad dabar kas 3-5 me
tai teks leisti specialius papildus. 
Pranešime taipgi skelbiama, jog ruo
šiamasi pradėti leisti astuonių tomų 
universalią lietuviškąją tarybinę en
ciklopediją.

325 ŠIMTAMEČIAI
Sausio 1 d. laidoje “Gimtasis 

Kraštas” paskelbė Petro Adlio raši
nį apie šimto metų amžiaus sulauku
sius senukus ir senutes. 1970 m. sau
sio 15 d. gyventojų surašymo duome
nimis, Lietuvoje buvo net 325 šimt
mečiai — 271 moteris ir 54 vyrai. 
Taigi, šimtamečių eilėse su 83% vy
rauja moterys. Seniausia tada buvo 
1849 m. gimusi Marijona Globienė, 
121 m. amžiaus sulaukusi Paprūdžių 
kaimo gyventoja Raseinių rajone, 
Nemakščių apylinkėje. Antroji vieta 
teko 117 m. amžiaus senutei Teofi
lei Matiukienei, gyvenančiai Utenos 
rajone, Leliūnų apylinkėje, Labei- 
kių kaime. Vyrų grupėje pirmavo 
115 m. amžiaus Vincas Pinelis iš 
Sabališkių kaimo, Auseniškių apylin
kės, Trakų rajono. Jo pagrindinis 
varžovas — Petras Lepiokinas, turįs 
108 m. ir gyvenąs Skreblinės kaime, 
Inturkės apylinkėje, Molėtų rajone.

KĖDAINIŲ CHEMIJA
1959 m. pradėtas statyti Kėdainių 

chemijos kombinatas paleido į dar
bą paskutinį savo skyrių, kurio me
tinis pajėgumas yra matuojamas 
100.000 tonų fosforo ir kalio trąšų 
mišinio. Kombinatas žemės ūkiui 
dabar tiekia superfosfatą ir amofosą, 
pramonei — sieros ir fosforo rūgštis, 
spalvotoj metalurgijoj naudojamą 
aliuminio fluoridą. Visi technologi
niai procesai yra automatizuoti.

V. Kst.

ONTARIO
įvyks vasario 21 d. Lietuvių Klubo 
patalpose. Jis dažnai aplanko šią 
apylinkę, bet su paskaita- pirmą kar
tą. Laukiam.

TAUTINĖS GRUPĖS IR JŲ PROB
LEMOS W. LORNE GIMNAZIJOJ. 
Tautinių grupių klausimas visoj Ka
nadoj labai pagyvėjo. W. Lome gim
nazijos vadovybė, norėdama plačiau 
supažindinti mokinius su tautybių 
klausimu, pakvietė V. Ignaitį skaityti 
paskaitą gimnazijoj istorijos pamokų 
metu. Mokinių tarpe yra didelis įvai
rių tautybių skaičius. Mokiniams pa
skaita patiko, nes ji buvo patraukliai 
išdėstyta ir po paskaitos buvo gyvai 
diskutuojama. Kor.

WINNIPEG, MAN.
STAIGI MIRTIS. š. m. sausio 23, 

šeštadienį, Baltiečių Federacijos 
bankete staiga, šokių metu, sukrito 
agronomas Jonas Malinauskas. Iššau
kus greitąją pagalbą mažai bebuvo 
vilties atgaivinti. Rytojaus dieną, t. 
y. sausio 24 d. 6 v. ryto, mirė ligo
ninėje nuo staigaus kraujo išsilieji
mo galvoje ant smegenų. Agr. J. Ma
linauskas buvo veiklus KLB Winni
peg© apylinkės narys; keletą metų 
buvo jos pirmininku. Visais laidoji
mo reikalais rūpinosi jo sūnus, kuris 
buvo iššauktas iš tarnybos. Kstr.

Londono, Ont., lietuvių sporto klubo "Tauras" valdyba. Sėdi iš 
kairės: klubo kapelionas kun. B. Pacevičius, ligšiolinis pirm. Dani- 
liūnas sr., J. Butkus; stovi: A. E. Pocius, V. Navickas, B. Misius. 
Apskritime kairėje ligšiolinis vicepirm. ir naujasis pirm. L. But
kus, dešiniajame kampe — treneris J. Brikmanis. Trūksta naujai 
valdybon įėjusio Daniliūno jr. Nuotr. S. KeroHAMILTON”"

SENATORIUS DR. PAUL YUZYK 
iš Otavos kalbės mūsų Nepriklauso
mybės šventės minėjime vasario 14, 
sekmadienį, 4 v. p. p., Scott Park au
ditorijoj. Paskaitininkas yra gerai ži
nomas Kanados valdžios žmogus. Da
bartiniu laiku jis dirba komisijoj, ku
ri ruošia naują Kanados konstituci
ją. Jis yra iš tų, kurie kovoja už ki
tų tautybių mažumas šitame krašte, 
vadinamą trečiąją grupę, ir nesutin
ka, kad Kanadoje reikštųsi tik anglai 
ir prancūzai. Jis anksčiau universite
te dėstė Rytų Europos ir Rusijos is
toriją, tad gerai pažįsta ir Lietuvos 
istoriją bei Sovietų Sąjungos eks
pansijos tikslus. Aktyvus ukrainiečių 
organizacijose ir kovotojas už laisvą 
ir nepriklausomą Ukrainą. Kaip Ka
nados delegacijos narys dalyvavo 
Jungtinėse Tautose ir Atlanto Sąjun
gos posėdžiuose. Labai įdomi asme
nybė ir geras kalbėtojas.

D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
PA, užbaigdama 1970 m., suvedusi 
metinę apyskaitą, iš kuklių likučių 
paskyrė kultūrinei veiklai: radijo va
landėlei “Tėvynės prisiminimai” — 
$20, “Tėviškės Žiburiams” — $10, 
“Nepriklausomai Lieutvai” — $10 
ir “Kariui” $10. Anksčiau buvo pa
remtos šios tautinės organizacijos: 
Tautos Fondas, mergaičių choras, 
skautai, tautinių šokių grupė “Gyva- 
taras”. S. m. kovo mėnesio pradžioje 
įvyks metinis narių susirinkimas.

Kor.
UŽGAVĖNĖS. K. L. B. Moterų Dr- 

jos Hamiltono sk. valdyba sparčiai 
ruošiasi tradicinėms Užgavėnėms va
sario 23, antradienį, 7 v. v., Jaunimo 
Centre. Visus hamiltoniečius kvie

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

HAMILTON

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Sav/n/nkas ALG/S MO PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 Mtrin St. East, komb. 203, tel. 528-0511
Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dienini. “Tallrn” itWarvta

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

10% 
9%

Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas te- 
patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik

rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

Sault St. Marie, Ont.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS. Pra

ėjusiais metais įsikūrusio medžioto
jų ir žuvautojų klubo “Briedis” pa
stangomis buvo gauta nedidelė salė 
ir suruoštas bendras naujų metų su
tikimas. Dalyvavo didžioji kolonijos 
dalis ir salėje vyravo lietuviai, nors 
buvo nemažai italų ir latvių. Grojo 
gera 5 asmenų kapela, kuri gal buvo 
pergarsi nedidelei salei. Laimė lote
rijoje nusišypsojo: O. Skaržinskaitei, 
E. Dabulskienei, O. žurauskienei, A. 
Skaržinskienei ir vienai latvei. Vaka
rienę puikiai paruošė J. Staškūnienė 
ir R. Galinienė. Pradžioje žmonės 
manė, kad ta 12 sv. žuvis tik stalo 
papuošimui, bet kai viena latvė iš
drįso iš pat vidurio išpjauti gerą 
riekę, visi valgė ir gyrė. Tą gražuolę 
pagavo didelis žūklavimo mėgėjas J. 
Skardis ir padovanojo klubui. Karšto 

čiame atsilankyti. Būsite pavaišinti 
įvairiais blynais, spurgomis bei ki
tais skanumynais. S. R.

MERGAIČIŲ CHORAS pasirodė 
Hamiltono medžiotojų - žūklautojų 
klubo surengtame vakare. Gal tai ir 
buvo to vakaro gero pasisekimo prie
žastis. Mūsų jaunosios dainininkės 
savo gražiais balsais ir darniu daina
vimu tikrai gerai nuteikė gausiai su
sirinkusius svečius. Sol. Vcl. Verikai- 
čio vedamas choras su kiekvienu nau
ju pasirodymu rodo pažangą. Jų dai
nų repertuare yra Sibelijus, į lietu
vių kalbą verstos populiarios angliš
kos kompozicijos ir dabar iš Lietuvos 
gauti nauji kūriniai. Savo nauja ap
ranga (baltos, ilgos suknelės, pa
puoštos tautine juostele) sudaro la
bai gražų choro vaizdą.

MIRĖ A. A. KAROLIS ZADLAUS- 
KAS. Širdies priepuolis ištiko jį 
laukuose su draugais bemedžiojant 
Velionis Lietuvoje yra buvęs augš- 
tas valstybės valdininkas. Gyvenda
mas čia nedalyvavo lietuviškajame 
gyvenime ir jo nerėmė. K. M.

Advokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs ___  6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ___7%
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 

asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš 

valgio irgi galima buvo pasirinkti. 
Dalį jo pagamino J. Pareigienė ir R. 
Galinienė. Prie baro darbavosi J. 
Meškys, padedamas 1. Girdzevičiaus. 
Loterijai laimikius dovanojo: R. Ga
linienė, J. Meškys, V. Skaržinskas, 
A. šimkevičius, I. Girdzevičius. Bi
lietus platino O. Skaržinskaitė ir D. 
Poškutė. Salėje buvo apie 100 žmo
nių. Atrodo, klubas nuostolių neturi, 
bet galėjo būti dar geriau, jei kelios 
šeimos nebūtų rengusios uždarų po
būvių. Kiek ši kolonija gyvuoja, tik 
antrą kartą turėjome bendrą naujų 
metų sutikimą ir nežinom ar kada 
nors vėl pasiseks gauti salę, nes N. 
Metam ji sunkiai gaunama.

Linkiu klubui “Briedžiui” augti ir 
stiprėti, kad nereikėtų “nukratyti ko
jas”, kaip jam kažkas tik įsikūrus 
pranašavo. Dalyvis

LONDON, ONT.
JAUNOJI “BALTIJA” sausio 23 d. 

atliko programą Parkwood ligoninė
je, skirtoje senesnio amžiaus žmo
nėms. Matėsi apie 100 ratukuose sė
dinčių, maloniai besišypsančių gyve
nimo nuskriaustų žmonių. Daugumas 
jų net ir ploti negalėjo. Kartu su 
lietuviais pasirodė škotų ir vengrų 
vaikai. Po programos ligoninės pa
reigūnas padėkojo ir pasakė, kad 
lankytojų darbas dar nepasibaigė: 
“Dabar turite visus ligonius nuvežti į 
jų kambarius”. Veždami ligonius, 
mūsų jaunieji pamatė, kad gyveni
mas nevisuomet yra rožėm nuklotas, 
kad yra daug vargo ir kančios. — 
Ateityje jaunoji “Baltija” žada ir 
daugiau ligonių aplankyti. Tai gražus 
paprotys. Padėka ’priklaus visiems, 
kurie prie šio darbo prisideda. B. K.

Po sėkmingo spaudos vajaus 
Londono, Ont., parapijos salėje: 
kun. klebonas B. Pacevičius, R. 
Genčiūtė iš Mount Brydges su 
glėbiu knygų bei muzikos plokš
telių, V. Aušrotas — platintojas 
iš Toronto. Londono ir apylinkės 
lietuviai š.m. sausio 24 d. išpir
ko beveik visas atvežtas plokšte
les ir daugumą knygų.

OAKVILLE, ONT.
ŠIOJE APYLINKĖJE gyveną lie

tuviai savo tautiniais ir organizaci
niais reikalais domisi. Pastebėtina, 
kad susirinkimuose dalyvauja vis tie 
patys asmenys. Šiuo metu išsiplėtus 
pramonei, čia apsigyveno nemažai 
naujų šeimų. Dėl nežinomų priežas
čių naujai apsigyvenusieji, išskiriant 
vieną šeimą, apylinkės organizacinė
je veikloje dalyvauti lyg ir vengia, 
susirinkimuose nedalyvauja. Dalyvis

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 
1971 m. sausio 10 d. p. Mačikūnų na
muose įvyko vietos ir apylinkės lie
tuvių visuotinis susirinkimas, kuria
me išrinkta nauja KLB Oakvillės 
apylinkės valdyba. Išrinktieji pasi
skirstė pareigomis: Jonas žiūraitis— 
pirm., Vyt. Mačikūnas — sekr., Alek
sas Vaičeliūnas — ižd., Pr. Linkevi
čius ir Petronėlė Vėgėlienė — pa
rengimų vadovai. Revizijos komisija:' 
Z. Linkevičienė ir Ant. Aulinskas. Su
sirinkimo metu, tarpe kitų einamųjų 
reikalų, buvo pažymėta, kad solida
rumo įnašai už 1970 m. surinkti po 
$3 iš 30 šeimų; 50% bus persiųsta 
krašto valdybai Toronte. M. Rama
nauskui pasiūlius, nutarta paskirti 
Kanados Lietuvių Fonūui $100. — 
Sausio 17 d. p. Vaičeliūnų namuose 
įvykusiame valdybos posėdyje nu
tarta vėl ruošti Vasario 16 minėjimą 
toje pačioje vietoje, kaip ir per
nai — Trafalgar Hall Auditorium, 
Hwy 5 ir Trafalgar Rd. kampas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS rengia
mas vietos tautiečiams vasario 20 d., 
7 v. vakaro. Iš anksto naujoji valdy
ba prašo visus vietos lietuvius, jų 
draugus bei svečius gausiai atsilan
kyti. Taipgi kviečiamas ir vyr. am
žiaus lietuvių jaunimas. Tai yra vie
nintelė proga seniems ir jauniems 
šio miesto tautiečiams bent kartą į 
metus susitikti. Laukiame visų!

IŠ TAUTOS FONDO ATSTOVO 
Toronte St. Banelio gautas raštas, 
kuriame, ,kaip ir praėjusiais metais, 
pageidaujama aukų Lietuvos laisvini
mui paremti. Todėl kviečiame visus 
atsilankiusius į Vasario 16 minėjimą 
duosniai paremti ir Tautos Fondą. 
A. Vaičeliūnas pranešė, kad visi au- 
kojantieji tautiečiai bus atžymėti 
ženkliukais su Gedimino stulpais. 
Praėjusių metų v-bos narei Olgai 
Krivickienei nuoširdus ačiū už kny
gą ir pasiaukojimą dirbant kartu su 
mumis. Valdyba

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖS minėjimas įvyks š.m. 
vasario 6, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Delhi vengrų salėje. Meninėje pro
gramoje dalyvaus: Delhi ir Rodney 
lietuvių jaunimo chorai ir tautinių 
šokių grupės, vadovaujamos Danutės 
ir Eugenijaus Bliskių iš Londono. 
Visuomenė prašoma nesivėluoti, nes 
minėjimas prasidės punktualiai. Mi
nėjimą ruošia KLB D-’lhi apyl. val
dyba drauge su vietos lietuvių orga
nizacijomis.

PADĖKA
Teisingai yra sakoma: pažinsi 

draugus nelaimės ištiktas. Nors te
ko pernešti sunkią operaciją, bet tu
rint tiek daug lankytojų ir užuojau
tos, rodos, ir skausmai buvo lengviau 
kentėti. Kadangi gulėjau Londone 
šv. Juozapo ligoninėje, tai lankyto
jams teko net po 50 ar 60 mylių at
važiuoti blogu žiemos keliu. Dėkoju 
visiems ir tegul Dievas atlygina jums 
už pastangas ir jūsų užuojautos žo
džius, kurie ilgai, ilgai pasiliks mano 
atmintyje. Dėkoju: savo mamytei R. 
Augustinavičienei už rūpinimąsi ma
nimi ir likusia mano šeima namuose;
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@ LIETU VIAI l’ASAIl IYJ1;
J. A. Valstybės

A A. MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
testamente yra parašyta: “Visi mano 
pinigai paliekami mano paliktiems 
raštams išleisti, laidotuvėms, kryžiui 
prie kapo pastatyti”. Velionis testa
mento vykdymą yra pavedęs Anta
nui Repšiui, kun. Vytautui Bagda- 
navičiui, MIC, ir dr. Kaziui Šidlaus
kui. Jų pranešimu, apmokėjus laido
tuvių išlaidas, paliktosios sumos ne
užteks raštams išleisti ir kryžiui pas
tatyti. Testamentui įgyvendinti rei
kės lietuvių finansinės paramos. Tes
tamento vykdytojai rado keletą spau
dai paruoštų velionies rankraščių: 
autobiografiją iki 1918 m., 1949, 
1954 ir 1956 metų dienoraščius, kny
gą “Mąstymai kunigams”, tris dalis 
sutvarkytų straipsnių “Krikščioniš
koji sociologija”. Iš likusios kitos 
medžiagos kompetetingi istorikai ga
lėtų paruošti tris studijas: 1. Velio
nies veikla 1919—26 m. Lietuvos 
atstatyme, 2. jo veikla nuo 1926 m. 
iki okupacijų, 3. VLIKas a.a. prel. 
M. Krupavičiaus vadovybėje. Palik
ti pinigai geriausiu atveju gali suda
ryti tik branduolį prel. M. Krupavi
čiaus Fondui, kuri turės papildyti 
lietuviai, šiuo reikalu netrukus bus 
kreipiamasi i visuomenę, kad būtų 
sudaryti specialūs komitetai. Kadan
gi paliktų rankraščių išleidimas į tes
tamentą yra įrašytas pirmuoju punk
tu, jo vykdytojai nedelsdami stengsis 
pradėti šį darbą su turimais pinigais.

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
pirm. Vyt. Volerto pranešimu, Vy
tautui Simokaičiui paskirtą mirties 
bausme stipriu atsišaukimų pasmer
kė AFL—CIO darbininkų ūnijų prez. 
G. Meany, vieną kopiją pasiuntęs So
vietų Sąjungos ambasadai. Į prez. 
R. Niksoną kreipėsi žydų organizaci
jų prez. dr. Wexler, Pasaulinės Liu
teronų Bendrijos gen. sekr. dr. 
Empie pasiute raštą liuteronų cent
rui Ženevoje. Vašingtono lietuvių 
demonstracijoje dalyvavo Amerikos 
Lenkų Kongreso viceprez. Lenard. 
Čikagos Lietuvių Moterų Klubo ta
ryba telegramomis paprašė pagalbos 
Vytautui ir Gražinai Simokaičiams 
JAV prez. R. Niksoną ir Švedijos 
premjerą O. Palme. Vedamųjų sky
riuje pranešimą apie G. V. Simokai- 
čių teismą Vilniuje paskelbė abu di
dieji Detroito dienraščiai — “Det
roit Free Press” ir “Detroit News”, 
ALTos pirm. dr. K. Bobelis pasiuntė 
telegramą prez. R. Niksonui ir krei
pėsi į jo patarėją ypatingiems reika
lams G. Bell, kuris žadėjo, kad Bal
tieji Rūmai stengis padėti G. V. Si
mokaičiams nemažiau, kaip yra pa
dėję Leningrade nuteistiem žydam. 
Dr. K. Bobelis taipgi išsiuntė tele
gramas kardinolui A. Samore ir 
vysk. P. Marcinkui.

Brazilija
RIO DE JANEIRO DIENRAŠTIS 

“O Globo” paskelbė ilgą savo redak
toriaus Gustavo Caracao straipsnį 
apie JAV pakrančių apsaugos kari
ninkų Įvykdytą S. Kudirkos grąžini
mą sovietams. Trumpai supažindinęs 
skaitytojus su Lietuvos istorija, jis 
smerkia ne tik S. Kudirkos išdavimą, 
bet ir neoficialų Hitlerio bei Stalino 
suokalbio patvirtinimą — leidimą 
įjungti Į Sovietų Sąjungą Lietuvą ir 
kitas tautas. Tas pats red. G. Cura
cao paskelbė ir mons. Z. Ignatavi
čiaus knygos “Aš mačiau” ispaniškos 
laidos recenziją, atskleisdamas auto
riaus išgyvenimus nepriklausomoje 
Lietuvoje, sovietų ir vokiečių oku
pacijos metais, religinę veiklą su 
Gudijos katalikais Minske.

ABU SAO PAULO LIETUVIŲ 
CHORAI — J. Tatarūno vadovauja
mas Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras ir “Aušra”, vadovaujama 
kun. J. Kidyko, SJ, svarsto galimy
bes dalyvauti šiemet Čikagoje įvyk
siančioje dainų šventėje. Pagrindinė 
kliūtis — lėšų trūkumas. Galvojama 
organizuoti ekskursiją, kurios daly
viais galėtų būti ne tik choristai, bet 
ir kiti Brazilijos lietuviai.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS li
tuanistinė mokykla Sao Paulo mies
te mokslo metus užbaigė kun. J. Ki
dyko, SJ, atlaikytomis pamaldomis 
ir mokinių atlikta menine programa, 
kuriai vadovavo mokytojas A. Pet- 

už K. L. K. M. Draugijos Delhi sky
riaus ir Tillsonburgo Ūkininkų Klu
bo dovanas; kunigams: Fr. Spencer 
ir Fr. Finn; lankiusiems mane ligo
ninėje bei namuose ir už dovanas:
A. E. Augustinavičiams, D. Bartulie- 
nei, A. Bartulytei, R. Bartkienei,
B. O. čeikams, J. Dambrauskams. Iz. 
B. E. Gudinskams, F. L. Gurkliams, 
p. Jankui, p. p. Jauneikiams, S. Ja- 
kubickams, J. E. Jurėnams, p. p. A. 
Kisieliams, p. Lapienienei, J. E. Ma
čiuliams, J. I. Liutkevičiams, A. E. 
Mažeikoms, V. L. Nemiurams, M. 
Ožalienei, O. Olekienei, M. Povilai- 
tienei, L. Pūkienei, V, E. Radaus
kams, S. Rozenberg, B. Rudokienei. 
A. Skuodienei, S. Steigvilienėi, A. M. 
Sulzams, A G. Usvaltams, M. J. 
Veraičiams, B. V. Vitams, S. E. Zel- 
lens, M. žilvitienei, J. D. žiogams.

Dėkoju taip pat negalėjusiems at 
lankyti ligoninėje ir prisiuntusiems 
užuojautą raštu: J. S. Augustinavi
čiams, J. O. Dumšams, kun. dr. J. 
Gutauskui, L. O. Radauskams iš Či
kagos, L. J. Stabbs, O. šiurnienei, V. 
V. Treigiams, P. Laureckienei.

Ačiū visiems —
H. Rugienienė 

raitis. Kun. A. Saulaitis, SJ, ir mo
kytoja J. Valavičienė Įteikė diplo
mus septyniem pradinio skyriaus 
mokiniam ir vienuolikai gimnazijos 
klasės mokinių. Seeną patys moki
niai buvo išpuošę šiaudinukais.

Venecuela
VENECUELOS SPAUDAI paskel- 

bus, kad Turkijos augščiausiasis teis
mas pripažino politiniais pabėgėliais 
Praną ir Algirdą Bražinskus, padė
kos raštą Turkijos vyriausybei į jos 
ambasadą nuvežė lietuvių delegaci
ja: LB centro valdybos pirm. inž. 
VL Venckus, valdybos įgaliotinė 
ypatingiems reikalams J. Satkutė-de 
Rosales, jaunimo sekcijos atstovė Y. 
Bieliukaitė, LB Caracas apylinkės 
valdybos pirm. P. Kriščiūnas ir bu
vęs pirm. S. Jankauskas. Jų Įteik
tame rašte dėkojama Turkijai už 
gražų pavyzdį tokiais neramiais lai
kais, kai pasaulyje negerbiamos 
žmogaus teisės, džinugiamasi, kad 
Turkija liko ištikima garbės, laisvės 
ir teisės idealams.

BRAŽINSKŲ PABĖGIMĄ ir Simo 
Kudirkos gėdingą išdavimą sovie
tams net keliose Venecuelos tele
vizijos programose komentavo žymu
sis pasaulinių Įvykių stebėtojas Au- 
reliano Alfonso, supažindinęs klau
sytojus ir su Lietuvos istorijos rai
da. Padėkos telegramą Venecuelos 
lietuvių vardu jam pasiuntė LB 
centro valdybos pirm. VL Venckus.

KALĖDŲ EGLUTĘ Caracas mies
te, Šv. Kazimiero lietuvių namuose, 
sausio 3 d. surengė LB apylinkės 
valdyba, kun. A. Perkumas ir jau 70 
metų amžiaus sulaukusi mokytoja 
Regina Jarmolavičiūtė, ilgus metus 
mokanti mažuosius jų tėvų kalbos. 
Vaikučiams suvaidinus eiliuotą pa
saką, maišą dovanėlių jiems išdalino 
iš Lietuvos rogėmis dangaus debe
simis atvažiavęs Kalėdų senelis.

Argentina
BUENOS AIRES DIENRAŠTIS 

“La Prensa” supažindino skaitytojus 
su dviem Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos raštais 
JAV ir Turkijos ambasadoriams. Pir
mame buvo reiškiamas protestas dėl 
S. Kudirkos išdavimo sovietams, ant
rajame — padėka už suteiktą poli
tinę globą P. A. Bražinskams.

VASARVIETĖS “LIETUVA” savi- 
ninkai Vladas ir Konstancija Masio- 
kai surengė lietuviškas Kūčias vasa
rotojams. Sūraus vandens baseine čia 
nuo vasaros karščių bando jieškoti 
atgaivos daug lietuvių ir argentinie
čių. Svečiams aptarnauti ir vasarvie
tei prižiūrėti samdomi keli vyrai ir 
kelios moterys, sveikata rūpinasi 
mėnesinį atlyginimą gaunantis gydy
tojas. šeštadieniais ir sekmadieniais 
iš svečių imama po 300 pezų, kitomis 
dienomis — po 200 pezų.

PRIVAČIAS VASARVIETES prie 
gražaus Chascomus ežero, kuriame 
yra daug ančių ir žuvies, turi eilė 
Buenos Aires lietuvių — inž. J. Ba- 
barskas, broliai A. J. Stalioraičiai, 
G. Baršauskas, St. Jukna, T. Aliukas, 
J. Dudonis, V. Nevulis ir kt. Savait
galiais ten yra labai populiarus van
dens sportas, sezono metu — me
džioklė ir žūklė, o vakarais skamba 
lietuviškos dainos.

BUENOS AIRES AVELLANEDO 
JE pas J. L. Mikulėnus jau trečią 
kartą atostogų buvo atvykęs Kana
dos lietuvis Jonas Masionis.

ARGENTINOS SHELL bendrovės 
ilgametis tarnautojas Vytautas Dara- 
tėnas gavo pagyrimo raštą už Dock 
Sud naftos valyklos gaisro gesinime 
parodytą drąsą ir sumanumą.

P. Korėja
DIDŽIAUSIOJE JAV KARIUO

MENĖS ligoninėje P. Korėjoje dir
bą mjr. Saulius Vaičaitis, vidaus ligų 
specialistas ir neurologas. Pavasarį 
jis persikels į baigiamą statyti ligo
ninę šio krašto sostinėje Seoule. Me
dicinos studijas mjr. S. Vaičaitis yra 
baigęs Bostone, vidaus ligų ir neuro
logijos specialybes Įsigijęs Buffalo 
mieste. Pašaukus Į kariuomenę, jam 
buvo iš karto suteiktas kapitono 
laipsnis, žmona Liucija, sūnus Dai
nius ir dukra Nida šiuo metu gyvena 
Lawrence, Mass.

Vokietija
JONAS MEDUSAUSKAS, ištiktas 

širdies smūgio, sausio 5 d. mirė
Miunchene. Velionis yra buvęs kurį 
laiką “TŽ” bendradarbiu. A.a. J. Me- 
dušauskas buvo baigęs Miuncheno 
universitetą, dirbo redaktorium vo
kiečių leidykloje. Jam taipgi yra te
kę būti Vasario 16 gimnazijos in
spektorium, bendruomenės veikėju, 
paskaitininku.

SAVO DROŽINIAIS pagarsėjęs 
Stasys Motuzas buvo plačiai aprašy
tas laikraščio “Oldenburgische Volks- 
zeitung” 1970 m. gruodžio 31 d. lai
doje. šia proga laikraštis supažin
dino skaitytojus Ir su dabartinėmis 
Lietuvos problemomis. S. Motuzas 
ruošiasi išleisti pašto ženklą, kuris 
visiems primins sovietinę Lietuvos 
okupaciją. Projektą ruošia JAV gy
venantis dail. A. J. Vaikšnoras. ženk
lo pagrindą sudarys sulinkusio žmo
gaus figūra, nešanti kryžių su sovie
tine žvaigžde, kūju ir pjautuvu.

BENDRUOMENINIS BIULETE
NIS “Savi” šiemet tapo nedideliu 
laikraščiu “Lietuvių žodis”. Ji reda
guoja buvęs LB Stuttgarto apylinkės 
pirm. K. šimanauskas, 714 Ludwigs
burg, Elbestr. 35. Vyti ir vinjetes 
naujajam laikraščiui sukūrė jaunoji 
dail. Sigutė Eidukonienė.



PREMIJUOTA APYSAKA JAUNIMUI
Danutės Brazytės - Bindokie- 

nės apysakoje “Mieste nesaugu” 
{)inasi jaunuolių Arūno ir Gai- 
ės Varnaičių nuotykiai Įsikū

rus Amerikos didmiesčio prie
miestyje. Tėvų manymu, tai 
sveikesnė ir saugesnė aplinka 
bręstančiam jaunimui. Deja, 
čia jų vaikai susiduria su daug 
didesnėmis problemomis kaip 
mieste. Arūnas naujoj mokykloj 
jaučiasi vienišas. Norėdamas at
kreipti i save draugų dėmesį, 
pamokos metu jis iškrečia pokš
tą su pelėmis. Tuo būdu susiran
da draugų ir pakliūva į išsvajo
tą Dvigubo trikampio klubą. Tai 
paauglių išdaigų jieškotojų klu
bas, kuriame penkiolikmetis 
Arūnas išgyvena vidinę kovą, 
susidurdamas su melu, sukčiavi
mu, rūkymu, gėrimu, išdaigo
mis, vagyste ir net seserį Gailę 
Įtraukdamas į melo klampynę. 
Sužinojęs, kad suaugusieji 
įtraukė klubo narius į priešrasi- 
hį sąmokslą, pasijunta pergiliai 
įklimpęs. Jis laiku susipranta, 
išgelbsti Gailę iš gresiančio pa
vojaus ir užkerta kelią sąmoks
lui. Arūnas tampa tėvų ir mo
kytojų pasididžiavimu.

Aplinka, kurioje Gailė ir Arū
nas gyvena, vaikams labai arti
ma. Jų nuotykiai aiškiai supran
tami, patrauklūs ir įdomūs, pa
imti iš šių dienų gyvenimo. 
Skaitytojas veikėjų tarpe 
įžvelgs save, bręstantį dviejų 
kultūrų plotmėj, kurią realiai 
pajunta šeštadieninėje mokyklo
je ar kitose problemose.

Arūnas yra galvojantis ber
niukas, pakliuvęs į blogą aplin
ką. Iš veiksmo pasekmių jis da
ro išvadas, nevisada pataikauja 
draugams. Rasinės kovos prob
lemoj jis nesutinka, kad tikslas 
pateisina visokias priemones, 
sugeba atsispirti blogiui, pasi
traukti iš klubo, kovoti ir laimė
ti. Jo santykiai su Gaile nuošir

MŪSŲ KLASIKAI EKRANE
AL. GIMANTAS

Prieš keletą metų šioje skil
tyje teko svarstyti lietuviško ki
no filmo klausimus, kaip jie 
sprendžiami ir vykdomi sovieti- 
namoje Lietuvoje. Jau tuomet 
teko pabrėžti apgailestavimą, 
kad tenai kuriami lietuviški fil
mai bene visą laiką siejami su 
propagandine gija, tokiu pačiu 
atspalviu ir siužetu . Išskyrus ei
lę dokumentinių apybraižų, taip 
vadinamų meninių filmų, kurie 
būtų visai laisvi nuo duoklės re
žiminiams reikalavimams, kaip 
ir nebuvo, žinoma, būtų naivu 
paneigti tas dideles pastangas ir 
darbą, kuri rodo lietuviškojo ki
no kūrėjai, nors ir turėdami ge
rokai ribotas galimybes. Tiesio
ginės Vakarų įtakos kaip ir nė
ra, o jei kas ateina, tai tik per 
dilesniąsias sovietines kino stu
dijas. Ir visa tai neretai būna 
pavėluota, iškapota, besimėgau
jant tik tuo, kas sovietinei siste
mai gali atrodyti naudinga ar 
nepavojinga.

Todėl galima pasidžiaugti pir
mosiomis kregždėmis, bylojan
čiomis,'jog yra pagrindo laukti, 
kad lietuviškasis filmas tėvynėj 
žada perkelti į ekraną mūsų kla
sikų kūrinius, žinoma, duoklė, 
privali ir būtina, visada lies bet- 
kurį lietuviškojo “holyvudo” kū
rybinį entuziazmą, bet, regis, ly
giagrečiai turimi planai ir visai 
rimtiems bandymams kino juos
toje. Štai, “švyturio” 1970 m. 
birželio mėnesio numeryje rašo
ma, kad Lietuvos kino studijos 
meno taryboje konkrečiai buvo 
svarstomos J. Tumo - Vaižganto 
“Dėdžių ir dėdienių”, Lazdynų 
Pelėdos apysakų, P. Cvirkos 
“Meisterio ir sūnų”, V. Mykolai
čio-Putino “Altorių šešėly”, V. 
Krėvės “Raganiaus”, K. Borutos 
“Baltaragio malūno”, J. Grušo 
“Herkaus Manto” ekranizavimo

MUZIKOS INSTRUMENTŲ PLOKŠTELĖ
Okup. Lietuvoje pasirodo daug mu

zikos plokštelių. Daugumos tų plokš
telių muzika yra Įrašoma Vilniuje, 
kur yra speciali studija, o pačios 
plokštelės gaminamos Rygoje. Iš 
daugelio plokštelių ypač pažymėti
nas 4 plokštelių komplektas, pavadin
tas “Lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai ansamblyje “Lietuva”, 
čia prie albumo pridėtas ir 124 pus
lapių didelio formato leidinys, api
būdinantis lietuvių liaudies instru
mentus bei pačias plokšteles. Teksto 
autorius — Vladas Bartusevičius. Jis 
aiškina, kad plokštelių Įrašai — tai 
ne senoji lietuvių liaudies instrumen
tų muzika, o ištobulintais šių dienų 
instrumentais profesijonalų atlieka
mi mūsų kompozitorių kūriniai. Lei
dinys gausiai pailiustruotas A. Sut
kaus fotografijomis.

Plokštelėse girdimi šie instrumen
tai — I. pučiamieji: lumzdeliai, mo
linukai, tošelė, šukos, Labanoro dū
da, birbynės, skudučiai, ožragis su 
taurelinių pūtikliu, ožragis su liežu- 
vėliniu pūtikliu, trimitai (daudytės, 
ragai); n. mušamieji: skrabalai, kel
mas, būgnelis, tabalai, džingulis; III. 
kanklės, cimbolai.

Pirmojoje plokštelėje yra Įgrota 16 
kūrinių, čia vienoje pusėje randame 
žemaičių liaudies melodiją “Telšių 
polka”, B. Gorbulskio “Lumzdelio 
pasivaikščiojimas”, J. švedo “Len
ciūgėlis”, V. Klovos “Molinukai”, J. 
Gaižausko “Tamsiojoj naktelėj” J.

dūs ir atviri. Jis didžiuojasi Gai
lės pasisekimu amerikiečių pub
likoj su kanklių muzika ir lietu
viškomis dainomis.

Apysakoj atsispindi aplinkos 
pažinimas ir gilus psichologinis 
įsijautimas į bręstančių jaunuo
lių besiformuojantį charakterį, 
jų polinkius ir galvoseną. Veiks
mas pinasi greitai, įvykių eiga 
sukelia įtampą — kas bus to
liau? Tas susidomėjimas išlieka 
ligi paskutinio puslapio.

Apysaka turinio atžvilgiu yra 
svari. Joje išreikšta moralinė 
idėja, turinti auklėjamosios 
reikšmės. Tai paskatins jaunuo
lius protauti, akyliau stebėti gy
venimo reiškinius, žadins arti
mo meilę, kels pasididžiavimą 
lietuvių kultūros įnašu į ameri
kiečių visuomenę.
- Knygos kalba žodinga, mintis 
ryški, konkrečiai ir aiškiai išsa
kyta. čia nerasime sunkių ar ne
suprantamų žodžių. Savo priei
namumu jis paskatins jaunuo
lius pamėgti lietuvišką knygą.

Ši premijuota apysaka Danu
tės Brazytės-Bindokienės “Mies
te nesaugu” yra didelis įnašas į 
taip negausią išeivijoj jaunimo 
literatūrą. Ji turėtų rasti vietos 
kiekvieno jaunuolio namuose. 
Lituanistinėse mokyklose ji ga
lėtų būti nagrinėjama pamokos 
metu, ši apysaka yra lyg tiltas į 
sunkesnį žanrą — romaną.

A. Abr.
Danutė Brazytė - Bindokienė, 
MIESTE NESAUGU. Jaunimo 
literatūros konkurse 1969 m. 
premijuota apysaka jaunimui. 
Išleido JAV LB Kultūros Fon
das Čikagoj 1970 m. Spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn. 
Viršelis ir iliustracijos — Jūra
tės Eidukaitės. 169 psl., kaina 
$3.00. Gaunama “Drauge” ir pas 
knygų platintojus. Toronte pla
tinama KLB švietimo komisijos.

galimybės. Kaikas jau nėra vien 
tik planuose paišoma. Rašytoja 
V. Žilinskaitė paruošė studijai 
literatūrinį scenarijų Vaižganto 
apysakos “Dėdės ir dėdienės”. 
Pagal jį spalvotą plačiaekranį 
filmą “Tas prakeiktas nuolanku
mas” jau sukūrė rež. A. Dausa, 
pagrindiniam vaidmenim pasi
rinkęs D. Bratkauską, J. Budrai
tį ir D. Krikštopaitytę. Ruošia
mas literatūrinis scenarijus apie 
Herkų Mantą.

Filmų kūrėjai teigia, kad kla
sikos ekranizavimas esąs sunkus 
ir labai atsakingas darbas. Kiek
vienas vis savaip Įsivaizduoja 
Vaižganto Geišę ir Severiūtę, 
Cvirkos Deveiką ir Krizą, Puti
no Liudą Vasarį. Tokius kūri
nius įkūnyti ekrane gali tik reži- 
sorius, kuriam artima jų auto
rių mąstysena ir literatūrinė 
maniera. Vadinasi, “švyturio” 
sprendimu, pirmoji klasikos ek
ranizavimo sąlyga yra režiso- 
rius, kuris nori ir yra pajėgus 
kūrybiniu požiūriu šį bandymą 
įvykdyti. O tokių režisorių, ku
rie domėtųsi klasika, pasirodo, 
netiek jau daug. Jiems įdomiau 
pasinerti į nūdienio gyvenimo 
temų ir problemų pasaulį, jame 
pajieškoti savo darbui įdomios 
medžiagos. Mes dar galėtume 
pridėti, kad, dirbant su lietuvių 
klasikų kūriniais, daugiau bus 
progų ir nepataikyti į komparti
jos generalinės linijos nustaty
tuosius niuansus. Ekranizuojant 
šios dienos temas, viena yra aiš
ku: partietis komunistas visada 
bus šviesi ir teigiama asmenybė, 
o visi kiti filmo veikėjai — 
nebūtinai pajėgią žengti su nū
dienio gyvenimo tempais ir rei
kalavimais. Mūsų klasikų hero
jai juk mažai tepažino komunis
tinius princinus ar net iš viso 
apie juos nebuvo girdėję.

Jasenkos “Polka-maršas”, “Lietuvių 
liaudies melodija” (Labanoro dūda 
groja A. Balyta), A. Bražinsko “At
bulinis”. Kitoje tos pačios plokštelės 
pusėje yra: J. švedo “Untytė”, J. 
Gaižausko “Voveraičių šokis”, A. 
Balčiūno “Biržiečių polka”, A. Bra
žinsko “Linksmieji muzikantai”, V. 
Klovos “Įžanga”, V. Klovos “Vyža” 
(piemenų šokis), lietuvių liaudies 
sutartinė “Tu ožy, ožy”, V. Klovos 
“Trijula”.

Ketvirtosios plokštelės vienoj pu
sėj groja visas “Lietuvos” ansamb
lio liaudies instrumentų orkestras, 
kitoj — dainuoja žymieji solistai — 
Virgilijus Noreika ir Vaclovas Dau
noras. Pirmasis čia dainuoja 3 liau
dies dainas — “Gale ulyčios”, “Vai 
ir prijojo”, “Oi ko verki, mergele”, 
palydint birbynių kvintetui; antrasis 
— “Lietuva brangi”, kartu su liau
dies instrumentų orkestru.

Albume yra parinkti ne tik įvai
rūs instrumentai, bet ir įvairaus po
būdžio muzika, tad klausytis nėra 
nuobodu. Jeigu, gyvenant užsienyje 
esame vienur kitur girdėję grojant 
kanklėmis ar birbynėmis bei rage
liais, tai molinukų, tošelės, Labano
ro dūdos, ožragių muzika yra tikrai 
negirdėti instrumentai. O kai su
skamba visas liaudies instrumentų 
orkestras ar kaimo kapela, tikrai yra 
Įto klausutis.

Plokštelių albumas su apžvalgine 
knyga išleistas 1969 metais. Vienos

Dail. Irena Pacevičiūtė vienoje savo dailės darbų parodoje Romoje su profesoriumi Cesare Basini

Antroji Anykščiu šilelio” laida
Labai gerą darbą atliko “Lie

tuvių Dienų” leidykla, antrąja 
laida išleisdama garsųjį vysk. 
Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį”, į anglų kalbą išverstą po
eto laureato Nado Rastenio, re
daguotą prof. Juozo Tininio. 
Kaip ir pirmojoj laidoj, duoti 
abu tekstai — lietuviškasis ir 
angliškasis. Tai bus ypač nau
dinga ir tiem, kuriem pirmiau
sia rūpi lietuviškasis tekstas. Šį
kart J. Tininis pridėjo platoką 
įvadą, kuris skaitytoją supažin
dina su Baranausko gyvenimu ir 
kūryba. Vertingas jo darbas 
taipgi knygos gale pridėtas re
tesnių žodžių, ypač slavizmų, žo
dynėlis, kurio nebuvo pirmojoj 
laidoj. Tuo būdu skaitytojas ap- 
rūpintis vispusiškai geru apa
ratu, įgalinančiu pilniau supras
ti patį žymiausią lietuvių poezi
jos kūrinį po Donelaičio “Me
tų”. Leidėjo pastaboj primena
ma, kad svetimieji kalti dėl Lie
tuvos girių naikinimo ir kad 
Lietuvos okupacija yra preziden
to Wilsono 14 punktų (iš 1918 
m.) sulaužymas. Vertėjo “Pre
liudija” pakaltina svetimą kirvį, 
skynusį lietuvių girias.

Poetas N. Rastenis “Anykš
čių šilelį” į anglų kalbą buvo iš
vertęs jau 1934 m., minint šimt
metį nuo vysk. Baranausko gi
mimo. Šis vertimas betgi tebu
vo išleistas tik 1956 m., šimtme
čio nuo tos poemos atsiradimo 
išvakarėse. Vertėjas naudojosi 
lietuviškuoju A. Ramoškos teks
tu, išleistu 1916 m. Baltimorėj 
pagal žymiojo lietuvių kalbinin
ko Jono Jablonskio spaudai pa
ruoštą tekstą, išleistą Tilžėj 
1905 m. (tik nevisai aiškus ryšys 
su “Aušra”).

Šiam leidimui lietuviškasis 
tekstas imtas iš 1966 m. Vilniuj 
išleisto “Anykščių šilelio”. Tarp 
lietuviškojo originalo ir angliš
kojo vertimo yra betgi neatitik- 
menų (ypač p. 35 ir 55), taip kad 
visas vertimas yra padidėjęs net 
18 eilučių. Originalo silabinį 
metrą (13 skiemenų eilutę su 
cezūra) vertėjas perdavė dakti
liniu metru, eilutę sutrumpinda
mas iki 9 skiemenų, šiam met
rui vertėją bus nuteikęs įžangi
nis “Anykščių šilelio” eilėraštis 
(18 eil.), iš tikrųjų paskaitomas 
daktiliu, bet visas tolimesnis 
tekstas parašytas silabine eilė
dara. Kadangi šis kūrinys dau
giausia paremtas akustika, ver
tėjui nebuvo lengvas uždavinys 
nugalėti visų tų garsų perdavi
mą, nekalbant jau apie daugybę 
įvairiausių botanikos ir zoologi
jos terminų.

Dar žodis kitas dėl lietuviško 
teksto. Vieną kitą nelygumą ja
me užtinki ten, kur į originalą 
įnešta kaikurių pataisų. Tuo bū
du eilutė skiemeniu patrumpėjo 
arba pailgėjo. Tokių vietų betgi 
tėra labai nedaug. Be abejonės, 
kalbininkas yra teisus, poeto žo
dį “krapkos” pakeisdamas į “ku
rapkos”, bet tuo pačiu “sušluba
vo” eilutė kaip ritminis viene
tas. Redaktorius dar buvo užsi
mojęs pakeisti kaikuriuos sla
vizmus, pvz. vietoj “dūmoti” 
įrašė “galvoti” ir pan., bet toli 
jis nėjo, palikdamas ir toliau 
“dūšią”, “svietą”, “torielką” ir 
t. t. Ir gerai padarė, nes pvz. 
“pasaulis” ar “lėkštė” jau būtų

plokštelės kaina — 70 kapeikų. Visas 
4 plokšteles išgroti trunka apie 2 va
landas. Lietuviškos muzikos mėgėjui 
tai nepaprastai gera dovana.

Ed. šulaitis

A. TYRUOLIS

pakenkę ritmui. Bet tokius tar
minius žodžius, kaip “trąšios”, 
“nugalųstas”, gal vertėtų iš
reikšti bendrinės kalbos' žo
džiais. Žinoma, tada jau turėtu
me netobulą rimą. Dėlto ne
nuostabu, kad pats Baranauskas 
buvo paruošęs du tekstus — 
tarminį ir bendrinį.

Šiaip ar taip, skaitytojas bus 
tikrai dėkingas ir vertėjui, ir re-

Madas Rastenis-
ALGIRDAS

Neseniai pasirodė antra Bara
nausko “Anykščių šilelio” verti
mo laida. “The Forest of Anykš
čiai” išspausdino Lietuvių Die
nų leidykla. Veikalas yra dvikal
bis: viename puslapy atspaustas 
originalas, o kitame yra Nado 
Rastenio vertimas. Taipogi prie
de yra lietuviškai - angliškas žo
dynėlis, kuris paaiškina Bara
nausko rytų augštaičių terminus 
bei archaizmus. N. Rastenis yra 
kompetentingas vyskupo Bara
nausko poezijos vertėjas, nes 
pats kuria poeziją anglų kalba, 
o be to yra rytietis-švehčioniš- 
kis.

N. Rastenis yra reta asmeny
bė Amerikos lietuviuose. Jis yra 
dvikalbis poetas su tarptautine 
reputacija. Laurais jį apdovano
jo Filipinai 1966 m., Ispanija 
1967 m. ir Pakistanas 1967 me
tais. Sunku poetiškai išreikš
ti grožinės kalbos atspalvius. 
Juo sunkiau poeziją kurti dvejo
se skirtingose kalbose — anglų 
ir lietuvių. Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 1970 m. seime, 
kai jis buvo pakeltas į garbės na
rius, laureatas N. Rastenis at
skleidė savo paslaptį. Esą, kai jis 
jaunas būdamas Bostone vaka
rais studijavo anglų kalbą, paim
davo klasikus — Šekspyrą, Poe 
ir bandydavo juos tiksliai išvers
ti į lietuvių kalbą. Per praktišką 
darbą, per vertimus jisai susipa
žino su anglų kalbos niuansais 
bei vartosena.

Advokatas, visuomenės veikė-

Atsiųsta
Du tokius pačius kalendorius 1971 

m. su nuplėšiamais mėnesio lapeliais 
išleido abu Tronto lietuvių kredito 
kooperatyvai — Prisikėlimo parapi
jos ir ‘‘Parama” savo klientams. Abu 
juos puošia dail. Bukausko paveiks
las “Žvejotojų naktis”, skiriasi tik 
kooperatyvų pavadinimų įrašai ir 
darbo valandos.

Pirmyn Jaunime! 1970 m. lapkri
čio 28 d. Toronto moksleivių ateiti
ninkų neperiodinis laikraštėlis, reda
guotas Rūtos čepaitytės, 436 Ren- 
fortb Dr., Etobicoke, Ont.

Anatolijus Kairys. DU BROLIU
KAI. Trijų veiksmų pasaka. Virše
lis, iliustracijos ir užsklandos dail. 
Juozo Kiburo. Papildas — Čikagos 
Alvudo vaikų teatro dešimtmečiui at
žymėti skirtos ‘Dviejų broliukų” 
premjeros vaizdai su atitinkamu 
tekstu. Nuotraukos — Lietuvių Foto 
Archyvo, V. Noreikos, Z. Degučio, 
M. Nagio ir J. Slaboko. Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugijos 
leidinys nr. 17. Tiražas 1.000 egz. 
Spaudė 1970 m. M. Morkūno spaus
tuvė, 6051 So. Ashland Ave., Chica
go, Ill. 60636, USA.

Aldai nr. 10, 1970 m. gruodis. Mė
nesinis kultūros žurnalas, leidžiamas 
Tėvų pranciškonų, redaguojamas dr. 
J. Girniaus. Administruoja Benve- 
nutas Ramanauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, 
USA,

daktoriui už įdėtą kruopštų dar
bą, o leidėjui už jo paskelbimą.

Antanas Baranauskas, THE 
FOREST OF ANYKŠČIAI. The 
original Lithuanian text with 
the English verse — translation 
by Nadas Rastenis. Introduction 
and editing by Juozas Tininis. 
2d edition. Los Angeles, Lithua
nian Days, 1970. Ulus. 61 p. Pri
ce $3.00. — Pridėtas vysk. Ba
ranausko atvaizdas ir lietuviškas 
titulinis puslapis.

vertėjas ir poetas
BUDRECKIS

jas, rašytojas, vertėjas ir poetas 
Nadas Rastenis gimė Stagalienų 
kaime, Linkmenų valsčiuj ej
Švenčionių apskrityje. 1911 m. 
atvyko į Ameriką. Studijavo tei
sę ir literatūrą Bostone. 1925 m. 
persikėlė į Baltimorę ir ėmė 
verstis advokatūra. 1943-46 m. 
N. Rastenis buvo pirmasis lietu
vis atstovas Maryland© parla
mente. Nuo 1917 m. jis pradėjo 
spausdinti eilėraščius “Keleivy
je”, paskiau “Naujienose”, 
“Sandaroje”, “Vienybėje”, “Dir- 

' voje”, “Tėvynėje”, “Marguty
je”, “Lietuvoje” ir “Lietuvių 
Dienose”. Kuri laiką buvo ir 
“Sandaros” redaktorium. Ang
liškai eilėraščius pradėjo rašyti 
1922 m. Žymiausi jo lietuvių po
ezijos vertimai į anglų kalbą' yra 
A. Baranausko “Anykščių šile
lis” ir Donelaičio “Metai’’. Už 
nepaprastą eilėraštį “War’s Cur
se” N. Rasteniui buvo pripažin
tos poeto laureato teisės 1966 m. 
Jis buvo pasiūlytas į Nobelio tai
kos premiją sekančiais metais.

N. Rastenis reiškėsi lietuvių 
socialistų sąjungoje, vėliau vei
kė Lietuvių Tautinėje Sandaroje 
ir Lietuvių Tautinėje Sąjungo
je, Lietuvių Rašytojų Draugijo
je ir BALFe.

1971 m. sausio 4 d. jam su
kako 80 metų. Ką jis dabar vei
kia? Jis taip sako į šį klausimą: 
“Dabar aš pasidariau vieno as
mens institucija, tai raštai ir su- 
susirašinėjimai neduoda progos 
atsidusti...”

paminėti
Į Laisvę nr 49(86). 1970 m. spalis. 

Lietuvių politikos žurnalas, leidžia
mas Lietuvių Fronto Bičiulių. Gau
namas pas administratorių A. Kul
nį, 1510 East Merced Ave., West Co
vina, Cal. 91790. USA.

16-JI KANADOS LIETUVIŲ’ DIE
NA Londone. Ont, 1970. X. 9-11. 
Rengėjų komiteto leidinys, redaguo
tas komisijos. Viršelis — Edmundo 
Petrausko. Tiražas 1.500 egz. Spau
dė “Time Press Litho Ltd.”

Lietuvių Dienos nr. 10, 1970 m. 
gruodis. Iliustruotas žurnalas lietu
vių ir anglų kalbomis, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA.

Lituanus No. 3, Fall 1970. Kultūri
nis žurnalas anglų kalba, redaguoja
mas prof. Antano Klimo ir prof. Ig
no Skrupskelio. Adresas: Lituanus, 
P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690, 
USA.

Moteris nr. 6, 1970 m. lapkritis- 
gruodis. Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos moterims leidžia
mas žurnalas. Administracijos adre
sas: 1011 College St, Toronto 4, Ont.

Algirdas Gustaitis, KUNIGAIKŠ
ČIO M. K. RADVILO (NAŠLAITĖ
LIO) 1613 METŲ ŽEMĖLAPIS AM
ŽIŲ PERSPEKTYVOJE. Atspaudas 
iš “Kario” 1970 m. nr. 8 ir 9, išleis
tas 100 egz. tiražu.

Akiračiai nr. 9, 1970 m. spalis. At
viro žodžio mėnraštis. Adresas: 6821 
So. Maplewood Ave., Chicago, Ill.
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“DRAUGO” ROMANO KONKUR 

SO $1.000 premiją laimėjo Vytautas 
Volertas už romaną “Pragaro vyres
nysis”. Vertintojų komisiją šį kartą 
sudarė Vašingtono lietuviai — pirm. 
Antanas Vaičiulaitis, sekr. Dalia Lu? 
kienė, nariai — Jonas Aistis, Jurgis 
Blekaitis ir prof. dr. Antanas Sužie
dėlis. Iš dešimties konkursui atsiųs
tų romanų jie vienbalsiai pasirinko 
“Pragaro vyresnįjį”. Atplėšus voką, 
paaiškėjo, kad jo autorius yra V. Vo
lertas, dabartinis JAV LB centro 
valdybos pirmininkas. “Draugo” ro
mano konkursą jis jau yra laimėjęs 
ir 1968 m. už “Sąmokslą”. Lietuviš
kos Knygos Klubas Čikagoje 1963-64 
m. išleido du V. Volerto romanus — 
“Upė teka vingiais” ir “Gyvenimas 
yra dailus”. Pernai V. Volertas iš
vertė H. Sudermanno “Lietuviškas 
apysakas“.

LIETUVOS PROFESINIO DRA
MOS teatro penkiasdešimtmetį Čika
gos lietuviai atžymėjo Kazio Binkio 5 
veiksmų pjesės “Atžalynas” premje
ra sausio 16 d. Jaunimo Centre. Jau
nimo teatro spektaklį per labai trum
pą laiką paruošė rež. Juozas Valenti
nas, buvęs Klaipėdos ir Šiaulių dra
mos teatrų aktorius, talkinamas dail. 
J. Kiburo, techninių padėjėjų V. Žy- 
go ir R. Vasiukevičiaus. Jaunimo te
atrą globoja JAV LB kultūros fon
das, kurio vadovas A. Kairys rūpino
si organizaciniais šio pastatymo rei
kalais. Jam pavyko sutelkti gausų vy
resniosios, jaunesniosios ir jaunosios 
kartos aktorių būrį. Po premjerinio 
spektaklio A. Kairys tarė žodį apie 
Lietuvos profesinio dramos teatro 
penkiasdešimtmetį. Be premjeros, 
buvo ir antras “Atžalyno” spektaklis 
sausio 17 d. Abu kartus žiūrovai ne
tilpo salėje. Planuojama suvaidinti 
dar tris spektaklius balandžio mėnesį. 
Tai rodo, kad Čikagos lietuviams rei
kėtų reguliariai dirbančio teatro, ku
ris kasmet duotų po keletą premje
rų. Šia proga tenka pabrėžti, kad rež. 
J. Valentinas šiemet švenčia sceni
nės veiklos keturiasdešimtmetį.

ATEITININKŲ MENO DRAUGI 
JA “ŠATRIJA” vasario 7, sekmadie
nį, 3 v. p. p., “Draugo” redakcijos 
patalpose rengia simpoziumą tema 
“Lietuvos bažnytkaimis ir Amerikos 
didmiestis Č. Grincevičiaus ir Danu
tės Brazytės - Bindokienės knygose.” 
Temą nagrinės Živilė Bilaišytė, Po
vilas Gaučys, Kęstutis Girnius, Agnė 
Kižienė ir Vincas Ramonas. Ta pačia 
proga bus pristatyti abiejų rašytojų 
naujausieji kūriniai — Č. Grincevi 
čiaus mozaikinis romanas “Geroji va
sara” ir D. Brazytės-Bindokienės apy
saka “Mieste nesaugu”.

LITUANISTIKOS KURSAI Ford
ham universitete šiemet bus birželio 
21 — rugpjūčio 6 d. d. Dėstys dr. A. 
Sennas, dr. A. Salys, 'St. Barz- 
dukas, J. Brazaitis, dr. A. Kučas, dr- 
V. Maciūnas, dr. J. Puzinas, A. Ma
sionis, dr. K.' Ostrauskas, dr. A. Kli
mas, dr. VI. Jaskevičius, SJ, V. či- 
žiūnas ir dr. A. Vasys. Bus dėstoma 
lyginamoji baltų kalbotyra, lietuvių 
kalba pradedantiesiems ir pažengu
siems. Lietuvių literatūra, Lietuvos 
istorija ir lietuvių kalbos dėstymo 
metodika sujungiama su lietuvių kal
bos studijomis pažengusiems. Meto
dikai vadovaus A. Masionis. Lietuvių 
kalbos dėstymo metodikos paskaitos 
šį kursą padaro labai naudingu busi
miesiems lietuviškų šeštadieninių 
mokyklų mokytojams. JAV LB švie
timo valdyba žada parūpinti apie 10 
stipendijų iki $300. Už geriausius ra
šinius skiriamos dvi premijos po $50. 
Norintieji gauti stipendijas turi iki 
š. m. gegužės 1 d. atsiųsti prašymą, 
mokslo pažymėjimą, dvi LB arba 
studentų organizacijos rekomendaci
jas. Kursų lankytojai gaus pilnus už
skaitas, kuriuos pripažįsta universi
tetai. Apsigyventi jie galės Fordham 
universiteto studentų bendrabučiuo
se. Kadangi juose vieta skaičius yra 
ribotas, jau dabar jas reikia rezer
vuoti šiuo adresu: Director of Hou
sing, Fordham University, Bronx, N. 
Y. 10548, USA. Informacijas visais 
lituanistikos kursų reikalais teikia 
prof. dr. A. Vasys, 8831 Winchester 
Ave., Philadelphia, Pa. 19115, USA. 
Kreiptis galima ir tiesioginiu kursų 
adresu: The Lithuanian Program, 
Fordham University, Box AA, 
Bronx, N. Y. 10548, USA. Laukiama 
gausaus būrio lietuvių studentų.

DAIL. MARIJOS AMBROZAITIE- 
NES paveikias laimėjo I tapybos kū
riniams skirtą premiją metinėje 
Southern Shores dailės parodoje, ku
rią suorganizavo Gary Artists Le
ague. Vertintojų komisijai vadovavo 
Michigan Western universiteto meno 
fakulteto dekanas dr. C. E. Meyer.

ČIKAGIEČIO DAIL. EDVARDO 
VALAIČIO akvarelių paroda atidary
ta net trijose Merrill Chase galerijo
se: Oakbrook, River Oaks ir Old 
Orchards. Dail. E. Valaitis dirba Či
kagos dienraštyje “Chicago Tribu
ne”, kurio puslapius švenčių progo
mis jau nekartą puošė jo spalvotos 
akvarelės. Jomis taip pat yra pasi
naudoję žurnalai “Newsweek”, 
“Ford Times”, “Yankee Magazine” ir 
kt

REŽ. JUSTO PUSDESRIO vado
vaujamas Detroito lietuvių dramos 
sambūris “Alka” šią žiemą pastatys 
Anatolijaus Kairio trijų paveikslų 
dramą “Palikimas”.

BOSTONO AKADEMIKŲ SKAU
TŲ SĄJŪDIS balandžio 2—4 d. d. AL 
Tautinės Sąjungos namuose rengia 
montrealiečio dail. Vytauto Remei
kos tapybos darbų parodą. 
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI

JA veiklos trisdešimtmetį atžymėjo 
savo centrinėje bibliotekoje surengta 
parpda. Mokslinį darbą akademijoje 
ir jos instituose dirba 17 tikrųjų na
rių, 16 narių korespondentų, apie 40 
mokslo daktarų ir apie 500 mokslo 
kandidatų. Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto rankraštyne yra su
kaupta apie 350.000 liaudies dainų, 
sudaryti sisteminiai jų tekstų ir me
lodijų katalogai. Sekančiu žingsniu 
turėtų būti sąvadinis lietuvių liau
dies dainų leidinys. Jo paruošimo 
problemas specialiame posėdyje 
svarstė folkloristai, kalbininkai, lite
ratai, muzikologai: prof. J. Čiurliony
tė, prof. K. Korsakas, prof. Z. Zin
kevičius, einąs prof, pareigas Z. Sla
viūnas, Amb. Jonynas, D. Zauka, 
kompoz. J. Juzeliūnas, A Venclova, 
G. četkauskaitė, V. Landsbergis ir 
kt.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
dėstytojų ir studentų grupė, vado
vaujama prorektoriaus E. Sodeikos, 
išvyko į Čekoslovakiją. Viešnage rū
pinasi lietuvius pakvietusi Prahos 
muzikos akademija. Dabartinių lie- . 
tuvių, čekų ir prancūzų kompozito
rių vargonų muzikos vakarą surengs 
M. K. Čiurlionio konkurso laureatai 
G. Lukšaitė, B. Vasiliauskas, konser
vatorijos V kurso studentė M. Rau- 
chaitė. Vilniaus konservatorija glau
desnį bendravimą su Prahos muzikos 
akademija yra pradėjusi prieš trejus 
metus. Vilniuje viešėjo žymaus čekų 
vargonininko prof. I. Reinberge- 
rio mokiniai, o Prahoje tobulinosi žy
miausias lietuvis vargonininkas L. 
Digrys.

VILNIAUS OPEROS TEATRO G. 
Verdi “Traviatos” spektaklyje pa
grindinį Violetos vaidmenį dainavo 
viešnia iš Talino M. Voites, “Estoni- 
jos” teatro solistė.

ĮDOMŲ DVIEJŲ DALIŲ KON
CERTĄ Vilniaus filharmonijos salė
je surengė Povilo Matučio vadovau
jamas etnografinis ansamblis, veiklą 
pradėjęs prieš porą metų konserva
torijoje nuskambėjusiomis sutartinė
mis. Ir šio koncerto pirmoji dalis 
buvo skirta sutartinėms, pagrįstoms <
daugiabalsiu sekundiniu dainavimu, 
antroji — Rytų Augštaitijos, Žemai
tijos, Mažosios Lietuvos XIX š. pa
baigos ir XX š. pradžios dainoms ir 
šokiams. Koncerto dalyvius žavėjo 
dail. Dalios Matukaitienės ansamb
lio dalyviams sukurti autentiški tau
tiniai drabužiai. Pagrindinį dėmesį 
etnografiniam autentiškumui ski
riančio ansamblio mintis gimė dar 
studijų metais, kai Povilas Matutis 
mokėsi konservatorijoje, o jo busi
moji žmona Dalia Kopūstaitė — dai
lės institute. Jie patys rinko folklorą, 
peržiūrėjo senųjų močiučių kraičių 
skrynias, rausėsi rankraštynuose. An
sambliui priklauso Vilniaus jaunimo 
teatro aktoriai B. Dižgalvytė, R. Kaz
lauskaitė, V. Marčinskaitė, N. Gelži- 
nytė, P. Matkevičiūtė, D. Krikščiū
naitė, K. Dapkus, S. Sipaitis, J. Jaru
ševičius, pedagogai Br. Kazlauskienė, 
J. Staselis, muzikantai G. Butautas, 
P. Keblikas, studentė V. Janulevi- 
čiūtė, choro dainininkė E. Bajorai- 
tienė, filologas A Gusčius, inž. A.
Kubilius ir dail. V. Gurskis.

PANEMUNĖS MIESTELIS Plokš 
čiai atšventė 300 metų sukaktį. Mi
nėjimo dalyviai šia proga prisiminė 
pedagogo ir tautosakininko Petro 
Kriaučiūno 120-tąsias gimimo meti
nes. Toje vietoje, kur buvo jo namas, 
dabar auga gražus ąžuoliukas, prie
kalnėje stovi trys seni ąžuolai, čia 
1889-99 m. P. Kriaučiūnas globojo 
sergantį dr. V. Kudirką, kuris jo na
me slapta ruošdavo medžiagą “Var
pui”. Pas P. Kriaučiūną lankydavosi 
kalbininkai K. Jaunius, J. Jablonskis, 
tautosakos rinkėjas A. Sabaliauskas, 
rašytojas kan. J. Tumas-Vaižgantas. 
Minėjiman suvažiavusių plokštiečių 
laukė mokytojo pensininko Tomo 
Glodo pastangų dėka surengta įdomi 
etnografinė paroda ir paminklinis ak
muo, kadaise buvęs prie Vaiguvos 
upelio, minimas dr. V. Kudirkos raš
tuose. Ant jo sėdėdavęs ir svajoda
vęs dr. V. Kudirka.

BIBLIOGRAFIJĄ “M I K ALOJUS 
KONSTANTINAS ČIURLIONIS”, pa
ruoštą Valerijos čiurlionytės-Karu- 
žienės, Simono Juodžio ir Vlado Žu
ko, N. Metų išvakarėse išleido “Va
ga”. Apie šią knygą “Literatūroje ir 
Mene” rašoma: “šis darbas skiria
mas Čiurlionio kūrybos tyrinėtojams, 
pedagogams, bibliografams ir apskri
tai mokslo darbuotojams. Knygos 
pratarmėje pažymima, kad bibliogra
fijoje suregistruota dokumentinė ir 
memuarinė medžiaga, mokslo darbai 
ir populiarūs straipsniai, muzikos ir 
vaizduojamojo meno leidiniai, įvai
rių žanrų grožinė literatūra, susijusi 
su Čiurlioniu; joje apžvelgiamos kny
gos ir straipsniai, kuriuose minimas 
Čiurlionis, žymią bibliografijos dalį 
sudaro kronika apie Čiurlionio kury- 
nių apsaugą, ekspozicijas, parodas, 
jo kūrinių koncertus, jubiliejų minė
jimus ir kt”

VINCO KRĖVĖS knygą “Aitva
ras”, iliustruotą grafikės Albinos 
Makūnaitės, išleido “Vaga” Vilniuje, 
šiame leidinyje yra padavimai “Lakš
tingala”, “Gegutė”, “Karvelis” ir 
“Aitvaras”.

VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 
pranešimą apie Australijos lietuvių 
kultūrini gyvenimą padarė aktorė 
Monika Mironaitė, turėjusi ilgesne 
viešnagę Australijoje pernai rudeni.



EGUNTON — KEELE, $5.000 
įmokėti, atskiras, vieno auašto. 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, moderni virtuvė, pilnai 
įrengtas rūsys. Viena skola. Tuo
jau galima užimti. B. Sakalas, 
762-8255.
RUNNYMEDE, $23.900 prašoma 
kaina. 5 kambarių, atskiras, mū
rinis vieno augšto namas. Didelis 
sklypas ir įvažiavimas. Vandeniu 
-alyva šildomas. Tuščias. B. Saka
las, 7628255.
BLOOR — WINDERMERE, 27. 
900 — 6 kambarių, atskiras, mū
rinis dviejų aukštų namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Reikalingas 
kaikurių pataisymų. Tuojau ga
lima užimti. B. Sakalas, 762-8255. 
LAWRENCE—BATHURST, pui
kus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), mūrinis, garažas ir 
privatus įvažiavimas, užbaigtas 
rūsys, (Bas. apt.) Skambinti tel.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

Namų telef. 766-8479

Kasos valandos:
Pirmad......... 10-3
Antrad. 10-3
T rečiad. uždaryta
Ketvirtad.......10-3

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

MOKA:
už term, indėlius 2 metam ..73/4% 
už term, indėlius 1 metam 7% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........5V2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 ...9% 
nekiln. turto— iki $30.000 8Yi%

Nemokamas visų narių gyvybėj draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidos. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujos. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — ALHAMBRA AVE., arti susisiekimo, krautuvių ir parko, 
9 kambarių atskiras, mūrinis namas, 2 virtuvės. Ideali vieta gyventi 
ir nuomoti. Savininkas išvyksta iš Toronto. Įmokėti apie $8,000; 
galima tuoj užimti.
HUMBERSIDE — KEELE ST., pajamų namas, 10 kambarių, 4 pir
majame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, patogūs nuomojimui. 
Dvigubas garažas ir šoninis platus įvažiavimas. Arti krautuvių ir gero 
susisiekimo. Įmokėti $7,000.
SUNNYSIDE — PARKDALE AVE., prie Šv. Juozapo ligoninės, gra
žus 6 kambarių namas, 2 prausyklos, moderni virtuvė. Garažas su 
geru įvažiavimu. Savininkas išvyksta į Europą; norėtų galimai di
desnio įmokėjimo.
DURIE ST. — COLBECK AVĖ., 10 kambarių dviejų butų per du 
augštus namas. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Įmokėti apie 
$10,000. Namas be skolų.
JANE — BABY POINT, gražių plytų namas, 8 kambariai per du 
augštus. Dvi Virtuvės, dvi prausyklos. Garažas ir šoninis privažia
vimas. Įmokėti apie $8-7,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

JANE — ANNETTE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras 3 butų aparta
mentas, po 1, 2 ir 3 miegamuosius, 15 metų senumo, 3 modernios 
virtuvės ir prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma kaina 
$50.000.
BLOOR — INDIAN RD, mūrinis, atskiras 6 kambarių per du augštus 
namas, garažas, privatus įvažiavimas. Prašoma $21.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

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

Bloor Autorite Garage o'Ld® £KcXgee>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

532-3391 Irene Penthor (Rut
kauskaitė).
B L O O R — DUNDAS, $2.900 
įmokėti, šešių kambarių mūrinis 
namas su garažu ir įvažiavimu. 2 
modernios virtuvės, įrengtas rū
sys. Tuojau galima užimti. Prašo
ma kaina $21.900. B. Sakalas, 
762-8255.
RONCESVALLES — H I G H 
PARK, $6.900, įmokėti, viena at
vira skola. Mūrinis 7 kambarių 
namas su įvažiavimu ir vieta 2 
garažams. Patogus išnuomojimui. 
B. Sakalas, 762-8255.
ISLINGTON, 4 miegamųjų viena
augštis (bungalow), gražių ply
tų, su dvigubu garažu ir privačiu 
įvažiavimu. Moderniai įrengtas 
rūsys su atviru židiniu. Prašoma 
kaina $43.900. B. Sakalas, 762- 
8255.

Reikalingi namai pardavimui

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Nepriklausomybės šventės — 

Vasario 16 minėjime, kuris To
ronte įvyks vasario 14, sekma
dienį, 4 v. p.p., Central Techni
cal School salėje (Harbord St. 
— Borden St.), Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė 
pradės lėšų telkimo vaju. Tą 
dieną prie įėjimo į salę TF at
stovai visiems dalyviams dalins 
vokelius su atitinkamais lape
liais, kuriuos užpildytus su auka 
surinks paskirti rinkėjai. Vasa
rio 14, sekmadienį, visų trijų 
lietuvių parapijų gerb. klebo
nams mielai sutikus, prie bažny
čių bus irgi daromos rinkliavos 
Tautos Fondui.

Lietuvių Charta primena: 
“darbu, mokslu, menu, turtu ir 
pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytu nenri- 
klausomą Lietuvos valstybę”. 
Auka Tautos Fondui yra dalyva
vimas toje kovoje savo turtu. Ta 
auka dar nė vieno neatpalaiduo
ja nuo dalyvavimo kovoje dar
bu, mokslu, menu ir pasiaukoji
mu. Praeitais metais buvome 
liudininkai, kaip mūsų tautie
čiai rizikavo gyvybėmis dalyvau
dami toje kovoje. Dviem iš jų 
pavyko pasiekti laisvę, o trims 
ne. Įsijunkime ir mes aktyviau 
į tą kovą atsiliepdami į VLIKo 
prašymą paaukoti bent vienos 
dienos uždarbį per metus.

Norėdami išvengti bereikalin
go aukotojų trukdymo namuose 
ir neapsunkinti aukų rinkėjų, 
nuoširdžiai prašome įteikti savo 
auką Tautos Fondui Vasario 16 
proga. Pas tuos, kurie bus rasti 
neaukoję, būsime priversti eiti 
į namus ir prašyti aukos. Tau

^SPORTAS
SALFASS METINIS SUVAŽIAVI

MAS įvyko sausio 23-24 d. Detroite. 
Didžiąją dalį darbotvarkės pirmąją 
dieną užėmė simpoziumas apie tai, 
kokį svorį išeivijoje turi sportinis ju
dėjimas bendrame lietuvybės išlai
kymo bare. Antroje dalyje, kuri už
ėmė dalį pirmosios dienos ir visą 
antrąją dieną, buvo nagrinėjama mū
sų sportinė veikla. Išklausyti Sąjun
gos pirm. S. Krašausko, iždininko, 
reviz. komisijos, apygardų vadovų ir 
sporto šakų vadovų pranešimai. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad kai kūno s 
sporto šakos išvystė labai sėkmingą 
veiklą. Ilgą ir išsamų pranešimą pa
teikė golfo sekcijos vadovas J. Baris. 
Sudarytas metinis sportinių varžybų 
tvarkaraštis. Metinės krepšinio ir 
tinklinio žaidynės įvyks balandžio 24- 
25 d. Toronte. Populiariausios golfo 
tarpmiestinės rungtynės bus Kleve- 
lande rugpjūčio 28-29 d. Taip pat nu
statytos pageidautinos datos baltie- 
čių ir kitų sporto varžybų.

Daug diskusijų sukėlė sporto ženk
lo programos projektas. Beveik po 
3-jų valandų diskusijų nutarta įsteig
ti du ženklus — Sąjungos ir sporti
nių laimėjimų. Nutarta baltiečių ka
muolio žaidimus ruošti tik kas ket
virti metai. Prieita išvados, kad esa
mom sąlygom nebegalima bus leisti 
laikraščio “Sportas”. Tai spragai už
pildyti bus leidžiamas vieną ar du 
kartus per metus metraštis, kuris ap
ims mūsų tik varzybinę veiklą. Pir
mąjį numerį išleisti sutiko Kleve- 
landas.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti tele
gramą JAV prez. R. Niksonui dėl V. 
Simokaičio mirties bausmės pakeiti
mo. Suvažiavime iš viso dalyvavo 
virš 40 atstovų iš Klevelando, Čika
gos, Detroito, Londono ir Toronto. 
Sekantis suvažiavimas įvyks lapkri
čio mėnesį. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Berlyne pasibaigė 4 moterų ko

mandų turnyras, kuri laimėjo Vil
niaus Kibirkšties krepšininkės. Daly
vavo dar dvi R. Vokietijos ir viena 
lenkių komanda.

Žalgirio krepšininkai Sov. Sąjun
gos varžybose pasiekė reikšmingą 
laimėsima, nugalėdami pajėgią ir 
buvusią Sov. Sąjungos meisteriu CA 
SK komandą 85:78. Žalgiriečiai dar 
laimėjo rungtynes prieš Tbilisio GPI 
70:69 ir varžybų lentelėje atsidūrė 
III vietoje.

Tartu vyksta Sov. Sąjungos jaunių 
krepšinio sritinės varžybos, kuriose 
pirmauja Lietuvos krepšininkai. Lie
tuvai atstovaujančios klaipėdietės 
žaidžia be pralaimėjimų. Jaunių kla
sėje vilniečiai turi tik vieną pralai
mėjimą — po 3 pratęsimų pralai

ST. CATHARINES, ONT.
RAMOVĖNAI REMIA JAUNIMĄ. 

Tėvų pranciškonų pastogėje vyksta 
gyvas judėjimas — pilna šokančio— 
dainuojančio jaunimo. Prieš kurį lai
ką kelių pasišventėlių dėka įsisteigė 
tautinių šokių grupė, -o patalpomis 
mielai leido naudotis naujasis Tėvų 
pranciškonų vienuolyno vadovas. 
Visai natūralu, kad jaunimui yra 
sunkumų su lietuvių kalba, ypač miš
rių šeimų jaunuoliams, bet šokis tu
ri visiems bendrą kalbą. Taip ir mū
sų tautinių šokių grupėje dalyvauja 
ne vien tik vietos jaunimas, bet ir 
iš Niagara Falls, Ont, bei plačios 
apylinkės. Pagarba priklauso vado
vui P. Balsui, p. p. Mažeikoms iš 
Buffalo, N. Y., K. Bieliūnui iš Wel
land, Ont, ir visiem šokių grupės da
lyviam už pasiaukojimą susirenkant 
iš plačios apylinkės. Kariai • ramovė- 
nal, įvertindami mūsų jaunimo gra
žias pastangas, savo visuotiniame su

tiečiai, kurie dėl įvairių priežas
čių negalės Vasario 16 proga 
įteikti savo aukos Tautos Fon
dui, galės vėliau ją įnešti į Tau
tos Fondo einamąsias sąskaitas 
Toronto lietuvių kredito koope
ratyvų bankeliuose. (Prisikėli
mo parapijos bankelyje sąskai
tos nr. 1255, o “Paramos” — 
nr. 763).

TF Toronto apylinkės 
atstovybė

Aukos Tautos Fondui. Bra
žinskų, Simo Kudirkos ir Vytau
to — Gražinos Simokaičių įvy
kiai sujaudino kiekvieną lietu
vį ir kovoje už laisvę mūsuose 
rado platų atgarsį. Net nelau
kiant Tautos Fondo metinio lais
vinimo reikalams lėšų vajaus, 
kuris pradedamas Vasario 16 mi
nėjimu, gauta stambių aukų. 
Per D. Renkauską, kuris pats 
paaukojo $10, gauta iš brolių 
Stasio, Beniaus ir Zigmo Jackų 
$100; per A. Skrebūną iš Pr. 
Barausko $50; iš J. Racicko $5; 
iš žinomo statybininko St. Kėkš
to $100. Be to, Bražinskų bylos 
reikalams per Tautos Fondo 
įgal. A. Petrašiūną gauta iš Lon
dono apyl. $120. Iš viso $385. 
Visiems aukotojams ir Tautos 
Fondo talkininkams, padariu
siems šių metų gražią pradžią, 
T. Fondo atstovybė Kanadoje 
reiškia padėką.

Virginija Pusvaškytė - LeRoy 
su savo vyru Robertu iš Wiscon- 
sino JAV-se grižo i Torontą ir 
čia pastoviai apsigyveno. Wis- 
consino universitete R. LeRoy 
gavo chemijos mokslų daktaro 
laipsnį ir pradėjo mokslinę 
praktiką Toronto universitete.

mėjo estams 80:85 (60:60; 69:69; 74: 
74).

Las Vegas mieste sausio 23 d. tu
rėjo įvykti Amerika — Sov. Sąjun
ga bokso rungtynės. Sov. Sąjungai 
šiose rungtvnėse pirmą kartą atsto
vavo ir lietuvis boksininkas. Tai II 
vidutinio svorio Sov. Sąjungos meis
teris kaunietis Juozas Juocevičius.

AUŠROS ŽINIOS
Jaunių krepšinio komanda yra iš

vykus žaisti draugiškų rungtynių į 
Klevelandą, kur S. K. Žaibas švenčia 
savo sportinės veiklos 20 m. jubilė- 
jų. Ryšium su šiuo išvykimu šį sek
madienį BC lygos rungtynių nebus. 
Sveikinam S. K. Žaibą jubilėjaus 
proga ir linkime sėkmės sportinėj 
veikloj.

šachmatininkai iš dviejų susitiki
mų su Ošava vienas rungtynes lai
mėjo 3%:2%, kitas sužaidė lygiom 
3:3.

Birutė Plučaitė Ošavos stalo teni
so turnyre laimėjo I vietą moterų 
grupėj ir II v. mergaičių grupėj. 
Pirmais metais žaisdama stalo teni
są, Birutė padarė tiek pažangos, kad 
jau yra laimėjus įvairiuose turny
ruose 8 pirmas ir 6 antras vietas.

Mergaičių jaunių A krepšinio ko
manda laimėjo prieš St. Bonaven
ture 38:19. H. Chveduko treniruoja- 
moj komandoj žaidė: R. Girdauskai- 
tė 9, V. Plučaitė 10, S. Simutytė 10, 
R. Vaškevičiūtė 6, D. Kairytė 3, L. 
Simanavičiūtė ir D. Simanavičiūtė.

Jaunės B, kurias treniruoja A. 
Stuopis, irgi laimėjo prieš St. Ed
ward 22:18. žaidė S. Ranonytė 12,
L. Vaitiekūnaitė 2, S. Virkutytė 2,
M. Sodonytė 6, R. Rautinš, A. šalvai- 
tytė ir J. Ferrando.

Pačios mažiausios krepšininkės 
(midgets) dabar yra III vietoj iš 
septynių komandų, nors du pasku
tinius žaidimus pralaimėjo prieš St. 
Edward 4:17 ir prieš Corpus Christi 
11:17. žaidžia B. Plučaitė, L. Radžiū
naitė, N. čižikaitė, A. Klibininkaitė, 
V. Vingelytė, P. Simutytė ir D. Mi- 
niotaitė. Komandos treneris — A. 
Stuopis.

Treniruotės: krepšinis — trečia
dieniais mergaitėm; ketvirtadieniais
— vyrams ir jauniams. Stalo tenisas
— ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.v. 
Treniruoja J. Nešukaitis.
NAUJAS “TAURO” PIRMININKAS

Ligšioliniam Londono LSK “Tau
ras” pirmininkui Daniliūnui, sr., iš 
pareigų atsisakius, nauju klubo pir
mininku išrinktas jaunosios kartos 
atstovas L. Butkus, studijuojąs Vaka
rų Ontario universitete. Visus Londo
no “Taurui” skirtus raštus prašoma 
siųsti jo adresu: Mr. L. Butkus, 687 
Brant St, London, Ont. Tel. 439- 
6889. D. E.

sirinkime paskyrė mūsų tautinių šo
kių grupei $50 paramą. S-tis

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS minėjimas įvyks vasario 20 d., 
6 v. slovakų salėje, Welland ir 
Page gatvių sankryžoje. Paskaitą 
skaitys jaunosios kartos veikėjas G. 
Breichmanas iš Hamiltono. Meninę 
dalį atliks Niagaros pusiasalio jau
nimas, vadovaujamas Stasės Zubric- 
kienės ir J. Bieliūno iš Wellando.

Po programos — muzika, bufetas, 
turtinga loterija — laimės šulinys. 
J. Girevičius ir J. Paukštys savano
riškai pasiūlė šventės proga loterijai 
staliukus. Jų auka įgalins B-nės v- 
bą iškilmingiau paminėti šventę. 
Valdyba pradėjo rinkti aukas smul
kiai loterijai. Maloniai prašome pa
gal išgales paremti. Šventės proga 
bus renkamos aukos Tautos Fondui. 
Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje. Valdyba

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Vasario 16 minėjimas 

įvyks sekmadienį, vasario 7. Visi jau
nesnieji, vyresnieji moksleiviai ir 
studentai renkasi Prisikėlimo salėn 
9.30 vjt. Iš čia visi organizuotai eis 
į 10 v. Mišias. Po Mišių visi vyks į 
L. V. Namus, kur bus trumpa, pa
ties jaunimo išpildoma programa ir 
pusryčiai. Į L. V. Namus, kur įvyks 
minėjimas ir po to užkandžiai, yra 
kviečiami taip pat visi ateitininkų 
tėvai ir sendraugiai. Tėvai yra pra
šomi atnešti sumuštinių ir pyragai
čių bendriem pusryčiam.

Ateitininkiškas jaunimas rengia 
Vasario 16 minėjimą atskirai ne tam, 
kad atsiskirtų nuo Bendruomenės, 
bet kad mažesniam būrely būtų gali
ma labiau pabrėžti šventės reikšmę 
ir patį minėjimą pritaikyti to am
žiaus jaunimui, šis minėjimas nepa
keičia Bendruomenės rengiamo mi
nėjimo, kuriame visi ateitininkai pri
valo dalyvauti.

“Ateities” administracija atsiuntė 
Toronto prenumeratorių - skolininkų 
sąrašą. Torontiškiai “Ateičiai” yra 
skolingi $440. Kaikurie nėra prenu
meratos sumokėję net už kelerius 
metus. Norima per vasario mėn. vi
sas skolas išrinkti. “Ateities” atsto
vas Toronte yra A. Bumbulis, kuris 
kreipsis į visus skolininkus. Būtų ge
ra, kad patys skolininkai jam atsi
lygintų. Sekmadienį jis rinks prenu
meratas po 10 v. Mišių L. V. Na
muose.

Skautų veikla
• Akademinio skautų sąjūdžio fi

listeriai pereitą pavasarį įsteigė kny
gų klubą, kurio nariais automatiškai 
tampa visi filisterių skautų sąjun
gos nariai. Klubo tikslas — leisti lie
tuvių kalba knygas, daugiausia 3 rū
šių: jaunimo literatūrą, originalią 
grožinę literatūrą ir mokslinius vei
kalus. Narys įsipareigoja nupirkti iš- - 
leistą knygą, bet turi teisę kaikurių 
ir nepirkti. Kanados rajono akade- 
mikai-filisteriai yra kviečiami jung
tis į klubą. Galima tapti klubo nariu 
ar rėmėju-šimtininku ($100 įnašas). 
Klubo reikalais kreiptis į FSS CV 
sekretorę fil. Gr. Musteikytę, 7647 
So. Campbell, Chicago, Ill. 60652, 
USA.

• Sausio 27 d. Toronto skautinin- 
kių ramovės sueigoje dalyvavo 21 se
sė. Malonu buvo savo tarpe turėti 
Kanados rajono vadeivę s. D. Gu- 
tauskienę, atvažiavusią iš Hamilto
no. Sueigos metu skautininkės įžodį 
davė sesės: Gražina Stripinienė, sese
lė Viktorija — Dalia Keblinskaitė ir 
Aldona Gurgždytė-Petrantonio. Vado
vavo ramovės seniūnė s. M. Vasiliaus
kienė. Po iškilmingosios dalies padis
kutuoti einamieji reikalai, pasidalyta 
informacija apie išvykos į Europą 
ruošimą. Skautininkai siunčia sveiki
nimus įžodį davusioms skautinin- 
kėms.

• šį šeštadienį, vasario 6, po lie
tuvių mokyklos pamokų šaukiama jū
rų skautų sueiga Bloor-Indian Rd. 
evangelikų-liuteronų bažnyčios salė
je. Dalyvavimas būtinas.

• “Šatrijos” tunto “Aušrinės”, 
“Mirgos” ir “Dainos” dr-vės savo re
guliariose sueigose kruopščiai ruošia
si Kaziuko mugei. “Aušrinės” dr-vės 
skautės, vad. I. Stanionytės, aplankė 
ligoninėse sergančius ir paliko jiems 
dovanėlių, č. S.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

LE. 6-2664 Toronto, Ontario
JANE — BLOOR, jaukus 5 kambarių, atskiras, mūrinis vienaaugš
tis; naujas šildymas, dvigubas garažas su šoniniu įvažiavimu; pra
šoma kaina $26.500.
WINDERMERE — BLOOR, atskiras 7 kambarių mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, augštas rūsys, garažas su plačiu 
įvažiavimu, puiki vieta, netoli Bloor gatvės; apie $10.000 įmokėti, 
žemas išsimokėjimo nuošimtis.
BLOOR —■ JANE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigubas 
garažas, puiki - judri vieta, tinka betkokiam verslui; dabar išnuo
mota už $400 mėnesiui ir nuomininkas viską apsimoka; apie $15.000 
įmokėti ir viena atvira skola 10 metų 9%. Nepraleiskite progos.
JANE — BLOOR, gražus rupių plytų atskiras 7 kambarių namas, 
centrinis planas, vandeniu-alyva šildomas, kilimai, moderni virtuvė, 
garažas; apie $7.000 įmokėti.
KINGSWAY, puikus, modernus 6 kambarių vienaaugštis, kilimai, 
gražiai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažia
vimu, netoli susisiekimo; prašoma kaina tik $34.900. Nepraleiskite 
progos, kas jieškote vienaaugščio.
JANE — BLOOR, 4 atskirų butų mūrinis pastatas, vandeniu-alyva 
šildomas: 4 garažai su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor; apie 
$20.000 įmokėti; puiki vieta nuomojimui.

Al. Garbenis, arba pr_ Kerberis,ARBA

namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584
Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A H A JI4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r A K A/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5^2% už depozitus
6% už serus (numatoma)
6% už taupymo s-tas

už 1 m. term, dep.
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

3Y2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM PASKOLAS duodame iki $5.0<m' ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bei 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap 
draustos iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Stepui ir Birutei Ignatavi- 
čiams artimieji draugai sausio 
30 d. suruošė staigmeną — dvi
dešimties vedybinių metų prisi
minimą.

BRIGHTON KINO TEATRAS 
127 Roncesvalles Avė 

Tel. 532-2710

Rodo du pilno ilgio filmus su 
angliškais parašais

Vosario 4 — 9 
"TYKIAI TEKA DONAS" 
ir "KAREIVIO BALADĖ"

Vasario 11 — 16
Antroji "DONO“ dalis, spalvota, 
ir “ALEKSANDRAS NEVSKIS“

Vasario 18 — 23 
Trecioji “DONO“ dalis, spalvota, 

ir “ATMINTINA VASARA“

Kasdien viena pilna programa 
7 v. v. Šeštad. ir sekmad. nuo

5 v. p. p. be pertraukos 
Išsikirpkite, kad neužmirŠtumėt

datų

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

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

1082 BLOOR St W., TORONTO 4, 
Tel. LE 4-8459

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

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

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

t!p’top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St požeminio stotį) 

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa- 
čežėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių

To buvo pasiekta naudoja.it gydo
mąją medžiagą (Blo-Dyne). kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
* sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bfo-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu Prašykite visose vaistinė-

W tiekto- te patenMotL___________________

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Į Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

■ ■ ><— «>—U—■■■I.* ..M..,.

Saulėtoje Floridoje ant smėlėto Atlanto kranto 

išnuomojami modernūs vėsinami kambariai. RAŠYTI:

NORWYN Apts.z 126 Ocean Dr.
MIAMI BEACH, Fla. 33139, USA.

Tel. Miami Beach - 672-4903
f Toronte — 766-6267

naudoja.it
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Filosofija
— Kas tu būsi, kai užaugsi?
— Kareivis.
— Bet priešas tave gali nu

šauti.
— Tada aš būsiu priešas.

Paslaptys
— Jos yra dviejų rūšių. Pa

slaptys tokios, kurios never
tos išlaikyti, ir tokios, kurios 
pergeros išlaikyti.

Naujų Metų naktį
Naujųjų Metų , naktį iš tre

čio augšto iškrinta girtas pi
lietis. Tai pastebėjęs, prieina 
policininkas ir klausia:

— Ei, kas atsitiko?
— Nieko nežinau. Aš irgi 

ką tik atsiradau, — atsako iš- 
kritėlis.

Našlės vargai
Žuvus vyrui, žmona pasam

do vieną advokatą, pasam
do kitą ir vis negali atgauti pi
nigų.

— Žinote, — tarė ji paga
liau teisme, — aš jau pradė
jau gailėtis, kad žuvo mano 
vyras. * * *

• Jauna, išdidi aktorė turi 
viską — menedžerį, spaudos 
šefą, advokatą, mokytoją, mo
distę, tik trūksta vieno dalyko 
— talento (Paula Wessley).

Pelių mokykloj
Motina pelė aiškina mažom 

pelytėm:
— Kai būsite didelės, tai pa

tirsite, jog mes bijome vyrų, vy- 
rai bijo moterų, o moterys — 
pelių.,.

Per Šerengą
“Sandaros” Pustapėdis sakėsi 

kažkada nugirdęs tokį pasikal
bėjimą tarp Chruščiovo ir Snieč
kaus:

— Kokiam jūs ten Bimbai su
teikėte daktaro laipsnį? Ar jis 
užbaigė universitetą?

Susimaišęs Sniečkus atsakęs:
— Taip, jis užbaigė universi

teto sienų dažymą...
Parinko Pr. Alš.

C ES N AK AS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
jų valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
junaikma. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamai 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES0 dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsules netur 
nei kvapo, nei skonio.

S. KUDIRKOS REIKALU
V. Daulenskytė gavo šį atsakymą 

iš Vašingtono:
“Gavau Jūsų raštą, liečiantį lietu

vį, kuris bandė gauti politinę glo
bą Amerikoj, bet buvo grąžintas ru
sams. Pranešu, kad aš nekeanu su
stabdyti tyrimo, kol surasiu faktus 
ir būsiu tikras, kad asmenys, kalti 
dėl šio baisaus nesiorientavimo, bus 
pašalinti iš atsakingų vietų. Sveiko 
proto stoka ir nežinojimas Amerikos 
politikos bei tradicijos niekad nebe
turėtų pastatyti pavojun žmogaus gy
vybės.”

Wayne L. Hays, 
JAV kongreso narys

LIETUVOS NEMATĘS
Siunčiu prenumeratą už savaitraš

tį. Malonu skaityti laikraštį lietuviš
ka kalba, kad ir niekad Lietuvoj ne
buvęs. Esu gimęs Škotijoj. Tėvai bu
vo abu lietuviai. Yukone jau beveik 
trisdešimt metų dirbu, ir tik vieną 
lietuvį esu sutikęs.

F. Olito
NEIŠMESKIME LIETUVIŠKŲ 

ŽURNALŲ
Visų kraštų lietuviai nori pasi

džiaugti lietuviškų žurnalų mintimis 
ir vaizdais. Turtingiausi lietuviškais 
žurnalais yra JAV ir Kanados lietu
viai. žurnalų prenumeratų mokesčiai 
yra nustatyti doleriais. Žemesnio pi
niginio kurso valstybėse (Pietų Ame
rikoje ir Europoje) lietuviai nepajė
gia lietuviškų laikraščių bei žurnalų

Tuo pačiu susidarytų didesnis lietu
vių bendradarbiavimas tarp šiauri
nės ir pietinės Amerikos bei Euro
pos. Pasiųskime savo perskaitytus 
žurnalus tiems lietuviams, kurie ne
turi galimybės patys užsisakyti.

V. M.
AR DAUG NAUDOS IŠ MŪSŲ 

SPORTO LAIMĖJIMŲ?
Gali daug kam atrodyti, kad — 

nedaug, bet tikrumoje sportas atve
ria daug retų progų išgarsinti lietu
vio bei Lietuvos vardą.

Laikas —- pinigai, sakoma. Pasau
lį gi valdo pinigai, sukaupiami eko
nominio genijaus (žydų, anglosak
su), technologinio (jankių, vokiečių, 
dabar ir japonų) ir organizacinio — 
administratyvinio (britų, jankių). 
Pasak prof. K. Pakšto, H. Ten Kate 
civilizacijos indeksas (pagal 10 
punktų) skiria baltiečiams, kaip ir 
daugeliui slavų, beveik tą pačią vie
tą, išskyrus talentą pirmauti savo 
dainomis, šokiais, taut, drabužiais, 
rungtyniaujant net su Havajų, Tahi
ti ir kt. egzotinėmis didybėmis. Ta
čiau kažin ar tai atsveria pragmati
nio genijaus stoką gyvenimo kovoj 
už būvį?

* Užmiršome, kad anglosaksai mėgs
ta sportą, kaikurį net aistringai 
(boksą, ledo ritulį, arklių lenkty
nes), gerbia sporto “genijų” ir labai 
nustemba, kai tarp mažaverčių atei
vių kartais atsiranda tokių, kurie, 
sakytum, pasodina į kaliošą anglų-

prancūzų iškiliuosius čempionus. Ta
da atsiranda ir pagarba bei daugiau 
dėmesio laimėtojo tautiečiams fab
rike, kasyklose, raštinėse, ypač jei
gu laimėjimai pasikartoją ar pasi
reiškia net keliuose baruose.

Turiu galvoje mūsų Vaitonį, se
niau laimėjusį Kanados šachmatų 
čempionatą, Gvildį — Ontario stalo 
tenise, kažką iš Londono — jieties 
metime ir, štai, dabar dvi sesės Ne- 
šukaitytės, laimėjusios labai augštus 
čempionatus stalo tenise Ontario 
prov. (“TŽ” nr. 3). Berods, viena se
serų anksčiau yra parvežus! dar di
desnių laimėjimų iš JAV, už kuriuos 
anglosaksai būtų savo tautietį suti
kę su garbės vartais. Mūsų gi spau
da, deja, vos suminėjo petitu (smul
kiom raidėm). Kaip gaila, kad mūsų 
bendruomenių didikai neturi laisvos 
valandos laiko, apsikrovę neužbaigia
mais sąrašais ir raštais. Yra daug bū
dų pagerbti savo čempionus, žvaigž
des, sporto genijus ir didžiuotis jais. 
Tai ne tik mūsų teisė, bet ir pareiga 
— jų ir mūsų pačių naudai. Jei gali
ma, reikia sudaryti sąlygas laimėti 
ateity dar daugiau (ne tik išlaikyti 
pozicijas). Tokio stambaus mąsto lai- 

- mėtojoms, kaip dvi jaunos sesės Ne- 
šukaitytės, pagerbti būtų galima su
ruošti pokylį, pakviesti bent 10 mies
to diduomenės ir plačiosios spaudos 
atstovų. Savieji galėtų sumokėti pvz. 
$10 ar daugiau už pietus. Tai būtų 
parama ateities laimėjimams. Ir 
ypač dabar, Kudirkai, Bražinskams, 
Simokaičiams praskynus kelią į lie
tuvio maištininko genijų, labai dera 
parodyti, kad esama ir sporto geni
jaus mūsų tarpe.

St. Bijūnas

EKSKURSIJOS
EUROPON
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| Gegužės26-birželio 10(15dienų)
1 Liepos mėnesį - 21 diena
| Rugsėjo mėnesį - 15 dienų
= Vilniuje ir apylinkėse — 10 dienų

Registruotis kiek galint anksčiau
Smulkesnių informacijų teirautis:

V. BAČĖNAS, ALL SEASONS TRAVEL

323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont.

Tel. 278-7261

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

į Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/į svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ D Į. • P r.rx.-4-Jn rt 480 RONCESVALLES avė.,
IŠTAIGA oaltic exporting to. TORONTO 3, Ontario

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

užsisakyti iš S. Amerikos. Jei ten ir 
patenka, tai labai mažas skaičius. Tų 
kraštų lietuviai labai pageidauja lie
tuviškų žurnalų. Štai, laišku prašo 
vienas Argentinos lietuvių bendruo
menės veiklus narys: jei jūs turėtu
mėte lietuvišku laikraščių ar žurnalų, 
nors ir senesnių laidų, norėčiau jus 
paprašyti, jei tai nesudarytų daug 
kliūčių, pasiųsti mano adresu: Jonas 
Papečkys, MAIPU 3673, Rosario, S. 
Fe., Argentina. Būtų gera, kad šiuo 
reikalu susirūpintų mūsų jaunimo 
organizacijos bei šeštad. mokyklos ir 
imtųsi organizuotai susirišti su kitų 
kraštų lietuviais. Organizacijų nariai 
ar mokyklos mokiniai lengvai susi
rinktų didesnį kiekį žurnalų ir galė
tų juos pasiųsti ten esančiom lietu
viškom organizaciojm bei mokyklom.

EXPRESS CORP.
ANKSČIAU MES SAKĖME — 
DABAR JŪSŲ GIMINĖS TAI 

PATVIRTINA
UŽSAKYKITE TIKTAI
SPECIALIUS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMUS

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.t*....Mm—

Sov. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Ave., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą ;
Pagrindinė ištaiga: 658 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, <
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. <

DUFFERIN RADIO AN D TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St • LE 1-3074 ’Sav. P. Užbalis

Jie yra geriausia dovana. Spe
cialūs rublių pažymėjimai yra 
keturis kartus vertesni už regu
liarius rublius. Jūsų giminės ga
lės gauti ko tik nori ir tik už 
dali reguliarios kainos—t y. už 
ketvirtadali reguliarios kainos 
ar net mažiau. Kaikurie dalykai 
taip pigiai įkainuoti, kad išeina 
10 rublių už kiekvieną sumokė
tą dolerį. Parašykite ar pa
skambinkite mums — atsiųsi
me VISIŠKAI NEMOKAMAI 
mūsų naują iliustruotą katalo
gą. Tuomet jūs įsitikinsite, kad 
SPECIALŪS RUBLIŲ PAŽY 
MĖJIMAI yra geriausia dovana. 
Pristatymas trunka 3—4 savai
tes. Kaina: $2.13 už vieną spe
cialų rublį.
JOKIŲ KITŲ MOKESČIŲ. Ga
lite siųsti betkokia sumą. PIL
NAI GARANTUOTA. UŽSA
KYKITE DABAR TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA 
Tel.: 982-1530

Prašykite mūsų naujo nemoka
mo katalogo! Dėmesio! 
Mūsų specialybė yra automobi
lių ir apartamentų užsakymai.

EDVARDAS
ČIKAGOS SPAUDA vėl suspindė- 

jo žiniomis apie Lietuvą bei lietu
vius, kai buvo nuteistas mirti lietu
vis Vytautas Simokaitis kartu su 
savo žmona Gražina, kuri gavo 3 me
tus priverčiamojo darbo. Ypač “Chi
cago Tribune” plačiai aprašė jų mė
ginimą priversti iš Vilniaus į Palan
gą skridusio lėktuvo Įgulą pasukti i 
Švediją." Tačiau šis įvykis buvo žy
miai mažiau išpopuliarintas už Bra
žinskų ir Simo Kudirkos žygius. Pa
lyginus su Leningrado žydų teismu 
ir jame kelių asmenų nubaudimu 
mirties bausme už panašų nusikalti
mą, Vytauto Simokaičio atvejis buvo 
pristatytas tik kaip antraeilės reikš
mės žinia. Atrodo, kad lietuviai nėra 
tokie įtakingi kaip žydai, kad juos 
plačiai aprašinėtų spauda arba gintų 
nelaimės atvejais. 
• • •

ČIKAGOS LIETUVIAI parodė ne
mažai iniciatyvos ir prisidėjo prie Si
mokaičio gynimo. “Margučio” radijo 
programa buvo suorganizavusi tele
gramų siuntimo akciją. Taip pat šios 
programos darbuotojai kartu su Lie
tuvių Bendruomenės kaikuriais va
dais buvo pagrindiniai asmenys, ku
rie suruošė viešas demonstracijas Či
kagos miesto centre Simokaičių rei
kalu sausio 22 d. Jeigu Simo Kudir
kos atveju Čikagos lietuviai delsė su 
demonstracijom, tai šį kartą buvo 
susigriebta gana greitai. Demonstra
cijų laiko parinkimas nebuvo labai 
geras — penktadienį pietų metu. 
Tai, žinoma, daug tautiečių negalė
jo dalyvauti. Reikėjo greitai veikti, 
nes Simokaičių teismo apeliacinis 
sprendimas yra datuotas. Geriau tad 
mažesnės apimties demonstracijos, 
bet greitos, negu vėlyvon daton nu
keltos didesnės.

Demonstracijose dalyvavo apie 
300400 žmonių, kurių apie 60 nešė 
plakatus. Buvo susirinkta Civic Plaza 
aikštėje, o iš ten žygiuojama po Či
kagos vidurmiestį ir vėl sugrįžta į tą 
pačią aikštę, kurioje stovi garsiojo 
Pikaso statula, čia sugrįžus buvo iš
siskirstyta. Taip pat tuo pačiu metu 
buvo lankytasi pas Cook apskrities 
viršininką Dunne, kuris priėmė lie
tuvių delegaciją ir išklausė prašymo 
užtarti Simokaitį. Buvo susisiekta su 
Illinois valstijos gubernatoriumi 
Ogilviu, kuris paskelbė deklaraciją 
dėl Simokaičių bausmės sušvelnini
mo. šios lietuvių demonstracijos bu
vo rodytos per Čikagos televiziją ir 
apibūdintos per kelias radijo stotis.

ŠUL AITIS
Neteko matyti, kad Čikagos didžioji 
spauda būtų jas paminėjusi. De
monstracijos metu buvo išdalinta 
apie 10.000 lapelių, kuriuose buvo 
aprašytas Simokaičių “nusikaltimas” 
ir raginama rašyti laiškus preziden
tui Niksonui, Jungt. Tautų sekreto
riui U Thantui ir sovietų premje
rui Kosyginui. 
• • ♦

Į ČIKAGĄ PO ILGESNĖS KELIO
NĖS sugrįžo aktorius ir režisorius 
Stasys Pilka. Jis daugiausia laiko 
praleido okup. Lietuvoje — išbuvo 
beveik mėnesį laiko. Lankėsi Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje ir ki
tur. Dalyvavo dramos ir operos teat
rų 50 metų sukakčių minėjimuose, 
aplankė daug dramos, operos ir kito
kių spektaklių. Jis lankėsi ten kaip 
sovietų okupuotos Lietuvos teatro 
draugijos svečias.

KAI LAUKE ŠALTA, futbolo mė
gėjai stebi futbolą, žaidžiamą po sto
gu. Neseniai čia prasidėjo salės fut
bolo varžybos Tarptautiniame Amfi
teatre, kur lietuviai rengia dainų ir 
tautinių šokių šventes. Sausio 24 d. 
net 6.000 žiūrovų stebėjo 10 futbo
lo rungtynių jų tarpe ir lietuvių ko
mandos. Lietuviai šį kartą žaidė su 
ukrainiečių “Lions” komanda, kita
dos buvusia viena iš stipriųjų Čika
goje. Šiuo metu jos lygis gerokai 
nukritęs ir “Lituanika” tik per plau
ką neišplėšė pergalės. Likus 20 sek. 
iki rungtynių pabaigos lietuviai ve
dė 1:0, bet vėliau ukrainiečiai su
gebėjo išlyginti. Lietuvių naudai 
įvartį pirmojo kėlinio 9-je minutėje 
Įmušė Julius Ringus. “Lituanikoje” 
žaidė: Arnoldas Jurkšaitis, Henrikas 
Gavėnia, Emilis Skistimas, Rimas 
Galėnas, Julius Ringus, Myk. Mika
lauskas, Viktoras Pikšrys ir Alfre
das Kiemaitis.
• • •

PAGRINDINIS NEPRIKLAUSO
MYBĖS šventės minėjimas, kurį ren
gia Čikagos Lietuvių Taryba, įvyks 
vasario 14 d., 2 v. p.p., Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos salėje. Kalbas 
pasakys Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, kongreso narys Ro
man Pucinski ir Kubos diktatoriaus 
Castro sesuo — Juanita Castro, kuri 
yra pabėgusi iš savo tėvynės. Meninę 
dalį išpildys jungtinis vienetas, kurį 
sudarys: “Dainavos”, Alice Stephens 
ir Marquette Parko parap. chorai. 
Bus renkamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

3828 BLOOR W„ ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

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

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENR
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey Št.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

K 
U 
P 
O 
N

S

Čia jūs galėsite sutaupyti nuo 30% iki 50% ant visų medžiagų

Atsineškite ši kuponą į betkuriq FABRICLAND krautuvę ar sandėlį ir 
gausite dar 10% NUOLAIDĄ nuo visų gaminių. 
Sandėliu darbo valandos nuo 9.30 iki 
1830 Bayview 486-1408
2457 Dixie Rd. 279-3311
301 Danforth Rd. 699-7129
Krautuvių darbo valandos — 9 — 6 v.v. Ketvirtad. ir penktad. — 9 — 9 v.v. 
4744 Yonge St. 222-3411 1626 Islington Ave. 742-0600

1702 Queen St. W........... 537-9191

9.30 v.v. Šeštadieniais — 9.30 iki 6 v.v.
2500 Lawrence Ave......... 752-1640
109 Doncaster Ave. 889-8349
2768 Dufferin St. 783-2915

K 
U 
P
O 
N 
A 
S

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
TeL 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTAS
S. BR0GOWSKi, OJ).

(prie Duodasi 
Telefonas LE. 2-4108

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
1-4251. Darbo valandos nuo 19

412
ard
LE_____ _ _______ ___________
vai. ryto iki &30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto Iki 4 vaL po 

- pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieiiiais uždaryta.

PLUMBING and HEATING

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

AP5ILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

L. L U N S K Y, R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 VJ.—6 v.v.

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines

dienos metu arba vakarais

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS •

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

672 Lansdowne Ave 

Tel. 531 - 6165 
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536-1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 ▼. 
Ket. ir penkt. 9—9 v.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

OfI priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

ATLIEKU GRINDŲ

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

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St, Toronto 4, Ont
Telefonas 534-0563

769-4612
2231 Bloor Street W<
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Jono Kr. par. žinios

— Šį penktadienį, pirmąjį vasa
rio mėnesio, pamaldos vakare 7.30 
vai. Po rytinių pamaldų lankomi li
goniai namuose.

— Katalikių moterų draugijos su
sirinkime įdomią paskaitą skaitė jau
nosios kartos gydytoja dr. Gražina 
Girdauskaitė. Susirinkimas buvo pa
įvairintas tradicine kavute.

— Gavėnios rekolekcijoms pa
kviestas kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, jėzuitų provincijolas, gyvenąs Či
kagoje.

— Tikybos pamokos vaikams vyks
ta kas sekmadienį po 10 vai. pa
maldų.

— Pamaldos: šį penktadienį 8 v.r. 
už a.a. Rachelę ir Vladą Kodlubavi- 
čius, 7.30 v.v. už a.a. Karoliną ir 
Konstantiną Zulonus. šeštadienį: 
7.30 v.r. už a.a. Mykolą Dervinį, 8 
v. už a.a. Joną Poškų. Sekmadienį:
10 v. už a.a. Stanislovą Barzdaitį,
11 v. už Ropės ir Žalnieriūnų šeimos 
mirusius ir 12 v. už a.a. Antaniną 
Staškevičienę (metinės).

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadieni, 11 v. ryto, bend

ros pamaldos, po kurių bus visuo
tinis, metinis parapijos susirinkimas 
bei vaišės. Atsilankymas susirinki
me yra kiekvieno parapijiečio ne 
vien tik privilegija, bet ir pareiga. 
Lietuviškosios parapijos ateitis pri
klauso nuo Jūsų susidomėjimo.

— Pamokos konfirmandams vasa
rio mėnesi bus 6 ir 27 d.d., 1 v.p.p.

— Tarybos posėdis šį mėnesi va
sario 10 d., 8 v.v.

— Praėjusį sekmadienį buvo pa
krikštytas Jonas Dovydas Girsa, gi
męs 1970 m. lapkričio 15 d., sūnus 
Juliaus ir Ellos Girsų. Kūmais buvo 
p. V. Zaunaravičiai.

Evangelikų kunigas W. Kos- 
ticenas, kurį laiką dirbęs Toron
te, vėliau Sidnėjuje, Australi
joj, išvyko Vokietijon. Jam buvo 
suruoštos išleistuvės J. ir T. 
Reisgių namuose.

Mokytojai Nina ir Petras Bal
čiūnai pagerbti sausio 30 d. Jų 
namuose susirinko gražus būrys 
bičiulių “priminti” sukaktuvi
ninkams 20 metų vedybinio gy
venimo sukakties. Jaukiose vai
šėse dalyvavo ir gausus būrys 
šv. Jono Kr. par. choristų, nes 
chore mokyt. P. Balčiūnas da
lyvauja jau eilė metų. Jis Toron
to universitete yra gavęs magist
ro laipsnį ir šiuo metu yra To
ronto kat. beskyrės mokyklos 
vedėjas.

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. EE 3-8008.

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

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Ceponh

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Vladui Gutauskui, 

velionies žmoną, vaikus ir artimuo
sius giliai užjaučiame. Velionis pa
laidotas sausio 30 Mount Hope ka
pinėse.

— Prašytos paskelbti Mišios: ket- 
virtad. 8 v. už a.a. J. Grikini, užpr. 
J. A. Šulcų; sekmad. 10 v. už a.a. B. 
Šimkevičių, užpr. p. Puterių; 11.15 
v. už a.a. M. Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienės.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — vasario 7 d., 4.30 v. p.p., pa
rapijos salėj. Bus pateikta pajamų- 
išlaidų-skolų apyskaita ir renkama 
parapijos taryba. Prašome parapijos 
susirinkime gausiai dalyvauti.

— Chorų repeticijų šią ir ateinan
čią savaitę nebus. Chorų vadovas 
kun. B. Jurkšas dviem savaitėm bus 
išvykęs.

— T. Placidas yra išvykęs į JAV 
metiniams pranciškonų posėdžiams; 
grįš šios savaitės pabaigoj.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį 7 v. v.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas 
bus kovo .6 d. Kas turi atliekamų 
vartotų drabužių, prašome atvežti į 
parapijos raštinę. Jei kas to negali, 
prašome skambinti į parapijos raš
tinę — jie bus paimti iš namų.

— Šį sekmadienį, po 12.15 Mišių 
bus tretininkų mėnesinis susirinki
mas bažnyčioje.

— Šis penktadienis — vasario pir
masis. Mišios — 7.30, 8 v. ryto ir 
7.30 v. vak.

— Ateinančią savaitę lankomos 
šeimos: Annette St.. Ardagh St., Cob 
beck St. ir St John’s Rd.

— Išsiunčiami kvitai už 1970 m. 
aukas. Jei yra netikslumų, prašom 
tuoj pranešti parapijos raštinei.

— Šį sekmadienį ir kitą (vasario 
7 ir 14) jokių religinių pamokų ne
bus.

KLK Moterų Dr-jos Toronto 
Prisikėlimo parapijos skyrius 
sausio 17 d. turėjo savo metinį 
susirinkimą. Į naują valdybą iš
rinktos: L. Murauskienė — pir
mininke, B. Sapijonienė — vice- 
pirm., A. Genčiuvienė — sekr., 
B. Vaitiekūnienė — ižd., S. Va
latkienė, S. Dervinienė ir I. Že
maitienė — parengimų reika
lams, A. Slapšienė ir V. Mise
vičienė — socialiniams reika
lams. Revizijos komisija: S. Mi
niotienė, S. Matulevičienė ir D. 
Keršienė. Centro valdybos pirm, 
dr. O. Gustainienė padėkojo bu
vusiai valdybai už darbą ir pa
linkėjo naujai sėkmės. E. C.
ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y I i s.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. Tel 535-4724.

6 KAMBARIŲ vienaaugštis (bunga
low) į vakarus nuo Cooksville mies
telio. Labai gerai užlaikytas. Savi
ninkas grįžta į Nova Scotia. Prašo
ma kaina $28,900. Pirmoji hipoteka 
$14,200 iš 6%%. Retas pirkinys.
DU AKRAI (165’ x 528’) su 7 kam
barių namu Barrie mieste. Numato
mas zona vi m as apartamentams arba 
miesto tipo namams. Prašoma kaina 
$26,500. Puiki investacija.
Smulkesnių informacijų teirautis: 
St Dargis tel. 231-6226; Frank Ba
rauskas, Realtor.

Apylinkės valdyba iškilmingą 
Vasario 16 minėjimą rengia va
sario 14, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Central Tech, auditorijoje. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
rašytojas Vyt. Volertas, JAV 
Liet. Bendruomenės pirm. Me
ninę programą atliks lietuviško
jo jaunimo sambūriai. Minėjimo 
metu aukos renkamos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Po minė
jimo programos atlikėjams Pri
sikėlimo par. salėje ruošiamas 
priėmimas. Apylinkės valdyba 
dėkoja kolonijos tautiečiams už 
gausų dalyvavimą demonstraci
joje už Vytauto Simokaičio iš
laisvinimą ir duosnias aukas iš
laidoms padengti. Valdyba taip 
pat dėkoja už jautrų atsiliepimą 
solidarumo įnašų pakartotinėje 
rinkliavoje. Demonstracijos iš
laidoms prie bažnyčių surinkta 
$224.25.

Kūrėjai-savanoriai kviečiami 
vasario 14 d., 10.45 v.r., susi
rinkti Šv. Jono Kr. par. salėje ir 
dalyvauti organizuotai su vėlia
va iškilmingose Vasario 16 pa
maldose, o 4 v. p. p. Central 
Tech, mokyklos (Bathurst ir 
Harbord) salėje minėjime. V-ba

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo visuotinis metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
vasario 21 d., 3 v. p.p., parapi
jos auditorijoje, 1021 College 
St. Visiems nariams prieš su
sirinkimą bus išsiuntinėta 1970 
m. apyskaita ir susirinkimo dar
botvarkė. Kooperatyvo balansas 
1970 m. gruodžio 31 d. pasiekė 
$3,1001,148. 1970 m. padidėjo: 
balansas — $344,505, indėliai
— $372,740, paskolos ir investa- 
cijos — $308,703. Gauta paja
mų $220,112 ir padaryta išlai
du — $147,482. Pelnas — $72,- 
630. Atskaičius perkėlimą į at
sargos ir garantijų fondus, liko 
nepaskirstyto pelno $52,104. Vi
si nariai kviečiami aktyviai da
lyvauti metiniame susirinkime, 
kuriame susipažins su bankelio 
finansine būkle, svarstys nepa
skirstyto pelno padalinimą ir iš
rinks papildomus narius į valdo
muosius organus. Vedėjas

Tautinių šokių grupės “Gin
taras” 15 metų sukakties kon
certas įvyks kovo 28, sekmadie
nį, 4 v. p.p., Brocktono gimnazi
jos auditorijoje. Programoje — 
grupės veteranai ir dabartiniai 
šokėjai, kun. B. Jurkšo choras 
“Dainuojanti jaunystė”, solistas 
J. Vaškevičius ir poetė Laima 
Švėgždaitė. “Gintaras” kviečia 
visus tautiečius iš anksto tą die
ną rezervuoti tam sukaktuvi
niam koncertui ir nuoširdžiai 
dėkoja V. Bendoriui ir P. Gul- 
binskui, paaukojusiems po $20. 
“Gintaro” rėmėjų komitetas, va
dovaujamas K. Rusino, sausio 
31d. posėdyje aptarė sukaktuvi
nio koncerto reikalus.ir pasida
lino ruošos darbais. Bilietai į 
koncertą bus pradėti platinti šį 
savaitgalį. Grupės veiklai pa
remti rengiama paveikslų lote
rija, kurios bilietus taip pat ne
trukus bus galima Įsigyti. C. S.

Dail. Leono Urbono paveiks
lų paroda atidaryta sausio 30 d. 
Prisikėlimo Parodų salėje. Pa
grindinį žodį apie svečią daili
ninką iš Australijos tarė dril. 
Tel. Valius. Dalyvavo gausus bū
rys daile besidominčių tautiečių
— dailininkų ir mėgėjų. Paroda 
bus atidaryta ir šį savaitgalį — 
šeštadienį ir sekmadienį. Pa
veikslų kainos yra gana priei
namos. Iki šiol parduoti jau aš- 
tuoni paveikslai.

Baltiečių Federacija pasiuntė 
raštą United Church, kurios ta
rybos atstovai buvo susirinkę 
posėdžio Niagara Falls, Ont., 
vietovėje. Baltiečiai tame rašte 
apkaltino United Church vado
vybę pataikavimu komunizmui, 
kuris pavergė baltiečių tautas. 
Esą ji garsiai šaukianti prieš dis
kriminaciją P. Afrikoje, bet ty
linti prieš sovietinę vergiją Bal
tijos kraštuose. Apie tai paskel
bė dienraštis “Star” 1971. I. 25 
laidoje.

Ilgamečiam Kanados Lietuvių Bendruomenės 
VVinnipego apylinkės buvusiam pirmininkui

A + A Jonui Malinauskui
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame jo sūnui 
ALGIUI ir visiems artimiesiems —

Čikagoje mirus, žmonų BRIGITĄ, gimines ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame —

M. J. Žėkai V. K. Ottai

mirus, žmonų EMILIJĄ, dukrų IRENĄ bei visus 

gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime— 

Jonas ir Delfiną Zulonai

Mykolui Matušaičiui
mirus, žmonų EMILIJĄ, dukrų ir sūnų su šeimo

mis nuoširdžiai užjaučiame —
A. J. Visockiai

“T. Žiburių” spaudos balius
— šį šeštadienį, vasario 6, Prisi
kėlimo salėse. Baliaus pradžia
— 7 v.v., o meninės programos
— 7.30 v.v. Dalyviai ta proga 
galės išgirsti montrealietės so
listės G. Butkutės-čapkauskie- 
nės koncertą ir pasigėrėti 
dail. L. Urbono paveikslų paro
da. Loterijai gauti šie laimikiai: 
1. dail. H. žmuidzinienės pa
veikslas “Laumės”, 2. dail. L. 
Urbono paveikslas “Koralų pa
krantė”, 3. dail. A. Tamošaičio 
paveikslas “Lietuvių sodyba”, 4. 
P. Baltuonio skulptūra “Vienuo
lis”, 5. modernus elektrinis laik
rodis (J. Tumosų dovana), 6. me
niškų kepinių krepšelis — bara
vykai (A. Arštikaitienės dova
na), 7. lietuviškų sūrių rinkinys 
(Aloyzo Viskonti) įmonės dova
na), 8. pastatomoji lempa (Mo
hawk firmos dovana), 9. Lietu
vos steigiamojo seimo pašto 
ženklų rinkinys, 10. knyga “žy
mios lietuvės moterys” (auto
riaus dr. M. Anyso dovana), 11. 
vyriški marškiniai (A. ir B. Ber- 
resnevičių firmos dovana), 12. 
Parkside Meat firmos gaminys, 
13. “TŽ” prenumeratos (V. Pet
raičio ir M. Kizio dovanos). Gau
sūs laimikiai, bus gausūs ir lai
mėtojai.

? ADVOKATAS '!

> G. Balčiūnas <
praneša klientams,

' • kad a t i d a r ė savo < J
S teisinę įstaigų /
1 [ 3828 Bloor Street W., 1

Islington 678, Ont. j!
) (Six Points —• Bloor tr Kipling <

(> gotvig sankryžoje) ’ >

Prano Barausko patalpose. \ 
TELEFONAS 233-9632.

/ Advokatui nesant įstaigoje, / 
J • gerb. klientai prašomi < Į 

palikti savo pavardę ir \ 
’ telefono numerį. '>

TEAKWOOD
Solono, volgomojo ir miegomojo kom- 
borio baldai tiesiog H importo sandė
lio. Atidaryto 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1454-1388. Prie 7 kelio j 
rytus nuo 5 linijos. Bramales

KLB krašto valdyba

Televizijos CBC stotis (VI ka
nalas) gana gerai parodė lietu
vių demonstraciją. To nepadarė 
IX* kanalas. Jis visą dėmesį sky
rė labai negausioms negrų ir 
kvebekiečių demonstracijoms. 
Kai keletas asmenų pasiteiravo 
kodėl nebuvo parodyta lietuvių 
demonstracija, stoties pareigū
nas paaiškino, kad neturėjo pa
kankamai filmuotojų. Kaiku- 
riems aiškino jis, kad filmuoto- 
jai pasivėlinę, šia proga derėtų 
parašyti stočiai protesto laiškų: 
Channel 9, CFTO, 1550 McCo
wan, Agincourt, Ont.

P. Augustinavičius užmokėjo 
rėmėjo prenumeratą $10 ir pri
dėjo “TŽ” $15 auką. M. Kizis 
atsiuntė rėmėjo prenumeratą ir 
$5 paskyrė “TŽ” spaudos ba
liaus loterijai kaipo fantą nau
jam “TŽ” skaitytojui.

Sūnų ir Dukterų Draugija, 
kurioje telkiasi prokomunisti
nio nusiteikimo lietuviai, savo 
susirinkime ir šiems metams pa
liko tą pačią valdybą: pirm. V. 
Ramanauskas, vicepirm. V. Ma
tonis, finansų raštininkas M. 
Guoba, protokolų rašt. T. Rim- 
džius, ižd. B. Lukas. Toronto 
kuopoje yra 234 nariai. 1970 m. 
niirė 10 Draugijos narių. Drau
gija spiečiasi apie komunistinį 
“Liaudies Balsą”.___________

PARDUODAMOS lietuviškos il
so grojimo plokštelės, su lietu
višku raidynu rašomosios maši
nėlės, ODINIAI LIET. ALBU
MAI ir kt.

Priimu siuntiniu užsakymus į 
LIETUVA ir kitur. Didelis pa
rinkimas iš pavyzdžių — eilu
tėms, suknelėms ir kt.
Taip pat priimu rašomosioms 
mašinėlėms, akordeonams Hoh- 
nėr ir kt užsakymus.

Maisto siuntiniai tiesiog iš 
DANIJOS.

Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Kreiptis bet kada:

St. Prakapas
49 NORSEMAN Street,

Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

Aušros Vartų parapijos dvidešimtmečiai paminėti 

vasario 13, šeštadienį, 7 v.v.,

KONCERTAS - VAKARIENĖ
—- — ^^PROGRAMOJE: š

Aušros Vartų par. choras • Pianistės — R. Abromaitytė 
ir E. Petrauskaitė • Šilta vakarienė • Šokiai • Baras
Įėjimas — auka $3.00, Visus kviečiame dalyvauti —
jaunimui — $1.50. Rengė jai

Aušros Vartų par. žinios
— Sveikiname kun. F. Jucevičių, 

švenčiantį 10 klebonavimo metų.
— Vasario 5 yra pirmasis mėne

sio penktadienis. Šventoji valanda 
— 6.30 v.vak., Mišios 730 v.v.

— Parapijos dvidešimtmečio su
kaktis bus paminėta vasario 13-14 
dienomis.

— Kviečiame visus parapijiečius 
ir mūsų bičiulius dalyvauti 20 me
tų parapijos sukaktits paminėjime. 
Meninėje dalyje pasirodys AV cho
ras ir jaunosios pianistės. Bus šil
ta vakarienė, orkestras ir bufetas. 
Padėkos Mišios — sekmadienį. AV 
choras savąją sukaktį jungia su pa
rapijos dvidešimtmečiu. Į parapijos 
dvidešimtmečio minėjimą yra pa
kviesti visi trys buvę parapijos kle
bonai ir lietuvių jėzuitų provincijo
las. Dvidešimtmečio vakarienės pa
ruošimu sutiko rūpintis Sv. Onos 
Draugija.

— Spaudoje, radijo ir televizijos

TORONTO, ONT.
Angliškoji Toronto spauda 

lietuvių demonstraciją, protes
tuojančią prieš V. ir G. Simo- 
kaičių nubaudimą Vilniuje, ap
rašė vasario 1 d. laidose. Ryš
kiausiai ją atžymėjo “Toronto 
Daily Star”, davęs stamboką 
antraštę “800 Lithuanian-Cana- 
dians protest hijacker’s senten
ce”. Jis pacitavo V. E. Gruodžio 
pareiškimo vieną sakinį ir pažy
mėjo, kad neoficialiomis žinio
mis iš Maskvos, V. Simokaičiui 
mirties bausmė pakeista. “The 
Telegram” demonstraciją apra
šė plačiausiai, bet jį užkasė tarp 
negrų ir kvebekiečių demonst
racijų, davė stambią antraštę, 
iškeliančią negrų studentų rei
kalavimą — neparduoti ginklų 
P. Afrikai. Mažiausiai dėmesio 
lietuvių demonstracijai skyrė 
“The Globe a. Mail” — davė 
tik 14 eilučių kronikinę žinu
tę. Pagrindinį* dėmesį jis skyrė 
V. Simokaičio mirties bausmės 
pakeitimui. Apie tai jis paskel
bė platesnę žinią su stambia ant
rašte.

“N. Lietuvos” red. R. E. Ma
ziliauskas iš Montrealio lankėsi 
Toronte ir Akademikų Draugi
jai skaitė paskaitą apie lietuvių 
spaudą. Paskaita susilaukė gyvų 
diskusijų.

Kanados Raudonasis Kryžius 
nuolat prašo sveikus vyrus ir 
moteris duoti kraujo ligoniams. 
Vasario 12, penktadienį, nuo 10 
v.r. iki 2 v. p.p., davėjų krau
jas bus priimamas Toronte Cent
ral Red Cross Clinic, 67 College 
Street.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ!

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

programose buvo paskleistos žinios 
apie neva naujas reformas Atgailos 
sakramente — išpažintyje. Jokių ofi
cialių nurodymų šiuo reikalu nėra. 
Atrodo, kad kažkas, net slėpdamas 
savo veidą, nori drumsti tikinčiųjų 
nuotaikas. Jei Bendrija oficialiai 
įves pakeitimų, tai jis bus ir oficia
liai praneštas.

— Parapijos fondui paaukojo $4 
A. Kazakevičius, $5 — T. Freidan- 
kienė; po $10 — J. Krujelskis ir J. 
Leknickas; $25 — katalikių moterų 
draugija.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $195.55.

— Nauju parapijos komiteto pir
mininku išrinktas Bronius Buzas.

— Parapija 1970 m. turėjo $24.- 
592,58 pajamų. Pridėjus 1969 m. li
kutį, susidaro $28.690/75. Išlaidų tu
rėta $23.961,34.

— Iškilmingoms koncelebracinėms 
Mišioms mūsų parapijai yra reika
lingi trys vienodi arnotai ir albos. 
Jei kas sutiktų finansuoti šiuos li- 
targioius drabužius, malonėkite 
kreiptis į kleboną.

Bendruomenės vadovybė ruo
šiasi Vasario 16 minėjimui va
sario 28 d. Plateau salėje. Pa
skaitai pakviestas “NL” red. R. 
E. Maziliauskas. Jis taipgi skai
tys paskaitą Vasario 16 minėji
me Otavoje.

“Gintaro” sambūris sėkmin- 
koncertavo Filadelfijoj sausio 
16 d. ir susilaukė didelio dėme
sio iš vietinės visuomenės. Ta 
proga sambūrio atstovai padėjo 
vainiką prie amerikiečių Lais
vės varpo, tuo prisimindami ir 
prarastą Lietuvos laisvę.

Leidykla “Krivūlė” išleido 
naują chorinės muzikos plokšte
lę. Iš 14 kūrinių 11 — lietuvių 
liaudies dainos. Trylika jų atlie
ka Vilniaus radijo ir televizijos 
mišrus choras, o vieną — Vii 
niaus vyrų choras “Varpas”. 
Plokštelės pavadinimas -“Skam
ba ir aidi daina”. Kaina - $5.55. 
Adresas: “Krivūlė”, 5260 10th 
Ave., Montreal 405, P.Q.

Anglų ir prancūzų spauda in
formavo savo skaitytoms anie 
V. ir G. Simokaičių bylą. Dien
raštyje “Le Devoir” 1971.1. 25 
buvo paskelbtas net atsišauki
mas, pasirašytas studentų sam
būrio, kovojančio už žydų lais-. 
vę Sov. Sąjungoj (Combat des 
etudiants en faveur des juifs 
sovietiques (514) 845-9105). At
sišaukime cituojamas sakinys iš 
Jungt. Tautų žmogaus teisių de
klaracijos: “kiekvienas turi tei
sę išvykti iš betkurio krašto, ne
išskiriant nė savojo” (13 para
grafas). šią deklaraciją yra pa
sirašiusi ir Sov. Sąjunga.




