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Dešinės kairumas Pasaulio įvykiai
Politiniame gyvenime yrs'dešinė, vidurys ir kairė. Tai trys 

linijos, pagal kurias grupuojasi politinės žmonių pažiūros. Taip 
jos grupuojasi parlamentinėje sistemoje ir pačiame parlamente, 
kuriame posėdžiauja įvairių politinių grupių atstovai. Tokia gru
puotė ypač ryški europinėje sistemoje, kur pabrėžiama ne tik po
litinė programa, bet ir ideologija. Britiškoje sistemoje, kuri yra 
daugiau pragmatinio pobūdžio, dešinė ir kairė sunkiau įžvelgiama 
arba įgauna skirtingą prasmę. Visdėlto šis skirtumas daugiau ar 
mažiau visur pastebimas. Jis pasireiškia net toje pačioje partijo
je ir yra vadinamas kairiuoju arba dešiniuoju sparnu. Tokia pa
žiūrų grupuotė, matyt, yra natūralus dalykas. Jos negali išveng
ti ne tiktai demokratinės partijos, bet ir aplamai demokratinė vi
suomenė. Kairumas ir dešinumas yra budingas net ir platie- 
siems žmonių sluogsniams, besireiškiantiems visuomeniniame gy
venime. Įprastine prasme dešinumas priskiriamas tiems, kurie 
pasisako už tradicinę santvarką, religinius principus, socialinio 
teisingumo įgyvendinimą evolucmiu keliu, moralinių vertybių iš
laikymą ir pan. Kairumas yra teikiamas tiem, kurie nepasitiki 
tradicine santvarka, pasisako prieš religinius principus, siekia so
cialinio teisingumo įgyvendinimo radikaliu būdu, neišskiriant re
voliucijos, pabrėžia kolektyvinį pradą. Pagal šį apytikrį mastą, 
Įvairios religinės grupės, bent iki šiol, buvo priskiriamos dešinės 
linkmei. Josbuvo aiškiai susijusios su tradcija ir aplamai su sant
varka, pagrįsta religiniais — moraliniais principais.

★ ★ ★
Pastaraisiais metais ši grupuotė ima keistis. Dešinės link

mėje matyti sujudimas kairės link, o kairėje — dešinės. Pvz. so
cialistinės partijos, kurios daugelį metų rėmėsi Markso teorija 
kaip aiškaus kairumo ženklų, nuo jos pradeda tolti. Antai, socia
listinė V. Vokietijos partija jau prieš keletą metų tai viešai pada
rė. Panašiu keliu eina Skandinavijos socialistai. * žinoma, tai ne
reiškia, kad jie tapo dešinės žmonėmis. Tai tik rodo jų evoliucinį 
posūkį. Dar ryškesnis posūkis matyti dešinėje. Kaikiirios religi
nės grupės, buvusios iki šiol tradicinės santvarkos gynėjomis ir 
revoliucijos priešininkėmis, pasuko į kairę. Jų tarpe atsirado ir 
tokių, kurios linksta Į revoliuciją ir bando kurti jos teologiją. Kai 
pvz. Amerika pasiuntė savo kariuomenę į P. Vietnamą, kovojantį 
prieš komunizmo grėsmę, sukilo kairieji, simpatizuoją marksiz
mui. Jie ėmė kelti protestą Amerikos viduje ir tuo būdu talkinti 
komunistiniam imperializmui. Amerkiečiai išėjo kovoti prieš 
savo Ameriką. Kad taip daro kairiosios ir marksistinės grupės, 
suprantama. Bet kaip suprasti kaikurių religinių grupių talką 
šiam kairės sąjūdžiui? Tai arba dešiniųjų posūkis kairėn, arba 
nesusigaudančių idealistų paslydimas. Greičiausia, ir viena, ir 
kita. Pastaruoju metu dešinėje pakirdo savotiškas radikalumas, 
susižavėjimas revoliucija ir kartu simpatija kairumui. Prie jo pri
sidėjo naivus idealizmas, kuris nevieną nuvedė iki mobilizacinių 
kariuomenės dokumentų deginimo. Žinoma, tai tik kaikurių gru
pių žingsniai, betjie rodo, kad dešinėje yra kairumo, gristo idea- 
liniu nusiteikimu, bet labai naiviu. Jeigu ju radikalumas būtų ti
rą prasme krikščioniškas, nereikėtų jokios kairės.

★ ★ ★
Kaikurių dešinės grupių sukairėjimas atsiliepia ir į Baltijos 

okupuotų kraštų bylą. Baltiečių išeivija, besistengianti atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį į sovietinę okupaciją bei tautžudystę, 
daugiausia nepalankumo randa kairėje, čia vyraują kažkokia 
simpatija komunizmui, ryjančiam ištisas tautas. Nežiūrint stip
riausių liudijimų apie būklę Sov. Sąjungoje ir Baltijos kraštuose, 
atsiranda ištisos grupės žmonių, kurios lieka visai kurčios baltie
čių bylai. Būdingas pavyzdys — Kanados United Church. Tai 
labai gausi ir įtakinga religinė grupė. Baltiečių komitetas 1967 
m. kreipėsi į jos generalinę tarybą, prašydamas priimti rezoliuci
ja, pasmerkiančią sovietinę Baltijos kraštų okupaciją bei tautžu
dystę. Taryba tokios rezoliucijos nepriėmė, o tik užgyrė Kanados 
vyriausybės laikyseną, nepripažįstančią Baltijos kraštų okupacijos. 
Baltiečių komitetas, nepatenkintas tokia rezoliucija, kreipėsi iš 
naujo į generalinę tarybą. Pastaroji naujai pateiktą rezoliuciją 
perdavė Pasaulio Bendrijų Tarybai, Kanados Bendrijų Tarybai ir 
United Church tarptautinių reikalų komitetui. Ten toji rezoliu
cija ir dingo. Kiti bandymai, rodos, irgi nebuvo sėkmingi. Tai 
ženklas, kad kairumas šioje religinėje grupėje yra pakankamai 
regimas. Ji paryškina tos pačios grupės laikysena pvz. Pietų Af
rikos atžvilgiu. Pastarosios diskriminacinė politika smerkiama, 
bet Sov. Sąjungos — nutylima. Teisingai sako baltiečių komite-’ 
tas savo pareiškime, kad tokia laikysena yra šališka: “Krikščioniš
kieji principai turi būti drąsiai skelbiami ir visuotinai pritaiko
mi be baimės ir šališkumo.” Pr. G.

KANADOS /VYK/AZ

KAS BUS PREMJERU?

MĖNULIO PAVIRŠIUJE DABAR JAU YRA SESIŲ ŽEMĖS ATSTOVŲ 
pėdsakai — amerikiečių astronautų Neil Armstrong, Edwin Ald
rin, Alan Bean, Conrad, Allan Shepard ir Edgar Mitchell. Du 
paskutinieji sėkmingai nusileido erdvėlaiviu “Antares” kalnuotoje 
Fra Mauro dalyje. “Apollo XIV” skrydis buvo palnas netikėtumų: 
sutriko “Kitty Hawk” ir “Antares” erdvėlaivių sujungimo sistema, 
viena baterija “Antares” erdvėlaivyje pradėjo prarasti voltažą ir 
paskutiniu momentu prieš nusileidimą ėmė ožiuotis “Antares” 
automatiniai navigacijos įrenginiai. Kliūti pašalino mokslininkų iš 
žemės skubiai pasiųsti nauji duomenys minėto erdvėlaivio elektro
niniams skaitytuvams. Astronautai A. Shepard ir E. Mitchell tu

Rinkiminį vajų bendru susiti
kimu su Toronto progresyviųjų 
konservatorių atstovais užbaigė 
šeši kandidatai į premjero J. 
Robarts vietą: Ontario švietimo 
ministeris William Davis, ka
syklų ir šiaurės reikalų minis
teris Allan Lawrence, provinci
jos sekretorius Robert Welch, 
miestų savivaldybių ministeris 
Darcy McKeough, finansų ir 
prekybos ministeris Bert Law
rence ir prancūzų kilmės stu
dentas Robert Pharand. Onta
rio progresyviųjų konservato
rių naujo vado klausimą turės 
išspręsti vasario 10 d. prade
damas partijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvaus 1.748 balsavi
mo teisę turintys atstovai. Į 
konservatorių pusę linkęs dien
raštis “The Toronto Telegram”, 
apklausinėjęs visus suvažiavimo 
atstovus, paskelbė 1.003 atsto
vų apsisprendimą. Už W. Davis 
pasisakė 392 atstovai, už A. 
Lawrence —197, už R.—Welch 
— 187, už D. McKeough — 146, 
už B. Lawrence — 81. Otavos 
universiteto studentas R. Pha
rand beveik neturi rėmėjų. 
Laikraštis daro išvadą, jog 
tvirčiausias kandidatas yra švie
timo ministeris W. Davis, ta
čiau jis nesurinks pakankamai 
balsų pirmojo balsavimo metu. 
Galutinis sprendimas, matyt, 

yra dar neapsisprendusių 745 
suvažiavimo atstovų rankose. 
Jeigu jie balsuos už A. Lawren
ce ar R. Welch ir susilauks už 
silpnesnius kandidatus balsavu
siųjų paramos, W. Davis gali 
pralaimėti rinkimus. Tai būtų 
nemažas laimėjimas Ontario 
provincijos katalikams, nes švie
timo ministeris W. Davis nesu
tinka teikti finansinės paramos 
katalikišku gimnazijų paskuti
nėms klasėms. Kiti kandidatai 
šiuo klausimu, atrodo, yra su
kalbamesni. Aplamai, konserva
torių partija prašomai pašalpai 
kol kas nerodo palankumo. Ka
talikų organizacijos pradėjo va- 
ių už nevaldinių mokyklų išlal
amą ir pašalpų praplėtimą.

Toronto “Star” dienraštis, 
j ieškodamas rekordinio nedarbo 
kaltininkų, apklausinėjo 527 to- 
rontiečius. Į klausimą, ar kalta 
yra federacinė vyriausybė, tei
giamai atsiliepė 36%. Parla
mento narių neveiksmingumui 
kaltę suvertė 87%, besaikiams 
unijų reikalavimams — 41% 
apklaustųjų. Net 60% pritarė 
specialiai parūpintiems žiemos 
darbams, o 28% reikalavo įves
ti kainų ir atlyginimų kontrolę.

Imigracijos ministerio Otto 
Lang pranešimu, Kanada atsi
sakė duoti įvažiavimo vizas pen
kiems P. Vietname komunistų

“Stop death sentences for flight from Lithuania!“ Šio plakato šūkis išreiškė Toronto lietuvių ir kitų 
tautybių demonstracijos protestą prieš Vytauto Simokaičio mirties bausmę ir aplamai prieš Lietuvos 
nelaisvę Nuotr. V. Pranaičio

. ,PRANE$IM^S LIDIJOS

Trijų lietuvių neužmirštama tragedija
Nedaug kas naujo paaiškėjo 

apie Vilniuje slaptai miriop pa
smerktojo Vytauto Simokaičio 
likimą. Trims dienoms praslin
kus nuo pirmosios žinios, “Da- 
gens Nyheter” korespondentas 
Maskvoje Per Sjoegren perda
vė iš sovietinių šaltinių gautą 
“neoficialų” pranešimą, pasak 
kurio, Šimokaičių advokatai 
prieš iu valia įteikę malonės 
prašymus. (Apie mirties baus
mes pakeitimą, rašant šias eilu
tes, dar nebuvo žinoma, Red.).

Tame pačiame pranešime “D 
N” korespondentas iš Maskvos 
patvirtina, kad 34 m. amžiaus 
Vytautas Simokaitis Vilniuje 
pasmerktas mirti už tai, kad 
pernai lapkričio 9 mėginęs pa
grobti sovietinį AN-2 tipo kelei
vinį lėktuvą. Nurodoma, kad jis 
norėjęs priversti lėktuvo įgulą 
pasukti į Švediją, tačiau buvęs 
nugalėtas lėktuvo kapitono. Pa
gal anksčiau švedų spaudoje 
skelbtą sovietinių šaltinių ver
siją, Simokaitį skridimo metu 
nuginklavęs lėktuvo “navigato
rius”, kai tuo tarpu pats lėktu
vo kapitonas buvęs artimas Si- 
mokaičių šeimos draugas ir bū
siąs teisiamas kaip nusikaltėlių 
bendrininkas. Kuri versija tei
singesnė, tuo tarpu neįmanoma 
nustatyti.

Pažymėtina smulkmena
Minėtame pranešime skelbia

ma viena nauja smulkmena, ku
ri turėtų paaiškinti, kodėl mir
ti pasmerktasis Simokaitis atsi
sakęs prašyti malonės. Esą jis 
ir jo žmona Gražina, už ketu
rių mėnesių laukianti kūdikio, 
buvo iš anksto vienas antram 
prisiekę bendrai mirti, jeigu pa
bėgti lėktuvu nepasisektų. Ji 
jau buvusi lėktuve išpylusi ži
balą, tačiau nesuspėjusi jo už
degti. Skelbiama, kad Gražina 
Simokaitienė nuteista trejus 
metus kalėti.

Sausio 23 d. laidoje “DN” pa- 

sudarytos provizorinės vyriausy
bės nariams. Prašymai buvo 
gauti Kanados ambasadoj Mask
voj. Du tos delegacijos nariai 
jau yra lankęsi Kanadoje 1968 
m. šį kartą nelegalios komunis
tu vvriausybės atstovai planavo 
iš Windsoro prabilti į amerikie
čius Detroite, pasinaudodami 
kabelio televizija. Vizų atmeti
mas kaip tik ir motyvuojamas 
faktu, kad svečių viešnagės tiks
las nieko bendro neturi su Ka
nada.

skelbė, kad Europos tarybos pa
tariamasis šeimas Strasburge 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos vy
riausybės premjerą Kosyginą ir 
prašė pakeisti Simokaičiui mir
ties bausmę kalėjimu. Galima 
spėti, jog užsienio spaudos dė
mesys ir pasaulio viešosois nuo
monės susijaudinimas davė aks
tiną žiniai apie advokatų malo
nės prašymą.

Estai apie Kudirką
Švedijos baltiečių tarpe dar 

gyvai komentuojama amerikie
čių sovietams išduotojo jūrinin
ko Simo Kudirkos tragedija. 
Estų dukartsavaitinis laikraštis 
“Eešti Paevaleht” per keturis 
numerius iš eilės (I. 7, 9, 13 ir 
16 laidose) plačiai informavo 
savo skaitytojus apie išdavimo 
smulkmenas, spaudos atgarsius 
ir JAV pareigūnų tardymo iš
davas. “EP” žiniomis, estų tau
tinio komiteto pirmininkas 
Heikki Leesment ėmęsis inicia
tyvos, kad būtų įteiktas bend
ras baltiečių protestas. Ryšium 
su tuo jis gavo asmeninį prez. 
Niksono laišką:

Savo vedamajame “Skandalo 
pabaiga” laisvųjų estų laikraš
tis pastebi, esą atsakingųjų 
amerikiečių pareigūnų pasitrau
kimas iš pareigų visiškai nepa
keitė fakto, kad JAV sulaužė 
politinės globos teisės dėsnį to
kiu būdu, kokiu net Švedija ne
būtų išdrįsusi. Beje, tai nesąs 
pirmas toks atvejis — priduria 
laikraštis. Prieš trejetą metų 
panašiai amerikiečių buvo pasi
elgta su lenku pabėgėliu. To
kiu būdu esą norima sudaryti 
įspūdį Rytų Europos žmonėms, 
kad mėginimas perbėgti pas 
amerikiečius yra lygus savižu
dybei. Estų laikraštis baigia ve
damąjį reikalavimu, kad JAV 
pakeistų savo laikyseną, nes iš 
tikrųjų gali susidaryti vaizdas, 
jog šita pasaulio supergalybė 
labiau sovietų bijanti, negu kai
myninės mažosios valstybės.

Kazlausko mįslė
Ryšium su jauno lituanisto 

prof. J. Kazlausko klastingu nu
žudymu kaikuriuose arčiau su 
dabartinėmis Baltijos tautų są
lygomis susipažinusiuose sluogs- 
niuose pastebėta, kad velionis 
išaugo ir subrendo kaip moks
linė jėga grynai pokarinėmis 
sovietinio režimo sąlygomis. Sa
vo metu jam buvo patikėtos 
baltų kalbotyros žurnalo “Bal- 

tistica” atsakingojo redakto
riaus pareigos. Jam taip pat bu
vo pavesta atsakomybė už per
nai vasarą Vilniuje surengtą 
pirmą tarptautinį baltologų su
važiavimą, kuris oficialiai bu
vo teigiamai įvertintas. Juo la
biau tad mįslinga atrodo toji 
dingstis, dėl kurios j aunas 
mokslininkas turėjo atsisvei
kinti su gyvenimu.

Oficialiai paskelbtas Vilniuje 
teismo medicinos ekspertų ak
tas neišsklaidė abejonių, bet tik 
jas sustiprino, sukėlė naujų 
klausimų. Skelbiama, kad prof. 
Kazlauskas dingo Vilniuje spa
lio 8 d. po to, kai 13 vai. jis 
paliko mokslų akademijos bib
lioteką. Po kurio laiko buvo 
pradėtos pajieškos, kurios tik 
lapkričio 17 d. davė rezultatus, 
nes tą dieną buvo surastas la
vonas Neryje, Vingio parko ra
jone.

Oficialus aiškinimas
Sudarytoji 8 medicinos eks

pertų komisija nustatė, kad pa
skenduolis miręs nuo mechani
nės asfiksijos maždaug prieš 6 
savaites ir tiek pat laiko išbu
vęs vandenyje. Ekspertų akto 
išrašas buvo “Tiesoje” paskelb
tas tik 1970 m. gruodžio 4 d. 
Jame duodama suprasti, kad ve
lionis turėjęs lengvai negaluo
jančią širdį ir kad jo mirtis įvy
kusi natūraliai, nes nerasta kū
no sužalojimų. Tačiau minimas 
pareiškimas nepaaiškina dviejų 
reikšmingų aplinkybių: 1. kokiu 
būdu žinomas žmogus pačiame 
vidudienyje prigėrė Neryje ir 
tebuvo surastas po kelių savai
čių? 2. kodėl prireikė dar ke
lių savaičių ekspertų “aktui” 
paskelbti?

Oficialiam aiškinimui priešta
rauja ir privačiais keliais gau
tos žinios, kad prof. Kazlaus
kas buvo saugumo agentų sulai
kytas gatvėje ir įsodintas jų au- 
tomobilin. Kiek vėliau sužinota 
apie jo prievartinį “gydymą” 
pamaskvio psichiatrinėje ligoni
nėje. ši smulkmena yra labai 
panaši į tiesą, nes ateina ir 
daugiau žinių, kad sovietinis re
žimas šią priemonę platesniu 
mastu ėmė vartoti prieš politiš
kai nepatikimus intelektualus. 
Jau minėtas estų laikraštis 
“Eesti Paevaleht” neseniai pa
skelbė žinią, kad estų rašyto
jas Teet Kalias uždarytas psi
chiatrinėje klinikoje už nelega
lių raštų platinimą. — A. L.

rėjo du ilgus pasivaikščiojimus 
ventoj ams spalvotos televizijos. 
Čia jie paliko $25 milijonų ver
tės atominę stotį, kuri rinks 
duomenis apie mėnulio drebėji- 

• mus, meteoritų atsidaužimus, 
nematomus spindulius iš toli
mųjų erdvių. Keli astronautų 
palikti raketiniai užtaisai vėliau 
bus susprogdinti radijo bango
mis iš žemės matuoti mėnulio 
drebėjimams. Nusileidimo vie
tovė buvo pilna didžiulių akme
nų, dėl kurių astronautai nega
lėjo įvykdyti savo pagrindinio 
uždavinio — įkopti į Cone kra
terio viršūnę, kur buvo tikimasi 
rasti seniausių mėnulio uolų pa
vyzdžių. Dėl nuovargio pagrei- 
tėjęs pulsas ir sumažėjusios de
guonies atsargos neleido pasiek
ti 400 pėdų augščio kraterio vir
šūnės. “Antares” pakilimas nuo 
mėnulio ir susijungimas su ast
ronauto S. Roosa vairuojamu 
“Kitty Hawk” erdvėlaiviu pavy
ko iš pirmo karto, šią nelengvą 
operaciją taip pat perdavė že
mėn spalvota televizija. Ramia
jame vandenyne astronautų tri
julė nusileido vasario 9, antra
dienį, apie 4 v.p.p.

INVAZIJA Į LAOSĄ
Beveik 30.000 amerikiečių ir 

vietnamiečių karių išvalė visą P. 
Vietnamo ir pietinio Laoso pa
sienį. P. Vietnamo kariuomenėj 
remiama amerikiečių aviacijos, 
įsiveržė į pietinį Laosą ir bando 
atkirsti pagrindinį Ho Chi Minh 
tiekimo plentą. ŠĮ žygį diktuo
ja ne tik komunistų infiltraci
ja į P. Vietnamą, bet ir jų sėk
mingi puolimai neutralaus Lao
so dalyje, kur š. Vietnamo ka
riuomenė jau sudaro tiesioginę 
grėsmę karališkai Laoso sostinei 
Luang Prabangui. Kompartijos 
dienraštis “Nhan Dan” Š. Viet
namo sostinėje Hanojuje paskel
bė vedamąjį, kaltinantį Saigoną 
ir Vašingtoną karo plėtimu. Tai 
rodo nemažą komunistų susijau
dinimą dėl pradėtos invazijos į 
Laosą? Ho Chi Minh kelią dabar 
kasdien bombarduoja keli šimtai 
amerikiečių lėktuvų. Jeigu jį 
Laose pavyktų atkirsti P. Viet
namo kariuomenei, būtų beveik 
visiškai sustabdytas tiekimas 
Hanojaus kariams bei partiza
nams P. Vietname ir Kambodi- 
joje.

PRATĘSĖ PALIAUBAS
Egiptas pratęsė vasario 5 d. 

pasibaigusias karo paliaubas dar 
vienam mėnesiui. Prez. A. Sa
dat pareiškė, kad tai bus pas
kutinis paliaubų pratęsimas, jei
gu Izraelis nepradės rimtų dery
bų. Prez. A. Sadat taip pat pa
siūlė atidaryti Suezo kanalą, jei 
Izraelis atitrauktų savo kariuo
menę nuo jo krantų. JAV ruo
šiasi pradėti pokalbius su Sovie
tų Sąjunga, Britanija ir Prancū
zija dėl keturių didžiųjų bend
ros garantijos taikai Artimuo
siuose Rytuose užtikrinti. Egip
tas jau anksčiau buvo pasiūlęs 
įvesti minėtų kraštų kariuome
nę į pasienio zonas, bet su tokiu 
pasiūlymu nesutiko Izraelis.

RIAUŠĖS S. AIRIJOJE
Belfaste ir Londonderry pra

sidėjo riaušės, kurias šį kartą 
kelia katalikai ir slaptoji orga
nizacija Airių Respublikos Ar
mija. Bene pirmą kartą britų ka
riai įau sutinkami net kulko
svaidžių ugnimi. Susidūrimuose 
žuvo vienas britų karys ir keli 
civiliai, o sužeistųjų skaičius te
bėra nežinomas. Britanija buvo 
priversta atsiųsti papildomų ka
riuomenės dalinių ir pradėti ma
sinius suėmimus.

NAUJA ĮTAMPA
Du bėgliai pagrobė Indijos ke

leivinį lėktuvą ir jį susprogdino 
Pakistano Lahore aerodrome. In
dijos premjerė I. Gandhi dėl šio 
incidento Įsakė sustabdyti orinį 
susisiekimą tarp abiejų Pakista
no dalių virš Indijos teritorijos, 
šis įsakymas sukėlė naują įtam
pą tarp Indijos ir Pakistano, pri
menančią 1965 m. karo dienas 
dėl Kašmiro. Orinis susisieki-

mėnulyje, perduotus žemės gy-•----------------- ;----- -----------
mas tarp R. ir V. Pakistano da
bar vykdomas per Ceiloną. In
dija taip pat turėjo nutraukti 
skrydžius virš Pakistano terito
rijos i Londoną ir Maskvą. De
monstrantai Indijos sostinėje 
New Delhi reikalauja sugrąžint 
ti lėktuvo grobikus.

TARDO RAŠYTOJĄ
Jugoslavų rašytojui Mihajlo 

Mihajlovui, komunistų kritikui, 
gresia dvejų metų kalėjimo. . 
gresia dviejų metų kalėjimo 
bausmė. Jis jau nekartą buvo 
teistas už savo knygas ir straips
nius, iš kalėjimo išleistas 1970 
m. kovo 4 d. su sąlyga, kad jis 
nedarys jokių viešų pranešimų 
ir neskelbs straipsnių spaudoje! 
Tardymą pradėjo Novi Sad 
miestelio teisėjas, gavęs prane
šimą iš policijos, kad šiame 
miestelyje gyvenąs M. Mihajlo- 
vas 1970 m. spalio 24 d. “The 
New-Ydrk Times” dienraštyje 
paskelbė straipsni “Art as Ene
my”. M. Mihajlovas teisinasi, 
kad rašinys lietė tik kultūrines 
problemas ir nieko bendro ne
turėjo su politika.

SUMAŽINO KAINAS
R. Vokietijos kompartija su

mažino drabužių ir įvairių reik
menų kainas^ matyt, bijodama 
tokių demonstracijų, kokios su
krėtė Lenkiją. Kartu buvo pa
didintos pensijos ir ligonio pa
šalpos. Lenkų kompartijos nau
jasis vadas E. Gierekas Maskvą 
paprašė ekonominės paramos. 
Kadangi per Lenkiją Maskva su
sisiekia su savo 20 divizijų R. 
Vokietijoje, greičiausiai parama 
bus suteikta. Kyla tik klausi
mas — ar jos pakaks įaudrin
tiems lenkams nuraminti?

TEISIA TROCKININKUS
Vasario 8 d. Prahoje prasidė

jo 26 jaunuolių teismas. Kom
partija juos kaltina treckininkų 
sąmokslu. Iš tikrųjų šie jaunuo
liai, daugiausia studentai, ban
dė įsteigti vadinamąją socialisti
nės revoliucijos partiją, kurios 
pavadinimas kompartijai kažko
dėl primena Trockį. Studentai 
taipgi bandė organizuoti pasyvią 
rezistenciją, nukreiptą prieš so
vietams palankią Čekoslovaki
jos vyriausybę, kuri buvo suda
ryta po sovietinės invazijos į Če
koslovakiją.

UŽMEGS .RYŠIUS
Atidarydamas naują parla

mento sesiją Maniloje, Filipinų 
prez. F. E. Marcos pareiškė, kad 
greitu laiku bus užmegzti diplo
matiniai ir prekybiniai ryšiai su 
Sovietų Sąjunga ir kitais komu
nistų kraštais. Jis taipgi yra lin
kęs manyti, jog Filipinuose tu
rės būti leista veikti komunistų 
partijai, tačiau leidimo neduos 
jo vyriausybė. F. E. Marcos savo 
prezidentavimą užbaigs 1973 m.

ANTROJI LAIDA
1969 m. iš Sovietų Sąjungos 

pabėgęs rašytojas Anatolis Kuz
necovas, labiausiai išgarsėjęs 
autobiografine apysaka “Babi 
Jar”, išleido naują šios knygos 
versiją, papildytą beveik šimtu 
sovietinių cenzorių išbrauktų 
puslapių.* “Babi Jar” knygoje 
A. Kuznecovas nušviečia gyve
nimą vokiečiu okupuotame Rie
ve, masines žydų žudynes Babi 
Jar vietovėje. Pasirodo, cenzo
riai jam buvo išbraukę tas vie
tas, kuriose jis konstatavo, kad 
didelė ukrainiečių dalis vokie
čius sutiko kaip * išlaisvintojus 
ir vėliau jais nusivylė. Nepra
leido cenzoriai irwA. Kuznecovo 
pareiškimo, kad io antikomu- 
nistui seneliui 1937 m. carinė 
Rusija atrodė kaip prarastas ro
jus. Cenzoriai negailestingai iš
braukė visas užuominas apie vo
kiečių koloborantus, kurie nere
tai buvo žiauresni už pačius vo
kiečius. šiukšlių dėžėn cenzorių 
buvo išmesti puslapiai apie VIa-

ir Hitlerį, jautusius, kad jų lau
kia neišvengiama mirtis.
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1971 m. sausio 13 d. Rodney, Ont, mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas, uošvis ir senelis

At A JOKŪBAS CIPARIS
Velioniui buvo parodyta didelė meilė ir pagarba, o mums, 

likusiems — nuoširdi užuojauta. Didžią padėką reiškiame kun. 
D. Lengvinui, kun. B. Bacevičiui ir Rev. Wm. Smith už Rožinio 
maldas, atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į vietos kapines, 
kun. D. Lengvinui — už atsisveikinimo tėviškus žodžius. Liekame 
dėkingi: Rodney ir apylinkės lietuviams už gausias šv. Mišių 
aukas, dalyvavimą koplyčioje bei palydėjimą į kapines; karsto 
nešėjams; giminėm iš Čikagos ir Hamiltono už šv. Mišių aukas 
ir gėles prie velionies karsto; už išreikštas užuojautas žodžiu, 
raštu ir per spaudą; už gedulo pietų paruošimą p.p. J. Narbu
tienei ir K. Pakalnienei.

Žmona Matilda
Duktė ir sūnūs su šeimomis

® RELIGINIAME GY/ENIME
* Popiežius Paulius VI, kalbė

damas krikščionių vienybės sa
vaitės proga, pareiškė, kad 
krikščionių susivienijimas nors 
ir sunkus, bet galimas. Krikščio
nys jau ir dabar esą iš dalies su
sivieniję. Jis apžvelgė eilę prob
lemų, kurios turėsiančios būti 
išspręstos ateityje ir pareiškė, 
kad vienybės siekią katalikai 
pirmiausia turi pasilikti ištikimi 
savo Bendrijai, nesvarbu kiek ji 
atrodytų kaltintina dėl įvairių 
dalykų praeityje ir dabar. Jos 
išpažįstamos tiesos, santykis su 
Kristumi, liturgija, sakramenti
nės bei moralinės vertybės ir 
institucinė sąranga neturėtų bū
ti abejotinos. Pasak jo, būtų iliu
zija jieškoti lengvų išeičių prob
lemų suprastinimu ar vien jų 
apgailestavimu. Pokalbis tarp 
krikščioniškų Bendrijų esąs bū
tinas, tačiau vaisingam pokal
biui mus teįgalina tikėjimas, ku
rį laikome tikru ir būtinu.

* Vytauto Simokaičio mirties 
bausmės atveju daug kas krei
pėsi į popiežių Paulių VI, prašy
dami daryti žygių, kad ta baus
mė būtų sušvelninta. Jų tarpe 
buvo Kanados Lietuvių Katali
kų Centras, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos centro valdyba, 
ALTa, Romos lietuviai kunigai 
ir kiti. Vatikano viešųjų reikalų 
tarybos seki, arkivyskupas A. 
Casseroli pranešė, jog popiežius 
apie tuos prašymus buvo tuojau 
painformuotas ir padarė visa, 
kas tuo atveju buvo galima pa
daryti Simokaičio gyvybei išgel
bėti.

* Kardinolas Jan Willebrands 
pranešė per Vatikano radiją, 
kad Konstantinopolio ekumeni
nis ortodoksų patriarchas Ate- 
nagoras I ir popiežius Paulius 
VI sutarė bendrai paskelbti ir 
išleisti visus dokumentus pokal
bių, nuo 1962 metų krikščionių 
vienybės reikalu. Tam jau esan
ti • sudaryta speciali komisija. 
Anot kardinolo, šis leidinys bū
siąs pagrindu trokštojo dialogo 
su Rytų Bendrijomis. Jis taipgi 
užsiminė apie vykstančius po
kalbius su anglikonais, liutero
nais, presbiterininkais ir meto
distais. Esą visuose pokalbiuose 
negaišinamas laikas antraeiliais 
klausimais, bet drąsiai žvelgia
ma i tiesas, kurios liečia pagrin
dinius mūsų skirtumus.

* Pietų Amerikos anglikonai 
ir katalikai vyskupai šiomis die
niomis Bogotoje bendrame susi
rinkime sprendžia ateities bend
radarbiavimo klausimus religi
nėje ir socialinėje misijų srity
je.

* Vyskupas Allen W. Brown, 
anglikonas, pasisakė, kad popie
žiaus Pauliaus VI pasiūlytos gai
rės katalikų ir anglikonų susi
jungimui 40 anglų kankinių 
šventaisiais paskelbimo metu 
yra vienas reikšmingiausių įvy
kių dabartiniame ekumeniniame 
sąjūdyje, nes remiasi bendru pa
sitikėjimu, o ne mechanine bei 
teisine pažiūra, kuri vyravo iki 
šiol. Popiežiaus pasiūlymu, Ang
likonų Bendrija ir po susijungi
mų galėtų tvarkytis savarankiš
kai, kaip tai daro Rytų apeigų 
katalikiškosios Bendrijos. Tani 
pritaria ir Amerikos anglikonų 
vyskupų komiteto pirm. vysk*. 
Donald Hallock. Abiejų Bendri
jų teologinių pokalbių dalyviai 
jau praėjusį gegužės mėnesį pa
skelbė bendrą pasisakymą, kad 
tarp anglikonų ir katalikų gilių 
teologinių skirtumų nesą ir kad 
susijungimas įmanomas šio de
šimtmečio laikotarpyje.

* Kardinolas John Heenan, 
kalbėdamas ortodoksų ir katali
kų bendrame susirinkime Ang- 
lijoje, pareiškė, kad visa tai, kas 
skyrė abi Bendrijas praeityje, 
jau yra istorijos dalykas, nes da
bar esminių teologinių skirtumų 
beveik nelikę.

* Kun. A. Žilinskas, liuteronų 
Bendrijos Amerikoje Toronto 
apylinkės koordinatorius, atsi
liepdamas į šiame skyriuje pa
skelbtą informaciją Eucharisti
jos klausimu, pareiškė, kad liu
teronai, kaip ir katalikai, visada 
yra pripažinę Kristaus tikrą bu
vimą Eucharistijoje. Tuo būdu 
jie išsiskiria iš kitų protestantų 
šakų, iki šiol teigusių, kad Kris
taus buvimas Eucharistijoje 
esąs simbolinis. Liuteronai esą 
pabrėžia Kristaus kūno ir krau
jo paslaptį duonoje ir vyne eu
charistinės liturgijos metu, ši 
paslaptis esanti tikinčiųjų Ko
munijos metu priimama ir ypač 
Komunijos teikimo veiksme ak
centuojama. Katalikai gi tiki, 
kad duona ir vynas, kunigui iš
tarus konsekracijos žodžius, 
tampa Kristaus kūnu ir krauju, 
kurie ir po tikinčiųjų priimtos 
Komunijos pasilieka duonos bei 
vyno pavidaluose iki tų pavidalų 
sunykimo.

* Vyskupas Ernest Green, 55 
m., 15 metų vadovavęs Pietų Af
rikos Port Elizabeth vyskupijai, 
atsistatydino ir paprašė leidimo 
dirbti paprastu kunigu neturtin
giausioje Capetown arkivyskupi
jos parapijoje.

* Kvebeko vyskupų konferen
cijos iniciatyva surinktais anke
tiniais duomenimis, 81.2% Kve
beke provincijos kunigų pasisa
kė sutinką su dabartiniu Katali
kų Bendrijos nuostatu kunigų 
celibato klausimu. 67% pasisa
kė, jog ir panaikinus šį nuosta
tą pasiliktų nevedę.

* Reformatų, liuteronų ir ka
talikų Bendrijų atstovai paruo
šė planus santuokos teologijos ir 
mišrių vedybų problemų spren
dimo pokalbiams. Tie planai pa
teikti atstovautųjų Bendrijų va
dovybėms. Pokalbių data dar ne
numatyta.

* Joseph M. Luns, Olandijos 
užs. reik, ministeris, katalikas, 
viešoje kalboje pasmerkė “mini 
— popiežius” Olandijoje, kurie 
bando paklusnumą bei ištikimy
bę Katalikų Bendrijai ir popie
žiui pakeisti savo peršama as
menine liturgija bei dogma. Jis 
skatino pripažinti tik popiežiaus 
Pauliaus VI nurodomą atsinau
jinimo kelią.

* Du kanadiečiai kunigai Je
an Paul Demers, 60 m., ir Ge
rard Perrault, 54 m., žuvo, o 
kun. Adrien Farmer, 56 m., su
žeistas Ugandoje sukilimo metu. 
Visi trys priklausė vadinamų 
baltųjų tėvų kongregacijai.

Kun. J. Stš.

Komunistinėje santvarkoje, 
net komunistų partijoje, vyksta 
savitarpio kova. Besirungian- 
čios grupės kovoja dėl pirmavi
mo, išlikimo valdžioje, skirtin
gos taktikos krašte ar užsienio 
politikoje. Kai vyksta povande
ninė, nematoma kova, peranksti 
daryti išvadas: vandens pavir
šius ramutėlis, lyg veidrodis, o 
krašte ir partijoje vyrauja susi
klausymas. Komunistų partijoje 
prasideda atvira kova, kai val
dantieji nebepajėgia sudraus-' 
minti priešingų sąjūdžių, nema
tomomis priemonėmis jų už
gniaužti. Tokia kova vyko tarp 
Stalino ir Trockio, tarp Chruš
čiovo ir Malenkovo, vėliau Beri- 
jos, kuris buvo nuverstas suo
kalbininkų.

Kinijoje ryškesnė kova parti
joje prasidėjo po “šimto gėlių” 
atolydžio 1957 m., kai kraštas 
pergyveno ūkinį sunkmetj. 1960 
m. pradžioje prasidėjo aštresnė 
kova tarp sovietų šalininkų ir jų 
priešų. Aštriausia kova, skirta 
Mao priešams palaužti ir komu
nistų partijai sukrėsti, vyko 
dirbtinai sukurstytos “kultūri
nės revoliucijos” tarpsnyje 1965 
-67 m.

Valymo priežastys
1958 m. paskelbtas “didysis 

šuolis” ūkio srityje baigėsi ne
sėkme. Kinijos komunistų parti
ja buvo pakrikusi. Jos narių 
skaičius siekė 20 mil., bet dau
gelis jų buvo prisitaikėliai. Par
tijoje atsirado sambūriai, kurie 
puolė Mao politiką ir piršo glau
desnį bendravimą su sovietais. 
Mao dėjosi neklystančiu ir ban
dė kitus dėl nesėkmės kaltinti 
bei kurstyti jaunimą “kultūri
nės revoliucijos” priedangoje 
nušalinti nepatikimuosius — so
vietų šalininkus. Tūkstančiai iš
kelti iš miestų, padaryta atran
ka ne tik partijoje, bet ir Įmo
nėse bei augštosiose mokyklose. 
Karinė vadovybė buvo persijo
ta. Devintame Kinijos komunis
tų partijos suvažiavime 1969 m. 
balandžio mėn. buvo “išrinkta” 
112 karių į naują 279 asmenų 
centro komitetą. Generolas Lili 
Piao iškilo į Mao pavaduotojus. 
Kariai įsijungė į revoliucinius 
komitetus miestams ir net sri
tims valdyti, o kažkur tvarkė 
vietos reikalus iki vėl įsigalėjo 
pertvarkyti komunistų partijos 
padaliniai.

Kariuomenėje kuri laiką vyko 
nesutarimai. Dalis vadovaujan
čių karių siekė sovietų paramos:

ginklų, įprastinių ir atominių, 
šarvuočių, lėktuvų, laivų ir kitų 
karinių reikmenų. Jie raudona 
vėliava mojavo Maskvai ir tikė
josi jos paramos ar bent sutarti
nio žygio Vietname, Laose ir ki
tose Kinijos kaimyninėse srity
se. Profesiniai kariai pataikė į 
jautrią vietą. Jie siekė ne tik 
glaudesnio karinio, ūkinio, poli
tinio bendravimo su sovietais, 
bet ir užsimojo grąžinti į buvu
sias jų vietas karius ir civili
nius pareigūnus, kurie buvo 
Mao apšaukti Kinijos priešais.

Mao pasipriešino
Mao ir Lin Piao įtikinėjo kad 

Kinija negali pasikliauti atska
lūne Maskva, jos užsienio politi
ka, kuri esanti pavojingesnė net 
už JAV politiką. Kiniečiai turi 
gintis ne tik moderniais gink
lais, bet ir gerai organizuotu pa
sipriešinimu, kurio metu, pasak 
Mao, lemia ne ginklai, bet karių 
ir tautos sąmoningumas, jų ko
vingumas. 1969 m. balandžio 
mėnesį įvykusiame partijos su
važiavime Kinijos komunistų 
partijos pirmininko pavaduoto
jas Lin Piao aiškino: “Mes tu
rime pasiruošti didžiajam karui, 
kuris gali pralaužti mūsų sienas. 
Jo metu reiks panaudoti ne tik 
įprastinius, bet ir atominius 
ginklus”.

Lin Piao pozicija po to suva
žiavimo, ypač 1970 m., žymiai 
sustiprėjo. Jo žodis kariuomenė
je tapo lemiančiu. 1970 m. ru
denį įvykdytas kariuomenės va
dų sijojimas buvo ženklas, kad 
ruošiamasi sutikti nenumatytus 
sukrėtimus krašte, nors šiuo 
metu vargu įmanomas pilietinis 
karas krašte* šimtmečius vargi
nęs kiniečių tautą.

Įtartina sovietų politika
Sovietų pastangos bendrauti 

su Azijos kraštais jau seniai kė
lė kiniečių įtarimą. Ginklų tie
kimas Indijai erzino Petingą. 
Maskvos tarpininkavimas tarp 
Indijos ir Pakistano Kinijai at
rodė nepatikimas. Kinija ėmė 
įtarti, kad sovietai tuo būdu 
bando ją apsupti. Jos propagan
da rašė: “Sovietų revizionistinis 
išsigimėlių sambūris tęsia caris- 
tinę imperialistinę politiką. So
vietai spraudžiasi Azijon, Afri- 
kon ir eina anglų pramintu im
perializmo keliu. Jų Įtaka ryški 
nuo Viduržemio jūros ligi Indi
jos vandenyno”. Y •

Maskvos padangos bendrauji 
su Filipinais, Malajais, Siamu, o 
ypač parama Vietnamui, kėlė

nerimą Kinijoje. Petingas žvai
ra akimi stebėjo sovietų pastan
gas įsigalėti Europoje, o jų su
sitarimą su Federacine Vokieti
ja vadino dviejų šakalų bendra
vimu; išmušus sprendžiamajai 
valandai, šoks vienas kito nai
kinti.

Partinės grupės
Mao ir jo artimiausi bendra

darbiai yra didžiausi sovietų 
priešai. Antroje vietoje yra Liri 
Piao, turintis ryškią Įtaką ka
riuomenėje, nors sunkiai apta
riamas jo svoris vidaus ir ypač 
užsienio politikoje. Trečiai gru
pei vadovauja čuenlai, dabarti
nis Kinijos ministeris pirminin
kas, bandęs sutaikinti vedančius 
tarpusavio kovą komunistus.

Ketvirtai grupei priklauso iš
stumtieji sovietų šalininkai, 
šiuo metu tegalį veikti pogrin
dyje.

Sovietų šaltiniai teigia, kad 
tarp Mao ir Lin Piao esą kilę ne
sutarimai. Mao bandąs Lin Piao 
pakeisti patikimesniu asmeniu. 
Ar Maskvos teiginiai teisingi? 
Greičiausiai jie išreiškia kovo
jančios šalies piktus norus.

žodiniai šūviai
1970. V. 1 Mao aštriai puolė 

JAV imperializmą, bet nė žode
liu neužsiminė apie sovietus. Ki
nijos spauda ne tik gegužės 1 d., 
bet ir vėliau puolė sovietus 
“milžiną su molinėmis kojo
mis”, “popierini tigrą”, kuris 
šiuo metu atliekąs nacių vado
vautos Vokietijos vaidmenį.

Sovietu spauda aštriausiu iš
puoliu “Pravdos” 1970. V. 18 
laidoje užbaigė žodinę kovą. 
Ilgame ir piktame straipsnyje 
niekino kiniečių komunistų par
tiją, jos vadą Mao, daug vietos 
skyrė ūkiniam atsilikimui nu
šviesti ir Kinijos užsienio politi
kai pasmerkti. Vėliau ir spauda 
aprimo. Sovietų komunistų par
tijos vadovai ir vyriausybės ats
tovai savo kalbose tereiškė viltį 
geresnių santykių su Kinija.

Sovietai turėjo kelis planus 
Kinijai pažaboti. Pirmasis — 
užimti pasienio sritis, antrasis— 
gauti kiniečių, palankių sovie
tams, prašymą iš Pekingo su
teikti karinę paramą, trečiasis 
— staigus smūgis Kinijai. Pir
muosius du užmojus sugriovė 
“kultūrinė revoliucija” ir sovie
tų šalininkų išstūmimas iš ka
riuomenės vadovybės, trečiasis 
planas, bent šiuo metu, atrodo 
abejotinas.

Liūdėdami pranešame giminėms, bičiuliams ir 
pažįstamiems, kad šių metų sausio 22 d. savo 
namuose staiga mirė

A t A 
Jonas Žiūkas,

gyvenęs Sudbury, Ontario. Palaidotas sausio 28 d. 
Toronte, Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Bičiuliai

V. Gutauskui
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame žmonai, 

vaikučiams, broliui STASIUI, Lietuvoje — tėveliams 

ir visai giminei. Užjaučiame ir kartu liūdime —

P. P. Polgrimai
i
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česnakas-
geras vaistas 
česnokos (gorite) yra natūralūs kreu- 
ių valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
ninoikino. "ADAMS GARLIC PEAR LES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI , r .

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

I T AI S O M E IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

. Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
• Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Nesurašyti susitarimai Pr. X, SAVĖNAS

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

tuviais ir jų veikla, džiaugėsi, 
kad mums pavyko sudaryti Lai
kinąją vyriausybę ir per suomių 
radiją paskelbti sukilimą. Jis 
nuoširdžiai džiaugėsi ir kaltino 
saviškius. Jo nuomonė apie savo 
dali šviesuomenės buvo nejau
ki, nes toji šviesuomenė netu
rinti nugarkaulio. Vieni tuojau 
metėsi prie ‘sarkanu blakšu’, ki
ti dar besišlieją ‘pie bruno vel- 
nu’. Jis apgailestavo, kad lat
viams nepavyko sudaryti savą 
valstybę dar XIII a. arba būti 
kartu su lietuviais (lietuvietim). 
Todėl latviai, pasak jo, nepri
klausomybės metais dažnai ne
žinoję kas esąs latvietis, o oku
pacijų metu visai pasimetę.

Latvių nesutarimai
Tas latvių karininkas pažadė

jo susisiekti* su latviais, kurie 
nori -būti latviais, kurie mano, 
jog ir latgaliečių nereikia su
niekinti ar nusmti Į posūnius, o 
su lietuviais rasti tikrą kalbą. Jis 
man papasakojo tikrai liūdnų 
reiškinių, kaip Latvijoje latga- 
liečiui nebuvo leidžiama būti 
namiškiu. Jis nebuvo skiriamas 
į geresnę vietą, nes katalikas ir 
‘leišis’. Taip vidžemiečiui ve
dant latgalietę visi jo giminės ir 
draugai nuo tokio suleišėjusio 
pasitraukdavo, nedalyvaudavo 
net vestuvėse, nes jis ‘kotolu’ 
tapęs. Visur jis matė vokiečių 
baronų ir pastorių įtaką. Jis bu
vo evangelikas, bet jau ir latvis, 
atvirai prisipažindamas, kad su
kurti nepriklausomą Latviją pa
dėjo tik lietuviai ir latgaliečiai, 
bet vieni ir kiti paskiau buvo 
nustumti. Norėdami būti dau
giau nei latviais, net ir Mintau
ją (Mitava) pavadinę lybiškai — 
Jelgava. Ir vėliau šis Muižnieks 
(slapyvardis) buvo mūsų tikras 
draugas, tikrai supratęs mūsų 
dalią prie Baltijos jūros.

(Bus daugiau)

(tęsinys iš praėjusio n-rio)
Vyriausybės nuomonė
Laikinosios Lietuvos vy

riausybės narių pik. J. Šlepečio, 
prof. B. Vitkaus, prof. dr. A. Da- 
mušio bei vadovaujančių Lietu
vių Aktyvistų Fronto žmonių 
buvo Įsakytinai pabrėžta rasti 
ryšius su Alūkštos ir Latgalos 
gyventojais, nes kol susisieks 
viršūnės ir kokios valdžios, turi 
rasti kalbą apačios, ypač kai 
bendras kovų ryšys šioks toks 
jau susidaręs*. Kaune tuo metu 
niekas neabejojo, kad vokiškoji 
okupacija nebus lengva, nors ir 
nebus ilga; ateis diena, kad vėl 
reikės drauge kovoti mums 
prieš tą patį maskvinį rusą, o 
gal ir lenką. Panašiai galvojo ir 
mano giminės — mjr. Antanas 
Andriūnas, ats. pik. Pranas Bi- 
zokas. Jie davė dar ir keleto lat
vių pavardes, jei būtų šie gyvi 
išlikę.

Į Latviją
Grįžęs paskutinėmis liepos 

dienomis iš Kauno, dar skau
dant kojai, su artimu draugu iš
vykome dviračiais, atsargai pa
sirašę latviškai po liudijimą, pa
sikišę pistoletus ir po porą gra
natų. Tikėjomės drauge aplan
kyti* savo gausias gimines šiapus 
ir anoje pusėje Alūkštos, o gal 
nusikasime ir i kitą pusę Daugu
vos. Jau tada žinojau, kad mūsų 
Klemutės namai tušti,, žinojau, 
kad ir “Lapsa” išvežta drauge 
su tėvais, nes čia daug pasitar
navo Lotės pamotė, vietinė 
‘krievė’, kuri Įskuųdė daug savo 
kaimynų. Jos Įskundimu buvo 
suimtas Klemutės brolis Vytau
tas ir dingo kalėjime, o Zentos 
(Lapsos) brolis Karlis sunai
kintas Daugpilio kalėjime. Lo
tės tėvas, su pamote išsiskyręs, 
išvažiavo su Lote ir Ema, paliko 
ūkį ir dar 1941 m. sausio mėne
sį repatrijavo į Vokietiją. Lotės 
pamotė pateko latviams kovoto
jams ir buvo sušaudyta su kito
mis taip pat urkėmis ir tikromis 
partinėmis. Klemutės sodyboje 
gyveno dabar visai svetimi, iš
skyrus šunį Juodį, kuris nudau
žęs grandinę man laižė rankas: 
vienintelis tebuvau jam tikrai 
savas žmogus, kai liepos pradžio- 
{e iki tos sodybos buvau pirmą 
:arta po karo nusikasęs. Dar 

sausio mėnesį, į balta paklodę 
susisupęs, buvau slaptai nušliau
žęs slidėmis pūgos metu per sie-

ną ir pasieniais, nes tuo metu 
tik tokiu būdu buvo galima ne
pastebėtam praslinkti. Tada jau 
studento Vytauto tėvai nebeži
nojo, kur jis dingo Rygos kalėji
me, nes prieš Kalėdas nepriėmė 
nei maisto, nei drabužių, o Kle- 
mutė buvo užkliuvusi su tais 
marksizmo lenininzmo mokslais 
ir pradėta net tardyti.

Raudonųjų pėdsakai
Dabar keliavome laukais, 

vengdami miškų, pro čuvikus, 
Strazdinę, Pakūliškius, Svilo- 
čius, Varniškes, Drikonis, Tata- 
miškius, Palobiškę, Vilniškę... 
Toliau, t. y. siekti Alūkštą, nie
kas nepatarė. Per Šilų sritį dar 
niekas nedrįsta važiuoti vienas, 
tik 20 — 30* vyrų ir gerai gink
luoti. Dėlto ir grįžome pro Ka- 
kiškius (Katinynę), Timšonis, Gi- 
niauką ir Kalniškes. Praleidome 
visą savaitę, bet mažai ką rado
me iš giminių. Latvių raudonie
ji surašė ne tik didesnių ūkių sa
vininkus lietuvius, bet ir viso
kius, kurie lietuviškose organi
zacijose dirbo. Taip išvežimų 
metu ir liko vien lietuviškas 
skynimas, mano tik vienas kitas 
giminaitis, kuris atsitiktinai bu
vo iš namų tomis dienomis pasi
traukęs, o senieji su šeimų liku
čiais išvežti. Taip pat ir mano 
draugo giminės buvo dingę. Pa
našiai raudonieji latviai buvo 
atsikratę ir ‘bolių’ (lenkų), 
o visokie rusai, kad ir stambesni 
ūkininkai, buvo palikti. Prava
lyti buvo ir tikrieji latviai (juos 
inykę lietuviai ir kiti vadindavo 
tiuliais), jei tik samdė tarnų 
(kalpų). Aplamai, latvių raudo
nieji savo apylinkes nuo “buržu
jų” ir kitų “pravalė” daugiau nei 
mūsų lietuviai su vietiniu rusų 
ir žydų talka (kalbu apie Zarasų 
aps.).

Nebuvo plano
Pervažiavus pietinę Alūkštos 

dalį ir susitikus su visa eile man 
iš anksčiau pažįstamų latviu, bu
vo aišku, kad jie neturėjo čia iš 
anksto paruošto sukilimo plano 
nrieš bolševikus, todėl pasiprie
šinimas karo metu buvęs labai 
padrikas, o dėl ginklų stokos — 
neįspūdingas. Vėliau gynėsi at
skirų kaimu vyrai, dažnai netu
rėdami ryšio vieni su kitais. 
Apylinkėse labai mažai buvo net 
ir atsargos leitenantų. Pavyko 
susisiekti tik su vienu atsargos 
leitenantu, kuris domėjosi lie-

* Urho Kekkonen, Suomijos 
prezidentas, lankėsi pas popie
žių Paulių VI vasario 1 d. Tai 
buvo pirmas Suomijos valsty
bės galvos vizitas Vatikanui 
naujaisiais laikais.

tritti yra paskirtas naujuoju lo
tynų apeigų Jeruzalės patriar
chu vietoi mirusiojo Alberto Go
ri. Jo globoje yra apie 50.000 lo
tynų apeigų kataliku, gyvenan
čių Izraelyje, Jordane ir Kipre.

BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKIMAI -
BALANDŽIO 25

KLB VIII krašto tarybos vyriausios rinkimų komisijos 
pranešimas krašto tarybos rinkimų reikalu

KLB krašto valdybos sudarytoji vyr. rinkimų komisija pasiskirstė par
eigomis: pirm. — Feliksas Senkus, vicepirm. — Stasys Banelis, sekr. — 
Pranas Kvedaras, nariai — Elena Stepaitienė ir Steponas Pusvaškis. Vyriau
sios rinkimų komisijos susirašinėjimo adresas: 1997 Dundas St. W., Toronto 
3, Ont. Krašto tarybos rinkimai įvyks š.m. balandžio 25 d. Rinkimai bus 
vykdomi rinkiminėmis apylinkėmis. Kiekviena apylinkė renka jai skirtą 
atstovų skaičių. Kandidatų sąrašai turi, būti pristatyti rinkimų komisijoms 
iki š.m. vasario 23 d. Kandidatus į krašto tarybą pasiūlo nemariau kaip 
10 asmenų, Kanados lietuvių, nejaunesnių kaip 18 metų amžiaus. Siūlyto- , 
jas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą. Kandidatai gali kandidatuoti 
tik vienoje rinkiminėje apylinkėje. Jie turi būti Kanados lietuviai, ne- 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir Įmokėję tautinio solidarumo įnašą. Kan
didatais negali būti rinkiminių organų nariai. Skundai dėl kandidatų sąra
šų turi pasiekti garbės teismo pirmininką ar jį pavaduojantį asmenį nevė
liau š.m. balandžio 14 d. Skundai dėl apylinkės balsavimų ar aklamacijos 
būdu užskaitymo turi būti paduoti garbės teismui iki š. m. gegužės 2 d. 
Garbės teismo pirmininkas — Antanas Gražys; adresas: 5005 Jean Brillant, 
Montreal, P.Q.

Norintieji smulkiau susipažinti su rinkimų taisyklėmis, prašomi kreip
tis į rinkimų komisijas. Ten pat galima gauti kandidatų sąrašų sudarymui 
reikalingus blankus.

Rinkiminių apylinkių ir rinkimų komisijų pirmininkų sąrašas:

RINKIMINĖ
APYLINKĖ
British Columbia 
Calgary

Delhi 
Edmonton 
Hamilton 
London 
Montreal 
Ottawa 
Rodney 
St Catharines 
Sault Ste. Marie 
Sudbury
Thunder Bay 
Toronto 
Welland 
Windsor
Winnipeg

PIRMININKAS SUSIRAŠINĖJIMO ADRESAS

B. Vileita 
M. Bruzgienė

V. Treigis
A. Dudaravičius 
K. Žukauskas
B. Misius
Br. Staškevičius 
V. Prisčeponka
J. Statkevičius
K. Stundžia 
A. Motuzas 
A. Jasiūnas

2366 W. — 7th Ave., Vancouver 9, B.C. 
M. Brūzga, 812 • 19 Avė., S. W. 
Calgary, Alta
A. Kairys, Box 1022, Delhi, Ont. 
10726-107 St., Edmonton, Alta 
14 Austin Dr., Hamilton, Ont.
91 High St, London, Ont 
667 Allard St, Verdun 204, P.Q. 
1576 Forlan Dr., Ottawa, Ont 

R. R. 3, West Lome, Ont 
2A Wiley, St Catharines, Ont 
17 Hearst St, Sault Ste. Marie, Ont 
420 White Ave., Sudbury, Ont

Dr. E. Jasevičiūtė Sanatorium, Thunder Bay, Ont
P. Morkūnas
J. Staškevičius
E. Zatorskis
E. Fedarienė

1971 m. sausio 29 d.

NAUJA LIETUVIŲ
š. m. sausio 23 d. Kanados 

Lietuvių Fondo tarybos posėdy
je, kuriame dalyvavo 11 jos na
rių, buvo išrinkti tarybos ir val
dybos valdomieji organai. Tary
bos pirmininku išrinktas dr. A. 
Pacevičius, sekretoriumi — P. 
Januška; valdybos pirmininku 
— inž. V. Balsys, vicepirm. — 
St. Jakubickas, sekr. — inž. J. 
Kšivickis, ižd. — P. Bastys. Val
dyba prašo visas lietuvių organi
zacijas, norinčias gauti pašalpas 
iš Kanados Lietuvių Fondo, at-

23 O’Hara Ave., Toronto 3, Ont 
88 Johnston St, Port Colbome, Ont 
415 McEwan Ave., Windsor, Ont
606 McDermot Ave., Winnipeg, Man.

VYR, RINKIMŲ KOMISIJA

FONDO VADOVYBE
siųsti prašymus iki š.m. balan
džio 1 d., kad valdyba galėtų 
juos laiku pateikti rekomenda
cinei pašalpų skirstymo komisi
jai. Prašymus siųsti valdybos 
sekretoriui inž. j. Kšivickiui 
šiuo adresu: 82 Creighton Rd., 
Dundas, Ont.

Vajaus ir visais kitais finansi
niais reikalais laiškus ir čekius 
Sšoma siųsti valdybos iždinin- 

P. Basčiui šiuo adresu: 140 
Glendale Ave., Toronto 3, Ont.

Valdyba
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Laisvės dūžiai pralaužė uždangą
Mieli Kanados lietuviai, 
švenčiame Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo 53-čiąją 
sukaktį. Deja, ši džiaugsmo 
šventė yra kartu ir liūdesio 
diena, nes mūsų tauta ir valsty
bė šiandieną neša sunkią ver
giją. Mes, gyvendami Vakarų 
pasaulyje, galime laisvai prisi
minti mūsų tėvų gimtojo kraš
to šviesias dienas bei reikalauti 
laisvės gintaro kraštui. Skam
būs laisvės varpo dūžiai pralau
žė ir stipriausias geležines už
dangas. To liudininkais esame 
patys. Paskutiniųjų mėnesių lai
kotarpyje Bražinskai, Kudirka 
ir Simokaičiai, besiverždami 
įvairiais keliais į demokratinį 
pasaulį, išgarsino' Lietuvą, mū
sų tėvų krašto kančias daugiau 
už gražiausias prakalbas bei 
įvairių įtakingų pareigūnų pa
žadus ir tuo pačiu įrodė pasau
liui, kad lietuvių tauta yra ne
mirusi, bet gyva, kovojanti.

Be abejonės, ryšium su pas
kutiniais įvykiais Turkijoj, JAV 
pakrantėse ar Lietuvoje, prie 
Lietuvos reikalų iškėlimo daug 
prisidėjo atskirta nuo tautos 
kamieno lietuvių išeivija, ypač 
jos jaunimas, atskubėjęs pirmas 
į Lietuvos gynimo apkasus nau
jais, moderniais ginklais. Gar
bė Tau, gražusis Lietuvos atža
lyne, kad Tu dar nepaskendai 
pigiųjų blizgučių pasaulyje, kad 
Tu, nors nematęs Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Karaliaučiaus, 
Gardino miestų, nematęs gražių
jų Lietuvos laukų, atsistojai iš
eivijos avangarde. Garbė ir Tau, 
kūrėjau-savanorį su močiute, iš
ėjusiam su savo vaikaičiais rei-

SKAUDŽIAUSIA, JEI MUŠĖ SAVIEJI
AL. GIMANTAS

kalanti laisvės mūsų Lietuvai.
Mieli Kanados lietuviai,
Musų karių-savanorių iškovo

ta laisvė įdavė mums į rankas 
Lietuvos pasą, kuris pokario 
metais apsaugojo nevieną mūsų 
nuo likimo, kokio susilaukė 
Europos pabėgėlių stovyklose 
daugelis So v. Sąjungos paverg
tų tautų. Deja, nevienas mūsų 
užmiršo 1945 metus, kartu už
miršdami ir tas pareigas bei už
davinius, kuriuos pavedė žuvę 
Lietuvos kariai. Dėkui Augš- 
čiausiam, kad tokių paklydėlių 
esama labai nedaug, nes šio 
krašto lietuviai, įsijungę į Ka
nados Lietuvių Bendruomenę, 
sudaro stipriai organizuotą tau
tinę grupę, savo šakota veikla 
apėmusią visas gyvenimo sritis.

Tad ir šiemet, minint Vasa
rio 16 šventę, Kanados vyriau
sybė ir visas pasaulis turi iš
girsti mūsų vieningą balsą: ga
na Lietuvai kančių, gana Sibi
ro taigoms lietuviško kraujo! 
Lietuva kovoja, ji yra gyva, 
trokšta laisvės! O gyva ir kovo
janti tauta negali žūti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo proga siunčiame svei
kinimus mūsų pavergtiems bro
liams ir sesėms, kurie negalės 
su mumis džiaugtis ta didele 
tautine švente. Sveikiname vi
sus Kanados lietuvius, tvirtai ti
kėdami, kad visų mūsų stipriai 
suglaustos gretos atneš laisvės 
aušrą mūsų LIETUVAI.

Vardan tos, Lietuvos, vienybė 
težydi!

Kanados 
Bendruomenės

Lietuvių 
krašto valdyba

Simo Kudirkos tragediją dar 
vis gyva išeivių mintyse ir po
kalbiuose. Tai įvykis, kuris ne
bus pamirštas. Mūsiškių tarpe 
pradeda plisti fantastinės nuo
monės, prielaidos apie tą nelai
mingąjį įvykį. Iš kur ir kokiu 
būdu kyla tie įvairūs gandai, 
sunku būtų nustatyti. Neturint 
bent kiek konkretesnių žinių, 
nėra kaip tuos gandus demen- 
tuoti. Kadangi nėra kaip patik
rinti tų įvairių skleidžiamų ži
nių, tenka čia susilaikyti nuo 
tų * įvairių gandų pakartojimo. 
Bet vieną žinią, šio komentato
riaus nuomone, gautą iš gana 
patikimų šaltinių, galima prisi
minti. Tai kaikurių JAV pakran
čių apsaugos jūrininkų, savo aki
mis mačiusių Simo išdavimą, 
tvirtinimas, kad iš “Sovietskaja 
Litva” laivo atsiųstų Kudirkos 
suimti asmenų keli buvę lietu
vių tautybės jūreiviai, jų tarpe 
ir pats laivo kapitono pavaduo
tojas, kuris ypač pasižymėjęs 
savo žiaurumu ir nežmonišku 
elgesiu su nepasiduodančiu 
prievartai S. Kudirka. Esą, pats 
laivo kapitonas, rusas, kur kas 
mažiau stengėsi užsiangažuoti 
visoje toje operacijoje. Jei tai 
būtų tiesa, visa S. Kudirkos iš
davimo tragedija atsistotų dar 
liūdnesnėje ir tragiškesnėje 
šviesoje. Skaudu kai muša sve
timi, bet dar skaudžiau, kai — 
savi.

Simo Kudirkos tragedija nėra 
užmiršta ir didžiosios spaudos 
puslapiuose. Dar vis prisimena
mas nelemtasis įvykis. Štai, mi
lijonus butų Kanadoje ir Jung
tinėse Valstybėse lankąs savai
tinis žurnaliukas “TV Guide”, 
gal ir nelabai įtakingas, bet ne
paprastai gausiai prenumeruo
jamas ir skaitomas leidinys, sa
vo laiškų skyriuje paskelbė Mar
garet A. Gardner iš Santa Clara, 
Kalif., laišką, klausiantį kaip 
“Voice of America” pristatė sa
vo klausytojams lietuvio jūri
ninko pabėgimo iš sovietinio lai
vo ir jo grąžinimo rusams rei
kalą. Žurnalo redakcija jos laiš
ką persiuntė pačiam “Voice of 
America”. Atsakymas, pasirašy-

tas Robert H. Leeper, vieno di
rektorių United States Informa
tion Agency, buvo paskelbtas 
žurnale. Jame rašoma, kad “Voi
ce of America” perdavė šią ži
nią 35 kalbomis jau lapkričio 24 
d. transliacijų metu. Toliau bu
vę pasikliaunama savųjų kores
pondentų Valstybės Departa
mente ir Baltuosiuose Rūmuo
se surinktomis detalėmis. Gruo
džio 1 d. transliacijų metu bu
vo perduodami komentarai, ap
gailestaują visą tą nelaimingą 
atvejį, kartu primenant, kiek 
daug Amerika yra atliku
si priglaudžiant įvairių tautų pa
bėgėlius savo teritorijoje, ypač 
tremtinius iš komunistų užimtų 
kraštų po II D. karo pabaigos. 
Kartu buvę sakoma, kad niekad, 
o niekad negalės pasikartoti tas 
nemalonus incidentas, kuris 
įvyko su Kudirka. Tą pačią die
ną per “Voice of America” ra
diją buvo perduoti įvairių laik
raščių vedamieji, smerkią nelai
mingąjį įvykį. Po to žinios, lie
čiančios S. Kudirką, buvusios 
perduodamos taip, kaip jos buvo 
gaunamos iš įvairių šaltinių 
chronologine tvarka.

Red. pastaba. Kad “Soviets- 
kaja Litva” laivo įguloje buvo 
ir daugiau lietuvių jūrininkų, 
galimas dalykas. Latvis Brieze 
liudijo kalbėjęs ten su vienu 
latvių tautybės jūrininku. Bet 
žinia," kad S. Kudirką mušė lie
tuviai jūrininkai, yra labai abe
jotinos vertės. Ar nebus tai so
vietams palankių šaltinių versi
ja, siekianti nuplauti dėmę nuo 
rusų? Ją galėjo paskleisti sovie
tinė propaganda, susikompromi
tavusi S. Kudirkos byloje.

Vašingtonas. Slapti kariniai 
dokumentai, paskelbti po 25 
metų, sako, kad Berlyną ir Pra
hą II D. karo metu atidavė so
vietams gen. Eisenhoweris, pri
tariamas JAV vyriausybės. W. 
Churchillis ir jo karinis štabas 
priešinosi. Stalinas už tai Eisen- 
howeri labai gyręs. Chruščiovas 
savo atsiminimuose primena, 
kad tik Eisenhowerio dėka so
vietams atiteko stipri pozicija.

OPi-Rf 
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Toronto lietuviai ir kitos tautybės demonstruoja prie naujosios rotušės, protestuodami prieš Vytauto 
Simokaičio nubaudimą mirties bausme Vilniuje Nuotr. V. Pranaičio

Mykolas Krupavičius
1970 m. gruodžio 4 d., 4.15 

min., JAV-bėse baigė savo že
miškąją kelionę didis lietuvis— 
visuomenininkas, politikas, vals
tybininkas ir kultūrininkas a. a. 
prel. Mykolas Krupavičius. Ve
lionis buvo gimęs 1885 m. spalio 
1 d. Balbieriškyje, Marijampo
lės apskr. Taigi, mirė peržengęs 
85-tuosius amžiaus metus. Savo 
paliktame testamente velionis 
dar kartą labai ryškiai pažymėjo 
savo didelį prisirišimą prie gim
tojo krašto Lietuvos ir parodė 
įprastinį savo gyvenimo kuklu
mo bruožą, užrašydamas: “Ma
no akis ir krūtinę prašau užpilti 
lietuviškąja žemele, kurią esu 
gavęs iš tėvynės Lietuvos ... Vi
sų lietuvių prašau maldos už 
mano sielą. Jei kas mano laido
tuvių proga skirtų kokią auką, 
prašau skirti Lietuvių Fondui ar 
LB Kultūros Fondui, lietuviš
kais klausimais lietuviškoms 
knygoms leisti”.

Mano susirašinėjimo bylose 
yra eilė laiškų, rašytų prel. M. 
Krupavičiaus. Juos pasirašinėda
vo tik “kun. M. Krupavičius”. 
Jis turėjo pasidirbdinęs gumini 
štampuką su adresu (prispausti 
ant vokų), kur buvo irgi tiktai 
“Kun. M. Krupavičius”.

Sveikindamas mane laikrašti
nio darbo sukakties proga 1954. 
IX. 20 Prelatas, tuometinis VLI- 
Ko pirm., rašė:

Mielas Broli,
Nemėgstu jokių sukakčių švęsti, 

kurios tik amžiaus nueitais metais 
tenkinasi. Tai ne nuopelnas. Darbo 
sukaktis — kitas reikalas. Ir nauda 
ir pasididžiavimas, ir žmogaus ver
tės atžymėsimas. Pats kaip tik tokią 
sukaktį šventi. 25 metų plunksnos 
darbo, kietos šlynos arimo ir pure
nimo. Prakaitą liejai, ne visada žada
mą ir laukiamą derlių kirtai, pikti 
varnai dažnai pasėtam grūdui nei 
išdygti nedavė. Bet pats nenusimin
damas ir nukreipęs žvilgsnį į ateities 
tolius žengei paskui savo kuinelį žag- 
ružę belaikydamas vis pirmyn ir pir
myn. Tavo darbo vaisius — pilni 
aruodai mielai tėvynėlei. šlyną dar 
daugiau įdžiūvo. žagružei ir artojui 
dar daugiau darbo ir mažiau vilties. 
Ark ir tesėk! Darbas sunkesnis, bet 
ir vertingesnis bei reikalingesnis. Už 
atliktus darbus dėkoju aš Lietuvos 
vardu. Už atliksimus palieku padė
koti pačiai laisvajai Lietuvėlei. Tik 
greičiau, kad sulauktume laisvės. 
Tepadeda Dievas.

1957. VI. 11. prel. M. Krupa
vičius rašė jau iš Amerikos:

Mielas Brolau,
Esu Amerikoj. Išvažiavau daugiau

PRANYS ALŠĖNAS

stumiamas kitų, negu savo noru. Vy
kimas toliau nuo savo žemelės man 
buvo gana skaudus, šiuo metu ma
nau, kad švabiškas kartofelsalatas 
buvo geresnis, negu amerikoniškas 
sterkas. Pagaliau, ir amerikoniška

Prel. M. Krupavičiaus laidotu
vėse apeigas atlieka vysk. V. 
Brizgys; šalia jo — kun. V. Bag
donavičius, MIC.

PRANEŠIMAS Iš VOKIETIJOS

MASKVOS DIPLOMATAS - ŠNIPAS
J. KAIRYS x
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Siaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos darbuotojų suvažiavimo atstovai. Jų 
surengtame simpoziume sporto ir lietuvybės tema dalyvavo ir Lietuvių Bendruomenės veikėjai. Že
mutinėje nuotraukoje iš kairės: SALFASS centro valdybos atstovas J. Gustainis, JAV LB švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas, PLB švietimo tarybos pirm. A. Rinkūnas, PLB valdybos pirm. St. Barzdų* 
kas, KLB valdybos pirm. dr. S. Čepas, JAV LB centro valdybos vicepirm. J. Gaila Nuotr. J. Vaičiūno

laiškuose
pavergtais kraštais, man buvo aišku 
nuo pat pradžios “bendradarbiavi
mo” su ja. Jei vienur kitur garsiau 
šūktelėjo apie mus, tai buvo tik 
Maskvos pagąsdinimas. Argumen
tų tam Įrodyti turiu daug, bet šian
dien dar ne laikas juos kelti viešu
mon. Jiems patiems ne kartą esu pa
sakęs kartų tiesos žodi. Iš jų pusės 
buvo dedama pastangų padary ti mus 
savo klusniu Įrankiu. Pavyko nepa
siduot jom savo keliu. Turint prieš 
akis visą praeiti ir to “bendradarbia
vimo” rezultatus, peršasi išvada, kad 
geriau būtų su jais neprasidėjus. 
Įdomus dalykas. Didžiosios valstybės 
naudoja mažąsias savo tikslams siek
ti. Skaičiau lenkų kalba istoriją mū
sų (suprantama ir lenkų) išeivystės 
valstybės nelaimių metu, šiandien 
mes turim beveik praeities kopiją. 
Prisimeni, kaip okupuotos Prancūzi
jos veiksnius anglai ir amerikiečiai 
buvo suskaldę. Prancūzija didelė 
valstybė. Suprantama, ir suinteresuo
tųjų interesai buvo didesni. Bet tas 
pasikartojo ir su Lietuva. Juk santar
vininkai anglų tam tikrų Įstaigų pa
daras. Tos Įstaigos buvo Vliko prie
šininkės, kaip ir santarvininkai. Vie
nu tarpu net amerikiečių tos Įstaigos 
buvo suėjusios i tarpusavio konflik
tą su anglais. Bet... reikalas pra
ėjo, ir mes vieni ir kiti tam neberei
kalingi. Tai tamsūs ir skaudūs fak
tai. Kiek uždangą praskleidžiau, bet 
tik asmeniškai Jums. Tų žinių kurį 
laiką prašau spaudai nepanaudoti. 
Manau, dar ne laikas... Džiaugiuosi 
Jūsų straipsniais. Ir dažnai ir ad 
rem prabylate. Dieve, padėk.

1959. III. 14 Prelatas užsimi
nė apie savo rašomą knygą 
“Tauta ir išeivija“:

Mielas Brolau,
Ne knyga, bet knygeliūkštė. Ne 

mokslo raštas, bet didžio skausmo 
sugeltos širdies šauksmas. Ne Tėvy
nės meilės tema, bet išeivis, kuris 
pats sau neria kilpą ant kaklo. Tėvy
nės meilės tik argumentas. Tėvynės 
meilės klapsimas tik Įrašytas atskira 
pozicija m 
pirmose eilėse. Planai netrumpi. 
Juos Dievui pristačiau ir paprašiau 
laiko juos realizuoti. Kokia rezoliu
cija ant mano prašymo uždėta, ne
žinau. Atsidėjęs krapštausi. Bet dar
bas nespartus. Kažkur išbarsčiau sa
vo ilgoj ir sunkioj keilonėj svei
katą ir kartu darbo spartą, kurias 
anais laikais turėjau. Dirbu likučius 
įsikinkęs. Ne visiems mano darbų 
eilė patinka. Bet aš jos laikysiuosi. 
Kunigą laikau labai svarbiu veiks
niu mūsų gyvenime. Dėlto jam pa
skyriau po Lietuviškos Išeivijos pir
mą vietą. Rankraštį pasiunčiau L. 
Knygos Klubui, žadėjo išleisti, jei 
cenzoriams patiks.

Dabar tvarkau socialines studijas. 
Dalis buvo parašyta įvairiais laikais. 
Kitą dalį dabar turiu parašyti. Jos 
pravers mūsų visuomenininkams.

Tai nebus sistema, tik atskiri klau- 
sima’-klausimėliai. Atsiminimų ne
pradėjau. O rašyti reikia. Jie mane 
purto, nes reiks naujai išeit visas 
išeitas kryžiaus kelias, žaizdų nepud
ruoju. Parodau, kokios yra ar buvo. 
Tai sukelia reakcijas, dažniausia ne
gražias ir skaudžias. Tegu. Jei pagal 
dabartinę mediciną šokiai naudingi 
fizinei žmogaus sveikatai, bus nau
dingi ir psichinei. Po atsiminimų 
sektų Tėvynės meilė. Turiu dar ke
lis dalykėlius grynai “kunigiškus”, 
kurie nepriklausomais laikais pradė
ti ir laukia užbaigimo. Tai mano iš
pažintis ne spaudai. Tau asmeniš
kai. Pats pirmas išgirdai tą išpažintį.

politika tokia tvanki ir sprangi. Sun
ku lietuviškam skilviui suvirškinti. 
Adenauerio nepalyginamai mielesnė 
ir savesnė__ Kad tik jis ilgiau išsi
laikytų... Savo planu dar neturiu. 
Į plačius vandenis nemanau leistis. 
Bet pakrantėmis neiškęsiu nepaplau
kiojęs __

1958. I. 23 ilgame laiške Pre
latas šitaip dėstė:

Mielas Brolau,
Esu paprasčiausias eilinis tremti

nys. Veiksniams nepriklausau ir pra
šau Dievą, kad nuo tos naštos mane 
gelbėtu. Neseniai buvo atvykęs prel. 
J. Balkūnas kalbinti mane i Tautos 
Fondą. Griežtai atsisakiau nesileis- 
damas Į jokias derybas. Nepasirodau 
ir veiksnių centruose, nes nenoriu 
susilaukti senų kairiųjų priekaištų, 
kad kėsinuosi “už nosies vedžioti”. 
Tačiau temstant mūsų padangei, ne
iškentęs parašiau savo sumetimus 
tuo reikalu visiems pirmininkams. 
Sidzikauskas tik konstatavo, kad “po
litiniai horizontai niūrūs, kaip nie
kad”. šimutis, pažymėjęs rašto įteiki
mo faktą, pareiškė abejonę ar pa
vyks pavojus išsklaidyt. Trimakas 
nusiskundė, kad negavęs net kraštui 
pakalbėt per Amerikos Balsą ir kad 
pinigų nesą veiklai, pažadėjo klausi
mą aptarti. Nei vienas veiksnys ir 
man neparašė, ką mano daryti, nei 
visuomenei nepranešė, kas darytina. 
Sidzikauskas kalbėjo per Stuko radi
ją. Kalba blanki. Altas paskelbė savo 
žodį dėl Vasario 16 d., nurodydamas 
viena — duokit daugiau pinigų. Iš 
VLIKo dar neteko girdėti nieko, štai 
dėlko aš ėmiausi straipsnio. Mano 
išmanymu, reikalinga visą visuome
nę painformuoti apie padėtį ir 
įtraukti ją j kovą. Straipsnį pagyrei, 
ačiū. Kokios jo bus pasėkos, pamaty-. 
sime. Suprantama, Vašingtono ausies 
jis nepasieks. Ne Vašingtonui jis bu
vo adresuojamas, bet savajai lietu
viškai visuomenei. Pirmą kartą dėl 
straipsnio gavau visą eilę laiškų. Ra
šo ne tik saviškiai, bet ir iš kairiųjų 
žmonių. Kvieska, pvz. rašo, kad ma
no straipsnis tik “botago pliaukšte
lėjimas”. Gal rezultatas ir bus toks, 
bet tai jau nuo mūsų pačių priklau
so. Nedaug padės ir mūsų pačių ur
minis reagavimas, bet parodytumėm Skiriu tai Tau, Alšėnai, kad Tave 
tokiu reagavimu bent, kad neinam į 
skerdyklą tylomis lyg mums nerūpė
tų Tėvynės gyvybė. Jūs kanadiškiai 
turėtute visais balsais prašnekti sa- 
y® vyriausybei. Kanada juk ir šian
dien turi svarų balsą... Kad Ame
rika nuo pat pradžios nerodė susiin-

Kad Maskvos pasiuntinybės 
laisvajame pasaulyje užsiima 
šnipinėjimu, patvirtino ne vien 
pabėgę jų pasiuntinybių žmo
nės, bet ir sugautieji šnipinė
jant. Sugautieji turi tuoj išsi
nešdinti į savo “rojų”. Bet dėl 
to Maskva neraudonuoja. Į pa
bėgusiųjų arba sugautųjų vietas 
ji atsiunčia pakaitus, ir taip 
“diplomatinis” darbas eina to
liau. Praeitų metų pabaigoje V. 
Vokietijos kariniam saugumui 
pateko Maskvos agentas ir kele
tas jo bendradarbių.

Pirmasis sekretorius
Maskvos atsiųstas agentas ka

riniams reikalams buvo pik. 
Piotr Fedorovič Boroyinskij, gi
męs 1924 m. Brutišoje. Oficia
lus jo titulas — pirmasis 
pasiuntinybės sekret. Bonnoje.

Iš būrio jo bendradarbių pa
teko saugumui tik du: tėvas ir 
sūnus Walczak. Tėyas yra ko
munistas. Pereito karo metu jis 
dalyvavo rusų-vokiečių fronte ir- 
buvo patekęs į rusų nelaisvę. 
Matė jis ten darbininkijos pra
garą, bet ir toliau pasiliko už
kietėjęs komunistas. Netoli Bon- 
nos jis paveldėjo uošvio įmonę 
ir nėra iš varganųjų. Kartą jis 
susitiko su Borovinskiu 1967 m. 
Koelne. Pastarasis, grįždamas į 
Bonną, atsivežė ir Walczaką. 
Bevažiuodami jiedu susipažino 
arčiau ir po to Borovinskis pra
dėjo pas Walczakus lankytis.

Prikalbino sūnų
Jaunasis Walczakas dabar yra 

22 m. amžiaus. 1968 m. jis buvo 
pašauktas į karinę tarnybą vie
name tankų batalijone. Šią ap
linkybę puikiai išnaudojo Boro
vinskis, kurio dėka pasisekė 
naujoko tėvui įkalbinti jaunuo
lį šnipinėti. Tėvas darė tai grei
čiausiai tikėdamas komunizmo 
laimėjimu ir viliojamas Boro- 
vinskio pasiūlyto pinigo. Pvz. 
suėmimo metu rasta pas Walc
zakus 15.000 markių, paslėptų 
pastogėje. (Tai augštesnės kate
gorijos valdininko metinė alga 
V. Vokietijoje).

Šis šnipinėjimas apėmė tik 
vieną tankų batalijoną, ku
riame tarnavo Walczakas. Apie 
šį batalijoną pastarasis 
ne vien pranešinėdavo Bo- 
rovinskiui, bet ir vogdavo viso
kius dalykus, liečiančius tankų 
struktūrą ir pan. Jis parūpino 
Borovinskui radijo įtaisymų, 
Šiaurės Atlanto Sąjungos reng
tų manevrų žemėlapį, batalijono 
organizacinį planą ir kt. Visus 
daiktus Borovinskis atsiimdavo 
iš Walczaku buto.

Išdavė raketa
Baigęs karinę tarnybą, jauna

sis Walczakas norėjo mesti šni
pinėjimą, bet Borovinskis darė 
visa, kad ir toliau tęstų tą dar
bą. Be to, Borovinskis įkalbinė
jo jaunuolį tapti karo valdinin
ku. Kai šis atsisakė, rusas kalbi
no jį studijuoti inžineriją ir siū
lėsi apmokėti išlaidas. Bet į ga
lą apsistota prie raketos, kurią 
Walczakas sutiko pavogti. Jis ra
ketą pavogė greičiausiai padeda
mas pažįstamų kareivinėse. Ra
keta buvo per tvorą išmesta iš 
kareivinių rajono ir keletą die
nų gulėjo prie krūmų. Tuoj

tempti ją į namus Walczakas ne
rizikavo. Vokiečių karinio sau
gumo pareigūnai įtarė jį nuo se
niau ir jau sekė. Kai jis atga
beno raketą į namus ir paslėpė 
ją kieme, prisistatė ir saugumo 
pareigūnai.

Borovinskis spąstuose
Atvykęs, kaip buvo įprasta, 

Borovinskis ėjo tiesiai į Walcza
ku namus. Bet čia sutiko jį ne 
namų šeimininkai, o saugumas. 
Borovinskis pateko per savo ne
apsižiūrėjimą — nepastebėjo 
sutarto ženklo. Mat, trumpare
gis ir nešioja akinius. Sutartas 
ženklas buvo šis: gėlių laistytu
vas ir vaza ant palangės. Kai 
stovi vienas laistytuvas, reiškia 
“oras yra švarus”, o kai prie 
laistytuvo pastatoma vaza, reiš
kia “pavojus”. Kai praeitų me
tų lapkričio 22 d. pas Walcza
kus atvažiavo Borovinskis, ant 
palangės stovėjo abu indai, ku
rie rodė pavojų, bet jau buvo 
prieblanda, ir Borovinskis to ne
pastebėjo. Jis drąsiai įėjo į vidų, 
kur rado saugumo pareigūnus. 
Pastarieji jo suimti negalėjo, 
nes Borovinskis turėjo doku
mentus, įrodančius jo diploma
tinį statusą.

Bonna kapituliavo
Pagauti šnipinėjant diploma

tinės tarnybos žmonės paprastai 
išprašomi iš krašto dažniausiai 
per vieną — dvi paras, o Boro
vinskis išvyko iš V. Vokietijos 
tik pirmą Kalėdų dieną, t.y. po 
mėnesio nuo sugavimo šnipinė
jant. Be to, ir pats įvykis pasie
kė platesnę viešumą' taip pat tik 
po ilgesnio laiko. Atrodo, vy
riausybė nenorėjo erzinti Mask
vos ir greičiausiai būtų mielai šį 
reikalą kokiu nors būdu užtuša
vus, bet nebuvo kaip, nes apie, 
jį žinia plito. “Diplomatas” Bo
rovinskis, susikrovęs savo man
tą, slaptai išvyko į R. Vokietiją.

Nutilo ir opozicija
Opozicija buvo įteikusi vy

riausybei paklausimą dėl šito 
įvykio. Pastaroji turėjo š. m. 
sausio 20 d. atsakyti viešai par
lamente, bet opozicija atsiėmė 
paklausimą. Tai padarė ji grei
čiausiai irgi remdamasi tais pa
čiais ar panašiais motyvais — 
neerzinti Maskvos. Daug kas 
laukė vyriausybės atsakymo bei 
paaiškinimo, šia proga visuome
nė būtų plačiau išgirdusi apie 
Maskvos šnipinėjimą V. Vokie
tijoje. Juk ir Borovinskis nesi- 
ribojo vien Walczakais. Pasiro
do, jis zujo V. Vokietijoje ne 
vien kaip maskvinės pasiuntiny
bės Bonnoje pirmasis sekreto
rius, bet ir kaip Sovietų Sąjun
gos komisijos narys pašto reika
lams. Šituo pretekstu jis lankė
si “Telefunken” ir kitose firmo
se, kurios gamina elektrotechni
kos dalykus, surištus su jo “paš- 
tine specialybe”. Todėl yra 
pagrindo manyti, jog išvykda
mas iš V. Vokietijos Borovins
kis paliko ir kitur savo talki
ninkų, panašių į Walczakus.

Gausi ir daugiašakė Maskvos 
bei jos satelitinių kraštų šnipų 
veikla V. Vokietijoje kelia pat
riotiškai nusiteikusioje visuome
nėje nerimą ne vien dėl krašto 
saugumo, bet ir jo likimo.

SKAUTAI VAŽIUOJA EUROPON

darbą plannose. Ne

Minint Lietuvių Skautų Są
jungos išeivijoje atkūrimo 25 
metų sukaktį, Anglijos ir Vo
kietijos skautų-čių vadovai nu
tarė surengti didesnės apimties 
stovyklą Schwetzingene apie 13 
km. nuo Mannheimo ir Heidel
bergo. Uoliai taikina lietuviai 
karininkai, tarnaują JAV ka- 
kariuomenėje Vokietijoje. Ren
gėjai kreipėsi į Kanados ir JAV 
skautus-tes, kviesdami juos to
je sukaktuvinėje stovykloje da
lyvauti ir kurį laiką pakeliauti 
po Vakarų Europos kraštus. At
siradus pritarimui, imtasi kon
krečių žygių. Sukaktuvinės sto
vyklos laikas numatytas liepos 
19 — 31 d. Norima iš Toron
to išvykti dvi savaites prieš sto
vyklą ir tą laiką išnaudoti ke
lionėms po Europą. Kelionių 
biurai siūlo savo patarnavimus 
ir maršrutus, kurie dar nėra 
nustatyti. Manoma vykti i Ang
liją. Prancūziją. Vokietiją, 
Šveicariją ir Italiją. Kadangi 
kartu su skautais ruošiasi vyk
ti ir Toronto tautinių šokiu mi
nė “Gintaras”, iš anksto taria-

mylia, vertinu ir gerbiu. Esi iš Pu
nios didvyrių eilės. Ir dantimis ir na
gais gini lietuvių gyvybės šaltinius, 
nuo kurių priklauso tautos likimas. 
Tik gaila, kad tiek maža pasiliko to
kių kariautojų. Bet juk didžiuosius 
darbus pradeda pavieniai žmonės ir 
savo tikslų pasiekia savo didžiu past-

šventimu ir siekiamo tikslo giliu pa
r'd tokiems koncertams Euro- 
žinimn bei vertinimu. Rankų nenu
leisk ir laimėk!

Savo “honorarą” dažniausia siun
tinėjau tiems žmonėms ar šeimoms, 
kuriems Lietuviškosios Išeivijos žo
dis yra reikalineas. Džiaugiuosi, kad 
dar keli egzemplioriai pasiliko ir vie
ną galėjau Pačiam pasiųsti.

I pavasarį žadu iš Ansonijos kraus* 
tytis. Loskava duona toliau nebepa
kenčiama, nors ją duoda labai geras 
ir simpatingas žmogus. Stosiu ant 
savo kojų. Bus sunkiau su duona, bet 
žinosiu, kad būsiu “pats pons kapi
toną”. Kokia duoną turėsiu, bus ma
no, ne dovanojamoji kaip ubagui iš
malda. (Bus daugiau)

masi dėl koncertų ir yra gauna- 
pos lietuvių kolonijų kvietimai. 
Po kelionių, gastrolių ir sto
vyklos iškylautojai grįš lėktu
vu iš Frankfurto a. M. į Toron
tą. Lėktuvu kelionė ten ir at
gal vienam asmeniui atsieis 
$220. Dešimties dienų kelionė 
autobusu po Vakarų Europos 
valstybes, įskaitant nakvynes 
viešbučiuose ir maistą — $150, 
stovykla — $30. Nenumaty
toms išlaidoms kiekvienam rei
kėtų po $50. Tuo būdu viskas 
vienam asmeniui atsieitų $450. 
Jei atsirastų bendrakeleivių, 
kurie skautų stovykloje nesto
vyklautų, jie stovyklos metu ga
lėtų pakeliauti po Vokietiją sa
vo lėšomis. Į šią išvyką leidžia
ma registruotis ne jaunes
niems kaip 14 m. amžiaus skau- 
tams-tėms iš visų Kanados ra
jono vienetų. Jaunesni galėtų 
važiuoti tik tuo atveju, jei su 
jais kartu keliautų tėvai ar glo
bėjai. Labai pageidaujama, kad 
važiuotų pakankamas skaičius 
vadovų-vių, kurie būtų naudin
gi ne tik kelionėje, bet ir sto
vykloje. Kreipiamasi į visus 
skautus-tes, vadovus-ves. tėvus, 
prašant kaip galima greičiau ap
sispręsti ir registruotis iki š.m. 
kovo 1 d., sumokant $15 regist
racijos mokesčio. Registruoja s. 
M. Vasiliauskienė, 51 Smith- 
field Dr., Toronto 18, Ontario. 
Tel. CL 1-5126. Kanados rajo
no vadovybė stengiasi gauti fi
nansinės paramos iš Kanados 
federacinės vyriausybės. Tokią 
paramą ji gavo praeityje, kai 
rengė skautu kelionę per Ka
nadą iki Vankuverio ir jauni
mo stovyklai Winnipege. Gavus 
paramą, kelionės išlaidos žymiai 
sumažėtų. Greitu laiku numato
ma šaukti suinteresuotųjų su
eigą. C. S.



©t IMRCTQJE TTY W
ATEITIES PERSPEKTYVOS
Šiemet pradedami vykdyti naujojo 

peakme&o planai. S. Klevaitis “Kom
jaunimo Tiesos” sausio 9 d. laidoj 
skaitytojus supažindina su Lietuvos 
Mokslų Akademijos ekonomikos ins
tituto bei kitų įstaigų ruošiamomis 
krašto vystymosi perspektyvomis: 
“Del darbo jėgos nepritekliaus arti
miausiais dešimtmečiais negalėsime 
išlaikyti tokių sparčių pramonės au
gimo tempų, kaip iki šioL Pramonė* 
augs daugiausia darbo našumo didi
nimo, mokslo ir technikos pasiekimų 
pritaikymo gamyboje dėka. Liaudies 
ūkio vystymosi schema rodo, kad pa
grindinės Lietuvos pramonės šakos 
ateity liks tos pačios, dabar daugiau
sia išaugusios. Plėsime staklių gamy
bą, radiotechniką, chemiją, mašinų 
gamybą, o taip pat tradicinę mūsų 
kraštui — maisto ir lengvąją pra
monę. Prognozės teigia, kad Lietuva 
turės labiausiai išvystytą maisto pra
monę Europoje.. .” S. Klevaičio tei
gimu, žemės ūkyje pagrindinėmis 
liks mėsos ir pieno gamybos kryptys. 
Jo statistikos duomenimis, pernai 
kiekvienam Lietuvos gyventojui bu
vo pagaminta po 122 kilogramus 
mėsos ir po 791 kilogramą pieno bei 
jo gaminių. Mėsos Lietuvos gyven
tojai suvartojo po 76 kg, pieno — 
po 456 kg. Taigi, nemaža dalis mė
sos ir pieno gaminių buvo išsiųsta į 
“plačiąją tėvynę”. Kadangi Lietuvos 
įhiestuose nenorima peržengti 400.- 
000 gyventojų skaičiaus, naujos Įmo
nės jau beveik neplanuojamos Kau
nui ir Vilniui. Pramonė dabar bus 
telkiama Alytuje, Kapsuke (Mari
jampolėje), Utenoje, Plungėje ir 
Jurbarke. Latviai savo sostinę Rygą 
jau yra padarę beveik milijoniniu 
nuėstu, tačiau lietuviai planuotojai 
laikosi pramonės išsklaidymo princi
pų, kad galėtų augti ir kiti miestai. 
Stambesniuose Lietuvos centruose 
pagrindinis dėmesys dabar skiriamas 
buitinių ir kultūrinių pastatų staty
bai. S. Klevaitis džiaugiasi jau pra
dedama naftos perdirbimo Įmonės 
statyba Mažeikiuose, nes jos dėka 
pagerės ir atpigs aprūpinimas kuru. 
Elektros srovės išteklius padidins 
Elektrėnų jėgainės praplėtimas, nu
matyta hidroakumuliacinė jėgainė 
Kruonyje ir galbūt atominė jėgainė, 
apie kurią šiuo metu tik svajojama.

PAVASARIŠKA ŽIEMA
“Tiesa” sausio 27 d. stebisi žiemos 

staigmenomis: “Ne tik senesni žmo
nės prisimena, kai sausyje nuo šal
čių braškėdavo tvoros, žemę dengda
vo gilūs pusnynai, termometro stul
pelis retai kada nusileisdavo žemiau 
20 laipsnių. O dabar sunku net Įtikė
ti, kad tai sausio pabaiga. Po nauja
metinio spustelėjimo žiema tarsi pa
sidavė — ir miestuose, ir laukuose 
tirpsta sniegas, čiurlena upeliai, vie
tomis net pradeda žaliuoti žolė, 
brinksta pumpurai...” Vilniaus orų 
biuro vyr. inž. P. Pereskokovos teigi-

LICDNAS BALANSAS
Gelbėjimo stoties viršininkas V. 

Buterlevičius “Panevėžio Tiesoj” 
1970 m. rugsėjo 1 d. konstatuoja: 
1970 m. pirmąjį pusmetį nuskendo 6 
panevėžiečiai. Iš jų 5 buvo neblaivūs, 
štai Vilhelmas Macijauskas, būda
mas girtas, su draugais (taip pat ne
blaiviais) nutarė išsimaudyti Sanžy- 
los upėje ties Bernatonių kaimu. 
Maudymasis baigėsi mirtimi — nu
skendo. Panašiomis aplinkybėmis nu
skendo Dzedravičius, Juozas Šalna, 
Vincas Aleksa. Jonas Ivanauskas, ge
rokai išgėręs, žvejojo Svėdasų ežere. 
Apsivertus valčiai, nebeišplaukė .. 
Liūdną balansą papildo “Tiesoj” sau
sio 26 d. paskelbti duomenys. Pernai 
Lietuvoj nuskendo 430 gyventojų, o 
per vienuolika nepilnų mėnesių bu
vo išgelbėta 650 skendusiųjų. Vasa
ros mėnesiais Lietuvos 65-kiuose pa
plūdimiuose maudymosi mėgėjus 
saugo 19 gelbėjimo stočių ir 159 pos
tai. Skęstamą ne tik vasarą, bet ir 
žiemą. Kaltė tenka žmonių neatsar
gumui, taisyklių nepaisymui ir, ži
noma, alkoholio vartojimui. Pernai 
buvo įsteigta Vytauto Bražiulio vado
vaujama Skęstančiųjų Gelbėjimo 
Draugija, kuri dabar jau turi 
daugiau kaip 6.000 narių. Jos pagrin
dinis uždavinys — atsargumo propa
gavimas, instruktorių ruošimas, gy
ventojų supažindinimas su elemen
tariomis gelbėjimo taisyklėmis. Į fi
zinio lavinimo pamokų programą bus 
įtrauktas privalomas vaikų mokymas 
plaukti. 1970 m. gruodžio 13 d. Vil
niuje, viduryje Neries, skendo mote
ris. Niekas nedrįso jos gelbėti, nes 
vanduo buvo šaltas kaip ledas. Pagal
bon atskubėjo pro šalį važiavusios 
greitosios pagalbos jaunas vaikinas. 
Jis nedvejodamas šoko į ledinį van
deni ir ištraukė skęstančiąją. Liudi
ninkai panoro išaiškinti, kas buvo tas 
drąsusis jaunuolis, net nepasakęs sa
vo pavardės ir nelaukęs padėkos, šį 
žygdarbį atliko Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto sanitarijos-higie- 
nos specialybės VI kurso studentas 
Rolandas Čepulis. Universiteto laik
raščio “Tarybinis Studentas” red. A. 
Kastai jis kukliai aiškinosi: “Važia
vau Į žvėryną suteikti pirmosios pa
galbos. Pamatėme krantu bėgančius 
žmones. Sustojome. Vidury upės 
skendo moteris. Vyrai paprašė, kad 
padėčiau. Ištraukiau, suteikiau pir
mąją pagalbą ir perdaviau kardiolo
ginei brigadai, kuri moterį nuvežė Į 
ligoninę...”

KOPIJA IŠ MASKVOS
Vilniuje pradėtas spausdinti mask- 

vinis laikraštis “Selškaja žizn” ne tik 
rusams sovietų okup. Lietuvoje, bet 
ir rusinamoje Karaliaučiaus srityje. 
Matricos vilniškės kompartijos cent
rinio komiteto leidyklos spaustuvei 
atvežamos lėktuvu. Matyt, norima su
mažinti laikraščio pasiuntimo išlai
das ir pagreitinti jo pristatymą.

SKLANDYTUVŲ KŪRĖJAS

VASARIO 20, 
šeštdadienį, 
Hamiltono

JAUNIMO CENTRO SALĖJE

SOKIAI-
KAUKIU
BALIUS

mu, tokia šilta žiema yra buvusi tik Vilniuje amžiaus šešiasdešimtmetį

• "The Sounds of Music" 
orkestras,
• loterija pagal įėjimo bilietus,
• kaukių premijos,
• šokiai su įvairumais ir 
apdovanojimais,
• geri užkandžiai ir gėrimai.
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Pradžia — 8 valandų vakaro. 
Bilietai — $2,50, 
moksleiviams ir 
studentams — $1,50.

Pelnai. — jaunimo veiklai.
mi

At-kų Rėmėjų Komitetas į|

S HAMILTON
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Hamilto- “Ateities” prenumeratą — $7 me

ne turėsime sekmadienį, vasario 14. tams, jei dar nėra sumokėta. V-ba 
TRADICINĖS UŽGAVĖNĖS, ren-

1944 m. ir iš dalies 1962 m. Tai Įta- 
Įca iš pietinio Atlanto atkeliavusių 
šilto oro srovių, kurios tėra laikinio 
pabūdžio: “Pavasariškas oras dabar 
ne tik Lietuvoje. Vakarų Europoje 
temperatūra visur pliusinė, o, pavyz
džiui, Ispanijoje buvo ir 20 laipsnių 
gilumos. Temperatūra nuo 0 iki 2 
laipsnių šilumos viešpatauja net iki 
Uralo, šilti orai prasiveržė ir į Sibi
rą — 10—15 laipsnių šalčio ten sau
siui visiškai neįprasta...” Vyr. inž. 
P. Pereskokova pranašauja, kad va
sario visdėlto parodys savo galią, 
nors pavasaris greičiausiai bus anks
tyvas. Atšilimas gali padaryti didelės 
žilos žiemkenčių pasėliams. Juos pa
dengia ištirpusio sniego vanduo ir 
vos spėjusius atsigauti vėliau užgula 
ledas.

atšventė žymusis sklandytojas ir 
sklandytuvų konstruktorius Balys 
Karvelis. Jo pirmasis sklandytuvas 
“Vanagas” pakilo į orą 1938 m. Prieš 
karą jis sukūrė ir antrąjį sklandytu
vą “BK-2”. Pokario metais didžiausio 
dėmesio susilaukė B. Karvelio sklan
dytuvai BK-4 “Kaunas” ir BK-6 “Ne
ringa”. Pastarasis buvo statomas se
rijiniu būdu Simferofolio aviacijos 
dirbtuvėse, šiais dviem sklandytu
vais sklandė naujoji lietuvių sklan
dytojų karta, šiuo metu B. Karvelis 
yra paruošęs naujo sklandytuvo “BK- 
7” modelį, kurį iš stikloplasto stato 
Prienų eksperimentinės sportinės 
aviacijos dirbtuvės. Tai esąs pirmas 
šios medžiagos panaudojimas sklan
dytuvui ne tik Lietuvoje, bet ir So
vietų Sąjungoje. V. Kst.

Minėjimas prasidės 11 v. iškilmingo
mis pamaldomis AV bažnyčioje, kur 
organizacijos dalyvauja su savo vė
liavomis. Ta proga bus pasakytas 
įvykiui pritaikytas pamokslas, atgie
dota libera kritusiems už laisvę ir 
padėtas vainikas. Lietuviai evangeli
kai pamaldoms yra kviečiami 10 v. į 
“Faith Lutheran - ev. Church” 1907 
King E., priešais didžiąją Steinbergo 
krautuvę. Ten yra susitarta su vietos 
kunigu pamoksle priminti Lietuvos 
reikalą ir leista čia giedamas popu
liaresnes giesmes giedoti lietuviškai. 
Tekstų lietuviški vertimai bus parū
pinti. Iškilmingas aktas su menine 
dalimi įvyks 4 v. p.p. Scott Park gim
nazijos auditorijoj, 1055 King St. E. 
Į mūsų šventę iš Otavos atvyksta se
natorius dr. Paul Yuzyk. Yra pa
kviesta taip pat daug kanadiečių sve
čių. Meninę programą atliks mūsų 
sutelktinės meno pajėgos — apie 200 
dalyvių. Programai vadovauja rež. E. 
Dauguvietytė-Kudabienė, kurios su
kurtą montažą “Mūsų Tėvynė” pirmą 
sykį turėsime progos čia pamatyti. 
Tai masinių scenų vaizdai, kuriuose 
pasirodo du chorai, tautiniai šokiai ir 
aktoriai. Visi turėtume ateiti jau dėl 
įdomumo ir gal nereikia čia nė pri
minti, kad kiekvieno lietuvio tautinė 
pareiga yra dalyvauti Nepriklauso
mybės šventės minėjime.

KLB Hamiltono apyl. v-ba 
ATEITININKŲ RĖMĖJŲ KOMI

TETAS telkia finansinę paramą jau
nimo veiklai. Vasario 20, šeštadienį, 
jis rengia kaukių balių Jaunimo 
Centro salėje. Programoje numatyta 
loterija, kaukių premijos, šokiai su 
premijomis, bufetas. Rengėjai tiki
si plataus visuomenės dėmesio.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SU
SIRINKIMAS įvyks šeštadienį, vasa
rio 13 d., 3 v.p.p. Visi moksleiviai 
renkasi p. p. Urbonavičių namuose, 
44 Benlak Avė. Susirinkimo temą 
“Kas mes esame?” pristatys A. Kuo
las, MAS centro valdybos vicepirmi
ninkas. Visi nariai privalo dalyvauti. 
Nario mokestis šiais metais yra $2. 
Raginame visus tuos, kurie dar ne
sumokėjo, atnešti mokestį į susirin
kimą. Taip pat galėsite sumokėti už

Winnipeg, Manitoba
VASARIO 16 MINĖJIMĄ KLB 

Winnipego apylinkės valdyba rengia 
vasario 21, sekmadienį, tuojau po pa
maldų, lietuvių parapijos salėje. Tai 
dienai pritaikintą kalbą pasakys Ka
nados kariuomenės majoras R. V. 
Paukštaitis, kuris jau yra gavęs sa
vo vadovybės sutikimą. Taip pat bus 
ir meninė programa. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti. Valdyba

WINDSOR, ONTARIO
WINDSORO UNIVERSITETE stu

dijuoja gražus būrys lietuvių studen
tų: Joana Kuraitė, Julija Balaišytė, 
Marytė Eidukaitė, Nijolė Giedriūnai- 
tė, Milda Pakauskaitė, Zina Petrylai- 
tė, Zigmas Mockus, Rimas Petraus
kas, Antanas Kazlauskas, Kazys Ta
mošauskas, Andrius čerškus, Jurgis 
Skardis, Edis Linkevičius. Yra dar 
pora studentų su lietuviškom pavar
dėm, bet tai ir viskas — tik lietu
viškos pavardės. Gaila.

WINDSORO STUDENTAI dėkingi 
Londono studentams už atvykimą 
Windsoran aptarti bendradarbiavimo 
planų. Po pavykusio suvažiavimo 
Rodney, Ont., jie buvo nuvykę į Lon
dono lietuvių studentų rengiamą šo
kių vakarą sausio 30 d. Lauksime 
londoniškių ir kitų atvykstant į 
Windsorą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BENDRABUČIO statybai aukas ren
ka Joana Kuraitė, Milda Pakauskaitė

ir Andrius čerškus. Jeigu dar yra 
neprisidėjusių savo auka, prašome 
susisiekti su aukų rinkėjais ir pagel
bėti prašantiems užjūrio broliams. 
Windsore ir apylinkėse iki šiol aukų 
surinkta $660.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko 1970 m. 
gruodžio 28 d. parapijos salėje. Visus 
susirinkusius pasveikino Bendruome
nės pirm. V. čerškus. Programą atli
ko Windsoro skautės, paruoštos V. 
Tautkevičienės. Kalėdų senelis (V. 
čiuprinskas) vaikučius apdovanojo 
saldainiais, o mamos paruošė vaišes.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA šie
met neveikia. Detroito apylinkės šeš
tadieninę mokyklą lanko: Alma Nai- 
kauskaitė II sk., Rūta Kuraitė II sk., 
Virginija Kuraitė IV sk. ir Rita Nai- 
kauskaitė VII sk.

JAUNIMO KONGRESUI RENGTI 
komiteto posėdis įvyks vasario 21 d. 
Windsore pas prezidiumo narę J.

(Nukelta į 7-tą)

Dalis Windsoro lietuvių studentų sueigoje pas J. Kuroitę. Iš 
kairės: A. čerškus, M. Eidukaitė, K. Tamošauskas, J. Kuraitė, 
J. Skardis, M. Pakauskaitė, A. Kazlauskas

giamos K. L. K. Moterų Dr-jos Ha
miltono skyriaus, bus labai turtingos. 
Loterijos laimikių tarpe bus p. Gu- 
gienės paaukoti 5 lietuviški sidabri
niai litai; keletas didžiulių tortų 
ir kitų vertingų dalykų. Įėjimas — 
$2.50, įskaitant visus skanumynus. 
Studentams — $1. Geras bufetas su 
įvairiais gėrimais. Lauksime visų va
sario 23, antradienį, 7 v. v. Jaunimo 
Centre. Rengėjos

MERGAIČIŲ CHORAS, vad. sol. 
V. Verikaičio, ruošiasi koncertui ko
vo 14 d. Scott Park gimnazijos audi
torijoje. Be mergaičių choro, daly
vaus sol. V. Verikaitis ir jo mokyk
los vadovaujamas orkestras. Tėvų ko
mitetas, kuris rūpinasi koncerto ren
gimu, kviečia visus dalyvauti šiame 
mergaičių pasirodyme. Tėvų komite
tui sumaniai vadovauja V. Sakas. 
Mergaičių choras yra pakviestas at
likti meninę programą Vasario 16 
minėjime Hamiltone — vasario 14 
d. ir Londone — vasario 28 d. Į 
Londoną choras vyks autobusu. A. 
Dronsatavičius mergaičių chorui pa
aukojo $20. Choras nuoširdžiai dėko
ja už paramą. J. P.

DĖL VYTAUTO SIMOKAIČIO ir 
jo žmonos Gražinos žiauraus nuteisi
mo Hamiltono lietuviai buvo susirin
kę spontaniškai demonstracijai. Šal
tą sausio 30 d. rytą prie miesto rotu
šės susirinko apie pora šimtų de
monstrantų su plakatais, reikalaujan
čiais laisvojo pasaulio ir Kanados 
valdžios intervencijos, kad nebūtų 
žudomi lietuviai už bandymą ištrūkti 
iš bolševikinės nelaisvės. Į demons
trantus kalbėjo miesto burmistras 
Vic Copps, pareikšdamas, kad jis su
pranta lietuvių susirūpinimą ir šitą 
pagalbos šauksmą teisybės vardan į 
kitus. Buvo dalinami atsišaukimai, ir 
praeiviai, matydami speige ir sniego 
pūgoje šąlančius žmones, galėjo su
prasti, kad tai nepaprastas reikalas. 
Tą dieną vietos radijo stotys kalbėjo 
apie šį įvykį ir dienraštis “The Spec
tator” įdėjo demonstracijų nuotrau
ką ir platų aprašymą. K. M.

A dvokalas 
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LONDON, ONT.
UŽGAVĖNIŲ BALIUS, rengiamas

K. L. Katalikių Moterų Londono sky
riaus, įvyks parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., šeštadienį, vasario 20, 
8.30 v. v. Bus gyva orkestro muzika, 
turtingas bufetas su gėrimais ir įvai
riais Užgavėnių patiekalais. Trumpa, 
bet labai nuotaikinga programa: per 
pirmą pasirodymą didelių ovacijų su
silaukęs mergaičių kvartetas ir stu
dentų komiška programa. Taip pat 
numatomos piniginės premijos jau
nimui už originalų Užgavėnių apsi
rengimą ir kaukes. Tam reikalui pa
geidaujami ir mecenatai, o taip pat
— laimikiai loterijai. Skambinti pir
mininkei Daniliūnienei 438-7694.

Kat. moterų skyrius iš savo santau
pų nuolat remia jaunimo organizaci
jas ir parapiją. Taip pat kasmet ski
ria vienkartines dovanas lietuviškoje 
veikloje ar moksle pasižymėjusioms 
lietuvaitėms. Todėl šiame baliuje jū
sų paliktas doleris bus labai prasmin
gai lietuviškam reikalui panaudotas. 
Visi ir visos nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
sekmadienį, vasario 28 d., 3 v. p. p., 
Colborne Community Centre (Col- 
borne St. prie Dundas St., priešais 
katalikų gimnaziją). Programa tik
rai neeilinė. Pirmą sykį Londone 
paskaitą skaitys St. Barzdukas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas. Meninėje dalyje: 
didelę pažangą padaręs Hamiltono 
mergaičių choras, vadovaujamas sol. 
V. Verikaičio, “Baltijos” ansamblio 
montažas ir kita jo programa ir ... 
maža, bet džiuginanti staigmena, ku
rią išpildys X—4.

STUDENTŲ RENGTAS šokių va
karas praėjo labai gražioje nuotaiko
je. Didžiąją dalyvių dalį sudarė jau
nimas, bet netrūko ir senimo. Visi 
rado bendrą kalbą, o salė buvo už
pildyta, bet neperpildyta. Grojo ge
ras Club-men orkestras, o sienos bu
vo gražiai dekoruotos Vilniaus vaiz
dais — pačių studentų pieštais pa
veikslais. Visus nustebino pirmą kar
tą pasirodęs mergaičių kvartetas su 
gitaromis. V. Petrašiūnaitė, L. Pet- 
rašiūnaitė, R. Bliskytė ir Jokubaity- 
tė labai darniai padainavo lietuviš
kų dainų ir susilaukė užtarnautų ka
tučių. Be to, ligi šiol dar nepasiro- 
džiusi studentų grupė komiškai išpil
dė vieną taut, šokį ir vieną dainą. Gi 
orkestrui sustojus groti, Puteris la
bai vykusiai vadovavo rateliams su 
lietuviškomis dainomis. Jis sumaniai 
ir energingai pasirūpino ir bendra 
tvarka. Daug studentų nuoširdžiai ir 
entuziastingai talkino. Šis vakaras 
paliko malonų įspūdį.

WELLAND, ONT.
1918 METŲ VASARIO 16 yra vie- 

na reikšmingiausių dienų mūsų tau
tos istorijoje. Jei ne 22 metų neprik
lausomo valstybinio gyvenimo laiko
tarpis, šiandieną niekas mūsų nežino
tų. Net ir dabar, kai pasakai eiliniam 
kanadiečiui “lithuanian”, klausia kur 
yra ta Lithuania. Negyvenkim viena 
duona — nors dalį savo darbų ir lė
šų skirkim tautiniams reikalams. Da
lyvautam Bendruomenės susirinki
muose, mūsų tautinių švenčių minė
jimuose, demonstracijose ir t. t. K.
L. B. Wellando apylinkės valdyba 
Vasario 16 minėjimą rengia vasario 
14 d. Wellande, Golden Blv. slovakų 
namuose. Pamaldos ir minėjimas — 
toje pačioje vietoje. Pamaldos — 12 
v., minėjimas 13 v.

VASARIO MĖNESĮ bus renkamos 
aukos Tautos Fondui. Aukų rinkimą 
vykdo patys valdybos nariai. Valdy
bų pasikeitimo laikotarpyje nespėta 
įvykdyti rinkliavos Bražinskų bylai. 
Juos prisimindami būkime duosnūs
— aukokime daugiau nei anksčiau 
esame davę. J. P.

St Catharines, Ont.
“N. LIETUVOS” š.m. sausio 20 d. 

laidoje tarp kitų žinučių yra paliesta 
ir SLA. Nežinomas autorius rašo, 
kad turime čia gausią SLA 258 k., 
kuri kultūrine veikla nepasižymi. Tu
rime pranešti, kad 258 kuopos St. 
Catharines nėra. Yra 278 kuopa. Si 
kuopa lėšomis kultūrinę veiklą rėmė, 
remia ir, kol joje nors vienas narys 
liks gyvas, rems. Kiekvienais me
tais iš savo kuklaus iždo skiriame 
šeštadieninei mokyklai, “Lituanus” 
žurnalui, festivaliui, Joninėms ir tt. 
šiais metais Bražinskų reikalu pa
siųsta Turkijos vyriausybei telegra
ma, dėl S. Kudirkos — protesto raš- 

■ tas prez. R. Niksonui. Kuopa ruošia 
N. Metų sutikimą, tiktai dėl streiko 
šiais metais praleidome. Rašančiam 
korespondentui patariame patikrin
ti B-nės it organizacijų bylas.

SLA 278 k. valdyba

I. A. Valstybės
VELIONIS PREL. M. KRUPAVI- 

ČIUS savo biblioteką testamentu pa
skyrė Čikagoje veikiančiam Pasaulio 
Lietuvių Archyvui. Ją jau perkraus- 
tė Alb. Beniulis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
persikėlė į naujas patalpas: 2606 
West 3 St., Chicago, Hl. 60629. Tel. 
778-6900 ir 778-6901.

KLAIPĖDOS KRAŠTO MINĖJI
MĄ Los Angeles lietuviams surengė 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija. 
Įvadinį žodį tarė draugijos pirm. A. 
Glažė, paskaitą skaitė Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. J. Bielskis. Pro
gramą atliko sol. St. Klimaitė-Pautie- 
nienė, pianinu palydima kompoz. O. 
Metrikienės. Minėjimo metu buvo 
prisiminta gen. konsulo dr. J. Biels
kio š. m. sausio 6 d. atšvęsta 80 metų 
amžiaus sukaktis.

DETROITO “LIETUVIŠKŲ ME
LODIJŲ” radijo programa, anksčiau 
transliuota antradieniais ir ketvir
tadieniais, pakeitė transliacijų laiką. 
Detroito radijo stotis WMZK-FM 
(banga 98 mc.) šią programą dabar 
transliuoja 8—9 v. v. pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais. Pro
gramos vadovas R. Valatka duoda ži
nių ir iš Kanados lietuvių gyvenimo. 
Ji gerai girdima iki 100 mylių nuo 
Detroito.

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 35 
kuopa New Haven, Conn., pirmajame 
šiemetiniame susirinkime peržvelgė 
pernai nuveiktus darbus, finansinę 
atskaitomybę. Vasario 16 proga kuo
pa Lietuvos laisvinimui kasmet skir
davo $10 auką, kuri šiemet buvo pa
didinta iki $20. Pirmininkė susirin
kimo dalyvėms pristatė ilgametę fi
nansų sekr. Marijoną Ramanauskie
nę, sausio 21 d- atšventusią 85 me
tų amžiaus sukaktį. Nors sukaktuvi
ninkė yra čia gimusi ir niekada ne
mačiusi Lietuvos, visą gyvenimą ji 
paskyrė organizacijom, kovojančiom 
už Lietuvos išvadavimą ir lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje. Jai buvo pri
segta gėlė ir įteikta dovana —me
dalis su trijų nepriklausomos Lietu
vos prezidentų atvaizdu. Uždegus žva
kutes ant sukaktuvininkei specialiai 
iškepto torto, susirinkimo dalyvės su
giedojo “Hgiausių metų”. Raštu gau
tus LMKF vietinio moterų klubo, LB 
apylinkės ir SLA 142 kuopos sveiki
nimus perskaitė pirm. M. Jokūbaitė, 
žodžiu sveikino vicepirm. G. Žido
nienė, J. Kazlauskienė ir apskrities 
valdybos vardu — A. Lipčienė.

DR. ELONOS VAIŠNIENĖS pa
stangų dėka New Haven, Conn., tele
vizijos programoje apie V. Simokaitį 
prabilo Yale universiteto kapelionas 
William Sloane Coffin, Jr. Jis pa
brėžė, kad Sovietų Sąjungos prez. 
N. Podgornui buvo pasiųstas laiškas, 
prašantis pakeisti mirties bausmę. Jį 
pasirašė karą Vietname smerkiantys 
keturi asmenys: minėtasis Yale uni
versiteto kapelionas W. S. Coffin, 
Noam Chomsky iš Massachusetts 
technologijos instituto, dr. Benjamin 
Spock ir Howard Zinn aš Bostono 
universiteto. Laiško ištraukas paskel
bė New Haven laikraštis. Laiško au
toriai, priminę N. Podgornui, kad jie 
smerkia JAV vyriausybės politiką 
Vietname, sakosi negalį su ramia są
žine praleisti pro pirštus tokios žiau
rios bausmės Sovietų Sąjungoje.

Australija
LIETUVIŲ DIENŲ pradinį apra

šymą Klevelando “Dirvai” atsiuntė 
jos nuolatini korespondentą a.a. VI. 
Radzevičių pakeitęs Antanas Laukai
tis. Praėjusių metų užbaigoje Mel
burne surengtos Australijos Lietuvių 
Dienos buvo pradėtos iškilmingomis 
pamaldomis šv. Patricko katedroje. 
Koncelebracines Mišias laikė kun. P. 
Butkus, kun. A. Spurgis, MIC, ir 
kun. P. Vaseris, pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Bučinskas. Jautrų žodi 
tarė pamaldose dalyvavęs ir lietuvius 
sveikinęs Melburno arkivysk. J. 
Knox. Didžiulę katedrą užpildė dau
giau kaip 4.090 lietuvių, nors Mel
burne jų tėra apie 3.000. Po pietų 
visi susirinko krepšinio salėje, kur 
buvo Įneštos Australijos, Lietuvos, 
sporto šventės ir septynių Australi
jos lietuvių sporto klubų vėliavos, 
įžygiavo 450 sportininkų ir 200 tau
tiniais drabužiais pasipuošusių šokė
jų. Pirmasis žodi tarė sporto klubo 
“Varpas” pirm. J. Tamošiūnas, ra
ginęs lietuvius remti savo jaunimą, 
kad jaunoji karta galėtų didžiuotis 
savuoju lietuviškumu. Lietuvių Die
nų rengėjų komiteto pirm. E. Liubi- 
nas linkėjo Australijos lietuviams su
laukti daug tokių švenčių. Lietuvių 
dienas oficialiai atidarė anuometinis 
ALB krašto valdybos pirm. J. Maks
vytis, o lygiagrečiai vykusią XXI 
sporto šventę — Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto val
dybos pirm. A. Bladzevičius. Sugie
dojus Lietuvos ir karalienės himnus, 
visų tautinių šokių grupių dalyviai 
pašoko porą šokių, o vakare prasidė
jo krepšinio varžybos, šventes da
lyviai apgailestavo, kad I. Smieliaus- 
kienė negalėjo atsivežti savo “Gran
dies” iš Čikagos.

SAVANORIS-KURĖJAS PLK. LTN. 
JUSTAS KUNCATHS mirė plaučių 
vėžiu 1970 m. lapkričio 18 d. Melbur
ne. Velionis, savanoriu įstojęs Lie
tuvos karinomenen 18 metų amžiaus, 
dalyvavo kautynėse prieš lenkus ir 
bolševikus, baigė karo mokyklos I 
laidą. Prieš H D. karą dirbo kariuo
menės štabe. Kanadoj yra jo sesuo 
Marcelė Piečaitienė.

Ispanija
VIDURŽEMIO JŪROS ryšių štabo 

adjutanto pareigas Madride jau ant
rus metus eina JAV karo aviacijos 
kpt. Ringaudas Povilaitis. Šiai kari
nei sričiai priklauso Ispanija, Itali
ja, Graikija ir Turkija. Neseniai šta- 
ban buvo perkeltas iš Turkijos sosti
nės Ankaros civilis tarnautojas elekt
ros inž. Vytautas Pačkauskas. Taigi, 
dabar abu lietuviai turės progą pa
sišnekėti savo tėvų gimtąja kalba.

Vokietija
VAKARŲ BERLYNE leidžiamas 

katalikų savaitraštis “Petrusblatt” 
paskelbė platų straipsnį apie religi
jos būklę sovietų okupuotoje Lietu
voje, pasinaudodamas Vakarų pasau
lį pasiekusiu Lietuvos kunigų raštu 
Sovietų Sąjungos premjerui A. Ko
syginui. Savaitraštis turi namaža 
skaitytojų ir Rytų Berlyne.

VASARIO 16 GIMNAZIJA ruošia
si iškilmingai atžymėti savo veiklos 
dvidešimtmetį, šis pavadinimas jai 
buvo suteiktas Diepholzo stovykloje 
1951 m. vasario 16 d. Minėjimas 
įvyks dabartinėse gimnazijos patal
pose vasario 16 d. Dalyvaus ne tik 
lietuviai, lietuviškų institucijų atsto
vai, bet ir V. Vokietijos federacinės 
vyriausybės, Baden - Wuerttembergo, 
Oberschulamto bei kitų vokiškų įstai
gų atstovai. Meninę programą atliks 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai.

VOKIETIJOS RADIJUI IR TELE
VIZIJAI paskelbus pranešimą apie 
V. Simokaičio nuteisimą mirties 
bausme, gelbėjimo žygių ėmėsi VLB 
krašto valdyba. Ji pasiuntė telegra
mas V. Vokietijos prezidentui G. 
Heinemannui, federacinio parlamen
to pirm. Kai-Uwe von Hasseliui, už
sienio reikalų ministeriui W. Scheel, 
Katalikų Bendrijos vadovui kardino
lui J. Doepfneriui, Evangelikų Bend
rijos vadui vysk. Dietzfelbingeriui ir 
štrasburge posėdžiavusios Patartam. 
Europos Tarybos pirm. Oliv. Rever- 
din. Baltiečių Tarybos generalinis 
sekr. dr. P. Karvelis netgi buvo nuvy
kęs į štrasburgą ir ten užmezgęs ry
šius su posėdžio dalyviais. Pataria
mosios Europos Tarybos nariai tada 
kaip tik svarstė Hagoje tarptautinės 
konvencijos pasirašytą sutartį dėl 
lėktuvų grobikų traktavimo. Pirm. 
O. Reverdin tuojau pat sutiko, kad 
reikia aptarti ir V. Simokaičio liki
mą. Turkijos atstovas prof. M. Yal- 
con padarė pranešimą apie P. A. 
Bražinskų likimą ir sovietų dėtas pa
stangas jiems susigrąžinti. Jo teigi
mu, bėgimas i laisvę iš diktatūros 
valdomo krašto negali būti laikomas 
nusikaltimu. Austrijos socialistų va
das ir socialistų internacionalo pirm, 
dr. Pittermann sutiko, kad lėktuvų 
grobimas turėtų būti baudžiamas, ta
čiau tokiais atvejais netaikintina mir
ties bausmė, o grobikai nevisada tu
rėtų būti grąžinami. Jis pasiūlė im
tis tokių pačių priemonių, kokių ta
ryba ėmėsi dėl Leningrade nuteistų 
žydų, t. y. protestuoti ir prieš V. Si- 
mokaičiui paskirtą mirties bausmę. 
Šiai minčiai pritarė tarybos pirm. O. 
Reverdin ir dauguma kitų tarybos 
narių. Tą pačią dieną Jungtinės Eu
ropos Taryba Sovietų Sąjungos 
premjerui A. Kosyginui pasiuntė spe
cialią telegramą, prašančią sušvelnin
ti V. Simokaičiui paskirtą bausmę. 
Nemažą akciją Vytautui ir Gražinai 
Simokaičiams gelbėti buvo išvysčiusi 
ir lietuvių katalikų sielovada Vokie
tijoje bei lietuviai kunigai.

Brazilija
GIMNAZISTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ, prieš keletą metų pradėta 
pačių pastangomis Montevideo, 
Urugvajuje, atvyko į Braziliją paro
dyti išmoktų aštuoniolikos šokių. 
“Ąžuolyno” 25 šokėjai su palydovais 
atskrido kariniu lėktuvu Į Sao Pauli, 
kur sausio 17 d. pasirodė Vila Zeli- 
nos šv. Juozapo parapijoje. Jie ža
vėjo žiūrovus šokiais ir savo gamy
bos tautiniais drabužiais. Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės choras sve
čiams parodė Santos pajūrį ir Sao 
Paulo miesto įdomybes, šokėjai du
kart pasirodė televizijoje, o sausio 
23 d. — Vila Anastacio dr. J. Ba
sanavičiaus mokykloje, statytoje Lie
tuvos nepriklausomybės laikais. Bra
zilijos Lietuvių Sąjunga suruošė ir 
vaišes. Sekančią dieną visai skirtin
gus šokius parodė šv. Kazimiero pa
rapijos (tėvų jėzuitų) salėje ir iš 
“Aušros” choro gavo braziliškas do
vanėles. Per tris pasirodymus juos 
matė apie 1000 lietuvių, ypač jauni
mo. Sausio 29-31 d.d. praleido Rio 
de Janeiro lietuvių parapijos glo
boje. Ten turėjo progos pašokti ir 
apžiūrėti šį turistinį miestą. Prieš 
grįždami, namo po tūkstantinės kilo
metrų kelionės šokėjai turėjo pro
gos pamatyti ir filmus iš savo pasi
rodymų Brazilijoje.

JAUNIMO STOVYKLA buvo su
rengta sausio 5 - 12 d.d. netoli Sao 
Paulo. Dalyvavo 53 stovyklautojai 
tarp 8 ir 17 metų ir 7 vadovai. Jau 
treji metai nebuvo jokios stovyklos. 
Visi dalyviai — trečiosios kartos lie
tuviai, bet nuostabus nuošimtis dar 
moka ir supranta lietuviškai. Stovyk
los metu pramoko 7 dainas ir 5 šo
kius, paruošė daugybę molio, popie
riaus, gipso, linoleoumo ir kitų dar
belių, lietuviškai papuošė valgyklą, 
salę, padarė lietuvišką kryžių. Vyko 
žuvavimo, aitvarų, įdomybių medžiok
lės, lietuvių kalbos pažinimo, sporto 
ir būrelių varžybos. Stovyklauta YM 
CA stovyklavietėje, kol nuosavos ne
turima. Stovyklos vedėjas — kun. 
Antanas Saulaitis, SJ.



"Geroji vasara” - miestelio akvarelė
Naujas mozaikinis Česlovo Grincevičiaus romanas, sudėtas iš 30 atskirų gabalų

Česlovas Grincevičius, 1953 
metais debiutavęs novelių, le
gendų — “neįtikėtinų istorijų” 
knyga “Vidurnakčio vargonai”, 
praėjusiais 1970 metais davė 
skaitytojams naują knygą “Ge
roji vasara”. Ją pavadino mozai
kiniu romanu. Į šių dienų roma
no rėmus daug kas dedama, tai 
ir “Gerosios vasaros” pavadini
mo romanu negalime labai peik
ti, nors tradcinio romano vienti
sos fabulos, įtempto veiksmo, 
vedamųjų charakterių čia ir nė
ra. Knyga sudėta iš 30-ties atski
rų gabalų, tesusietų tarp savęs 
tik labai silpnais fabulos siūlais. 
Veiksmo užuomazga — studen
to Andriaus atvykimas į mieste
lį pas dėdę atostogų, atomazga 
— Andriaus grįžimas po atosto
gų į universitetą. Veiksmą varo 
užsimezgusi tarp Andriaus ir 
miestelio gražuolės Stefos mei
lės intriga. Kartais pasiekiama 
net draminės įtampos. Kulmina
cinėje viršūnėje įvykęs lūžis nu
veda į laimingą pabaigą. Nema
žai rastume epizodų, kurie su 
pagrindiniu veikėju, su studen
tu Andrium, visai nesusieti. Ge
riau įsižiūrėję, pagrindinio vei
kėjo net nerandame. Iš tikrųjų 
knygoje ryškinamas ne atskiras 
asmuo, ne vieno kurio istorija 
atskleidžiama, o spalvingai ta
pomas miestelio paveikslas. 
Miestelio nedaloma visuma yra 
tikrasis veikėjas. Lyg iš žėrinčių 
akmenėlių autorius sudėsto 
spalvingą miestelio paveikslą, 
kur pajuntame beveik anonimi
nių žmonių tarpusavio bendros 
psichologijos ryšį, visus pagau
nančią vienybės nuotaiką, kur 
atskiro individo veiksmai neju
čiomis įtaigojami susidariusios 
nuotaikos ir bendrumo jausmo.

Knygos stiprybė ir vertė glūdi 
atskiruose epizoduose ir vaizda
vimo būde, čia ir pasitvirtina 
dažnai kritikų kartojamas dės
nis, kad ne tiek svarbu, ką auto
rius vaizduoja, bet kaip vaizduo
ja. č. Grincevičiaus kuriami 
vaizdai—tiesiog akvareliškai ta
pyti, tokie šviesūs, tokie spindį! 
Štai pora spalvingų brūkšnių, 
kai Andrius vasaros vidudienį 
atvyksta Į miestelį:

Visur ramu, tylu, langai ir durys 
atdaros. Atrodo, lyg būtų visi išbė
gioję. Tik miestelio centre jau šioks 
toks judėjimas. Prie savo krautuvė
lės užsimerkęs prieš saulę sėdi ir 
snaudžia tas pats barzdotas Jakutkė. 
Nepasikeitęs nei jis, nei jo kreivom 
raidėm išrašyta iškaba:

smulkiu prėkiū pardoutuve 
J. Kacenelenbogeno.

Prieš bažnyčią aikštelėj buvo ir 
naujų namų, Įkyriai blizgančios skar
dos stogais. Netoliese ir Andriaus dė
dės. Nieku nepasikeitė. Tik langinės 
žaliai nudažytos. Jazminų žydėjimas 
dar išsilaikęs, ir jie kvepia iš tolo.

Lyg pristigęs drąsos, stūmė varte
lius ir dairėsi, ar kas išeis pasitikti. 
(7 psl.).

O knygos pradžios vaizdą net 
į chrestomatiją dėk:

Buvo vasaros pradžia, metas, kada 
žmogaus ranka iš gamtos dar nieko 
nebuvo atėmusi. Kvepėjo pievos, 
bangavo rugių laukai, padangėse 
skambėjo vyturiai.

Gaidžių giedojimas skelbė vidu
dienį, kai Narbutienė, laukdama šei
mynos grįžtant pietums, stoviniavo 
prie kiemo vartų. Niekas nevažia
vo, nekėlė dulkių. Tokia tuščia ra
mybė.

Vieškelis vistik ne tuščias, nuo 
miesto kažkas ateina. Toli dar, bet 
galima palaukti, yra laiko. Ne vieti
nis, kitaip apsirengęs. Vienoj ran
koj lagaminėlis, kitoj lietpaltis. Po
nas koks nors. Jeigu ir ponas, tai 
ne labai didelis. Dideli ponai pėsti 
nevaikšto, karietomis važinėja. Ma
tyti iš eisenos, kad jaunas žmogus. 
Greičiausiai studentas. Kaip keičia- 

Iš kairės: p. Varnienė, dail. A. Varnas, M. H. Daczyn, ukrainietė 
menininkė, dalyvavę a. a. bibliografo Aleksandro Ruzancovo pa
gerbimo pobūvyje p. Balzekų rezidencijoj Čikagoje

Nuotr. K. Petrausko

pavardės gal ir kitaip užrašytos, 
bet žmonės juos savaip vadina 
gal jau per kelias kartas.

Humoristinis bruožas yra vie
na ryškiausių č. Grincevičiaus 
akvarelės spalvų. Toje spalvoje 
ir patys pilniausi buities reiški
niai atgyja ir spindi. O kokia 
daugybė juokingų nuotykių! Tik 
retais atvejais autoriaus sąmojis 
virsta šaržu (pvz. vaidinimo pa- 

' rodija), paprastai išlaikomas 
nuosaikumas, neperžengiant re
alumo ribos.

Vietos ribotumas neleidžia 
parodyti daugiau tikrai įdomių 
vaizdavimo savybių. Manome, 
kad skaitytojai patys susiras 
daugybę autentiškų Lietuvos 
miestelio spalvingos akvarelės 
vaizdų. Apibendrindami galime 
pasakyti, kad “Geroji vasara” 
priskirtina prie reto grožio mū
sų literatūros knygų, kokių iš vi
so mes nedaug turime. Panašaus 
pobūdžio yra I. šeiniaus “Vasa
ros vaišės”, P. Andriušio “Ana
pus ežero”, “Rojaus vartai”.

Česlovas Grincevičius, GEROJI 
VASARA”. Mozaikinis romanas. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje 1970 m. Aplankas 
dail. N. Vedegytės-Palubinskie- 
nės. 264 psl., kaina $5.

PR. NAUJOKAITIS
si laikai: jau ir iš vietinių atsiranda 
daugiau ir daugiau studentų. Visi jie 
tokie gražūs, mandagūs, išmintingi. 
Gali su jais pakalbėti, jų pasiklausti, 
jie pataria, pajuokauja.

Studentas priartėja. Matyt veidas. 
Kažin, ar ji nesuklydo?

— Labas, tetule!
— Ačiū, ačiū už labą. Tai ar ne

būsi tik ponas Vaitkevičia? Andrius?
— Tas pats.
— Oje, iš tolo nepažinau, būsi ba

getas. Juk daug metų nemačiau. Iš
augęs, pagražėjęs, tikras ponaičiu
kas. Ar iš miesto? (5—6 psl.).

Tapybiniuose autoriaus brūkš
niuose yra visa nuostabiai vaiz
du, šviesu, neapkrauta tamsinan
čiomis smulkmenomis. Tai tikri 
akvareliniai vaizdai, kurių ilgai 
negali pamiršti. O pačiame Nar
butienės galvojime juntame ir 
vaizduojamo laiko atspalvį. Nie
kur autorius nepasako, kuriais 
nepriklausomybės metais And
rius parvyksta atostogų, nei kur 
tas miestelis, kurin atsilanko, o 
mes savaime pajuntame, kad tai 
nepriklausomo gyvenimo vidur
dienis, kad vaizduojama nenu- 
skurdęs miestelis kur nors Lie
tuvos viduryje. O koks spalvin
gas, bet kartu blaivus č. Grince
vičiaus dialogas! Spalvingumui 
tarnauja ir kalbinės tarmybės, 
net gausūs barbarizmai, kurie 
yra neatskiriama akvarelės - 
spalva.

Iš tradicinių miestelio buities 
vaizdų, glaudžiai susijusių su 
gamtos jausmu, išplaukia ir 
gausios lyrinės nuotaikos. Dėdė 
Mykolas, gerokai mokytas žmo
gus, net mieste tarnybą metė, 
kad tik galėtų būti arčiau gam
tos:

Papučia lengvas vėjelis, perbėga 
varpų viršūnėmis, jas perbraukia, 
tik sumirguliuoja bangos kaip jūroj. 
Vos vos girdimai sušiurena. Rodos, 
tik parpulk ant kelių ir melskis, 
melskis. Tokia laimė. Arba eini sker
sai rėžių, atpažįsti savo. Dievuli, kaip 
smagu pasakyti, kad čia mano, tikrai 
mano. Tam dideliam, gražiam Dievo 
pasauly yra tam tikras plotelis, ku
rio viešpats aš esu. Kai šiuo metų lai
ku išeinu į rugių platybes ir akis pa
keliu į tyrą, vieversių giesme aidintį 
dangų, savo laimės nemainyčiau į 
didžiausio karaliaus vainiką (10 psL)

Net j viensėdžius Mykolas ne
nori keltis, kad nereikėtų palik
ti jo pamiltojo lakštingalų slė
nio. Ir pats Andrius linkęs į ly
rines svajones.

Dauguma “Gerosios vasaros” 
veikėjų beveik anonimiški. Bet 
jie atvaizduoti su nuostabiu tik
rumu. štai kad ir senelė! Kiek 
spalvų ir kiek gilios senovės jos 
charakterio šiurkštume, jos 
prietaringume, sujungusiame 
krikščionybę su išlikusiomis pa
gonybės liekanomis. Prie vaizda
vimo priemonių turime priskirti 
ir vardų bei pavardžių parinki
mą vaizduojamiems žmonėms. 
Juk tokie vardai, kaip Mykolas, 
Jokūbas, Fabijonas, Konstantas, 
Morkus, Martynas, Augustinas, 
Juozapas, Marijona, Stefa, Regi
na, Jane turi ir laiko atspalvį. 
Tai dar neatėjęs Algiu, Rimų, 
Arvydų, Kastyčių, Da'nguolių, 
Danučių, Jūračių laikotarpis. O 
tos pavardės, greičiausia tik pra
vardės: Kraplys, Knatas, Pimpė, 
Griozde, Cviekelis, Citvaras, 
Burtilius, Virvulis, Durulis, Ke- 
puišis, Bagzdys, žiužnys, Dzi- 
kas, Cieliauninkas, Pusią, Sukar- 
ka, Gaveigis, Barabanas, Zurla, 
Turlajus, Kaputka ir 1.1. — turi 
ne tik humoristinį atspalvį, bet 
rodo ir tikra vaizduojamų žmo
nių autentiškumą, jų neišrauja- 
mą įaugimą į savo aplinkumą, 
kurioje esama ir nemaža ydų, 
silpnybių, juokingų ir pajuokti- 
nų bruožų. Miestelio knygoje jų

SAULĖGRĄŽOS 
GALVA

Putnamas tada rudens spalvo
mis žydėjo. Lapai nukrito. Jais 
ąžuolai sau kojas apsiklojo ir 
žiemos laukia. Ąžuolas ne tik 
stiprus, bet ir duosnus — dali
mi šiltų lapų ir eglaitės kojas 
apklojo. Grakšti eglaitė laimin
ga ąžuolo globoj. Ji yra didoka 
ir Kalėdoms jos niekas nekirs.

Iš Bostono vakar į Putnamą 
atriedėjau, o šį rytą buvo šalna, 
šalna ant medžių, ant pievų. Vi
sur. Net ir kieme pilkos katės 
pilvas balzganas, lyg apšerkšni
jęs atrodė.

Tyras oras kvepėjo ramybe 
ir poilsiu. Maistas kvepia alka
nam. žmogus daug ko gali išalk
ti. Mieste žmogus žmogaus iš
alksta, pasiilgsta.

Vaikščiojau laukais ir mačiau 
nenuskintą saulėgrąžą. Nulinku
si galva dar pilna sėklų. Galvos 
vidury sėklos grūdasi, tankėja, 
net jų eilės suyra. Jos tarsi sku
ba į sūkurio vidurį. Saulėgrąžos 
vidurio sėklos susispaudę, plonu
tės ir tuščios.

Saulėgrąžos galva man prime
na didmiestį. Betkokį didmiestį: 
Niujorką, Čikagą, Sydnėjų, Bos
toną ... Džiaugiuosi, kad esu ne 
Bostone, o Putname.

Vaikščiojau laukais ir mačiau 
ąžuolus. Jie buvo stiprūs. Pati
kimi. Susitikau ir žmonių. Nesi
jaučiau vienas. Žmonės buvo pil
ni,. platūs, stambūs kūnu ir 
siela.

Pajudinau saulėgrąžos galvą. 
Prinokusios sėklos pabiro ant 
juodos Putnamo žemės. Pabiro 
nevisos — tiktai sunkios, dide
lės, pilnos. Vidury, pačiam sau
lėgrąžos verpete, kietai susi
spaudusios laikėsi plonos, tuš
čios neapvaisintos sėklos. Spau
dėsi sėklos. Tuščios sėklos, tarsi 
skubėtų dingti užburtam verpe
te. Tarsi susigėdusios, kad už sa
vo vietą jos pasauliui nieko ne
davė.

Leonas Urbonas

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
SPECIAL 1___ __ „.„.$47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. kviet. miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus
VERTINGIAUSIA DOVANA. 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS

TAI. Didelis pasirinkimas.
Nepaprastai vertingi. Minkų 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
ėriuko ir avies kailių apsiaustai.

PILNA KAINA TIK §99-00
10 SKARELIU ________$46.80
5 vilnonės skarelės didelėm ar
ba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės. įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
COMBINATION SPECIAL $126.

DIDELES VERTES
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonė medžiaga,
3 jrd. moteriškam žieminiam 

apsiaustui 100% vilnonė me
džiaga,

3Vz jrd. vyr. eilutei 100% vilno
nė medžiaga, 3 jrd. moteriš
kai žieminei suknelei 100% 
vilnonė medžiaga, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 užvalka
lai, 6 turkiški rankšluosčiai.

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ NAUJU ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

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

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTU KATALOGŲ

Lietuvių kilmės rašytoja ir žurnalistė Patricija Young, gyvenanti 
Vankuveryje. Daugelyje laikraščių ji turi savo nuolatinę skiltį 
“Patricia Young says", kurioje tvirtai pasisako prieš Š. Amerikoje 
pasirodančias prokomunistines tendencijas. Pastaruoju metu ji pa
rašė straipsnių apie religinę būklę Lietuvoje “The B. C. Catholic" 
ir religiniame žurnale “Queen" 1971 m. sausio-vasario laidoje. 
Pastarajame ji iškelia Vilniaus kunigų raštą Sov. Sąjungos vyriau
sybei ir Marijos apsireiškimus

BLOGA MŪSIŠKĖ SPAUDA
Tokia tema kalbėjo Toronte 

sausio 30 d. “N. Lietuvos” red. 
R. E. Maziliauskas, pakviestas 
Akademikų Draugijos. Paskai
tininką susirinkusiems (apie .60) 
pristatė archit. St. Banelis Al
ba. Apie paskaitininko biogra
fiją jis beveik nieko pasakyti 
negalėjo, nes nepavyko išpešti 
iš svečio.

R. E. Maziliauskas auditorijai 
savo mintis perdavė iš pasira
šyto teksto. Jo tema — bloga 
mūsiškė spauda. Ji turinti la
bai mažus tiražus, todėl ir laik
raščiai esą blogi. Jis citavo 
prieš keletą metų išreikštas 
“Metmenų” žurnalo mintis apie 
mūsuosius laikraščius, minėjo 
kun. dr. F. Jucevičiaus, dr. V. 
Kavolio pasisakymus ir paga
liau nelabai seniai mirusio poe
to H. Radausko mintis. Pasta
rasis kaltę suvertęs visuomenei, 
kitaip sakant, skaitytojams, nes 
esą kokia visuomenė, tokia ir 
spauda. Visuomenė turinti to
kią spaudą, kokią ji nusipel
nanti.

Negana to, mūsiškė spauda 
esanti ir “nelaisva” — šališkai 
težiūrint! į savo ideologinę 
kryptį. Tas nelaisvumas prasi
dėjęs “Aušros” ir “Varpo” lai
kais. Ir “Vilniaus Žinios” bu
vusios tik trumpą laiką demo
kratiškos laisvam ir atviram žo
džiui. Paskui, išėjus į spaudos 
arena “Vilčiai” ir kitiems lei
diniams, prasidėjusi rivalizacija.

Nelaisvumo, neatvirumo kal
tininkų esą reikėtų jieškoti dau
gelyje vietų. Čia prisimintini 
rusai, jų elgesys spaudos drau
dimo metais, na, ir srovinė- 
partinė tarpusavio kova. Ir 
nepr. Lietuvoje spauda buvusi 
srovinė — tuo pačiu nelaisva.

Turint galvoj ypač ilgus caro 
okupacijos metus, spaudos drau
dimą ir kitokią priespaudą, lie
tuviškas žurnalizmas buvusi ko
vos priemonė. Tremties gi me
tu, ypač Vokietijoj, mūsų spau
dos sroviškumas buvęs švelnes
nis — inteligentiškesnis, bet at
kilus šiapus Atlanto srovišku-

IŠ SLAPTOSIOS POEZIJOS LIETUVOJE

Į Tave skrendu
Aš skrendu pavėjui 
Kaip pūkelis pienės, 
Su manim keliauja 
Visos mano dienos.
Sustoti norėčiau
Kur nors prie upelio 
Ir įsiklausyti,
Ką vanduo čiurlena;
Ką žuvelės pliuška 
Virš mažų bangelių, 
Ajerai palinkę 
Vakarais ką šnara.
Norėčiau matyti 
Ant kalnelio vėlei, 
Kaip rasa nuprausta 
Galvą kačpėdėlei. ~

Neturėčiau žodžių 
Viskam išsakyti 
Kai skaidriam lašely 
Maudosi saulytė.
Kai anksti pro langą 
Spindulėliai juokias, 
Seno klevo uokse 
Slepiasi apuokas. 

mo laipsnis padidėjęs. Svar
biausia, mūsiškė spauda čia dar 
ir dėlto bloga, kad nepasitiki 
savais skaitytojais, galvoja apie 
juos, lyg apie mažus vaikus. 
Spauda, esą stengiasi duoti vi
sai sugromuliuotą medžiagą, nes 
mano, jog skaitytojas nepajėgs 
pats išvadų susidaryti.

Bendroj išvadoj — mūsiškė 
spauda esanti bloga dėl susi
dėjusių aplinkybių ir istorijos 
palikimo. Be to, ypač išeivijoj, 
mūsų spaudą žlugdantis veiks
nys — jos bloga materialinė pu
sė.

šios mintys iššaukė daug pa
klausimų. Pvz. paklaustas, ko
dėl “Nepr. Lietuva” pakeitė 
savo formatą, atsakė, jog toks 
laikraštis patogesnis skaityti. 
Akademikų D r a u g i jos sek
retorė S. Butkevičienė paklau
sė, kodėl jis paskaitos temai to
kį pavadinimą parinkęs:, “mūsų 
spauda bloga”; girdi, dėlto gali 
būti priekaištų Akademikų Dr- 
iai -iš pačios spaudos. Jis atsa
kė: “Juk paskaitą privalėjau 
kaip nors pavadinti...”

G. Urbonas prirėmė redak
torių “prie sienos” už atspaus
dinimą “NL” karikatūros, vaiz
duojančios prez. Niksoną, be
žaidžiantį su bombomis virš 
Vietnamo. Vėl kažkas paklausė, 
ar jau tikrai nebėra gero lietu
viško laikraščio? Atsakė, jog 
geriausias informacinis laikraš
tis esąs “Tėviškės žiburiai”. 
Kai dar buvo suabejota, jog gal, 
ko gero, taip sakoma, kai esama 
Toronte, E. Maziliauskas pa
brėžė, jog jis apie “Tėviškės Ži
burius” tokią nuomonę išreiš
kęs “Europos Lietuvyje” prieš 
penkerius metus.

Uždaromąjį žodį tarė Dr-jos 
pirm. inž. L. Balsys, pranešda
mas auditorijai, jog kita paskai
ta bus vasario 20 d. Kalbėsiąs 
rašyt. J. Kralikauskas tema: 
“Senovės lietuvių dievija”. Dar 
kita paskaita — kovo 20 d. V. 
Rastenio tema: “Politinė kova 
be valstybės”.

Pr. Alšėnas

Nors aš ir pūkelis 
Mažas ir lengvutis, 
Bet nenoriu būti 
Niekad vėjapūtis.
Daugel kartų ačiū 
Tėtei ir Mamytei 
Ir tam rūpestėliui 
Kai buvau mažytis.
Turiu dar ir Draugą, 
(Prisiminti verta), 
Kuris man padėjo 
Reikale nekartą.
Ką Draugu vadinti 
Visuomet tikruoju 
Lūpos neišsako — 
Širdimi kartoju.
Man džiugu be galo, 
Kad esu ne vienas, 
Su manim keliauja 
Ir galingas Dievas.

Ar kančias kentėjau, 
Visas viltis dėjau 
Į Tave kūrėjau!
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a KULTUraniEJE veikloje
ČIKAGOS ŠV. KSAVERO KOLE

GIJOJE nuo šjh. vasario 1 d. įvestas 
pradinis lietuvių kalbos ir literatū
ros kursas, kurį skaitys Lojolos uni
versiteto moderniųjų kalbų prof. dr. 
Alb. Liaugminas. Antradieniais ir 
penktadieniais jis dėstys lietuvių kal
bos gramatiką, sintaksę pradedantie
siems ir supažindins klausytojus su 
žymesniais lietuviais rašytojais. Da
lyvauti gali ne tik Sv. Ksavero, bet 
ir kitų kolegijų studentai. Jie turi 
registruotis pas prof. Milton Fin- 
stein, Foreign Language Depart
ment, Saint Xavier College, tel. 779- 
330, ext. 259. Kursui finansinę para
mą parūpino inž. A. Rudis, Šv. Ksa
vero kolegijos patikėtinių tarybos na
rys.

LIETUVIŠKAS DAINAS ir operų 
arijas saulėtosios Floridos Miami 
mieste, Bayfront parko amfiteatre, 
su Ceasar La Monaca diriguojamu 
orkestru dainavo klevelandietė sol. 
Aldona Stempužienė, mezzo-sopranas. 
Vasario 14 d. ji atliks koncertinę 
programą Miami Lietuvių Klube ren
giamam Vasario 16 minėjime.

JAUNOJI ESTRADINES MUZI
KOS dainininkė Lena Valaitis (Ane
lė Valaitytė), pernai įdainavusi pir
mąją plokštelę V. Vokietijoje, sausio 
23 d. su grupe kitų dainininkų buvo 
pristatyta vokiečių televizijos tinklo 
ZDF televizijoje. 1970 m. spalio 1 
moję “Hit-Parade”. Ji dainavo plokš
telėje įrašytą šlagerį “Und das Le- 
ben wird weiter gehen”. Tai buvo 
jau antras A. Valaitytės pasirodymas 
ZDF televizijoje. 1970 m. spalio 1 
d. ji yra dainavusi naująsias plokš
teles reklamuojančioj “Drehscheibe” 
programoj. A. Valaitytės sėkmė ar 
nesėkmė priklausys nuo televizijos 
žiūrovų atsiųstų atsiliepimų ir nuo 
parduotų plokštelių skaičiaus. Kana
dos ir JAV lietuviai tarptautinėse 
plokštelių krautuvėse turėtų reika
lauti V. Vokietijoje Philips bendro
vės išleistos plokštelės nr. 6003083 
su Lena Valaitis įdainavimais. Daini
ninkės adresas: Lena Valaitis, 894 
Memmingen, Muenchnerstr. 62, W. 
Germany.

PASKAITĄ APIE VISŲ KUNI
GAIKŠČIŲ RADVILŲ šeimą, jų kil
mę ir įtaką Lietuvai skaitys iš Či
kagos atvykusi istorikė dr. V. Sruo
gienė vasario 28, sekmadieni, 12.30 
v.p.p. Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Programą paįvairins 
poetė prof. E. Tumienė, sol. R. Aukš
tikalnytė ir akompaniatorė kompoz. 
O. Metrikienė.

“MARGUČIO” KONCERTE vasa
rio 27 d. 3 v.p.p. Čikagoje, Marijos 
augštesniosios mokyklos salėje, pir
mą kartą bus atliktas Simo Kudirkos 
tragiškam žygiui skirtas kompoz. Da
riaus Lapinsko platesnės apimties 
simfoninis kūrinys “11 vigilante del 
mare”. Programon taipgi yra įtrauk
ta A. Ponchielli operos “I Lituani” 
uvertiūra, M. K. Čiurlionio simfoni
nė poema “Jūra”, sujungta su bale
tu, kurio choreografė ir atlikėja yra 
V. Karosaitė, D. Lapinsko “Infinitas 
VII” su R. Arve baletu ir choreo
grafija.

DANUTES BRAZYTĖS - BINDO- 
KIENĖS romanas “Viena pasau
lyje” jau renkamas Čikagoje, dien
raščio “Draugas” spaustuvėje. Leidė
jas — Lietuviškos Knygos Klubas. 
Pustrečio šimto puslapių turėsiančia
me romane autorė nagrinėja dabar
tinės Amerikos didmiesčiuose gyve
nimo kelio jieškančių jaunų žmonių 
problemas.

MIČIGANO VALSTYBINIS UNI- 
VERSITETAS sausio 23 d. Birming
ham Community House salėje suren
gė jaunos pianistės Barboros Ūsaitės 
Bacho, Beethoveno, Šopeno ir Barto
ko kūrinių rečitalį.

PROF. Z. IVINSKIS pranešė JAV 
LB valdybos pirm. dr. K. Ambrozai- 
čiui, kad jau yra parašęs “Lietuvos 
istorijos” I tomą. Su rankraščiu bus 
supažindinti keli istorikai, iš kurių 
autorius laukia patarimų ir pastabų. 
N. Metų išvakarėse prof. Z. Ivinskis 
tikrino savo sveikatą Bonnos ligoni
nėje. Tada turėjo paaiškėti, ar jam 
bus reikalinga operacija. “Lietuvos 
istorijos” II tomą planuoja pradėti, 
kai pagerės sveikata.

DAIL. TELESFORAS VALIUS pa
kviestas garbės nariu į tarptautinę 
literatūros, meno ir mokslo akademi
ją “Tomasso Campanella” Romoje. 
Kartu su pranešimu apie priėmimą 
dailininkui buvo atsiųstas diplomas 
ir sidabro medalis, reiškią jo darbų 
įvertinimą. Kaip akademijos garbės 
nariui, dail. T. Valiui suteikta teisė 
dalyvauti akademijos rengiamuose 
kultūriniuose darbuose — konferen
cijose, leidiniuose, rengti individua
lines bei kolektyvines parodas “D 
Colosseo” meno galerijoj, gauti pre
mijas, kaip pvz. dvimetė akademijos 
premija. Šis priėmimas dail T. Va
liui buvo staigmena — pakviestas ir 
priimtas be jo atsiklausimo.

TECHNIKOS MOKSLŲ DOKTO
RATO disertaciją Lenkijoje, Vrocla- 
lavo politechnikos instituto matavi
mo, automatizacijos ir termoenerge- 
tinių įrengimų mokslinės tarybos po
sėdyje, sėkmingai apgynė inžinerijos 
magistras Vytautas Markavičius. Jis 
yra ilgametis Lenkijos Lietuvių Vi
suomeninės Kultūros Draugijos 
Vroclavo (Breslau) skyriaus pirmi
ninkas, neperiodinės “Aušros” re
dakcinės kolegijos narys, veiklus vi
suomenininkas.

BOSTONO JORDAN HALL salėje 
kovo 21 d įvyks smuikininko Izido
riaus Vasyliūno koncertas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ISTORIJOS IR ETNOGRAFUOS 

muzėjuje Vilniuje atidaryta paroda 
“Vilnius prieš 150 metų”. Senojo Vil
niaus vaizdus atskleidžia apie 50 J. 
PešKos, M. Januševičiaus, K. Račins- 
kio, J. Glovackio, B. Rusecko, J. Bal- 
zukevičiaus bei kitų ano meto daili
ninkų paveikslų ir litografijų. Lan
kytojų dėmesio centre yra K. Račins- 
kio drobė “Miesto vaizdas nuo Papla
vų”, J. Peškos akvarelės “Pilies kal
nas ir Šnipiškės nuo Vilnios”, “Mies
to sienos Vilniaus vartai”, J. Jablons
kio piešinys “Pilies kalnas Vilniuje”, 
E. Cicerio pagal A. čaplinsko pa
veikslą sukurta litografija “Žvėry
nas”, kai šioje miesto dalyje buvo tik 
keli namai pušyno pakraštyje. Si 
savotiška ekskursija į Vilniaus pra
eitį pakeitė pusmetį trukusią senų
jų Lietuvos pinigų parodą, kuri susi
laukė net 75.000 lankytojų.

VILNIAUS KONSERVATORUOS 
teatrinio“ fakulteto diplomantai pa
ruošė A. Ostrovskio pjesės “Vėlyvoji 
meilė” premjerą. Spektaklį režisavo 
kurso vadovas V. Čibiras, Vilniaus 
jaunimo teatro vyr. režisorius. Vai
dino busimieji dramos aktoriai — J. 
Aniulytė, S. Ramelis, V. Taukinaitis, 
Č. Judeikis, V. Montvilaitė ir E. Lau
cevičiūtė. Pavasarį jie paruoš brazilų 
dramaturgo G. Figareido pjesę “La
pė ir vynuogės”.

VILNIAUS MIESTO KIRTIMŲ 
kultūros rūmuose V. Mykolaičio-Pu
tino poezijos vakarą surengė dramos 
aktorius L. Noreika. Kauno liaudies 
universiteto literatūros fakultete I. 
Kostkevičiūtė skaitė pranešimą “V. 
Mykolaitis-Putinas ir Kaunas”, jo ei
lėraščius — D. Kazlauskienė. Progra
mą M. K. Čiurlionio preliudais papil
dė pianistė S. Bielionytė.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, gastroliavo Kieve. 
Jo koncerte skambėjo lietuvių kom
pozitorių dainos, rusų ir vakariečių 
klasikų operų arijos, romansai. 
Akompanavo pianistė H. Znaidzi- 
iauskaitė.

KOMPOZ. VIKTORAS KUPREVI
ČIUS sausio 27 d. atšventė amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Savo varpinin
ką kauniečiai pagerbė specialiu jo 
kūrinių koncertu Kauno muzikinia
me teatre. Paskatintas pirmos ope- 
ros-pasakos “žiogas ir skruzdė” pa
sisekimo, jis daug dirbo Kauno Jau
nimo Teatre, radiofone, paruošė eilę 
vaikiškų dainelių rinkinių, talkino 
saviveiklininkams. Labiausiai sukak
tuvininką išgarsino Kauno muzėjaus 
varpų muzika. Talkinamas sūnaus 
Giedriaus, kuris taip pat yra kompo
zitorius, jis paruošė apie 400 lietuvių 
liaudies dainų, kompozitorių kūrinių 
ir tarptautinių klasikų repertuarą, 
atliekamą Kauno muzėjaus varpais.

J. S. BACHO KONCERTŲ CIKLĄ 
paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje pradėjo vargoninin
kė N. Trinkūnaitė, prieš kelerius me
tus baigusi konservatoriją. Recenzen
tai giria jos puikią techniką “Preliu
de ir fugoj e-moll”, “Tokatoj ir fugoj 
F-dur”, “Pasakalijoj ir fugoj c-moll”, 
visoje eilėje choralų. Kartu pabrėžia
mas įsijautimas į kūrinio dvasią 
ir jos perteikimas klausytojams. Po 
vieną J. S. Bacho koncertą šiemet 
yra įsipareigoję surengti visi lietu
viai vargoninkai.

DU KAUNO MUZIKINIO TEAT- 
RO tenorai debiutavo naujuose vaid
menyse. J. Antanavičius dainavo Alf
redą G. Verdi “Traviatoj”, A Domei
ka — Pinkertoną G. Puccini opero
je “Madame Butterfly”.

PROF. DR. JUOZAS KUPČINS
KAS, Kauno medicinos instituto fa- 
kultetinės terapijos katedros vedėjas, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė sausio 
26 d. Velionis buvo gimęs 1906 m. 
Vilkaviškio apskrities Parausių kai
me, baigęs Marijampolės gimnaziją. 
Mediciną studijavo Kauno universi
tete, tobulinosi Paryžiuje, pedagogi
nį darbą pradėjo 1933 m. Kauno uni
versiteto medicinos fakulteto vidaus 
ligų katedros asistentu. Jo 1937 m. 
apginta medicinos doktorato diserta
cija buvo pagrindu reumato tyrinėji
mams Lietuvoje. Pokario metais 
prof. dr. J. Kupčinskas yra buvęs 
Kauno universiteto rektorium ir 
Kauno medicinos instituto direkto
rium. Jo plunksnai priklauso apie 
190 paskelbtų mokslinių darbų, jų 
tarpe 12 monografijų, reumato ir 
medikamentinės alergijos srityje. Pa
laidotas sausio 28 d. Petrašiūnų ka
pinėse.

SENOVINĖS MUZIKOS koncertas 
ir literatūros vakaras įvyko Vilniaus 
konservatorijoje. Programą, kurioje 
buvo ir kun. A. Strazdelio, Petrarkos 
eilėraščiai, Dantės “Dieviškosios ko
medijos” ištraukos, atliko Juro Ba- 
jerčiaus vadovaujamas konservatori
jos senovinės muzikos ansamblis, 
studentai, Vilniaus operos solistės 
Regina Tumalevičiūtė, Vida Kuraitė, 
M. K. Čiurlionio konkurso laureatas 
pianistas Augustinas Maceina ir dra
mos aktorė Stefa Nosevičiūtė.

LATVIŲ MOTERŲ CHORAS 
“Dzintars”, vadovaujamas Imanto Ce- 
pičio, gastroliavo Vilniuje. Paveikslų 
galerija paverstoje katedroje skam
bėjo V. Kaminskio “Himnas Tėvy
nei”, M. Zarinio “Rudens peizažas”, 
A Kalninio, A Skultės bei kitų kom
pozitorių kūriniai. Dėmesio centre 
buvo anglų kompoz. B. Britteno “Ap
eiginės dainos”, atliktos su artistės 
S. Ermakos palyda. A. Kalninio ir 
J. S. Bacho fantazijomis bei fugomis 
koncerto programą papildė latvis 
vargonininkas O. Cintinis. V Kst.



QUEBEC — ANNETTE, $2,900 
įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
augštų namas. Įvažiavimas ir vie
ta garažui. Dvi virtuvės. Atvira 
skola 7%. Tuojau galima užimti.
BLOOR — CLENDENAN, $3.200 
įmokėti, viena atvira skola 8%. 
Atskiras, mūrinis dvieju augštų 
namas. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Septyni dideli kambariai. 
Galima užimti už mėnesio laiko.
JANE—ANNETTE, $25.900 pra- 
prašoma kaina. Vienaaugštis. mū
rinis 5 kambariu namas. įvažiavi
mas ir garažas. Tuojau galima už
imti. Reikėtų gal $4.000 įmokėti. 
Arti susisiekimo ir krautuvių.
BLOOR — WINDERMERE, $28. 
500 prašoma kaina. 6 kamba^u, 
atskiras, mūrinis namas. Garažas 
ir įvažiavimas. Tuojau galima už
imti. Viena skola.
BLOOR — DUNDAS, $2.500 įmo

kėti, 6 kambarių mūrinis namas, 
garažas ir įvažiavimas, dvi virtu
vės, gražiai įrengtas rūsys. Arti 
visų patogumų.
RONCESV ALLES — DUNDAS, 
krautuvė ir butas antrame augš- 
te. Prašoma kaina $27.900. Įmo
kėti $6.500. Viena atvira skola 
10 metų. Įvažiavimas ir garažas. 
Krautuvė bus tuščia už mėnesio.
BABY POINT, septynių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas, 
vandeniu - alyva šildomas, dvi 
prausyklos ir dvi virtuvės. Kaina 
$31.900. Tuojau galima užimti.
SMYTHE PARK, $31.000, šešių 
kambarių vienaaugštis (bunga
low), mūrinis. Garažas ir priva
tus įvažiavimas. Vandeniu - alyva 
šildomas. Viena skola. Arti cent
rų.

Reikalingi namai pardavimui

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Birbynė" po sėkmingo koncerto Nuotr. S. Dabkaus
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^SPORTAS
B. SAKALAS

2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255
Namų telef. 766-8479

PRISIKĖLIMO parapijos 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEl. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

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

ir 4.30 - 8
Seštad...........9-12

...9.30-1

MOKA:

už term, indėlius 2 metam. ,.73A% 
už term, indėlius 1 metam ...7% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tos........ 5Pi%

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

Nemokamas visu narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki $2.000 
ir asmeninių’ paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MŪSŲ 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- f 
majame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, patogūs nuomojimui. ■ 
Dvigubas garažas ir šoninis platus įvažiavimas. Arti krautuvių ir gero 1 
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 $6-7,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

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

Bloor Autorite Garage
Sav. F B A N K P E T I T TeL 531-1305

SPORTAS LIETUVOJE
Vyru krepšinio varžybose Sov. Są

jungoje paskutinėse pirmojo rato 
rungtynėse Žalgirio komanda nuga
lėję Tbilisį 89:65. Žalgiriečiai įsi
tvirtino trečioje vietoje.

Karelijos mieste Kondoponga įvy
ko Sov. Sąjungos mergaičių stalo 
teniso varžybos. Lietuvaitės, įveiku
sios pajėgesnes komandas, laimėjo 
antrą vietą. Žaidė A. Misiukaitė, A. 
Sabutytė ir V. Baltrušaitytė.

Uždarų patalpų lengvosios atleti
kos varžybose Panevėžyje pasiekta 
gerų pasekmių. Kęstutis Šapka šuoly
je į augštį peršoko 2.16 m. Septin
tuoju šuoliu jis įveikė ir 2.19, bet 
tas į oficialias varžybas neįskaity
tas. B. Bagdonavičiūtė vos neįveikė 
Lietuvos rutulio rekordo, nustūmu
si rutulį 15.84 m. M. Starkutė šuolyje 
į tolį nušoko 6 m.

Stalo teniso varžybose Leningrade 
A. Giedraitytė, įveikusi visas varžo
ves, pasiekė baigmę.

IŠ ŠALFASS NUTARIMU
Suvažiavimo simpoziume svarstyta 

fizinis auklėjimas ir sportas kaip 
auklėjimo programos dalis Bendruo
menės švietimo ir ŠALFASS požiū
riu. Si tema buvo suvesta į 4 pa
grindinius punktus:

1. Sportas yra ne tik fizinių ir 
dvasinių galių ugdymas, bet ir puiki 
priemonė lietuvybės išlaikymui. Jis 
atlieka panašų darbą, kaip ir kitos 
jaunimo organizacijos.

2. Bendruomenės ir švietimo va
dovybės ateityje glaudžiai bendra
darbiaus su ŠALFASS ir moraliai 
bei materialiai rems jos darbą.

3. Derinant sporto sąjungos ir 
Bendruomenės veiklą, siekiant bend
ro tikslo, vietinėms sąlygoms lei
džiant ir švietimo vadovybei prita
rus, stengtis įvesti fizinį auklėjimą į 
mūsų šeštadienines mokyklas. Numa
toma: rengti platesnės apimties spor
to šventes mokyklinio amžiaus jau
nimui, kas kelinti metai ruošti soor- 
to olimpiadas atskirai ar jas deri
nant su kitais didesniais parengi
mais — kultūros kongresu, Bendruo
menės seimu ar pan. Glaudesniam 
bendradarbiavimui įvesti sporto są
jungos atstovus į visų laipsnių Bend
ruomenės valdybas.

4. Lietuviška spauda yra atvira vi
siems sporto klausimais straipsniams 
bei korespondencijoms, tačiau trūks
tant sporto spaudos darbuotojų. Re
dakcijos bus prašomos padėti. Bend
radarbiaudama su redakcijomis, Są
junga stengsis aptarti sportinės spau
dos klausimus.

VYČIO ŽINIOS
Klevelando lietuvių sporto klubą 

žaibas, švenčiantį savo veiklos dvi
dešimtmetį, sveikiname, linkime sėk
mingai darbuotis sporte ir lietuvybės 
ugdyme. ,

Ošavos atvirose stalo teniso var
žybose V. Nešukaitytė laimėjo 5 pir
mas vietas. Be laimėjimų moterų kla
sėse, ji išsikovojo vyrų B klasėje ir 
vyrų dvejetų varžybose pirmąsias 
vietas. F. Nešukaitytė moterų viene
tų baigmėje pralaimėjo seseriai, bet 
jos kartu laimėjo moterų dvejetą.

Berniukai (iki 12) pralaimėjo Auš
rai 13:16. Žaidė: Kaknevičius 2, Rū
telė 7, Duliūnas 4, Bajorinas, Ąžuo
las, Ignatavičius.

Mergaitės (14), kurios žaidžia CYO 
varžybose, turi 5 laimėjimus ir 5 pra
laimėjimus Jos yra ketvirtoje vie
toje.

Mūsų rėmėjams A. Bilskui (Kle- 
velandas), S. Pusvaškiui, V. Paliuliui, 
P. Augaičiui, B. Mackevičiui, A. Do
meikai nuoširdžiai dėkojame.

Žvilgsnis į būsimą sportinę veiklą. 
Šiems metams Toronto LSK Vytis iš
sirinko pajėgią valdybą, kurios dalį 
sudaro jaunieji sportininkai. Sujun
gus patyrimą su jaunatvišku judru
mu, tikimasi, pagyvės Vyčio sporti
nė veikla. Svarbiausią veiklos dalį 
sudarys krepšinis. Šiame sezone tu
rėsime 5 krepšinio komandas, kurios 
dalyvaus vietinėse ir lietuvių varžy
bose. Nuoširdžiai bendraujame su 
Hamiltono Kovo krepšininkais. Jei 
sąlygos leis, numatoma surengti 
kviestinį mergaičių krepšinio turny
rą ir pakviesti lietuvių bei vietines 
mergaičių komandas. Vasaros veikla 
bus nukelta į Wasaga. čia bus su
ruošti du vasaros turnyrai (vyrų ir 
jaunių), kursai jauniausiems krepši
ninkams ir stovykla, kuri truks visą 
rugpjūčio mėnesį. Stovyklautojų am
žius nuo 10 iki 20 metų. Stovykloje 
numatoma įrengti antrą aikštę ir ki
tus pagerinimus. Jei atsiras pakan
kamas skaičius, bus surengta ir mer
gaičių stovykla. Pratyboms stovyklo
je šiais metais vadovaus A. Singel- 
ton, buvęs garsiosios Globe Trotters 
komandos žaidėjas. Be to, stovyklon 
bus kviečiami kaikurie iškilesni 
Amerikos universitetų žaidėjai.

Stalo teniso veikla sukasi apie V. 
Nešukaitytę ir E. Sabaliauskaitę-Si- 
merl. Jų šiais metais laukia tolima 
kelionė į Nagoje (Japonija), kur abi 
atstovaus Kanadai pasaulio varžybo
se kovo 28 — balandžio 10 d. d. Tuoj 
po varžybų jos vyks į Singapūrą, kur 
dalyvaus Britų Bendruomenės žaidy
nėse. Wasagoje norima surengti sta-

Ateitininkų žinios
“Padarykime Vasario 16 tautinės 

sąžinės apvalymo diena!” Tokią min
tį metė dr. čuplinskienė ateitininkų 
Vasario 16 minėjime vasario 7 d. L. 
V. Namuose. Ji ypač įdomiai ir vaiz
džiai kalbėjo apie lietuvių kalbos 
teršimą. Stengiamės tobulinti kitas 
kalbas, kurių mokomės mokykloje, 
tačiau, kai susiduriame su lietuvių 
kalba, nekreipiame dėmesio, nes ma
nome, kad persunku. Užteršimas žu
do viską — gamtą, protą, kalbą. Ką 
darysime dėl užterštos lietuvių kal
bas? — baigė dr. J. čuplinskienė. Va
sario 16 proga būtų gera į tai at
kreipti dėmesį. Antroje programos 
dalyje pasirodė 1-4 sk. mergaitės 
kartu padeklamavusios eilėraštį 
“Laisva tebūna Lietuva”; 5 ir 6 sk. 
mergaitės pašoko Kalvelį ir vyr. 
moksleiviai atliko literatūros ir poe
zijos pynę. Vyr. mergaitės gražiai pa
dainavo dainą “Aras”. Minėjimui va
dovavo Rūta čepaitytė. Po minėjimo 
visiems buvo tėvų komiteto paruošti 
bendri pusryčiai.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 25 — rugpjūčio 8 d.d. Ji bus 
paskirstyta į jaunučių (nuo 7 m. am
žiaus) ir vyresniųjų. Stovyklos orga
nizavimu rūpinasi tėvų komitetas.

Ateitininkų šventė įvyks balandžio 
24 - 25 d. Kartu bus minima 20 
metų nuo moksleivių kuopos įsistei- 
gimo Toronte sukaktis.

Skautų veikla
~ • šį sekmadienį, vasario 14, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 53-čiąją sukaktį, “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai su vėliavomis 
renkasi 9,30 v.r. Šv. Jono Kr. para
pijos salėje. Iš jos bus einama baž
nyčion. Visiems dalyvavimas būtinas. 
Popiet skautai-tės dalyvauja Vasa
rio 16 minėjime Central Tech, au
ditorijoje.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų bendras posėdis — vasario 16 
d. 7.30 v.v., skautų būkle. Kviečiami 
visi vienetų vadovai-vės. Bus taria
masi Kaziuko mugės reikalais.

• “Rambyno” tunto vadijos po
sėdis buvo vasario 2 d. Svarstyti ei
namieji reikalai.

• Mindaugo dr-vės sueiga — va
sario 15 d., 7 v. v., skautų būkle. 
Skautai atsineša stovyklos dienotvar
kės projektus.

• Aukojusieji skautų-čių stovykla
vietei “Romuva Ine.” ir norintieji 
gauti pakvitavimus pajamų mokes
čiams už 1970 m. aukas prašomi 
pranešti ižd. V. Sendžikui, 19 Ber
muda Ave., Toronto 18, Ont. Tel. 
233-4188.

• Mindaugo dr-vės “Sakalų” skil
ties skilt. Rimantas Kalinauskas iš
laikė egzaminus į I pat. laipsnį. Svei
kinam! č. S.

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.
KINGS WAY, 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, 
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KMKM/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA 
51/2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6V2 % už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

3^2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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 vj. iki 8 v.v.

KREPŠINIO TURNYRAS
Visi Kanados sporto apygardos 

krepšininkai turės progą ir malonu
mą parungtyniauti svetingame Ha
miltone. Sporto klubas “Kovas” suti
ko šiais metais rengti Kanados apy
gardos krepšinio turnyrą vasario 27- 
28 d. Dalyvaus šios klasės: vyrų, ber
niukų B, C ir D, mergaičių B (iki 
16 metų). Jaunių A (berniukų) kla
sė dėl vietinių aplinkybių bei sunku
mų negalės dalyvauti. Jų turnyrą 
teks rengti atskirai. “Kovo” vadovy
bė prašo visus klubus iki vasario 15 
d. pranešti klubo pirmininkui apie 
klubo dalyvavimą bei komandų kiekį 
šiuo adresu: Z. Stanaitis, 113 South 
Band St, Hamilton, Ont Tel. 389- 
3710 Visi klubai prašomi vadovautis 
Hamiltono “Kovo” pranešimais apie 
minimą krepšinio turnyrą.

Kanados sporto apygardos vadovas

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 I 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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

lo teniso pratybas, kurioms vadovau
tų J. Nešukaitis.

Labai gyvai veikusi golfo sekcija 
ir šiais metais judės įprastu tempu. 
Vytiečiai suruoš bent 3 turnyrus ir 
dalyvaus bene 10-tyje lietuvių ar bal- 
tiečių ruošiamų turnyrų.

Šaudytojai ir šiais metais dalyvaus 
lietuvių ir kitų tautybių ruošiamose 
varžybose. Svarbiausias uždavinys 
bus susigrąžinti Giedraičio taurę, 
kurią praėjusį sezoną vienu tašku 
laimėjo hamiltoniečiai.

Jauniesiems klubo valdybos na
riams pageidaujant numatyta atgai
vinti lengvosios atletikos sekciją.

Torontiečiai prisimena nuotaikin
gus Vyčio dvidešimtmečio šokius. Šie 
šokiai bus pakartoti š. m. spalio 30 
d. toje pačioje Seaway Towers vieš
bučio Confederation salėje, šokiai 
bus ruošiami kasmet. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

BC lygoj vyrų komanda pralaimė
jo stipriai Tridents komandai 70:55. 
A. Stonkaus treniruojamoj komandoj 
žaidė: A. Stonkus 11, K. Grigaitis 10, 
A. Kareckas 6, O. Kušneraitis 4, M. 
Slayter 12 ir McNaughton 13. Pralai
mėjo ir Andy’s 97:65. Vyru koman
dai reikia naujų žaidėjų, todėl trene
ris kviečia ateiti vyrų komandai į 
pagalbą, kad nereiktų komandoj atsi-

Pajieškojimas
Per Kanados Raudonąjį Kryžių 

jieško savo tėvo duktė Mrs. Biruta 
Morkutė, gyv. Lietuvoje. Jos tėvo pa
vardė — Stasys Andriuškevičius, sū
nus Jono, gimęs 1898 m. Lietuvoje, 
atvykęs Kanadon 1928 m. Taipgi bu
vęs žinomas kaip Stanley Andrews 
ir A. Stonkus. Iš profesijos — me
nininkas. Kurį laiką gyvenęs Toron
te Nasmith St. (Naismith Ave.?). 
Jieškomas nuo 1966 m. Žinantieji 
prašomi pranešti “Tž” administra
cijai.

radusias spragas užpildyti svetimtau
čiais.

Golfininkams pranešama, kad pir
madieniais, trečiadieniais, ketvirta
dieniais ir betkurį vakarą, jei salė 
nėra užimta, galima naudotis ant 
scenos golfui praktikuotis specialiais 
įrengimais. Atsivežti savo lazdas.

Jaunių D komanda nugalėjo Vytį 
16:12.

Klubo valdybos posėdis įvyks vasa
rio 18, ketvirtadienį, parapijos pa
talpose.

Krepšinio treniruotės: trečiadie
niais — mergaitėms; ketvirtadieniais 
— vyram ir jauniam. Stalo teniso 
treniruotės ketvirtadieniais nuo 6 iki 
8 v.v.; treniruoja — J. Nešukaitis.

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, naują 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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKR) VISTOSKI

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVE, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBES IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINTUS 

tip-top meats t įert,
1727 Bloor St West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

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

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Av% Windsor 12. Ont, Canada

COUGHS

COLDS

--------------------- ------------- ...... I,
GARSŪS DIANA LASAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gerą savijautą, paimki gerai žinomu vaistų 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 

■sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat oalengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei- 
k;ai ateauti gerą savijautą.
ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRIČIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tu sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimu atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių Žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mu kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite R AXODTUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada
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ŠYPSENOS
Bradiniai

Einšteinas kartą buvo pa
klaustas, kaip atsiranda visi 
tie išradimai, kurie ilgainiui
pakeičia pasaulį.

— Labai paprastai, — atsa
kė mokslininkas. — Visi žino, 
kad to padaryti negalima. Ta
čiau, štai, atsiranda koks nors 
nevykėlis, kuris nesupranta, 
kad tas ar kitas dalykas nega
limas, ima ir padaro galimu.

Palangoje
“Kultūrinio bendradarbiavi

mo” vadovas rodo iš kapitalisti
nių kraštų viešintiems “pažan
giesiems” poilsio namus, kur 
darbininkai turi teisę praleisti 
dvi savaites atostogų. Jis paro
dė didelius miegamuosius, kur, 
kaip kareivinėse, sustatyta po 
keliolika lovų. Vasarotojai pri
valo atsivežti savo pagalves ir 
lovos baltinius. Pagaliau turis
tam davė paragauti pietų, leido 
pažvelgti į “kultūrinę progra
mą”... kurioje buvo .nagrinėja
mi Lenino raštai. Vienas turis
tas paklausė: “Gal galima būtų 
sužinoti, kiek jūs mokate darbi
ninkams už praleidimą čia dvie
jų savaičių?”

Tai bent rekordas!
Paryžiuje buvo sulaikytas 78 

metų elgeta. Paaiškėjo, kad jis 
nuo vaikystės niekad nesimau
do, nes voniai pinigų neturėjo, o 
upės vanduo jam atrodė nešva
rus...

BALIO MASKELIŪNO 

DRAUDOS ĮSTAIGA
Te!. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė’

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% 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 j.; pvnArt;„x 480 roncesvalles avė., 
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TORONTO 3, Ontario

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

Hamiltone skyrius: <
293 Ottawa St. N.. Hamilton, Ont. Tel. 549-200S , <

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų*
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D U F F E R I N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

SUDBURY, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ rengia 

KLB apylinkės valdyba vasario 27, 
šeštadieni, 630 v. vak., ukrainiečių 
salėje, 130 Frood Rd. Trumpa pa
skaita. Programą atliks jaunimo 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
mokytojos Silvijos Martinkutės. Ge
ra muzika, turtingas bufetas. Laukia
me visų lietuvių, taip pat ir svečių. 
Buvome vieningi praeityje, likime 
tokiais ir dabar, nes tik vienybėje 
galybė. Todėl visi kaip vienas j Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimą! 
Laukiame.

KLB KRAŠTO TARYBOS rinkimi
nę komisiją sudaro: Augustinas Ja- 
siūnas — pirm., nariai: Marija Vens- 
kienė ir Angelė Baltutienė. Komisi
ja darbą pradėjo ir jieško rinkimams 
kandidatų.

TAUTOS FONDO ir solidarumo 
įnašų rinkimo vajus jau prasidėjo. 
Renka visi apylinkės valdybos na
riai: J. Bataitis, Petras Jutelis, A. 
Sviežikienė, I. Ragauskas ir J. Kru
čas. Nelaukime metų galo, lietuvišką 
pareigą atlikime dabar.

Apylinkės valdyba
LEITENANTAS JONAS ŽIŪKAS, 

62 m. amžiaus, gimęs Kupiškio apy
linkėse, mirė sausio 22 d. Palaido
tas sausio 28 d. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Port Credit, Ont. Mykolas 
Naujokas palaidotas Sudbury. Mažai 
turime žinių apie jį, nes su lietuviais 
beveik nebendravo. — M. Mackevi
čienė atšventė savo 70 metų amžiaus 
gimtadieni; pobūvį suorganizavo duk
tė E. Sviežikienė, šeima ir sūnus J. 
Mackevičius su šeima bei artimi 
draugai. Ilgiausių metų! J. Kručas

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS

© SKAITYTOJAI l’ASISAKU
MIELIEJI LIETUVIAI,

Penkis mėnesius važinėjęs po 
Ameriką ir Kanadą, vasario 3 d. iš
skridau į Vokietiją. Grįžau su dides
ne viltimi, negu atvykęs ją turėjau, 
kad Vasario 16 gimnaziją mes bend
romis jėgomis išlaikysime ir jai nau
ją bendrabutį pastatysime. Nuošir
džiai dėkoju visiems, kurie mane ke
lionėje globojo, vežiojo ir bendrabu
čio statybai aukojo. Negaliu išvardin
ti visų, nes daug būtų* vardų. Tegu 
buna Jūsų auka lietuviško jaunimo 
ir Lietuvos labui. Man labai gaila, 
kad jau nepajėgiau aplankyti Ameri
koje ir Kanadoje daug šaunių lietu
viškų kolonijų, šeimų ir pavienių as
menų. Tačiau esu tikras, kad jie visi 
man atleis ir savo aukomis prie Va
sario 16 gimnazijos bendrabučio sta
tybos prisidės. Labai prašau visus ge
ros valios lietuvius savo auka išlai
kyti vienintelę augštesniąją lietuvių 
mokyklą — Vasario 16 gimnaziją. - 
Jos Ūkimas yra mūsų visų rankose.

Su dėkingumu ir meile
Jūsų---
Kun. T. Alfonsas Bernatonis, 

OFMCap.
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 

statybos vajaus vedėjas
Mano adresas Vokietijoje: Rev. A. 

Bernatonis, 6110 Dieburg, Minnefeld 
34, W. Germany.

VISŲ PAREIGA
Norėčiau padėkoti Jums už veda

mąjį “Ką gauna jaunimas?” Tai pir
mas kartas, kad Jūsų karta parodė 
nuoširdų supratimą, net pateisinimą 
išeivijoj gimusiems lietuviukams bei 
jų dalyvavimui (ar nedalyvavimui) 
lietuvių veikloj.

Montrealio lietuvių kolonijoj se
niai aidi priekaištai, kad jaunimas 
nesidomi lietuviška veikla. Jeigu dar

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

NEŽMONIŠKAS SOVIETŲ ELGE
SYS, mirties bausme nuteisiant iš jų 
“globos” pabėgti bandžiusi lietuvį 
Vytautą Simokaitį, iššaukė dar vie
nas Čikagos lietuvių demonstracijas. 
Jos įvyko sausio 30 d. Čikagos vidur- 
miestyje, termometrui rodant tik po
ra laipsnių virš nulio, šaltas oras ir 
stiprus vėjas, be abejonės, atsiliepė 
| demonstrantų skaičių, kurių susi
rinko apie 250. Jie čia žygiavo su 
šimtine plakatų. Buvo nešami ne tik 
plakatai, bet ir Kosygino iškamša. 
Demonstrantai žygiavo nuo federaci
nio pastato iki sovietinės turizmo 
Įstaigos, kartodami šūkį — “Pabalti
jo valstybėms laisvę duoti tuoj pat!” 
Demonstracijas rengė lietuviai stu
dentai, o joms vadovavo Romas Saka- 
dolskis. Jos vyko tvarkingai, be jokių 
išsišokimų, kaip policija pageidavo. 
Sužinota, jog amerikiečių'policija 
“nusavino” Kosygino iškamšą, kurią 
buvo norėta pakarti. Taip pat buvo 
neleista deginti ir sovietinių vėlia
vų. Gerokai triukšmingesnės buvo 
ukrainiečių studentų demonstracijos 
tos pačios dienos popietę. Ukrainie
čiai sugalvojo pasipriešinti policijai, 
galbūt sąmoningai, norėdami at
kreipti spaudos ir televizijos dėmesį. 
Tai jiems pavyko ir sekančią dieną 
didžioji Čikagos spauda ukrainiečių 
demonstracijoms, kurios žmonių 
skaičiumi buvo mažesnės nei lietu
vių, paskyrė platų reportažą su nuo
traukomis, o lietuviams — tik porą 
eilučių. Ukrainiečiai demonstravo 
prieš Ukrainos rašytojo Valentino 
Morozo nuteisimą 9 metų kalėjimo 
bausme už reikalavimą daugiau lais
vės intelektualams. Ukrainiečiai de
monstrantai, susėdę viduryje pa
grindinės Čikagos gatvės, kuri šeš
tadienį yra nepaprastai judri, prisi
statė su įvairiais šūkiais. Kadangi 
policija jiems liepė tuoj pat iš gat
vės pasitraukti, o jie nepaklausė, tai 
14 demonstrantų buvo suimti, nors 
vieną iš jų — demonstrantų vadovą 
Oles Czeren kiti net 3 kartus iš poli
cijos rankų išlaisvino. Tuomet atvy
ko didesni policijos daliniai, kurie 
pagaliau triukšmadarius susodino į 
savo automobilius ir nusivežė. 11 iš 
suimtųjų turės pasirodyti teisme va
sario 17 d.

Tą pačią dieną demonstravo tauti
nės Kinijos studentai, piketavę Japo
nijos konsulatą. Jie reikalavo, kad ja
ponai nesikištų į nuo Formozos 120 
mylių atstume esančias salas, kurio
se rasti naftos šaltiniai. Į šias salas 
dabartiniu metu pretenzijas reiškia 
tautinė Kinija ir Japonija. Kiniečių 
demonstracijos, kuriose nedidelė 
grupė žmonių iš Grant Parko žygiavo 
prie Japonijos konsulato į šiaurę nuo 
Čikagos vidurmiesčio, irgi praėjo be 
išsišokimų.
• • •

VASARIO 1 D., kai čikaglečiai 
šventė didelio Illinois valstijos vyro 
Abraomo Linkolno šventę, didžioji 
spauda pranešė, kad Vytautui Simo- 
kaičiui mirties bausmė pakeista 15 
metų kalėjimo. “Cicago Tribune” ta

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, •
traukiniais, laivais, lėktuvais i

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines ,

dienos metu arba vakarais j

Lietuvoj gimę jauni žmonės neberan
da laiko užsiimti organizavimu ir va
dovavimu, ko tikėtis iš mūsų, kurie 
galime laikyti save tik kanadiečiais?

Tiesa, lietuviškumas turi prasidė
ti namuose — tėvai negali tikėtis, 
kad šeštadieninė mokykla per keletą 
valandų padarytų jų vaikus lietu
viais. Lietuvių mokyklos ir organiza
cijos turi pratęsti tėvų darbą. Bet 
keista, kad tie vaikai, kurie lanko 
lietuviškas mokyklas, taip pat kalba 
lietuviškai namuose ir dalyvauja vi
sose organizacijose...

Lietuviškumo išlaikymas nėra vie
no žmogaus ar vienos organizacijos 
darbas. Na, nustokim kaltinę vienas 
kitą ir skirkim tą energiją lietuviš
kai veiklai!

R. Staškevičiūtė
UŽMIRŠTIEJI

1970 m. lapkričio 6—8 d. d. plačiai 
žinoma Hamiltono dramos grupė 
“Aukuras” atšventė savo 20-ąją su
kaktį. Labai keista, kad per tiek lai
ko neteko išgirsti spaudoje platesnio 
tos šventės paminėjimo. Kodėl? Ar 
rengėjai pamiršo pasamdyti ar spe
cialiai užsakyti, kad kas tartų žodį už 
juos? Kai kur nors rūsyje susirenka 
būrelis tautiečių pabaliavoti, tuoj 
pat spaudoje randame smulkmenišką 
aprašymą, lyg tai būtų didelis kultū
rinės veiklos pažymys, labai dominąs 
skaitančiąją visuomenę, ugdąs tau
tiškumo jausmus, o ypač jaunime. 
Tuo tarpu tokia “Aukuro” šventės 
programa buvo tikrai neeilinis reiš
kinys Hamiltono kolonijoj. Visdėlto 
niekas nerado reikalo plačiau pami- 
nėtt Visų pirma lapkričio 6 d. įvykęs 
jaunimo grupės pasirodymas parodų 
atidarymo proga buvo tikrai įspūdin
gas. Juo labiau, kad galėjai jausti, 
jog jaunieji aktoriai buvo daug šir

ŠULAITIS
proga įsidėjo ir vedamąjį, kuriame 
suminėjo Bražinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičių bandymus pabėgti iš sovie
tinės vergijos. Laikraštis rašo, esą 
anksčiau buvo manoma, kad rusai 
labiausiai spaudžia žydus, tačiau pa
aiškėjo, jog ir kitiems negeriau. “At
rodo, kad lietuviai yra tarp labiau
siai sovietų prispaustų mažumų” — 
teigia laikraštis. “Chicago Tribune” 
iškelia faktą, jog žydai, o dabar Si- 
mokaičiai buvo teisiami pirmoje vie
toje ne už norą pagrobti lėktuvą, o 
už ketinimą pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos. Ten bėgimas yra pats didžiau
sias nusikaltimas, baudžiamas mir
ties bausme.

NORS ŽYDAI ANKSČIAU nebuvo 
lietuvių draugais, tačiau bendras li
kimas sujungė. Dabar iš žydų pusės 
susilaukiama palankaus atsiliepimo 
lietuvių reikalais, o ir lietuviai tur
būt keičia savo kiek nepalankų nusi
teikimą žydų adresu. Jau nevieną 
kartą spaudoje teko matyti žydų pa
sisakymus, ginančius lietuvių reika
lus. Sausio 30 d. “Chicago Sun-Ti- 
mes” laikraštyje tilpo žydų organiza
cijų centro pirmininko dr. Paul Hur
witz laiškas, kuriame jis užtaria Vy
tautą Simokaitį. Jis rašo: “Mes kvie
čiame visus, kurie pasmerkė Kalėdų 
išvakarėse raudonųjų padaryta mir
ties sprendimą dviem žydam, pana
šiai pasmerkti mirties bausmę ir Vy
tautui Simokaičiui. Pasaulis neturė
tų toleruoti tokios padėties Sov. Są
jungoje, kuri savo ribose užrakina 
žmones, norinčius emigruoti ir ban
do juos žudyti, jei šie pabando iš
vykti”. 
• • •

LIETUVOS OPEROS 50 metų mi
nėjimas praėjo šventiškoje nuotaiko
je. Pagrindinė jo dalis buvo banke
tas Jaunimo Centre, į kurį susirinko 
apie 300 šalčio nepabūgusių tautie
čių. Matėsi ir būrys tos opero^solis- 
tų net ir iš toli atvykusių: E. Karde
lienė, V. Jonuškaitė, A. Dičiūtė, A. 
Dambrauskaitė, P. Radzevičiūtė, I. 
Nauragis ir kt. Taip pat dalyvavo ir 
kiti žymūs muzikai ar baletu šokėjai, 
susiję su opera: J. Žilevičius, A. To- 
liušienė, S. Velbasis, I. Adomavičiū
tė, St. Gailevičius ir kt. Meninėje da
lyje pasirodė sol. J. Krištolaitytė. 
Akomponuojama St. Gailevičiaus, ji 
padainavo arijų iš operų. Baleto iš
traukų pašoko G. Gintautaitė ir I. 
Adomavičiūtė. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Elenos 
Gaputytės, anksčiau Kanadoje gyve
nusios skulptorės, darbų paroda visą 
vasario mėnesį vyksta Balzeko lietu
vių kultūros muzėjuje. Lankyti gali
ma kasdien nuo 1 iki 4.30 v. — Ma
žosios Lietuvos draugijos Užgavėnių 
šiupinys rengiamas vasario 13 d. Da
riaus-Girėno salėje. — Balzeko lietu
vių kultūros muzėjaus rėmėjai sau
sio 31 d. gausiai buvo susirinkę į 
Beverly “County Club” salę ir čia 
pagerbė Čikagos bibliotekos direkto
rių tarybos pirmininką Ralph New
man.

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

dies įdėję. Jų pasiekta pažanga per 
tokį trumpą laiką buvo nuostabi tiek 
kalbos, tiek vaidybos atžvilgiu. Mor
tos monologo žodžiai, tarti Ramunės 
Morkovaitės lūpomis, nuėjo pagau
gais klausytojų nugaromis. Kiek pri
tyrusių aktorių pajėgia sukelti tokią 
reakciją klausytojams? Matyti jau 
neeilinis talentas. Kur jaunimui pa
skatinimas, moralinė parama? A. 
Trumpicko paveikslų paroda buvo 
pirmas vietinio menininko pasirody
mas. Eilinis žiūrovas, rodos, maloniai 
ją priėmė: temos lietuviškos, supran
tamos, technika įdomi, spalvos savi
tos. Žiūrovas nėra žinovas. Meninin
kui auklėti, tobulėti reikia sveikos 
kritikos. Kur ji? Lygiagrečiai vyku
si “Aukuro” aprangos bei butaforijos 
parodėlė buvo savotiškai įdomi — 
parodė lankytojui, kaip iš nieko su
kuriamas scenoje vaizdas, labai arti
mas realybei. Kaip ši paroda veikė 
lankytoją? Ar buvo verta gaišinti 
laiką ir įdėti darbą?

Pats sukaktuvinis balius, kaip ba
lius, bet meninę programą atliko 
kviestas svečias aktorius L. Baraus
kas, neminint vietinio talento. Ko
mentarai? .. .Pagaliau pati “Dobilė
lio penkialapio” komedijos premje? 
ra, negi nebuvo verta nors kuklaus 
atsiliepimo? Pagaliau pačios žiau
riausios kritikos? Bet ignoruoti visiš
kai — truputį perįžūlu! Jau vien sce
novaizdžių paruošimas Trumpicko 
buvo atliktas nauju būdu. Atrodo, 
niekas to nepastebėjo ... Pati kome
dija, būdama satyrinio pobūdžio, gal 
švelniai publikai nelabai maloniai 
buvo priimtina. Bet labai gyvenimiš
ka, nors ir kiek išpūsta. Visdėlto tu
rėjo būti skirtingų nuomonių. Dėlko 
niekas neišdrįso jų pravėdinti? Kaip 
“Aukuras” gali žinoti, ką pasirinkti 
sekančiam pasirodymui, ką daryti su 
“Penkialapiu dobilėliu”? Vežti pasi
rodymams, padėti į archyvą?

Tiesa, visas dienas plaukė sveikini
mai, žodžiai, gėlės. Kilo tostai už pra-
eities darbus, linkėjimai ateičiai. 
Žmogui, kuris švenčia gimtadienį, 
viso šito užtenka, bet šios rūšies gru
pei ne linkėjimai, o kritika, ir dar 
kartą kritika gali padėti išsilaikyti. 
Nesvarbu kokia kritika: teigiama, 
neigiamą; tik iš jos galima pasimoky
ti, tik ji gali padėti ugdyti, o ypatin
gai žalią, pradedantį talentą.

Turėtume būti dėkingi ir padėti 
kuo galėdami tiems, kurie jungiasi į 
šį darbą, ir tiems, kurie, atsisakyda
mi asmeninių malonumų, tą darbą tę
sia, nepaisydami visokeriopų sunku
mų. A. P.

Red. pastaba. Apie čia minimą 
“Aukuro” turiningą sukaktį plates
nio rašinio laukė ir “TŽ” redakcija. 
Ji buvo kreipusis į du asmenis Ha
miltone, bet jie atsisakė rašyti ką 
nors apie “Aukuro” sukakties šven
tę. Tada “TŽ” redakcija bandė per 
vieną hamiltonietį kreiptis į “Auku
ro” vadovybę, kad ji padėtų rasti 
žmogų, kuris sutiktų plačiau aptarti 
tą šventę. Deja, ir iš čia nebuvo su
laukta jokio atgarsio. “TŽ” atstovas, 
dalyvavęs “Dobilėlio penkiakampio” 
premjeroje, tegalėjo paskelbti trum
pą informaciją. Buvo tikėtasi visos 
šventės aprašymo iš pačių hamilto- 
niečių.

LATOBJAU PAŠTE
Pasiryžau eiti į paštą dėl neregu

liaraus laikraščio pristatymo. Ėjau ir 
ėjau, vis klausdama kur dingo mano 
praėjusios savaitės laikraštis. Pašte 
gaudavau neįtikinamus paaiškini
mus. Aš nenusileidau, ir pagaliau 
mūsų pokalbis buvo panašus į dvie
jų bobų. Bet aš laimėjau — laikraš
čio pristatymas susitvarkė. A. R.

WINDSOR, ONT,
(Atkelta iš 4-to psl.)

Kuraitę, KLB atstovę. Jeigu kas iš 
Kanados jaunimo turėtų kokių nors 
pasiūlymų ar pageidavimų, prašome 
rašyti J. Kuraitei, 3110 California 
Ave., Windsor, Ont.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
vasario 21 d. Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Bronius Nainys iš Čikagos. 
Programai paruošti pakviesta Valė 
Tautkevičienė.

SIMO KUDIRKOS tragediją wind- 
soriečiai jautriai pergyveno. B-nės 
valdyba ir pavieniai asmenys pasiun
tė telegramomis ir laiškais protes
tus JAV vyriausybei. Taipgi gražus 
būrys susipratusių lietuvių dalyvavo 
demonstracijoje Detroite. Dėl nežmo
niško komunistinio teismo sprendi
mo Vytauto ir Gražinos Simokaičių 
byloje Windsor© lietuviai dalyvavo 
protesto demonstracijoje Detroite 
sausio 23 d.

WINDSORO APYLINKĖJE pasi
taiko ir sergančių lietuvių. Parapijos 
klebonas labai pageidautų, kad ser
gančiųjų šeimos nariai jam apie tai 
praneštų.

PAGAL KLB KRAŠTO VALDY
BOS pageidavimą, atstovo į krašto 
tarybos rinkimams sudaryta rinkimų 
komisija: kun. D. Lengvinas, V. 
Čiuprinskas, Alb. Tautkevičius, A. 
Juškauskas ir E. Zatorskis. Susiraši
nėjimų adresas: E. Zatorskis, 415 
MacEwan Ave, Windsor, Ont. B. B.

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373
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EKSKURSIJOS
EUROPON
| Gegužės 26 - birželio 10 (15 dienų)

| Liepos mėnesį - 21 diena ‘

| Rugsėjo mėnesį - 15 dienų
H Vilniuje ir apylinkėse — 10 dienų

Registruotis kiek galint anksčiau 
Smulkesnių informacijų teirautis:

V. BAČĖNAS, ALL SEASONS 

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

Tel. 278-7261

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA

3828 BLOOR W., ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BX.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas* 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
TeL 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM8ERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

OKULISTĖS
Rr. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R-0 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

112 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Pąjk Avė.) Kabineto telefonas 
LE 1425L Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 630 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto Iki 4 vai. po 

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

OKULISTAS 

L.LUNSKY.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 va*.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
30 Dewson SL, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534 - 0563
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<0 TORONTO"
šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį 53-jį kartą šven

čiama Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis. 10 vai. pamal
dose organizuotai su vėliavomis da
lyvauja “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautai, o 11 vai — kūrėjai-sava- 
noriai ir kat moterų draugija. Pa
maldos užbaigiamos Tautos himnu ir 
gėlių padėjimu prie paminklo už Lie- 
vos kritusius didvyrius. Kviečiame 
gausiai dalyvauti pamaldose. Pamal
dų metu daro rinkliava Lietuvos lais
vės bylai Tautos Fondas.

— Šią savaitę lankomos gatvės: 
Jane, Willard, Beresford, Runnyme- 
de ir Windermere.

— šį šeštadienį 9 v.r. pamaldos 
už a.a. Joną Yokubyną ir Joną Stan
kevičių.

Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Iškilmingos Vasario 16 -minė

jimo pamaldos — šį sekmadienį, 9.30 
v. ryto. Visi parapijiečiai skatinami 
dalyvauti bendrame minėjime 4 v. 
p.p. Central Tech, auditorijoje.

— Tarybos posėdis nukeliamas į 
vasario 24 d. 8 v. vakaro. Naują 
1971 m. tarybą sudaro: Valteris Dau
ginis, Osvaldas Delkus, Alfreda Mik
šienė, inž. Gytis šernas, Petras Štur
mas, dr. Jonas Yčas. Tarybos pirmi
ninkas — inž. G. Šernas; naujai iš
rinkti nariai — A.. Mikšienė ir dr. 
Yčas, kurie pakeitė Ričardą Hirsą ir 
Vilių Stanaitį. Pastarieji buvę ilga
mečiai tarybos nariai pernai išsikėlė 
į Coldwater, Ont, kur įrengė $1,000,- 
000 vertės Moonstone Ski Resort. 
Buvusiems tarybos nariams parapija 
nuoširdžiai dėkoja, o naujajai linki 
sėkmės.

— Sekančios konfirmandų pamo
kos įvyks vasario 27 d., 1-3 v.p.p.

KLB Sudburio apylinkės val
dyba atsiuntė “Tž” $15 auką, 
Ošavos medžiotojų ir meškerio
tojų klubas “Eserys” — $10. 
Taipgi prie “TŽ” prenumeratos 
pridėjo $10 auką dr. P. Vytė. 
Dėkojame duosniems aukoto
jams.

VIENINTELĖ 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.NA. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

BŪTINAS PARDAVIMAS. Arti 
Bloor požeminio, geram Kingsway 
rajone, pensininkas skubiai parduo
da atskirą didelį 2 miegamųjų viena- 
augštį namą. Gražus kiemas slėnyje, 
siekia parką. Prašoma $31.000. F. 
BARAUSKAS REALTOR. Tel. 231- 
6226.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir virtu
vė su baldais viengungiui. Ramus na
mas St Clair-Oakwood rajone. Tel. 
534-1225.

PARDUODAMI dveji tautiniai dra
bužiai — vieni pasiūti, kiti nepa
siūti. TeL 536-6480.
ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. Banylis.

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

kambarius. TeL 535-4724.
^ELEKTROS "RANGOVAS

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

I BARONESSA BEAUTY SALON
i Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252
į 2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,

perukai ir t t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Prašytos paskelbti Mišios: vasa

rio 11, ketvirtadienį, 8.30 v. už Sibi
re mirusį Antaną česnavičių, užpr. J.
G. Mockų; šeštadienį 8.30 v. metinės 
už a.a. Aleksandrą Bartkų, užpr. Bart
kienės; sekmadienį 8 v. metinės už 
a.a. Juozą Grabauską, užpr. V. Gra
bausko; 10 v. už a.a. Vytautą Pla- 
čiakį, užpr. A. B. Balnių; 12.15 v. už 
a.a. Uršulę činčienę, užpr. K. čin- 
čiaus; antrad. 8 v. už a.a. Julių Rač
kauską, užpr. E. Račkauskienės; 8.30 
v. už a.a. Joną ir Petronėle Simana
vičius, užpr. V. M. Simanavičių; tre- 
čiad. 8 v. už a.a. Joaną Gelumbaus- 
kienę, užpr. p. Juodikaitienės; ketvir- 
tad. 8 v. už a.a. Petronėlę Urbaitie- 
nę, užpr. J. Urbaičio.

— Kun. A. Prakapas ir kun. A. 
Simanavičius šią savaitę dalyvauja 
centrinės Kanados kunigų konferen
cijoj Toronto kunigų seminarijoj.

— Praėjusį sekmadienį buvo para
pijos metinis susirinkimas, kuriame 
buvo pateikta finansinė apyskaita, 
išdiskutuota eilė veiklos reikalų ir 
išrinkta parapijos taryba.

— Šį sekmadienį, ryšium su Vasa
rio 16, jokių religijos pamokų ne
bus. Kitą sekmadienį pamokos bus 
įprasta tvarka.

— Šį sekmadienį, minint Vasario 
16, prie bažnyčios aukojama Tautos 
Fondui. Mišiose 11.15 v. organizuotai 
dalyvauja šauliai.

— Religinio švietimo suaugusiems 
kursas — trečiadienį, vasario 17 d., 
7.30 v. v. Tema — “Charismatinis 
atsinaujinimas Bažnyčioje”.

— Pensininkų vakarienė, rengia
ma Vasario 16 proga, bus vasario 18 
d., 6.30 v. v., parodų salėje.

— Ateinančią savaitę lankomi pa
rapijiečiai: Fisken Ave., Mapleview 
Ave., Runnymede Rd.

— Lituanistikos seminaras — 
penktadienį, 7 v.v., parapijos patal
pose.

— Dar vienas dėvėtų drabužių iš
pardavimas bus kovo 6 d. Kas turi 
atliekamų dėvėtų rūbų, prašome at
vežti į parapiją dar šį mėnesį arba 
paskambinti parapijos raštinei, kad 
juos pasiimtų.

— Parapijos kredito kooperatyvo 
metinis narių susirinkimas šaukia
mas vasario 21 d., 3 v. p.p., para
pijos auditorijoj, 1021 College St. 
Visi nariai kviečiami šiam susirinki
me aktyviai dalyvauti.

Dail. Leono Urbono paroda, 
trukusi du savaitgalius Prisikė
limo Parodų salėje, buvo labai 
sėkminga. Ją aplankė nepapras
tai daug torontiečių jr nupirko 
16 paveikslų. Už dviejų savaičių 
dailininkas išvyksta Australijon. 
Pakeliui sustos Los Angeles, Ka- 
lifonijoj, kur yra pakviestas 
skaityti paskaitą moderniosios 
dailės klausimais.

Estų laikraštis “Meie Elu” 
(Mūsų Gyvenimas) vasario 3 d. 
laidoje plačiai aprašė lietuvių 
demonstraciją, įvykusią sausio 
30 d. rotušės aikštėje, ir įdėjo 
porą nuotraukų. Egtai toje de
monstracijoje aktyviai dalyva
vo. Ją taip pat aprašė ukrainie
čiai, čekai ir kt. savo spaudoje.

A.a. Karolis Jasutis mirė va
sario 8 d. Queen Elizabeth ligo
ninėje. Jis buvo daugiau žino
mas Charles Johnston pavarde. 
Velionis buvo 67 m. amžiaus. Il
gesnį laiką sirguliavo. Pašarvo
tas Dods ir Bates laidotuvių na
muose (Queen ir Strachan gat. 
kampas). Laidojamas šį ketvir
tadienį, vasario 11 d., 10 vai. iš 
šv. Jono Kr. par. bažnyčios lie
tuvių kapinėse.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. C. Rapp už 

sėkmingai padarytą operaciją, dr. A. 
Pacevičiui už asistavimą prie opera
cijos ir lankymą ligoninėj. Dėkingas 
esu žmonai, dukrai Aldonai ir žentui 
Jurgiui už lankymą, gėles ir kitas pa
slaugas. Nuoširdžiai dėkoju mie
liems bičiuliams už lankymą ligoni
nėj, namuose, taip pat už gėles, kny
gas ir kitas asmenines dovanas: A. B. 
Girčiams, D. M. Reginoms, J. J. Ra
moškoms,, V. A. Piladzems, L. K. 
Karpavičiams, A. J. Bernatoniams, I. 
Kandrotienei, J. Carwy, J. Petraus
kui, J. Kvederiui, A. Braziukaičiui, 
A. Vinskui. Jūsų lankymas ir linkėji
mai greitai pasveikti mane džiugino 
ir gaivino, tarsi pavasario ryto sau
lės spinduliai.

Dar kartą visiems nuoširdžiai ačiū!
Ad. Umavičius

PADĖKA
Didelis ačiū už mūsų 20 metų ve

dybinio gyvenimo proga surengtą 
staigmeną-balių ir dovaną: p.p. R. J. 
Vaitkevičiams, V. O. Skukauskams, 
A. R. Grigoniams, V. A. Pulkaunin
kams, M. J. Duliūnams, A. Supronui,
H. Bumeliams, Z. W. Ancevičiams, 
A. B. Kerniams, S. Mackevičiams, A.
I. Ambraškoms. Ypatingai dėkingi 
organizatoriams Jūratei ir Marceliui 
Ignatavičiams. Ačiū.

Birutė ir Stepas
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Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas rašytojas Vytautas Volertas, kuris pasakys pa
grindinę kalbą Vasario 16 minėjime Toronte vasario 14, sekma
dienį, 4 v. p. p., Central Tech, auditorijoj

Vasario 16 programa Toronte
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 53 sukaktis Toronte mi

nima šį sekmadieni, vasario 14 d, 4 v. p.p., Central Technical gim
nazijos auditorijoje (Harbord ir Lippincott gatvių sankryža). Iškil
mių kalbėtojai: lietuviškoje dalyje — inž. Vytautas Volertas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininkas, angliškoje 
dalyje — Kanados ministerio pirmininko parlamentinis sekreto
rius Barnett Danson, M. P., iš Otavos.

Meninę programą atliks: jaunimo sambūris “Birbynė”, vado
vaujama muz. D. Viskontienės, tautinių šokių grupė “Gintaras”, 
vad. Juozo ir Ritos Karasiejų bei D. Balsytės, Stepo Kairio muzi
kinių liaudies instrumentu vienetas, vad. muz. D. Fidlerienės, G. 
Kalinausko ir Ž. Šilininkaitės.

Minėjimo metu Tautos Fondas rinks aukas laisvinimo rei
kalams, o prie įėjimo KLB Toronto apylinkės valdyba — minėjimo 
išlaidoms padengti. Rengėjai apeliuoja į dalyvių duosnumą.

Šio sekmadienio pamaldos visose trijose lietuvių parapijose 
laikomos už Lietuvos laisvę ir persekiojamus lietuvius.

Apylinkės valdyba kviečia visus Toronto ir priemiesčių tau
tiečius gausiai dalyvauti iškilmėse.

APYLINKĖS VALDYBA

“Tž” spaudos baliaus loteri
joje laimėjo: L. Urbono paveiks
lą “Koralų pakrantė” — A. 
Venslovaitis; H. Žmuidzinienės 
kūrinį “Laumės” — p. Juodi- 
kaitienė; J. Tumosos laikrodį — 
A. Vitkuvienė; A. Tamošaičio 
paveikslą “Lietuvių sodyba” — 
A. Stungurienė; “Tž” prenume
ratą (V. Petraičio) — O. Zulo- 
nienė; A. B. Beresnevičių dova
ną — vyr. marškinius — J. Sa
baliauskas; Parkside Meat gami
nį — B. Matulaitienė; Mohawk 
lempą — P. Remeika; sūrių rin
kinį — O. Govėdienė; “baravy
kų” krepšelį (A. Arštikaitienės) 
— p. GaiveUs; rašytojo J. Tini
mo romaną “Dailininko žmona” 
(Šv. Jono Kr. par. knygyno do
vana) — L. Einikienė; tortą (p. 
Bražukienės dovana) • J. Star
kevičius. Keturi laimikiai buvo 
išleisti pagal įėjimo bilietų nu
merius. Pašto ženklų rinkinys 
atiteko J. Bacevičienei, muz. 
plokštelė “Sodauto” ir “T. Ž.” 
prenumerata — V. Strimaičiui, 
“Black Magic” šokoladas — p. 
Telšinskui. Kaikurių laimikių 
laimėtojai neatsiliepė ir juos pa
liko rengėjams.

Šv. Jono Kr. par. katalikių 
moterų susirinkime sausio 31 d. 
dalyvavo nemažas skaičius narių 
ir viešnių, nes norėjo išgirsti 
jaunos daktarės G. Girdauskai- 
tės - Žabok paskaitą apie odos li
gas. Dr. O. Gustainienė kalbėjo 
apie narkotikus ankstyvesniame 
susirinkime. Skyrius dėkoja mie
lom daktarėm už taip naudingas 
paskaitas. Nutarta ruošti tradi
cinį blynų balių. Skyriaus narės 
lanko ligonius ligoninėse ir na
muose. Valdyba

P. Bernotas, 19 m., atvykęs iš 
Čikagos, jieško darbo. Jo adr.: 
267 Wellesly St. W., Toronto 5.

(
ADVOKATAS ;

G. Balčiūnas
praneša klientams, <

kad atidarė savo <

teisinę-įstaigg /

3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont.

(Six Points — Bloor ir Kipling < * 

gatvių sankryžoje) 1 (

Prano Barausko patalpose. 
TELEFONAS 23 3-9632.

Advokatui nesant įstaigoje, / 
gerb. klientai p r a i o m i < J 
palikti savo pavardę ir ', 
telefono numerį.

TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog H importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

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

“TŽ” spaudos balius vasario 
6 d. buvo vienas sėkmingiausių; 
pasižymėjo dalyvių gausumu, 
gera muzika, vertingais loteri
jos laimikiais ir svaria kultūri
ne programa. Dalyvių buvo ne 
tik iš Toronto, bet ir kitų vie
tovių — Oakvillės, Hamiltono, 
Sault Ste. Marie, Windsoro, Ro- 
česterio ir kt. Bene pirmą-kartą 
buvo gausu ir jaunimo, kuris 
daugiausia telkėsi parodų salėje 
(iš Ročesterio buvo 8 studentai). 
Puikią koncertinę programą at
liko sol. Gina Butkutė-čapkaus- 
kienė, pirmą kartą pasirodžiusi 
tokiai viešumai Toronte. Jai 
akompanavo jaunas muzikas J. 
Govėdas. Jiems koncertą šiek 
tiek sunkino tylos nepaisanti 
“galiorka” prie durų. Kultūri
nę parengimo pusę stiprino dail. 
L. Urbono dailės paroda. Daug 
kas ją aplankė. Loterijos laimi
kiai, kurių susidarė net 19, dau
gelį padarė turtingesniais. Mu
zika nebuvo perdaug tranki, bet 
smagi. Programą pranešinėjo 
Vyt. Balčiūnas, dalyvavęs visuo
meniniame gyvenime Argenti
noje, dabar gyvenąs Toronte. 
Spaudos balių įžanginiu žodžiu 
atidarė P. Bražukas, KLK Kul
tūros Dr-jos “Žiburiai” pirmi
ninkas. Klausantieji jo žodžio, 
atkreipė dėmesį į scenoje Įreng
tą knygnešį, primenantį lietuviš
kąją spaudą.

Prie spaudos baliaus sėkmės 
prisidėjo daug asmenų. Rengė
jai reiškia jiems didžiausią pa
dėką. Jų tarpe ypač minėtini — 
paveikslų autoriai bei kiti laimi
kių davėjai, koncertinės progra
mos atlikėjai, technikinės tar
nybos talkininkai ir kiti rėmė
jai. Dalyviai gėrėjosi gėlėmis 
ant stalų. Tai buvo dovana nuo
latinių “TŽ” rėmėjų V. F. Ur
bonų (V. Urbonas Greenhouses, 
71 Frederick St., Brampton, 
Ont.). Pagaliau nuoširdi padėka 
plačiajai visuomenei už didelį 
dėmesį ir paramą “TŽ”.

šiais metais toji parama, 
sprendžiant iš dalyvių skaičiaus, 
padidėjo.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos

1977A DUNDAS STREET WEST visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3
LIETUVIAI SAVININKAI s P ° u d 1 n 1 ° '

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ĮvairiM savo pastate rūkytos deiros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės de«roe ir kt.1 UIsakvmai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Dailės paroda, rengiama KLB 
Toronto apylinkės valdybos Pri
sikėlimo Parodų salėje, atidaro
ma šį šeštadienį, vasario 13 d. 
3 v. p.p. Atidaromąjį žodį tars 
gen. konsulas dr. J. zmuidzinas. 
Parodoje bus išstatyti A. Galdi
ko, V. Kasiulio ir J. Račkaus pa
veikslai. Praktine parodos puse 
rūpinasi dail. T. Valius. Lanky
mo valandos: vasario 13, šešta
dienį, 3-6 v.v.; vasario 14, sek
madienį, 10-1 v. p.p. Tuo pačiu 
laiku paroda bus atidaryta vasa
rio 19-20 savaitgalyje.

Speciali Vasario 16 radijo 
programa per “Tėvynės Prisimi
nimų” valandėlę bus girdima šį 
šeStadienį, vasario 13 d., nuo 3 
iki 4 v. p.p. iš Toronto stoties 
CHIN banga 101 FM. šioje pro
gramoje girdėsime Čikagos 
“Margučio” “Pelkių žiburėlį”, 
kuriam dalyvauja Čikagos akto
riai A. Brinką, R. Matulevičiūtė, 
p. Baltrušaitytė-Valaitienė.

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

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai vasario 14, sekmadienį, 
pamaldose dalyvauja organizuo
tai su vėliava Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje 11 vai. Nepri
klausomybės šventės proga, 
šauliai ir šaulės, uniformuoti ir 
neuniformuoti (sesės, neturin
čios uniformos pasipuošia tauti
niais drabužiais, jei turi), renka
si kavinėje 10.30 v. Kuopos šau
liams dalyvavimas būtinas.

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita "įvyks vasario 20, 
šeštadienį, 8 v.v.. Prisikėlimo 
par. muzikos studijoj. Paskaiti
ninkas — rašytojas Juozas Kra- 
likauskas, tema — “Senovės lie
tuvių dievija”.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
centro valdybos "rengiama “Mo
ters” žurnalo 50 metų sukakčiai 
paminėti vakarienė įvyks vasa
rio 27, šeštadienį 7 v.v., Prisikė
limo par. Parodų salėje. Įėji
mas — $3 asmeniui. Bilietus ga
lima įsigyti tik iki vasario 19 d. 
Prisikėlimo par. pas B. Pabe- 

. dinskienę. Tel. LE 3-0621.
ARKIVYSKUPO LAIŠKAS
Į L. Katalikų Centro laišką 

V. Simokaičio mirties bausmės 
reikalu atsiliepė Toronto arki
vyskupas Philip F. Pocock. Jis 
pareiškia savo pasitenkinimą, 
kad V. Simokaičio mirties baus
mė buvo pakeista ir sako: “Vis- 
dėlto esame nuliūdinti žinios, 
kad jis ir jo žmona Gražina? lau
kianti kūdikio, turi kęsti žiaurų 
Įkalinimą už bandymą pabėgti is 
priespaudos laisvėn. Ir šiuo at
veju keliame balsą dėl paneigi
mo Dievo duotos teisės visų tau
tų žmonėm keliauti Į šalis, ku
rios yra pasiruošusios juos pri
imti ir kur jie gali rasti laisvę 
bei išvengti persekiojimo. Vy
tautas ir Gražina bei jų kenčian
tys tautiečiai nuolat bus prisi
menami mūsų maldose. Kviečia
me visus mūšų katalikus rimtai 
melstis už išlaisvinimą iš prie
spaudos mūsų brolių ir sesių 
Lietuvoje. Lietuvių Katalikų 
Centrui ir visiems lietuviams 
kanadiečiams siunčiu savo palai
minimą ir geriausius linkėji
mus.” Šis laiškas taip pat per
duotas katalikų savaitraščiui 
“The Register”, kuris apie jo tu
rinį informuos savo skaitytojus.

Savanorių kraujo davėjų pa
gerbimas įvyko sausio 25 d. 
miesto rotušės salėje. Susirinko 
apie 300 nuolatinių davėjų. Kal
bą pasakė metropolinio Toronto 
burmistras A. Campbell ir krau
jo davėjų komiteto pirm. W. R. 
Livingston. Pasak jų, kas savaitę 
gaunama 4000 pintų kraujo. Bu
vo atžymėti asmenys, davę po 
50, 75 ir 100 pintų kraujo — jie 
gavo auksinėmis raidėmis išra
šytus diplomus. Atžymėtųjų tar
pe buvo ir B. Naujalis. Paklaus
tas, kas jį paskatino duoti krau
ją, atsakė" — prašymas, paskelb
tas “T. Žiburiuose”. Tada viena 
moteris sirgo šv. Juozapo ligoni
nėje, kuri už kraujo parūpinimą 
prašiusi $20. B. Naujalis pasi
siūlęs ir davęs kraujo nemoka
mai. Kitas prašymas atėjęs iš 
Hamiltono. Po antrojo karto B. 
Naujalis skatino R. Kryžių orga
nizuoti kraujo davėjų vajų. Po 
1956 m. Ontario prov. kraujo 
davėjai savanoriai nemokamai 
aprūpina visas ligonines. V. A.
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SS MONTREAL®
Sv. Kazimiero par. žinios

— Tradicinė Kazimierinių vakarie
nė įvyks kovo 6 d. Visi parapijiečiai 
prašomi atsilankyti. Bus gera, karš
ta vakarienė, gros puikus šokių or
kestras, veiks turtingas baras. Turė
sime ir loteriją. Prašome paaukoti 
jai dovanų. Loterija yra pats pagrin
dinis pajamų šaltinis vakarienės me
tu. Pereitais metais Kazimierinių va
karienės loterija turėjo 86 laimikius. 
Bilietus prašome įsigyti iš anksto, 
nes tai palengvins vakarienės ruoši
mą. Juos platina par. k-to nariai.

— Margučių vakarienė įvyks ba
landžio 17 d.

— Klebono pagerbimo pobūvyje 
nutraukas darė fotografas T. Lauri
naitis. Kas norėtų jų įsigyti, skam
binkite 525-8971. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— šeštadienį, vasario 13, Aušros 

Vartų parapija minės savo dvide
šimtmetį. Koncertas ir vakarienė — 
7 v.v. Programoje — sol. G. čapkaus- 
kienė ir mūsų parapijos choras, šv. 
Onos Dr-ja pagamins skanią vaka
rienę. Parapijos komitetas pasirū
pins orkestru, bufetu ir kitais da
lykais. Sekmadienį, vasario 14 d., 11 
v., bus koncelebruotos Mišios padė
koti Viešpačiui už dvidešimtį metų.

— Vasario 14 d., 4 v.p.p., X tele
vizijos kanale pasirodys Aušros Var
tų parapijos choras.

— šeštadieninė mokykla Vasario 
16 minės šeštadienį, vasario 13 d., 
10.30 v., A. M. mokyklos patalpose. 
Mokiniai atliks programą. Bus pa
skelbti mokinių konkurso rezultatai. 
Kviečiami tėvai ir visi tautiečiai.

TORONTO, ONT.
“Varpo” choras po ilgesnės 

pertraukos vėl pradėjo darbą. 
Per pirmąją repeticiją naujasis 
choro vadovas muz. A. Ambro- 
zaitis arčiau susipažino su cho
ristais, o choristai — su naujuo
ju dirigentu, šios repeticijos 
metu buvo išrinkta ir nauja 
choro valdyba. Pirmininku iš
rinktas R. Paulionis, iždininke
— A. Genčiuvienė; seniūnais: 
sopranų — V. Siminkevičienė, 
altų — J. Gataveckaitė, tenorų
— * L. Valiukas, bosų — L. 
Monstvilas. Repeticijos vyksta 
Lietuvių Namuose 7.30 v. v.; 
pirmadieniais — vyrams, trečia
dieniais — moterims. Sveikina
me į “Varpo” eiles įsijungusius 
naujus choristus — ponią T. 
Kennedy ir P. Dunderą. Nuošir
di “Varpo” padėka mielam var- 
piečiui B. Urbeliui, kuris, maty
damas reikalą, savo iniciatyva 
surinko lėšų ir nupirko “Varpo” 
chorui pianiną. “Varpas” dėko
ja visiems, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie šio reikalo. Cho
ras yra užsiregistravęs dalyvau
ti IV dainų šventėje Čikagoj. Jis 
kviečia visus ne tik buvusius, 
bet ir naujus choristus jungtis į 
“Varpą” ir dalyvauti šioj didin
goj dainų šventėj. Po to — 
“Varpo” dvidešimtmetis.

Muz. A. Kučiūnas, kuris rūpi
nasi “Traviatos” operos pastaty
mu Čikagoje, lankėsi Toronte ir 
dalyvavo sol. G. Butkutės-Cap- 
kauskienės koncerte. Ta proga 
dirigentas tarėsi su soliste dėl 
Violetos vaidmens “Traviatoje”.

Jaunimo apysakos “Mieste ne
saugu” (D. Brazytės - Bindokie- 
nės) KLB švietimo komisijos pa
stangomis Kanadoje jau išpla
tinta daugia kaip 100 egz. Ta
čiau Toronte, kur lietuviai suda
ro Vis visos Kanados lietuvių ir 
yra didžiausia šeštadieninė mo
kykla, nupirkta tik 8 egz. — 
lygiai tiek pat, kiek mažytėj 
Rodney apylinkėj su maža mo
kyklėle. Tikimasi, kad torontie- 
čiai taip pat susidomės šiuo lei
diniu ir nupirks savo vaikams.

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

l I T A O" ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I H U MONTREAL 205, QUE, TEL. 766-5827

Kasos valandos: 1465 De Steve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12J0 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, iiskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 Iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birtelio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas________

DUODA PASKOLAS:

5.0% Asmenines________■.____ 8.75%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0% Nekils, turto___________ 8.75%
Term. ind. 1 metams_____ 7.0%
Term. ind. 2 metams__ 7.5% čekių kredito__________ 9.0%

Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,006 už taup. s-tos 
sumas.

Investadnes------- nuo 93 iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
nž paskolos sumą.

— Parapijos fondui $10 paaukojo
K. Rimkevičius.

— Trankėsi Motina Aloyza, N. P. 
Marijos seserų vadovė.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $202.71.

Kun. dr. F. Jucevičius, šv. 
Kazimiero par. klebonas, buvo 
pagerbtas sausio 30 <L 10 metų 
klebonavimo sukakties proga. 
Susirinkus svetainėje apie 400 
asmenų, atėjo sukaktuvininkas, 
lydimas AV par. klebono kun. L. 
Zarembos. Jam buvo sukeltos 
didelės ovacijos ir Įteikta svečių 
knyga. Pirmąją kalbą pasakė šio 
pobūvio rengėjas K. Ambrasas, 
primindamas, kad kun. dr. F. Ju
cevičius prieš 10 metų perėmė 
parapiją su $170.000 skola. Per 
tą laiką buvo išmokėta $114.500 
skolos ir didoka suma nuošim
čių. Esą sukaktuvininkas buvo 
kviestas profesoriauti universi
tete už 1(L^-12 tūkst. metinio at
lyginimo, bet ryžosi pasilikti Šv. 
Kazimiero parapijoj. Toliau su
kaktuvininką sveikino: KLB 
Montrealio apylinkės pirm. 
Pr. Rudinskas, šeštad. mokyklos 
vardu — P. Adamonis, Šv. Onos 
Dr.-jos pirm. M. šalčiūnienė, Šv. 
Elžbietos Dr-jos pirm. O. Krei- 
vienė, KLK Moterų Dr-jos — p. 
Kudžmienė ir O. čečkauskienė, 
buvusio ir dabartinio par. komi
teto pirmininkai, parapijos cho
ras ir kiti. Meninę programą at
liko stud. E. Petrauskaitė ir pa
rapijos moterų choras, vad. 
muz. A. Ambrozaičio, sol. G. 
Čapkauskienė, mišrus choras, 
taipgi diriguojamas A. Ambro
zaičio. Sukaktuvininkui susirin
kusių vardu įteikta dovana Tele- 
funkėn stereo “Hymnus 105”. 
Savo kalboje kun. dr. F. Jucevi
čius priminė, kad šv. Kazimiero 
parapiją sudaro: čiagimiai tau
tiečiai ir trys emigrantų bangos. 
Nežiūrint visų skirtumų, šian
dien parapija yra viena šeima. 
Tai esąs didysis nuopelnas. Kas 
parapijoj per tą dešimtmetį pa
daryta, yra visų bendrų pastan
gų vaisius. Susirinkusieji sugie
dojo sukaktuvininkui “Ilgiausių 
metų”. Po to maldą sukalbėjo 
kun. L. Zaremba. Vaišės truko 
iki 2 vai. ryto.

Dar pažymėtina, kad sukaktu
vininkui, be minėtos dovanos, 
viena šeima įteikė televizijos 
priimtuvą, p. Juškiai — paveiks
lą, šv. Onos Dr-ja, Šv. Elžbietos 
Dr-ja, par. choras, M. Arlauskai
tė, V. Kriščiūnas, M. Legarė ir 
kiti — pinigines dovanas. A.

Jono Kardelio, buvusio “NL” 
red., antrosios mirties metinės 
— vasario 10 d. Artimieji bičiu
liai prisiminė tą dieną velioni, 
palikusį gilius pėdsakus ne tik 
Montrealyje, bet ir Lietuvoje ir 
išeivijoje. Velionies palaikai yra 
Čikagoj tautinėse lietuvių kapi
nėse. Juos ten aplankė E. Kar
delienė, dalyvavusi Lietuvos 
operos 50 m. sukakties šventėje.

KLB krašto tarybos ir KLB 
Montrealio seimelio rinkimai 
įvyks balandžio 25 d. Sudaryta 
rinkimų komisija abiem rinki
mam: Bronius Staškevičius, Jo
nas Adomonis, Albertas Jonelis, 
Jonas šeidys, Jonas Dalmotas, 
Jurgis Blauzdžiūnas ir Kostas 
Mickus. Montrealio apylinkė į 
krašto tarybą rinks 10 atstovų. 
Kandidatais gali būti asmenys 
nejaunesni 18 m. amžiaus ir už
simokėję solidarumo įnašą. Kan
didatus reikia pasiūlyti rinkimų 
komisijai iki vasario 23 d. Į K*.
L. B. Montrealio seimelį renka
ma 15 atstovų. Rinkimų ir kan
didatų siūlymo sąlygos tos pa
čios, kaip ir į krašto tarybą. 
Kandidatams siūlyti formos gau
namos pas B. Staškevičių, 667 
Allard St., Verdun, tel. 769- 
1557, arba pas P. Rudinską tel. 
766-5827.
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