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Viltis nėra mitas
DR. JONAS ŽMUIDZINAS, 

Lietuvos generalinis konsulas
šįkart norėčiau paliesti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

galimybes, pasiremdamas tarptautine teise.
Nūdien tarptautinė teisė tebėra laužoma, tačiau būtų didelis 

nesusipratimas galvoti, jog jinai visai bejėgė, jog mum, paverg
tos tautos žmonėm, nėra ko iš jos laukti. Žvilgterkiip į ją iš arčiau.

Vienas iš labiausiai mus interesuojančių istorinių įvykių yra 
tas, kad dabartinės vyresniosios kartos akivaizdoje gyvenimas 
radikaliai pakeitė žmogaus teisių sampratą. Ypač tautų teisės į 
laisvę atžvilgiu įvyko epochinės reikšmės permainų: buvo pa
smerktas kolonializmas, į kurį taip dar neseniai, prieš keletą 
dešimtmečių, buvo žiūrima, kaip į neišvengiamą būtinybę.

Iš tikrųjų, kiekviena imperialistinė valstybė kolonializmą 
laikė natūraliu ir labai visiem pageidaujamu dalyku, ir turbūt net 
kolonializmą nešantys kaikur panašiai galvojo. Tokią galvoseną 
skiepijo ir politinių mokslų literatūra. Šios šakos mokslininkai 
per ištisą žmonijos istoriją dėstė, tvirtindami, jog tauta vien impe
rialistinės santvarkos pagalba valdydama kitas tautas galinti išlai
kyti didžiausią savo gyvastingumą ir savo nepalyginamą šaunumą.

Tik po II pasaulinio karo ši pažiūra taip kraštutiniškai pasi
keitė, kad net pirštu imta rodyti į kolonialistus. Be to, pasaulio 
platumas pasiekė ir dažni tautų protestai, griežtai smerkiantys 
imperializmą. Šit, pavyzdžiui, 1955-taisiais metais Bandungo kon
ferenciją Javoje nusprendė, kad “betkurios apraiškos kolonializ
mas yra tokia blogybė, kuri turi būti ko greičiausiai pašalinta.”

Penkeriem metam praėjus, prabilo ir Jungtinės Tautos, kurių 
visumos posėdis štai ką vienbalsiai deklaravo: “Tautų pajungimas 
svetimai priklausomybei, viešpatavimas, jų išnaudojimas paneigia 
pagrindines žmogaus teises, prieštarauja Jungtinių Tautų chartai 
ir sudaro kliūtis bendradarbiavimui ir taikai įgyvendinti pasau
lyje.”

Ką tai reiškia? Tai rodo, kad mes gyvenam visai naujos tei
sės erą. Kodėl naujos? Todėl, kad praeityje buvo smerkiami tik 
piktnaudžiavimai, atsiradę kolonializmo santvarkoje, o patsai kolo
nializmas kaip toks, kaip institucija, buvo ne tik toleruojamas, 
bet ir laikomas naudingu. Dabar gi į kolonializmą jau žiūrima kaip 
į didžiausią piktybę.

Negana to, ši revoliucinė antikolonializmo idėja yra didinga 
ne vien savo moraline savybe, bet ir savo praktiškąja jėga, kuri 
padėjo daugeliui nelaisvų tautų tapti nepriklausomomis valstybė
mis ir paveikė Jungtines Tautas išleisti gausius nuostatus, nu
kreiptus prieš imperializmą ir siekiančius galutinai užgniaužti šią 
tautom mirtį nešančią sistemą. Nors tie nuostatai neišvardina kam 
jie taikomi, tačiau kiekvienas lengvai supranta, kad jie pirmoj eilėj 
liečia didžiausiąją imperializmo pabaisą — Sovietų Sąjungą.

Išvadoj norėčiau priminti tai, kad nuo prezidento Wilsono 
dienų tebėra gyvas-Jungtinių Amerikos Valstybių didysis politinis 
idealas, skelbiąs visom tautom teisę į pilnutinę laisvę, ir kad to 
idealo įtakoje gimė, išaugo ir suklestėjo nūdien galingiausia pasau
lyje taiptautinė teisė, t. y. antikolonializmo teisė.

Aš tikiu, kad šita teisė, kuri kaip okeano banga ritasi per 
pasaulį, pasieks ir Sovietų Sąjungą bei nuplaus rusiškąjį imperia
lizmą. išlaisvindama ir mūsų šalį.

Ši viltis nėra mitas ar grynas mūsų norų kūrinys. Ne. Tai 
antikolonializmo pergalės atspindys, kuris, it Lietuvos laisvės spin
dulys, sušvinta mumyse šią lietuvių tautai taip brangią Vasario 16 
dieną.
| K4N4DOS /VYK/4/ Į

NAUJASIS PREMJERAS
Ontario progresyviųjų konser

vatorių partija savo naujuoju 
vadu ir Ontario premjeru išsi
rinko buvusį švietimo ministerį 
William Davis, tačiau nuo jo tik 
44 balsais paskutiniame balsavi
me atsiliko kasyklų ministeris 
Allan Lawrence. Visa partijos 
grietinėlė rėmė jokių ypatingų 
reformų nepažadėjusį W. Davisi 
o jaunesnio amžiaus konserva
toriai balsavo už dinamiškąjį A. 
Lawrence. W. Davis nuo pralai
mėjimo išgelbėjo trečiajame 
balsavime ir varžybų iškritęs mi
nisteris miestų savivaldybių rei
kalams Darcy McKeough, turė
jęs 350 balsų ir paskutiniu mo
mentu demonstratyviai pasisa
kęs už W. Davis. Nemaža dalis 
jo šalininkų tada atidavė savo 
balsus už D. McKeough perša
mą W. Davis. . Keturis kartus 
vykdytas balsavimas truko apie 
8 valandas, nes sugedo automa
tinės balsavimo mašinos. Viską 
teko atlikti senuoju lapeliu, ur- 
nu ir balsų skaičiuotojų būdu. 
Dėl to gerokai nutrupėjo bal
suotojų skaičius. Jeigu pirma
jame balsavime dalyvavo 1.657 
atstovai, tai ketvirtajame ju bu
vo jau tik 1.580. W. Davis iš
rinkimas naujuoju vadu ir 
premjeru nežada jokių esminių 
pasikeitimų Ontario provincijoj 
je, kuria konservatoriai iau val
do nuo 1943 m. Naujuosius par
lamento rinkimus W. Davis gal
būt skelbs ši rudenį, nors turi 
laiko dar daugiau kaip metus.

Kontraversinis sovietu poe
tas Andriejus Voznesenskis, ku
rio kelione i Kanadą Kremlius 
buvo atidėjęs net du kartus. at
vyko ir pradėjo skaityti savo 
poeziją Kanados universitetuo
se. Kadangi dėl politikos Mask
va 1967 m nutraukė jo viešna
gę JAV. ši kartą kanadiečiai 
žurnalistai vengia politinių te
mų. nenorėdami pakenkti sve
čiui. Otavoje A. Voznesenskis 
pasisakė už moterų laisve, ta
čiau pabrėžė, kad tariamos lais
vės saskaiton jos neturėtų išriža- 
dėti savo moteriškumo. Politi
kos vengiantiems koresponden

tams A. Voznesenskis šyptelėjo: 
“Paklauskite mane, kuris kraš
tas yra liberališkesnis — Kana
da ar Sovietų Sąjunga”. Kai jam 
buvo iškeltas šis klausimas, vod- 
ką mėgstantis poetas A. Vozne
senskis atsakė: “Sovietų Sąjun
ga, nes ten alkoholinių'gėrimų 
krautuvės atidaromos 10 v. ry- 
to, o pas jus — tik vidurdie
nį...”

Kanada ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują žvejybos sutartį 
Maskvoje įvykusiose derybose. 
Sutarties paragrafai liečia žve
jybą tik Britų Kolumbijos pa
krantėse ir Ramiajame vande
nyne, kur pernai buvo rimtų su
sidūrimų tarp sovietų ir kana
diečių žvejų. Dėl įvairių inci
dentų sovietų tiekimo laivams 
tada netgi buvo uždrausta nau
dotis Vankuverio ir Princo Ru- 
perto uostais. Naujoji sutartis 
atšaukia šį draudimą, leidžia so
vietams žvejoti prie Queen" 
Charlotte salos Kanados terito
riniuose vandenyse, kur ju lai
vai ras priedangą nuo vėjo ir 
bangų žuvies perkėlimo operaci
joms. Už šią paslaugą sovietai 
sutiko nežvejoti 400 kvadratinių 
mylių tarptautinių vandenų plo
te prie Vankuverio salos. Ši nuo
laida apsaugos kanadiečiu žvejų 
mažuosius laivus nuo galimu su
sidūrimų su didžiaisiais sovietų 
žvejybos laivais ir nadės atsta
tyti gerokai sumažėjusį silkių 
skaičių.

Pašto minsteris J. P. Cote pri
sipažino federaciniame parla
mente, kad jau vėl yra svarsto
mas pašto paslaugu pabrangi
nimas. 1968 m. buvo padidintas 
mokestis visų keturių klasių 
pašto siuntoms. Tada skaudžiau
siai buvo paliesti laikraščių ir 
žurnalu leidėjai. Padidintos paš
to išlaidos neviena mažesnį laik
raštį privertė užsidaryti. J. P. 
Cote prasitarė, kad ir ši karta 
greičiausiai bus pabrangintos vi
sos pašto paslaugos. Tokiu atve
ju tai būtu naujas smūgis laik
raščiams ir žurnalams. Snre”Gi
rnas bus nadarvtas sekančių 

(Nukelta i 8-tą psl.)

Šaunieji Lietuvos kariai, saugoję savo tėvynės nepriklausomybę. Dabar jų vietoje — pavergėjai ru
sai, pamynę Lietuvos neprikbausomybę,- kurią buVd^arahtavę sutartimis ~ .

Simas Kudirka gyvena Klaipėdoje
“TŽ” redakciją buvo pasieku

si žinutė iš Klaipėdos, kad S. 
Kudirka ir “Sovietskaja Litva” 
laivo viršininkai atgabenti Klai- 
pėdon povandeniniu laivu. Tada 
nebuvo, įmanoma patikrinti, 
kiek ta žinia tikra. Sklido įvai
rūs gandai. Vieni sakė, kad S. 
Kudirka nebegyvas, kiti — 
kad išvežtas Sibiran, treti — 
kad išgabentas Kryman ir t.t. š. 
m. vasario 11 d. Niujorko radi
jas ir JAV televizija paskelbė ži
nią iš Maskvos, esą S. Kudirka 
gyvas, laisvas, turi naują butą 
Klaipėdoje, o “Sovietskaja Lit
va” laivo kapitonas nubaustas ir 
išsiųstas į kone, stovyklą. Vasa
rio 12 d. platesnę informaciją 
paskelbė Toronto dienraščiai^ 
remdamiesi AP korespondento 
pranešimu iš Maskvos. Plačiau
siai rašė “The Globe and Mail”. 
Pasak jo, žinia buvusi gauta iš 
sovietinių šaltinių. Laivo kapi
tonas Vladimir Popov buvęs tei
siamas karinio teismo ir nubaus
tas darbo stovykla. Tokia žinia 
nustebinusi užsieniečius Mask
voje: “žinia apie Kudirkos būk
lę buvo staigmena daugumai va
kariečių Maskvoje. Jie manė, 
kad Rusijos valdžios įstaigos nu
baus bandžiusį pabėgti. Pagal 
pranešimą, jis gyvena Klaipė
doj, Lietuvos uoste. Jam esą ne
gresia teismas, nors manoma, 
kad tai laikinis dalykas — bū
siąs vėliau suimtas. Informaci
jos šaltinis negalėjo pasakyti, 
kuo buvo apkaltintas kot. Po
povas, bet manė, kad už nesu- 
kliudyma pabėgti.” Reiškia, iau 
ir užsieniečiai užuodė, kuo visa 
tai kvepia. Tai neabejotinai ap
dairi, gudri sovietų politika, sie
kianti S. Kudirkos atveji panau
doti savo propagandai. Jo nenu- 
baudimas padarė staigmena už
sieniui, parodė paisymą viešo
sios pasaulio opinijos, pade
monstravo humaniškumą, sie
kiantį atsverti sovietini barbariš
kumą amerikiečių “Vigilant” 
laive. Visa tai yra geroji atvejo 
nusė. Deia. komunistai nebūtu 
komunistais, jei neslypėtų klas
tingoji nnsė. Jau dabar numa
nu, kad S. Kudirka bus įkinky
tas sovietinėn n roo abandon 
nrieš JAV. o kai atliks šios rū
šies bausme, pagal sovietinius 
metodus, bus suimtas ir nubaus
tas gal dar žiauriau nei kanjfn. 
nas. Taigi, kol kas S. Kudirkos 
‘laisve” nėra ko džiaugtis.
POPIEŽIAUS ATSAKYMAS

Ryšium su Vyt. Simokaičin 
mirties bausme daug kas krei

pėsi į Paulių VI, kad panaudo
tų savo autoritetą Simokaičiams 
gelbėti. Vatikano" viešųjų reika
lų tarybos prefektas per apašta
liškąjį delegatą L. Raimondi 
pranešė vyskupui V. Brizgiui Či
kagoje, kad šv. Tėvas atkreipė 
dėmesį į gautas telegramas iš 
daugelio lietuvių. Net prieš tų 
telegramų gavimą Paulius VI 
svarstė užtarimo galimybes dėl

Lietuva - kiekviename lietuvyje
Nepriklausomybės ir laisvės viltis nemažėja ir sutemose
Vasario 14 d. žymi dalis išeivi

jos paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukaktį. 
Kita dalis ją minės vėliau, ši 
šventė sutraukė dideles minias 
tautiečių. Vienas didžiausių mi
nėjimų įvyko Toronte. Visose 
lietuvių šventovėse atlaikytos 
pamaldos, kuriose organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavomis. Jo
se buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams. Po 
pietų, 4 v., įvyko iškilminga aka
demija erdvioje Central Tech, 
mokyklos auditorijoj. Programa 
buvo pradėta labai punktualiai 
Kanados himnu ir apyl. pirm. V. 
Skrinsko atidaromąja kalba. In- 
vokaciją perskaitė kun. P. Ažu
balis. Iškilmės pranešėja R. Sa- 
kalaitė perskaitė VLIKo telegra
mą, kurioje sveikinami Kanados 
lietuviai, dėkojama už gausias 
aukas ir išreiškiama laisvės vil
tis Lietuvai. Gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas savo kalboje apžvel
gė tarptautinę būklę ir iškėlė 
tuos aspektus, kurie teikia vil
ties atgauti Lietuvos nepriklau
somybę.

Pagrindinis lietuviškosios pro
gramos dalies kalbėtojas rašyto
jas inž. V. Volertas pabrėžė lie
tuvių išeivijos svorį kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybe. Jo
sios reikšmė pasirodė ypač S. 
Kudirkos, Bražinskų, Simokai- 
čių atvejais, kai beveik visi iš
eiviai spontaniškai sujudo, vei
kė logiškai, veiksmingai ir gana 
sėkmingai. Lietuviu tautinė są
monė esanti pakankamai stipri 
tiek okuDuotoj Lietuvoj, tiek iš
eivijoj. Nelaimė esanti ta, kad 
esame nepakankamai gausūs. Su 
tokiais mažai skaitosi ne tik di
džiosios valstybės, bet ir Katali
kų Bendrija. Esą iki šiol lietu
viai neturi kardinolo; lietuvių 
kankiniu vardas nevalėte patek
ti į lietuviu koplyčia §v. Petro 
bazilikoje Romoje; lietuviai tu
ri daugybę asmenų, kentėjusiu 
ar mirusių už tikėjimą, bet vos 

humanitarinių ir krikščioniškos 
meilės motyvų, atsižvelgdamas į 
aplinkybių ribojamas galimybes 
ir siekdamas galimai didesnio 
efektingumo. Popiežius padaręs 
žygių, tikėdamasis, kad dėl hu
manitarinių motyvų bausmė bus 
pakeista. Vysk. V. Brizgys spe
cialiu laišku padėkojo popiežiui 
ir skatina kitus lietuvius tai pa
daryti.

vieną kanonizuotą šventąjį; Či
kagos lietuvių kapinėse naikina
mas lietuviškumas. Lietuvis esą 
visur turi būti atsparus bei rei
kalaujantis, pasitikintis savo jė
gomis. Perdidelis prisitaikymas 
nenaudingas lietuviškajam rei
kalui. V. Volertas ragino visus 
gyventi bendra tautine jungtimi, 
nes kiekviename lietuvyje, išti
kimame savajai tautai, yra gyva 
Lietuva.

Po 15 min. pertraukos angliš
kąją dalį pradėjo KLB pirm. dr. 
S. Čepas, mesdamas trumpą 
žvilgsnį į praeities Lietuvą ir 
primindamas dabartį. Pagrindi
nį šios dalies kalbėtoją B. J. 
Danson, Kanados min. pirminin
ko parlamentinį sekretorių, pri
statė adv. G. Ben. Kalbėtojas 
perdavė min. pirm. P. E. Tru
deau sveikinimą. Jame, be kit
ko. sakoma:

Paskutiniaisiais metais mūsų kraš
to gyventojų skaičių pagausino ir 
paįvairino naujieji ateiviai iš dauge
lio kraštų. Bendras mūsų tikslas yra 
visuomenė, kuri neprimeta vieno ku
rio gyvenimo būdo, bet kiekvieną 
grupę įjungia į kanadiečių bendruo
menę. Lietuvių kilmės kanadiečiams, 
kurie tiek daug prisideda prie Ka
nados gyvenimo praturtinimo ir įvai
rumo, siunčiu geriausius linkėjimus.

Pats B. J. Danson savo kal
boje iškėlė lietuvių įnašą Kana
dai, jų įsijungimą "f bendrą ka
nadiečių gyvenimą nepraran
dant savo tautinės kultūros. Po
litinės klausimo pusės jis nelie
tė. Ji buvo pabrėžta rezoliucijo
je. kuri pasiusta Kanados min. 
pirm. P. E. Trudeau ir JT gen. 
sekr. U Thant.

Sveikintojų tarpe buvo: min. 
J. Yaremko, JAV konsulato at
stovas R. E. Eveland, Toronto 
burmistras W. Dennison. Kiti 
svečiai buvo tik pristatyti susi
rinkusiems. Jų tarpe buvo: min. 
A. Grossman, parlamento atsto
vas dr. Haidasz, Toronto mies- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
DU NETIKĖTI ŽEMĖS DREBĖJIMAI SUKRĖTĖ PIETINĘ KALIFORNIJĄ 
ir centrinę Italiją. Apie 20.000 gyventojų turinčiame Italijos kal
nų Tuskanijos mieste žuvo tik 18 asmenų, sužeista apie 120, tačiau 
žemės drebėjimas didelių nuostolių padarė seniesiems pastatams 
ir meno kūriniams. Vyskupo L. Boccadoro teigimu, nukentėjo be
veik visos bažnyčios, jose sutelkti meno turtai. Kalifornijoje pa
grindiniu žemės drebėjimo centru buvo Los Angeles miestui pri
klausantis San Fernando slėnis, bet nemažų nuostolių padaryta ir 
senamiesčiui. Tenka stebėtis, kad žuvusių lig šiol rasta tik 53, o su
žeistų apie 1.000. Daugiausia aukų pareikalavo žemės drebėjimo
sugriauta karo veteranų ligoninė 
Fernando slėnio esančio Van 
Norman rezervuaro užtvanka, 
tačiau vanduo neprasiveržė į 
slėnį ir nenušlavė jo gyventojų. 
Prez. R. Niksonas nukentėjusias 
vietoves paskelbė visuotinės ne
laimės vieta, suteikdamas joms 
progą gauti specialias pašalpas 
iš centrinės vyriausybės iždo Va
šingtone. Kalifornija yra nuo
latiniame žemės drebėjimo pa
vojuje — po žemės pluta ten 
visą laiką Kunkuliuoja dujos, 
bet paskutinį kartą didesnio 
masto žemės drebėjimas buvo 
tik 1906 m. San Francisco mies
te, beveik visiškai sunaikinęs 
šią vietovę. Dėl šios priežasties 
San Francisco ir Los Angeles 
miestuose daug kas skeptiškai 
žiūrėdavo į daugiaaugščius pa
status, tačiau kaip tik šie pa
statai Los Angeles turėjo ma
žiausiai nuostolių. Atrodo, jų 
plieno griaučiai gali atlaikyti di
desnį sukrėtimą. Nemažų nuo
stolių žemės drebėjimas padarė 
Goldėn State ir San Diego greit
keliams, sugriaudamas pervažų 
tiltus,: sudraskydamas abiejų 
greitkelių dangą. Belieka džiaug
tis, kad žemės drebėjimas įvy- 
ankstyvą rytą, kai buvo tušti ke
liai, Los Angeles ir aplinkinių 
miestelių centrinės gatvės, pa
grindiniai komerciniai pastatai.

KARAS LAOSE
Pietinio Laoso teritorijoje da

bar jau yra apie 13.000 P. Viet
namo karių, kuriems pavyko už
imti komunistų Ho Chi Minh 
tiekimo kelio Šepone bazę 25 
mylių atstume nuo P. Vietnamo 
sienos. Neutraliosios Laoso da
lies premjeras princas S. Phou- 
ma pareikalavo, kad iš Laoso 
būtų atitraukta visa svetima ka
riuomenė. Laoso nepriklauso
mybę jau seniai yra pažeidęs š. 
Vietnamas. Ženevoje 1962 m. 
sudaryta tarptautinės priežiūros 
komisija, kuriai priklauso Indi
jos, Lenkijos ir Kanados atsto
vai, nieko negalėjo nuveikti dėl 
lenkų daromų trukdymų. Len
kija dėjo visas pastangas, kad 
nebūtų konstatuotas Š. Vietna
mo įvykdytas Laoso teritorijos 
pažeidimas. Dabargi Lenkija 
staiga pareikalavo atnaujinti mi
nėtosios komisijos veiklą, norė
dama pasmerkti P. Vietnamo 
pradėtą invaziją į Laosą. Pietų 
Vietnamo viceprėz. N. C. Ky 
pareiškė “The New York Ti
mes” korespondentui, kad jo ka
riuomenė atkirstą Ho Chi Minh 
tiekimo kelią žada laikyti iki 
tropinių liūčių periodo gegužės 
mėnesį, o sekančiais metais įsi
veržimas vėl bus pakartotas, 
jeigu komunistai neatsisakys 
tiekimo Ho Chi Minh keliu 
Laose. Taikai Indokinijoje grą
žinti JAV vyriausybė siūlo su
šaukti 1962 m. šį kraštą pa
dalinusią Ženevos konferenciją 
arba surengti naują konferen
ciją, kurioje dalyvautų Azijos 
kraštai su komunistine Kinija 
ir Sovietų Sąjunga, šį pasiūly
mą jau atmetė “naujų ženevų” 
nenorinti Maskva. Kambodijo
je širdies smūgis ir dalinis pa
ralyžius ištiko antikomunistinį 
premjerą L. Nol. Gydytojai jam 
patarė atsisakyti premjero par
eigų neribotam laikui.

NAUJAS PASIŪLYMAS
Jungtinių Tautu specialus at

stovas G. Jarring įteikė savo pa
ties paruoštą taikos plana Iz
raelio ir Egipto vyriausybėms. 
Tel Avivo laikraščio “Maariv” 
pranešimu, G. Jarringas siūlo 
Izraeliui pasitraukti iš Sinajaus 
pusiasalio ir Sharm el Sheikh 
tvirtovės Tirano sąsiauryje, bet 
pasilaikyti karo metu okupuotą 
Gazos sritį. Sharm el Sheikh 
tvirtovė, prieškariniais laikais 
blokavusi Izraelio laivu įplauki
mą į Akabos ilanka, būtu per
duota Jungtinių Tautų kariuo
menės kontrolei. Už šias nuolai
das Egiptas suteiktu Izraeliui 
pilną diplomatini pripažinimą. 
G. Jarringo pasiūlymas greičiau
siai bus atmestas, bet Izraelio 
premjerė G. Meir sutinka pra-

Gerokai pažeista buvo virš San 

dėti atskiras derybas su Egiptu 
dėl Suezo kanalo atidarymo, ku
rį buvo pasiūlęs Egipto prez. A. 
Sadat.

POSĖDŽIAI VARŠUVOJE
Varšuvoje dvi dienas posė

džiavo Lenkijos komunistų par
tijos centrinis komitetas. Nauja
sis kompartijos vadas E. Gierek 
kaltę dėl prieškalėdinių neramu
mų suvertė W. Gomūlkai. ne
sėkmingam bandymui maištau
jančius darbininkus nuraminti 
jėgos priemonėm. Pasak E. Gie- 
reko, kruvinų susikirtimų metu 
žuvo 45 lenkai, buvo sužeisti 564 
civiliai, 531 milicininkas ir 70 
karių. Posėdžių dalyviai suspen
davo dėl ligos negalėjusį daly
vauti W. Gomulką, iš centrinio 
komiteto pašalino ekonomijos 
specialistą B. Jazczuką ir ideolo
gą Z. Kliszko, o Szczecino anuo
metinis kompartijos vadas A. 
Walaszek pats įteikė atsistatydi
nimo raštą. W. Gomulka buvo 
tik suspenduotas, bet nepašalin
tas iš centrinio komiteto dėl jo 
ankstyvesnių nuopelnų, kuriuos 
posėdžiuose pabrėžė naujasis 
kompartijos vadas E. Gierek.

SUSIRŪPINIMAS BONNOJE
Sovietų Sąjungos ambasados 

Stockholme ir Vašingtone pra
dėjo skleisti gandus, kad Mask
vai jau visiškai nerūpi su V. Vo
kietijos kancleriu W. Brandtu 
pasirašytos sutartys bei jų rati
fikavimas, kad suartėjimo poli
tika jau yra nurašyta į nuosto
lius kaip nepavykęs bandymas. 
W. Brandtas savo poziciją ban
dė sutvirtinti sovietų ambasado
riui A. Carapkinui surengtam iš
leistuvėm, bet pastarasis tų gan
dų nepaneigė. W. Brandtūi pa
vyko gauti jo oficialų sutikimą 
paskelbti sovietų premjero A. 
Kosygino prieš N. Metus rašy
tą laišką, kuriame buvo kalba
ma apie didelę abiejų sutarčių 
naudą ne tik Sovietų Sąjungai, 
Lenkijai, V. Vokietijai, bet ir vi
sai Europai, šiuo laišku W. 
Brandtas tikėjosi nutildyti savo 
kritikus, tačiau jis padarė dide
lę politinę klaidą, nutylėdamas 
laiško gavimo datą. Šio seno laiš
ko panaudojimą ryšium su da
bartiniais gandais Vašingtone ir 
Stockholme opozicija laiko są
moninga W. Brandto politine 
apgaule, kuria jis bando mas
kuoti nepavykusį suartėjimą su 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitais. 
Ar tuose sovietų skleidžiamuo
se ganduose esama tiesos, sunku 
pasakyti. Galimas dalykas, nera
mumai Lenkijoje yra padarę ne
pageidaujamais V. Vokietijos ar
timesnius ryšius su Lenkija ir 
kitais Sovietų Sąjungos sateli
tais. i

BALSAVIMO TEISĖ
Referendumo keliu Šveicarija 

pirmą kartą suteikė moterims 
teisę dalyvauti parlamento rin
kimuose. Lig šiol balsuodavo tik 
vyrai. Už leidimą moterims da
lyvauti rinkimuose pasisakė 
621.403, prieš — 323.596. Pas
kutinį kartą toks referendumas 
buvo pravestas 1959 m. Tada 
du trečdaliai vyrų nesutiko 
duoti balsavimo teises moterim. 
Kadangi Šveicarijoje yra 1.918.- 
000 balsavimo teisę gavusių mo
terų ir tik 1.669.000 vyrų, jos 
gali turėti didelės įtakos sekan
čiuose parlamento rinkimuose šį 
rudenį.

PINIGŲ REFORMA
Po 150 metų trukusių dery

bų ir visokių komisijų studijų 
Britanija pagaliau įvedė dešim
tainę pinigų sistemą, palikdama 
tik svarą, kuris dabar turės 100 
nauju nensu. Anksčiau svaras 
buvo matuojamas 20 šilingų ar
ba 240 pensų. Tą pačią dieną pa
našiai savo pinigu reformai pa
sirinko ir Airijos respublika. Se
nieji pinigai iau išimti iš apy
vartos ir pakeisti naujaisiais. 
Tamprėjant ryšiams su Europa, 
teks pakeisti į dešimtainę ir da
bartinę svorio bei matavimo sis
temą.
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NAUJOSIOS VALSTYBĖS

NEPRIKLAUSOMYBĖ FIDŽI SALOMS!
Valstybių skaičius pasaulyje 

vis didėja ir didėja, nors naujo
sios yra vis mažesnės ir mažes
nės. 1970 m. spalio 10 d. nepri
klausomybę iš anglų gavo Fidži 
archipelagas, kurį sudaro maž
daug 250 salų su 7000 kvadrati
nių mylių plotu. Tik koks 100 
salų, esančių daugiau kaip 1000 
mylių į šiaurę nuo N. Zelandi
jos, yra apgyventos pusės mili
jono žmonių. Maždaug 200.000 
gyventojų yra indiečiai, trupu
tį’ mažiau melanidų kilmės fi- 
džiečių, kiti—kiniečiai, europie
čiai ir arabai. Melanidai yra vie
na pirmykščių juodųjų Indijos 
rasių, artima negrams.

Dvi didėlesnės salos yra Va- 
nua Levu ir Viti Levu. Pastaro
joje įsikūrusi ir sostinė bei di
džiausias uostamiestis Suva. 
Žmonės kalba įvairom tarmėm, 
kurios priklauso malajų-poli- 
neziečių kalbų grupei. Tik Mbau 
salos tarmė yra suprantama visų 
fidžiečių, nes Mbau gentys vy
ravo šiose salose šimtmečiais.

Mažai katalikų
Iš 200.000 krikščionių katali

kų tėra 30.000. Kiti krikščio
nys — metodistai. Indiečių kil
mės gyventojai beveik išimtinai 
yra hindu tikėjimo. Dar tik 
prieš 100 metų salos buvo žino
mos savo žmogėdromis, bet su 
krikščionybe kanibalizmas išny
ko.

Tarp kitų europiečiams sve-, 
timų papročių yra iškilmingas 
banginio ilties dovanojimas šei
mos švenčių progomis. Asmuo, 
gavęs tokią iltį, įsipareigoja iš
pildyti davėjui betkokį prašymą. 
Turi fidžiečiai ir savo degtinę, 
kurią daro iš vietinio pipiro šak
nų ir vadina kava.

Panašiai kaip Kipre
Gyventojus skiria vienus nuo 

kitų ne tik rasinė kilmė, kalba, 
religija, bet ir darbo pasidali
nimas. Seniesiems fidžiečiams 
dar kolonijinė valdžia buvo ga
rantavusi dirbamos žemės ne
liečiamumą, ir dabar 83% vi
sų plotų priklauso jiems. Tuo 
tarpu indiečių dauguma kont
roliuoja profesijas, prekybą ir 
pramonę, ypač cukraus gamybą, 
kuri sudaro pusę salų eksporto. 
Pramonės kapitalo 75% yra sve
timšalių, daugiausia britų, ran
kose. Dėl tokio rasinio pasiskirs
tymo ir svetimšalių įtakos kaikas 
Fidži salas vadina Ramiojo van
denyno Kipro sala. Pastarojo
je. kaip žinia, pešasi graikai su 
turkais.

Be cukrinių švendrių, salose 
dar auginami kokosiniai riešu
tai, bananai ir tropikinės daržo
vės maistui: šakniavaisiai taro, 
kasava ir saldžiosios bulvės. 
Indiečiai dar augina savo ma
žuose ir nuomotuose sklype
liuose ryžius ir įvairias žirnių at
mainas, kurias jie labai mėgsta. 
Nemaža gyventojų dalis gyvena 
iš žūklės. Randama šiek tiek 
aukso

Aptiko šias salas olandas A.

A t A 
Antanui Cesnavičiui

Sibire mirus, jo seserims I. KANDROTIENEI, A. 

ŠIUGŽDINIENEI bei jos vyrui PAULIUI reiškiame 

giliausių užuojautų ir kartu liūdime —

A. O. Urnavičiai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

Nemokamas j namus pristatymas.

KRAUTUVES:
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.

V. Zalatorius

Tasmanas 1643 m. Po ilgos vi
dinės nesantaikos vietiniai gen
čių vadai 1874 m. paprašė anglų 
globos, kurią šie mielai suteikė. 
Beveik 100 metų tai buvo žymi 
anglų kolonija. ’Būdamas prie 
pat 180-tojo meridiano, Fidži sa
lynas buvo vieta, kur pirmiau
sia patekėdavo saulė britų im
perijoje. Mat, vienoje šio meri
diano pusėje yra viena kalen
dorinė diena, kitoje — kita.

Nepriklausomybės dienos iš
kilmėse karalienei Elzbietai at
stovavo jos sūnus Princas Karo
lis, kuris prisiminė, kaip salos 
neteko nepriklausomybės “savo 
noru” karalienės Viktorijos lai
kais ir kaip ją dabar vėl atgavo. 
Fidži liko Britų Bendruomenėje 
nepriklausoma dominija, kaip ir 
Kanada. “Kas čia vyksta šian
dien, nė kiek nepakeis mūsų 
žmonių palankaus nusistatymo 
karalienei” — užtikrino ministe- 
ris pirųiininkas Kamisesa Marą 
princą Karolį.

Jungtinės Tautos per 24 vai. 
priėmė Fidži į savo tarpą 127- 
tuoju nariu.

Politinės partijos
Parlamente po vienodą vietų 

skaičių turi premjero Maros 
“Susivienijimo partija” ir indie
čių “Nacionalinė federacijos 
p a r t i j a”. Kelis kontroliuoja
mus balsus turi kitos tautinės 
mažumos. Ši rinkiminė formulė 
yra laikinis kompromisas. Po 
sekančių rinkimų š. m. lapkri
čio mėnesį vyriausybės komisi
ja išstudijuos šį klausimą ir pa
teiks rekomendacijos dėl atei
ties rinkimų formulės. Indie
čiai nori tiesioginių rinkimų, ku
riuos tikisi laimėti. Melanidai 
tuo tarpu dėl tos pat priežas
ties norėtų ir toliau dabarti
nės sistemos. Indiečių propor
cija bendrame gyventojų skai
čiuje visą laiką didėja nuo to 
laiko, kai anglai juos atgabeno 
dirbti cukraus plantacijose. Jie 
sudaro veržlesnį naujosios vals
tybės elementą, nors pagal tra
dicijas senieji gyventojai turi 
įvairių privilegijų.

Premjeras — krikščionis
Premjeras Mara, kilęs iš 

Mbau didikų šeimos, turi ne tik 
nepaprastą autoritetą savųjų 
tarpe, bet yra gerbiamas ir 'in
diečių. Jis studijavo Švč. Jėzaus 
širdies kolegijoje N. Zelandi
joje ir baigė mediciną kitame 
N. Zelandijos universitete. Vė
liau gavo ekonomikos magistro 
laipsnį Anglijos Oksfordo uni
versitete. Visdėlto nevienas ste
bėtojas mano, kad grįsti valsty
bės ateitį vieno žmogaus auto
ritetu yra rizikinga. Kai nese
niai indiečių parlamentarai pa
siūlė sušvelninti suvaržymus 
krašto ginklų prekyboje, pas
klido gandas, kad indiečiai ruo
šiasi pilietiniam karui

Virš šio malonaus atogrąžų 
krašto kybo ne tik klimatinių, 
bet ir politinių audrų pavojus.

Komunistinė Kinija akimis to
li žvelgia, bet rankomis netoli 
tepasiekia. Jos didžiausia silp
nybė — nuolatiniai trūkčioji
mai, nesugebėjimas atsiplėšti 
nuo praeities, ūkinis sustingi
mas ir neturėjimas priemonių 
įgyvendinti savo tikslams. Mao 
ir jo šalininkai pajėgė išlaikyti 
politinę pusiausvyrą, bet nesu
gebėjo įgyvendinti svajotų ir 
propagandos išgarsintų šuolių. 
“Kultūrinė revoliucija” pažeidė 
įprastinę ūkio raidą, pramonės 
stiprėjimą. Milžiniška kiniečių 
tauta iki šio meto nesugebėjo 
pasiekti Anglijos pramonės lyg
mens. Sparčiai auganti tauta pa
gamina maisto tik varganam iš
simaitinimui. Menkas ūkinis pa
jėgumas turi lemiančios įtakos į 
apsiginklavimą.

Kinija ne iš gero skelbia, 
kad jos ateities karas turi remtis 
ne gerai ginkluota kariuomene, 
bet organizuotu tautos pasiprie
šinimu įprastiniais ginklais. Pi
lietinis pasipriešinimas yra at
viras išpažinimas, kad Kinija ne
turi sąlygų apginkluoti kariuo
menės moderniais ginklais.

Kinija yra šuolių gainiojama. 
Pergyvenusi nesklandumus, ji 
padarė šuolį atominių ginklų, o 
pastaruoju metu — sprausminių 
karinių lėktuvų gamybom

Ko siekia Kinija?
Pirmutinis jos tikslas atomi

niais ginklais sukelti baimę Ki
nijos priešuose — sovietuose ir 
JAV, būti lygiateise pasitarimo 
šalimi, šis tikslas susietas su pa
vojumi — skatina priešus pra
dėti apsaugos karą, kuris sunai
kintų Kinijos atominius ginklus 
Sovietų Sąjungos pasienyje.

Nemažesnės reikšmės yra jos 
užmojis atominių ginklų grėsme 
siekti politinių ir ūkinių tikslų 
užsienyje. Sovietų vadovai 1970 
m. nekartą gyrėsi, kad apsigink
lavimas įgalino juos vyrauti 
tarptautinėje politikoje.

Kiniečių teigimas, kad atomi
niai ginklai skatina revoliucinį 
sąjūdį svetur, prašosi paaiškini
mo. Per pastaruosius šešerius 
metus (nuo pirmojo atominio 
bandymo 1964 m. spalio m.) iki 
šio meto nežinome atvejo, kad 
Kinijos atominiai ginklai būtų 
turėję įtakos į kitų tautų revo

| Nesurašyti susitarimai < Pr. N. SAVENAS \

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
dus Antazavėje buvo patikimų 
ryšiui žmonių. Kartu buvo gali
ma pranešti ir liūdnų žinių, pvz. 
apie Rokiškio žydų pradėtą nai
kinimą. Kažkas jau buvo ruošia
ma ir Zarasų aps., nors mūsų 
valsčiuje nebuvo nė vieno žydo' 
Gavome žinių, kad netoli Degu
čių iškasė rusų belaisviai dide
lius griovius. Iš Daugpilio Muiž- 
niekas pranešė, kad ir ten sunai
kintas būrys žydų. Jis aliarma
vo, kad Zarasų vietiniams ru
sams vokiečiai pradėjo pardavi
nėti šautuvus už aukso žiedus, 
kuriuos atvežęs nuo Imbrado 
sentikių popas. Atrodo, kad tai 
buvo Bikūnų žmogus, kuris vė
liau slėpdavo bolševikų partiza
nus ir desantininkus, todėl jo 
sodyba liko vėliau drauge su ki
tomis sudeginta (1943) vokiečių 
kariu.

Pirmieji ginklai
1941 m. rugsėjo mėn. pas 

alūkštėnus teko lankytis du-tris 
kartus. Per Karlį pavyko gauti 
iš vokiečių keliolika rusiškų šau
tuvų — pusiau automatinių, su 
keliolika tūkstančių šovinių.'Pir
kome už sviestą ir rūkytus laši
nius. Muižniekas parūpino 2 vo
kiškas mašinpistoles ir grana
tas. Bet vieno ir kito ryšys su vo
kiečių karininkais Daugpilyje 
vis tebebuvo atsitiktinis, o jau
nesniam vokiečių karininkui ten 
ilgai būti netekdavo. Prie augš- 
tesniųjų vokiečių karininkų 
jiems nesisekdavo prieiti, nes 
abu tebebuvo jauni. Reikalai at
rodė pagerės, kai ten atsidūrė 
vienas repatriantas kapitonas. 
Deja, ir tas iš transporto buvo 
išsiųstas tardyti belaisvių.

Latvijoje giminės reikalus 
pavyko aptvarkyti. Tiek Birutės, 
tiek Mirgos ūkiams nuvežėme 
lietuvius vyresnio amžiaus vy
rus, kurie padėjo sutvarkyti sė
jos reikalus ir naliko žiemai, o 
jos galėjo išvažiuoti studijuoti. 
Išvažiavo tęsti studijų ir Irma su 
Žentą, palikusi kažkokį giminai
tį tvarkyti ūki.

Suskilęs aktyvistų frontas
Spalio mėnesio gale išvažia

vau į Vilnių, nes reikia tęsti 
mokslą, o ūkyje iš manęs menka 
nauda: dar neišmokau nė dalgės 
gerai išsipustyti. Siūlė eiti į pra
džios mokyklą, nes truko moky
tojų. o kaime, likusių neišvežtu 
giminių dėka, bado nebūsią. Aš 
nusprendžiau baigti studijas, 

to pasiųsti, nors vėliau tai buvo 
daug sunkiau padaryti kaip tikė
tasi.

_. _ _ _ . Vokiečiu uždarytas, bet jau
Kaunui, nes per Apvaizdos atlai- suskilęs Lietuvių Aktyvistų

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Giminių likimas
Po savaitės vėl išsiruošėme 

lankyti šiaurinės Alūkštos da
lies, kad pasiektume vėl savo gi
mines, apie kuriuos mažai tegir- 
dėjome. Aš sužinojau, kad dėdės 
su mažaisiais išvežti, bet Birutė 
išlikusi Rygoje, ją dar karo die
nomis matė kažkas iš studentų. 
Bet koks likimas Kęstučio, Al
girdo ir Vytenio su Dangira, nie
kas negalėjo pasakyti. Pagaliau 
jau parūpo ir Irma su broliu Ja
niu, kuris turėjo vesti Birutę. 
Rūpėjo per Irmą susisiekti su 
jos pusbroliu Karliu, karininku. 
O mano kelionės draugas Jonas 
irgi turėjo giminių, apie kuriuos 
visai nieko beveik metai nebe
girdėjo: jie buvo taip pat stam
besni ūkininkai. Taip pro Ažu- 
salę, Kalniškes, Derbeliškį, 
Bebrenę nusikasėm į Alūkštą ir 
Padauguvius. Susiradome Ir
mą su sužeista Žentą. Jos tė
vai išvežti su jaunesniuoju bro
liu ir 80 m. senute.

Partizanai
Brolis Janis su Kęstučiu bu

vo pabėgę ir laikėsi jau nuo 
gegužės pradžios už Dauguvos 
— Liksnos miškų apylinkėse 
arčiau Aušgalenių ir Oglinin- 
kų, kartais prie Kalupės. Su 
kitais latgaliečiais Janis ir Kęs
tutis užpuolė bolševikus ties 
Kalpų karčiama. Bolševikai 
juos kelis sugavo, ištraukė lie
žuvius, išgręžė akis ir lavonus 
sumetė į Liksną prie dvaro. 
Algirdas dingo kalėjime, o Vy
tenis su Dangira buvo suimti 
karo metu Rygoje ir dingo. 
Birutės teko laukti 2—3 die
nas, kol sugrįžo iš Rygos. Irma 
nusivežė mus pas savo karo 
dienomis sužeistą pusbrolį ka
rininką (vyr. leitenantą), kuris 
kovėsi prie Dauguvos su liku
siais miškuose komunistais ir 
buvo sužeistas į koją. Jis bol
ševikų metais jau nuo Velykų 
slapstėsi Latgaloje pas kato- 
lius. Jo kitas giminaitis kari
ninkas, kuris nebuvo atleistas 
iš kariuomenės ir paliktas kor- 
pe, dingo. Su Karliu daug kur 
sutarėme. Jis papasakojo, kad 
Daugpilyje esą galima iš vo
kiečių pirkti ir ginklų, ypač 
šaudmenų. Apie tokį reikalą 
mes jau ne kartą buvome šne
kėję Antazavėje ir Kaune. z— —5-----  , ------v”
Karlis buvo nauja ir gana tik- 3,es_ giminės judėjoiš^ūkiųimais- 
ra viltis. ** " ’ ’

Žydų naikinimas
Sugrįžęs tuojau pranešiau

liucinį sąjūdį. Matyt, šio tikslo 
įgyvendinimas atidėtas ateičiai.

Minėti tikslai yra savaime nu
manomi. Pats svarbiausias betgi 
jų tikslas yra ne politinė, ūkinė 
ar revoliucinė veržia, bet krašto 
gynimas nuo priešo.

Gamybos pradžia
KLR jau 1950 m. ėmė rūpin

tis atominiais tyrimais. Sovietai 
talkino tyrimų organizavime, ta
čiau nesileido į šnektas apie ato
minių ginklų gamybą. Kiniečiai 
prašė’ atsiųsti pavyzdinį atomo 
sprogmenį ir suteikti duomenis 
jam pagaminti. Sovietai jų pra
šymo nepatenkino — 1959 m. jų 
atominės srities žinovai išvyko 
iš Kinijos.

Kiniečių mokslininkams, pa
ruoštiems JAV, Europoje ir iš 
dalies Sov: Sąjungoj, atiteko 
sunki našta atlikti tyrimus, sta
tyti reaktorius, gaminti raketas 
ir statyti jų iššovimo pabūklus.

JAV krašto apsaugos sekreto
riaus Melvin Lairdo žiniomis, 
atominių ginklų gamyba Kinijo
je pradėta 1963 m. Pirmasis 
bandymas, padarytas 1964 m. 
spalio mėn., tebuvo 20 kilotonų 
pajėgumo, o 1970 m. spalio 
mėn. siekė 3 megetonus. 1970 
m. balandžio mėn. buvo iššautas 
pirmasis satelitas aplink žemę. 
Šis uždavinys buvo numatytas 
įvykdyti 1966 m.

JAV krašto apsaugos departa
mentas 1967 m. skelbė, kad Ki
nija jau gamina vidutinio nuoto
lio raketas. Jų gamyba buvo pa
vėlinta. Tas pats gali atsitikti ir 
su tolimųjų distancijų raketo
mis. kurios turėsiančios būti pa
gamintos 1975 m.

Kinijos atominių ginklų ga
mybos ir net jų bandymų vieto
vės įrengtos netoli Sovietų Są
jungos sienos. Anksčiau, kūri
mosi pradžioje, kai sovietai bu
vo draugiški Kinijos kaimynai, 
tai nekėlė jokio rūpesčio. Per 
pastarąjį dešimtmetį atominės 
energijos reaktoriai buvo pastū-. 
mėti i pietus ir pajūrį.

Atominė grėsmė
Kinijos atominių ginklų ga

myba kelia susirūpinimą ne tik 
sovietams, bet ir JAV. šiuo me
tu kiniečiai nesileidžia i kalbas 
apie atominių ginklų apriboji

mą. Spėliojimas apie atominių 
ginklų panaudojimą yra bergž
džias, nes nėra duomenų spren
dimui daryti.

Kinijos apsiginklavimo nė iš 
tolo negalima lyginti su Sovietų 
Sąjungos, nes pastarosios apsi
ginklavimas šiuo metu prilygsta 
JAV karinei pajėgai. Nėra abe
jonės, kad sovietai šiame tarps
nyje gali paklupdyti Kiniją, ta
čiau negali užkariauti ir pri
versti paklusti Maskvai.

1969-70 m. Kinija pergyveno 
ramaus tarpsnio pradžią. Per 21 
metus padėjo naujus, nors ir ne
tvirtus, santvarkos pamatus. 
Krašte yra prieštaravimų, bet 
Kinija vargu darys nuolaidų, 
siekdama savo tikslų. Tam ji ga
li panaudoti visas ' priemones, 
neišskiriant nė atominių ginklų. 
Čia glūdi pati didžiausia ateities 
mįslė.

Praeitis atsiliepia
Ir praeities įvykiai prašosi pa

ryškinimo. Kinija lengvu mostu 
įsijungė į Korėjos karą 1951 m., 
bet kruvinas kovas ištvermingai 
tęsė iki 1953 m. taikos derybų, 
kuriose dideliu užsispyrimu vil
kino susitarimą. Tokia pat dery
bų vilkinimo taktika naudojasi 
Šiaurės Vietnamas Paryžiuje.

1962 m. Kinija įsivėlė į karą 
prieš Indiją, neva dėl sienų iš
lyginimo. Tai buvo pats neatsa- 
kingiausias Kinijos žygis, kurio 
metu nieko nelaimėjo.

1969 m. kovo mėn. Kinijos vy
riausybė sugebėjo įkaitinti pilie
čių nuotaikas ir grasinti karu so
vietams. Kariuomenė buvo per
tvarkyta ir sutelkta šiaurinėje 
valstybės dalyje, bet karas ne
pradėtas. Kodėl?

Kinija tebėra persilpna ir ne
pasiruošusi karui prieš sovieti
nį kaimyną.

Sovietai gerai žinojo turį ka
rinę persvarą, tačiau matė, kad 
karas su kiniečiais, net visas 
priemones panaudojus Kinijai 
sužlugdyti, gali ilgai užsitęsti ir 
juos pačius nusilpninti. Atrodo, 
sovietai nuogąstavo ne karo ei
gos, bet karčiųjų vaisių karui 
pasibaigus — pilietinio karo pa
vojaus.

Nervų bandymas praslinko. 
Sovietai stengėsi pradėti dery
bas ir stiprinti įtaką Europoje.

F

A t A MYKOLUI MATUSAIČIUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai dėkojame klebo
nui kun. Placidui Bariui, OFM, už palydėjimą į amžino 
poilsio vietą, kunigams už atlaikymą šv. Mišių ir klebonui 

>, kun. P. Ažubaliui už atsisveikinimo žodį.

Taip pat nuoširdi padėka giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir visiems už taip gausų lankymą laidotuvių na
muose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, 
palydėjusiem į kapines, pareiškusiem užuojautas žodžiu 
bei raštu mūsų liūdesio valandoje. Taipgi esame dėkingi 
J. R. Simanavičiui už pranešimą per radiją.

Nuliūdę: žmona Emilija 

duktė Adelė su šeima 

sūnus Stasys su šeima

1971 m. sausio 21 d. mirė
A f A KAROLIS ZADLAUSKAS,

gimęs 1909 m. gruodžio 21 d. Felinkos km., Žemaitkie
mio valse., Ukmergės apskr. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais mokėsi ir tarnavo finansų ministerijos žinyboje. 
Buvo nevedęs. Kanadoje išgyveno 22 metus; paskutiniuo
sius 10 metų — Hamiltone. Palaidotas 1971 m. sausio 
25 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Port Credit, Ont. Lietu
voje liko šešios seserys. Kanadoje artimų giminių neturėjo.

A. a. K. Zadlauskas buvo malonaus ir taikaus būdo žmo
gus, domėjosi lietuviška spauda, sielojosi pavergtos Lietu
vos reikalais ir savo testamente paskyrė tūkstantį dolerių 
Kanados Lietuvių Fondui.

Mes, a. a. K. Zadlausko testamento vykdytojai, nuošir
džiai dėkojame visiems, kurie aplankė velionį laidotuvių 
koplyčioje ir gausiai dalyvavo laidotuvėse. Nuoširdžiai dė
kojame Didžiai Gerbiamajam prelatui dr. J. Tadarauskui, 
kuris atlaikė gedulingas pamaldas už velionį ir palydėjo 
jį į amžiną poilsio vietą. Nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siems, kurie užprašė šv. Mišias ir atsiuntė velioniui 
pagerbti gėlių. Ypač dėkojame velionies draugui B. Dū
dai ir kitiems jo draugams, kurie rūpinosi ir padėjo tvar
kyti laidotuvių reikalus.

A. a. Karolio Zadlausko testamento vykdytojai

Mylimam Tėveliui 
• I

Čikagoje mirus, sūnui H. LAPUI ir šeimai gilig

užuojautų reiškia —

A. ir A. Ketvirčiai O. ir M. Yčai

R. ir I. Paškauskai

Frontas persitvarkė į Lietuvių 
Frontą. Vilniuje buvo nemažai 
mano draugų aspirantų, kurie 
dabar studijavo. Vieni priklausė 
Lietuvių Frontui, kiti — Lietu
vos Laisvės Kovotojams, dar va
sarą atskilusiems nuo LAF. Tu
rėjau pažįstamų, kurie jungėsi ir 
prie nacionalistų, nors tokie ir 
nebuvo, bet glaudėsi prie majo
ro Stasio Puodžiaus, kurį vėliau 
(1943. III) vokiečių gestapas su
ėmė, išsiuntė į St'utthofą, kur 
nukankino ir sudegino 1943 m. 
pavasarį.

Reikia ryšininkų
Zarasų aps. prieš sukilimą vei

kė Laisves kovotojai, todėl ir da
bar su šio krašto vyrais Vilniaus 
laisvės kovotojai turėjo ryšių. 
Lietuvių Frontui irgi rūpėjo tu
rėti savų žmonių Zarasų aps., 
nes jų manymu, šis pakraštys le
miamuoju momentu, t. y. nusil
pus vokiečių ir bolševikų armi
joms, bus labai svarbus, čia esą 
reikės turėti gerai paruoštų ir 
ginkluotų vyrų būrius, kad ne
pasikartotų 1919 m. klaidos. 
Jaunieji karininkai, priklausą 
LF, Breslaujos, Švenčionių, Za
rasų apskritims pokalbiuose sky
rė tikrai daug reikšmės ir tai su 
pagrindu. Antra, buvo svarsto
ma ir šiek tiek toliau gauti že
mių į rytus, priklausančių dabar 
Gudijos komisarijatui. Todėl 
reikėjo surasti ten žmonių, kurie 
nuteiktų vietos gyventojus LF 
politine linkme ir būtų patikimi 
slapti kariai. Deja, šiame svar
biame kampe Lietuvių Frontui 
labiausiai trūko žmonių: net Za
rasų apskrityje turėjo vos 6. ku
rių slapyvardes žinojo iš LAF 
dienų. Be to, nebuvo tikra, ar jie 
šiandien nėra jau Laisvės kovo
tojų tinkle. Nemažiau rūpėjo LF 
šis kampas ir kitu atžvilgiu: 
Daugpilyje jau kartais buvo ga
lima pirkti ginklu: dar lengviau 
buvo galima įsigvti rusiškų gink
lų Rezeknėjė. Didžiausia prob
lema buvo — kaip juos pervežti 
iki Daugpilio ir per Dauguva. 
Todėl zarasiškių vyrų reikėjo ir 
ginklų siuntoms tvarkyti, nes ne 
turi juos gauti ir skirstyti visai 
Lietuvai. Pasaliau, jei pavyks 
atvežti ginklu iš mūsų bataliįonų 
rytuose, tai Zarasai, Švenčionys 
bus tokių siuntų pagrindinės 
vietos. Panašiai buvo svarstomi 
tie reikalai ir Kaune.

(Bus daugiau)

Brangiam Tėveliui
mirus, inž. H. LAPĄ ir visų šeimų nuoširdžiai 

užjaučia —
H. - V. Ūsas ir 
sesuo Aldona

J. A. K a žiliai J. R. Rimai

Mylimam Tėvui
staiga mirus, HARIUI LAPUI ir jo šeimai reiškiame ' 

nuoširdžių užuojautų —

Aldonai Švedaitei 
mirus Lietuvoje, brolį BRONIŲ ŠVEDĄ su šeima 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame — 

Ona Leskauskienė 
Ona Svarinskienė ir šeima 
Irena ir Juozas Morkūnai 
Tėv. Augustinas Simanavičius 

Rūta ir Algis Simanavičiai 
Marta ir Vladas Simanavičiai 
Valentina ir Jonas R. Simanavičiai

A t A
V a 11 e r i u i Gutauskui 

mirus, žmonai CECILIJAI, dukrai MARYTEI, sū
nums — PRANUKUI, JONUKUI ir OMERUI su 
šeima giliausių užuojautų reiškia —

J. J. Vitkunai S. A. Podsadecki
Danutė Baltrytė

A t A
Mylimai MAMYTEI mirus, dukterį p. BROGIENĘ, 

jos vyrų bei visų šeimų nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —
Bertram Dr. Dundas, Ont. K- Šlekaičiai

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TEVISKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 

- NUMERIU NEMOKAMAI

A + A 
Veronikai Baltrušaitienei

mirus Lietuvoje, jos sūnus — dr. VYTAUTĄ ir 
dr. JONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

E. K. Galiauskai
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ATEINA JAUNOJI KARTA
mai kurstantiems lietuviškumo 

į savose šeimose, vargo mo
tose, organizacijose ir kultū

ros baruose. Padėka taip pat 
skelbiantiems pasauliui Lietuvos 
nedalią ir savo aukomis remian- 
tiems Lietuvos laisvinimo pa
stangas. Gili pagarba ir mūsų 
pasitikėjimas broliams ir se
sėms pavergtoje tėvynėje bei to
limoje tremtyje.

Pastarieji įvykiai, o ypač tra
giškas Simo Kudirkos suolis į 
laisvę, iškėlė Lietuvos klausimą 
viso pasaulio viešumai ir kartu 
mus įpareigojo savo darbais ir 
aukomis užtikrinti, kad ji nebū
tų vėl užmiršta. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas de
rins visas mūsų pastangas ir 
darys visa, kad Lietuvos laisvės 
klausimas būtų gyvas visur, o 
ypač ten, kur bus svarstomi Eu
ropos likiminiai reikalai.

Lietuviai! Minint šiemet Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį, visų mūsų, nežiū
rint kur begyventume, įkvepian
čiu ir dėl Lietuvos gyventi pa
skatinančiu šūkiu tebūnie mūsų 
brolių įprasminta gili mintis, 
kad už laisvę verta mirti.

Tegu meilė Lietuvos dega mū
sų, širdyse!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Lietuviai, 
Nepriklausomybės paskelbi- ugpi 

mo sukaktį šiemet minėsime su-

vienas po kito sekę, lygiai kaip 
anksčiau kiti pavykę lietuvių 
bandymai išsiveržti iš sovietinio 
tautų kalėjimo, įrodė mums ir 
pasauliui, kad Lietuva, nežiūrint 
priespaudos, tebėra gyva, o lie
tuviams laisvė yra brangesnė už 
visa kita.

Jų žygiai ir aukos sukrėtė pa
saulio sąžinę ir paskatino viešai 
prabilti, kad jau laikas sovieti
nei imperijai atverti savo sienas 
laisvam judėjimui. Mes tvirtai 
tikime, kad visų sovietu paverg
tų tautų sustiprėjęs veržimasis į 
laisvę ir pasaulio viešosios opi
nijos spaudimas pagreitins ko
munistinės imperijos žlugimą ir 
priartins Lietuvai laisvės dienas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas turi malonią pa
reigą pareikšti, kad pastarųjų 
įvykių paveikti visi laisvojo pa
saulio lietuviai, o ypatingai jau
nimas, savo greita, išradinga ir 
darnia akcija bei gausiomis au
komis įrodė, kad Lietuva tebėra 
mumyse gyva ir kad į jos laisvi
nimo darbą ateina jaunoji kar
ta. Mūsų nuoširdi padėka ir pa
garba Jums visiems! Ta proga 
dėkojame ir visiems nepailsta-

— pirmininkas, Stasys Dzikas, 
Nuotr. V. Maželio

Dabartinė VLIKo valdyba. Iš kairės: Romas Kezys, dr. Bronius Nemickas, Pranas Vainauskas (tary
bos pirmininkas), dr. Jonas Puzinas, dr. Juozas Kęstutis Valiūnas 
Jurgis Valaitis ir Juozas Audėnas

Mykolas Krupavičius

J. MATULIONIS

tyt, yra pasiryžęs laikytis ligi 
galo. Jis jaučia kietą žemę po 
kojomis ir norėtų savo mieląją 
vieną kartą suvaryti į ožio ragą.

— Klausyk ir nepurkštauk. 
Pirmiausia, duoti yra daug sma
giau, negu gauti. Džiaukis, kad 
gali duoti. Ką Sibire žmogus ga
li kitam duoti? Skaitei Rūkienės 
knygą? Atsimeni jos ašaras, var
gą, skurdą, koki teko jai išgyven
ti? Žmogus maitinasi tik sušalu
sia bulve. Ir dar tos negauna. O 
tu? Ir tas negerai, ir tas neska
nu, ir tas perriebu, ir galų gale 
žmogus nežinai ką valgyti. O vi
sa tas iš gero gyvenimo. Ir ko 
dar Tau reikia? Pragyvenimui 
viso uždarbio neišleidi. Kas sa
vaitė bėgi i banką. Ir vis juodai 
dienai. O tų juodų dienų Lietu
voje ir tremtyje tiek ir tiek. Mes 
esame laimingi, kad pakliuvom 
i tokį kraštą, kaip Kanada. Tai
gi, reikia suprasti ir nors mažą 
dalį skirti Lietuvos reikalams. 
Jei mes neduosime, tai kas gi 
duos? Matai žmonės, kaip Simas 
Kudirka, kaip Vytautas Simo- 
kaitis, norėtų ištrūkti iš Lietu
vos. Rizikuoja gyvybe. O mes? 
Taigi neniurnėk ir duok.

— Tai ką ir vėl duok? — niur
na ponia Jienė.

— O kam čia reikia duoti da
bar?—klausia vyras.—Jis dėl tų 
davimų perdaug ir nesijaudina.

— Tai ir laikraščių neskaitai?
— užsipuolė žmona savo vyrą. 
Nugi ir dabar jau prašo Tautos 
Fondas. Pernai daviau ir šiemet 
vėl jau primena. Ir ne tik prime
na — nueisi į minėjimą, tai ir 
išlups.

— Klausyk, moteriške. Tu 
gauni kas savaitė, o <įuodi vieną 
kartą į metus. Tai ko dabar tu 
zirzi? — lėtai dėsto vyras savo 
žmonai, kuri davimui nėra jau 
tokia greita.

— Tai neduodi visiem ki
tiem? O kur visos kitos organiza
cijos ir komitetai? Nėra savai
tės, kad kam nors nereikėtų 
duoti. Jau vien bažnyčiai kiek 
reikia duoti! Ir dar vokelius iš
galvojo. Mat, kad nepabėgtum— 
negi duosi kelis centus? Duodi 
kaip žmogus. Ir visiem kitiem,
— nenusileidžia žmona.

Bet ir vyras, nors lėtas, bet, 
matyt, tokios kalbos ir jam yra 
nusibodusios, šį kartą jis, ma-

KANADOS LIETUVIAI IR BALFas
/ pateiktus klausimus atsako BALFo reikalų vedėjas 

kun. Pr. Geisčiūnas
— Kaikurie, apsilankę Lietu

voj, teigia, kad gyvenimas ten 
yra padaręs didelę pažangą, eko
nominė būklė tiek pagerėjusi, 
kad šalpa esanti nereikalinga.

— Panašius teigimus sklei
džia ir sovietinė “Tiesa”. O vi
si žinome, kiek tiesos yra toje 
“Tiesoje”. Palyginus ten gauna
mus atlyginimus su maisto kai
nomis, matyti, kad visą uždarbį 
reikia išleisti vien prasimaitini
mui. Nieko nelieka kitiem reika
lam. O kaip su senesniais žmo
nėmis, kurie gauna 10 ar 12 rub
lių pensijos į mėnesį? Kaip su 
tais, kurie prarado sveikatą ver
gų stovyklose? Jei laisvojo pa
saulio lietuviai jiems nepadės, 
kas jiems bepagelbės? Tam ir 
yra Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas — BALFas.

— BALFas bandė įtraukti 
Kanados lietuvius į jungtinį šal
pos darbą. Ar pavyko? Kokie šio 
bandymo rezultatai?

— Kanadoje yra keletas lie
tuvių, kurie kas metai stambes
nėmis sumomis remia BALFo 
darbą. Tačiau bandymas įtrauk
ti daugumą Kanados lietuvių į

jungtini šalpos darbą nepavyko. 
Rezultatai yra neigiami. Kana
dos lietuviai kažkodėl nenorėjo 
prisidėti prie jungtinio šalpos 
darbo. Nežinau, ar jie tik su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviais nenorėjo kartu dirbti 
ir planuoja steigti savo BALFą, 
ar jiems iš viso nelabai rūpi pa
vergtų lietuvių šalpa. (Kanados 
Lietuvių Bendruomenė turi sa
vo šalpos fondą ir kitas labdaros 
organizacijas. Red.)

— Ar tai reiškia, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių lietu
viai ir toliau per BALFą bandys 
vieni nešti šalpos naštą?

— Taip ir ne. Paskutiniame 
BALFo seime ir po to sekusiuo
se centro valdybos posėdžiuose 
šiuo klausimu buvo padaryti to
kie sprendimai. BALFas steng
sis ir toliau, kiek lėšos leis, pa
tenkinti šalpos prašymus gauna
mus per JAV lietuvius. Iš Kana
dos gaunami prašymai BALFo 
nebus svarstomi, o persiunčia
mi Kanados Lietuvių Bendruo
menės Šalpos Fondo vadovybei, 
kad iš ten būtų pasirūpinta jų 
patenkinimu.

(tęsinys iš praėjusio n-rio)
Po keleto dienų — 1959. III. 

23 Prelatas vėl rašė:
Mielas Brolau,
Smunkam visais frontais. Nutauti

ntas visu savo baisumu stoja mums 
prieš akis. Savos spaudos ir knygos 
nepalaikymas — ryškiausias ir iš
kalbingiausias tautinio smukimo įro
dymas. Savo “L. Išeivijoje” spaus
dintam žodžiui paskyriau nemaža vie
tos. Nėra skaitytojų, nėra ir leidėjų. 
Tokių mecenatų, kurie knygai išleis
ti mestų tūkstančius, neturime. Kiek
vienas leidėjas nori kiek uždirbti. O 
tokios vilties beveik nėra. Tad, ma
nau, labai daug gerų paruoštų raši
nių guli stalčiuose ir vargiai kada 
jie dienos šviesą išvys, nes reikalai 
eis ne geryn, bet blogyn. Ta trage
dija palietė daugeli paruoštų gerų 
knygų, jų tarpe — ir Jūsiškę. Kun. 
Petraičio ir aš nepažįstų. Mano “Iš
eivija” buvo sutarta dar su kun. Ze- 
liausku. Italijos saleziečiai biedni. 
Jie tyko kiek iš knygos uždirbti, dėl 
to sunkiai rizikuoja. Aš juos gerai 
suprantu, šiandien parašiau laišką 
kun. Petraičiui. Tarp kitų reikalų 
užsiminiau ir apie Jūsų knygą. Ne
turiu vilties, kad tai nulemtų Jūsų 
knygos likimą. Konstatuodamas tas 
mūsų gyvenimo tamsybes, nenoriu 
numušti Jūsų entuziazmą ir pasiau
kojimą. Juo blogiau, juo daugiau tu
rime aukotis ir dirbti. Didžiuosius 
darbus dažniau padaro ne minios, 
bet pavieniai žmonės. Aš tikiu, kad 
Tamsta tų pavieniųjų eilėse ištesėsi 
ir nepailsi.., Apie mano planus pra
šau niekur nerašyti. Nemėgstu ku
dakini kiaušinio nepadėjęs. Kai jis 
padėtas, tegu kiti kudakina, pešio
ja... “L. Išeivijoje” apleistas tarp 
127 ir 128 psl. visas teksto lapas. 
Dabar gavau tuos papildymus ir kar
tu siunčiu. Siunčiu 2 egz. Vieną prie 
progos prašau perduoti dr. J. Son
gailai. Būsiu dėkingas. Prašau pri
imti mano nuoširdžius velykinius 
sveikinimus.

Gavęs manąją humoro knygą 
“Tūkstantis šypsniu”, Prelatas 
1962. XII. 11 rašė: *

Mielas Brolau,
Labai dėkoju už juokų knygą. Kai 

buvau nerimtų metų, juokas mano 
lūpose buvo retas svečias; kai sulau
kiau rimtų metų, pradėjau daugiau 
juoktis ir juokaut. Man kyla klausi
mas, ar daugiau “razumo” įgavau, ar 
visai iš jo kraustausi. Kadangi arti
nasi šv. Kalėdos ir N. Metai, tad 
prašau priimti mano nuoširdžių svei
kinimų ir riebių bei gausių linkėji
mų. Dieve, padėk tvirtai laikytis lie
tuviškos vėžės.

Gavęs seną, archyvinę knyge
lę, slapyvardžiu pasirašytą, įta
riau, kad tai prei. M. Krupavi
čiaus darbas. I užklausimą 1963. 
V. 14 jis atsakė:

Mielas Brolau,
Ačiū prisiminęs ir parašęs ir dar 

tokia gražia intencija. Man priskiria
mos knygelės nesiųsk, nes aš nesu 
jos autorius. Meškus vienas iš kitų 
eilės kun. Justino Staugaičio (vė
liau Telšių vyskupo) slapyvardžių. 
Šitų knygelių mačiau pas kai kuriuos

PRANYS ALŠENAS
amerikiečius kunigus. Bet nepaisant 
to, ji retenybė. Pagaliau, man pa
vojinga siųsti gerus dalykus, nes 
giltinė mina man užkulnius. Savo 
knygyną esu pavedęs PL Archyvui. 
Jo direktoriui V. Liulevičiui jau esu 
visa aprodęs, kas jam turi tekti 
man mirus. Bet, žinai, ir testamentui 
esant ne visa pagal jį padaroma. Ar
chyvas, mano manymu, geriausia vie
ta telkti mūsų kultūros lobynams. Ir 
Paties man skirtoji knygelė ten pa
tektų. Kadangi Pats ilgiau gyvensi, 
tad gal teks, reikalui esant, ja pasi
naudoti. Dar kartą dėkoju.

Aš dar esu gyvas, bet sveikata ge
rokai susilpnėjo. Tepadeda Jums 
Dievas.

1963. VI. 10. Prelatas atsilie
pė šiuo laišku:

Mielas Brolau,
“Naujienų” iškarpą gavau. Labai 

-dėkoju. “Naujienas” aš skaitau kas
dien su “Draugu”. Jose randu to, 
ko nėra “Drauge”. Yra ir visai pado
rių ir naudingų straipsnių. Bet ne
gailestingai ir dažnai neobjektyviai 
kedena katalikus ir Bažnyčią. Atro
do, kad jie joms būtų pavojingiau
sias priešas. Išsikirpau abu iš jų Ra
manausko straipsnius. Jis tik dabar 
susigriebė “atsakyt” į mano straips
nį, kuris buvo paskelbtas prieš eilę 
metų. Apie ateitininkų plakimą bu
vau rašęs keliais atvejais. Teks dar 
parašyti, tik kada? Aš stebiuosi, kad 
tyli tie, kuriems teko paragauti Po
žėlos policijos “nagaikų”. Tokių yra 
išeivijoj visa eilė. Jų tarpe ir Sta
sys Gabaliauskas, kuris minimas ir 
Ramanausko. Jis kažkur dingo. Jo
kios žinelės apie-'jį spaudoj neran
du. Ar jau užmigo ant dolerių ar 
ant laurų vainikų? Anais laikais buvo 
veiklus, veržlus ir gabus veikėjas ir 
ateitininkuose. Nežinau, ar jam lop
šinę ar requiem giedoti.

1963. VII. 25. Prelatas rašė 
apie VLIKą ir Bendruomenę:

Mielas Brolau,
“Draugas” paskelbė Paties norus

laiškuose
mane įrikiuoti į “didvyrių” eiles. La
bai dėkoju už atmintį ir rūpestingu
mą. Aš tuo nelabai suinteresuotas. 
Ar įrikiuos ar neįrikiuos, atliktas 
darbas pasilieka ir to fakto niekas 
neišbrauks, nors stengsis tylėjimu jį 
įstumti į užmarštį.

Aš džiaugiuosi gerą darbą lietu
viams ir Lietuvai padaręs. To man 
užtenka. PLB tėvas buvo Vlikas. Aš 
turėjau laimės ir garbės jį į vėžes 
įstatyti. Iš jos nesusilaukiau to, ko 
tikėjausi. Pirmame PLB kongrese 
dalyvavau. Išvykau sunkios nuotai
kos slegiamas. Bendruomenė buvo 
be bendruomeniškos dvasios. Ir po 
to kongreso ėjo ta pačia kryptimi. 
Į detales nenoriu leistis. Visą laiką 
vaduojasi “vienų rankų” politika ir 
siekimais, nepaisydami to, kad tuomi 
neįstengia Bendruomenės išvesti iš 
kūdikystės amžiaus. Tai mane le- 
biausiai skaudina. Aš bijau, kad ir 
šis kongresas nebūtų pirmojo nuo
trauka. Juk tos pačios galvosenos 
žmonės jį organizuoja. Gaila, kad 
prie jų prisidėjo ir mūsų Matulionis. 
Aš suprantu, kad savo rūpesčiu ir 
apgailestavimu jų užsimojimų kita 
kryptimi nenukreipsiu.

1967.VIII.31 prel. M. Krupavi
čius dėkojo laišku-už Martyno 
Jankaus monografiją:

Mielas Brolau, *
Vakar grįžęs iš gana ilgokų ligo

ninės “atostogų”, radau Alšėno Jan
kų. Tik pavarčiau. Įspūdis malonus. 
Leidinys gražus. Pasiskaitymo daug 
ir, manau, įdomaus. Labai ačiū. Te
padeda Jums Dievas. Ant laurų ne
užmik. Manau, tokio pavojaus ir nė
ra, nes Paties nemiegališkas būdas. 
Tėvynės meilė, pagaliau, neleistų 
šiuo metu, kai Tėvynė reikalinga 
tiek kilnių širdžių ir rankų bei gal
vų, snūduriuoti maloniame nevei
kime.

Daugiau tas Didis Lietuvis ir 
labai nuoširdus žmogus jau ne
berašys, nes Jis peržengė amži
nybės slenkstį. Amžiną atilsį 
duok Jam Viešpatie.

Mažieji sulyginami su didžiaisiais
Naujos Kanados Lietuvių Bendruomenės rinkimų taisyklės 

DANILIŪNAS

Dainy šventėje bus 2000 dainininkų
Šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai įvairiose srityse, 

susijusiose su dainų švente
JUOZAS ŠLAJUS

e ar
tėja, o jos paruošiamieji darbai 
spaudžia vykdomojo komiteto 
pečius. Komitetas jau yra turė
jęs keletą posėdžių. Sausio 29 
d. vakarą, nepabūgę stipraus 
šalčio, IV dainų šventės komi
teto pirm. dr. Gedimino Baluko 
gražion buveinėn susirinko virš 
30 asmenų visumos posėdžiui. 

' Dalyvavo visas vykdomasis ko
mitetas, komisijų vadovai, spau
dos bei radijo atstovai. Dr. G. 
Baliukas pristatė susirinkusiems 
vykd. komitetą bei komisijų va
dovus ir pranešė, kurie šventės 
darbai šiuo metu atliekami ir 
kaip planuojama pati šventė.

31 choras
Komiteto vicepirm. ir muziki

nės dalies vadovas Petras Ar
monas pranešė, kad JAV-se ir 
Kanadoje jau užsiregistravo 31 
choras su 1000 suaugusių cho
ristų ir apie 1000 mokinių. Šiai 
dainų šventei chorai jau ruošia
si daugiau kaip pusantų metų. 
Su JAV LB centro valdyba buvo 
sutarta, kad šventės repertuarą 
tvarko komisija, glaudžiai bend
radarbiaujanti su lietuvių muzi
kų ir vargonininkų sąjunga. Re
pertuaro sudarymas buvo aptar
tas su LMVS-gos pirmin. V. Ma
maičių ir muzikine komisija. Re
pertuaro spausdinimą tvarkė ko
misija, kurią sudaro P. Armo
nas, Antanas Skridulis ir Vy
tautas Gutauskas. Repertuare, 
be dviejų himnų, bus Naujalio 
Malda ir apie 16 įvairių dainų. 
P. Armonas dar pageidavo, kad 
jaunimo stovyklos nebūtų ren
giamos šventės metu.

Vicepirm. Antanas Rėklaitis 
kalbėjo anie administracinius 
šventės reikalus, numatytą leis
ti informacinį biuletenį palaiky
ti ryšiui tarp chorų, spaudos, ra
dijo ir komisijų.

Pajamų — $49.500
Komiteto iždininkas Kostas 

Dočkus pateikė pajamų-išlaidų 
projektą. Numatyta iš bilietų 
surinkti $35.000, iš ložių — 
$6.000, iš leidinio — $4.000, au
kų — $1.500. III dainų šventės 
likutis — $3.000. Iš viso pajamų 
numatoma apie $49.500. Išlai
dos — choristų kelionės (50%)
— $19.000, repertuaro paruoši
mas — $1.800, salė — $7.000, 
informacija — $3.000, choristų 
priėmimas — $1.500, leidinys
— $3.000, salės dekoravimas — 
$1.500, dalyvių apdrauda — 
$1.000, reklama ir kt. išlaidos
— $2.700. Iš viso — $39.000. 
Planuojama būsimoms dainų 
šventėms sudaryti apie $10.000 
atsarginio kapitalo.

Albertas Vengris, lėšų telki
mo komisijos pirmininkas, kal
bėjo aukų, leidinio skelbimų, 
ložių ir kt. klausimais.

Banketas
JAV LB Čikagos apygardos

atstovas šventės komitete Jonas 
Vaičiūnas pranešė, kad apygar
dos valdyba yra paprašyta šven
tės užbaigai suruošti banketą. 
Dabar yra jieškoma tinkama sa
lė, kurion būtų galima sutalpin
ti apie pustrečio tūkstančio žmo
nių. Numatoma ta pati salė Ar- 
lingtone, kurioje įvyko tautinių 
šokių šventės banketas.

Dail. Adolfas Valeška, salės 
dekoravimo vadovas, pareiškė 
sugestijų dėl salės puošimo, 
šventės leidinio meniško apipa
vidalinimo. Jis pasisakė prieš il
gas kalbas ir sveikinimus. Kal
bos galėtų būti tik dainininkams 
uždegti, bet ne jiems ir publi
kai varginti.

Kalbos ir kiti reikalai
P. Armonas atsakė, kad kal

bų šioje šventėje nebus. Bus tik 
šios dainų šventės komiteto pir
mininko atidarymo žodis ir JAV 
LB centro valdybos pirmininko 
uždarymo žodis. Dėl ilgų kalbų 
ir sveikinimų praėjusioje šven
tėje dalis orkestrantų (unijos 
narių), pasibaigus sutartam lai
kui, pasibraukę po pažastim sa
vo dūdas, išėjo prieš programos 
užbaigą. Šiais metais to būsią iš
vengta.

Registracijos komisijos pirm. 
Jonas Paštukas pareiškė savo 
pageidavimų ir pastabų registra
cijos reikalu.

Leidinio redaktorius Stasys 
Daunys pranešė, kad leidinio re
dagavimo talkon yra pakvietęs 
Joną Vaičiūną, o administrato
riumi — Andrių Juškevičių. Jau 
esąs teiravęsis keliose spaustu
vėse dėl leidinio spausdinimo ir 
jo kainos.

Bilietų platinimo komisijos 
pirm. Albertas Kerelis tvarkys 
bilietų platinimą. Vidaus tvar
kos komisijos pirmininku bus 
Vytenis Šilas. Choristų nakvy
nėmis rūpinsis Stepas Ingaunis, 
jų globa — Salomėja Endrijo- 
nienė, pirmąja pagalba — dr. 
Vytautas Tauras.

Kanados Lietuvių Bendruo
menei atstovauja kun. Jonas Ku
bilius, S. J. jšd

Šakota informacija
Informacijos vadovas Stasys 

Džiugas paaiškino, kaip planuo
ja tvarkyti IV dainų šventės 
spaudos, radijo, televizijos in
formaciją bei reklamą. Yra tarę
sis (su kaikuriais dar tarsis) ir 
numatęs sudaryti šios sudėties 
informacinę komisiją: J. Žilevi
čius ir kun. J. Prunskis (buvu
sios šventės), J. Janušaitis ir J. 
Šlajus (supažindinimas su cho
rais), St. Džiugas (bendra infor
macija), A. Stakėnas (radijas), 
VI. Butėnas, V. Kasniūnas, A. 
Baronas, A. Antanaitis, Z. Juš
kevičienė ir Alf. Nakas (laisvoji 
tribūna saudoj). Amerikiečių 
saudos informacija r ū p i n sis 
Stanley Balzekas, jr.

m
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Niujorko lietuvių jaunimas demonstruoja, reikalaudamas laisvės Baltijos kraštams Nuotr. G. Peniko

kių sąrašus — jis gali būti tik 
vienos apylinkės atstovu. Dau
guma paragrafų nustato laiko 
ribą — “nevėliau”, bet nedrau
džia tai atlikti anksčiau. Pata
riama, viską stengtis atlikti kuo 
anksčiausiai, nes dėl sutrikusios 
pašto tarnybos ir žiemos oro są
lygų nebus lengva išvengti su
vėlavimų. Ilgesnių laiko termi
nu nebuvo įmanoma duoti.

Reikia darbingų kandidatų
Kandidatų parinkimas kėlė 

tam tikrų abejonių praeityje, 
bet ypač* rimtai tuo klausimu 
susirūpinta paskutinėse krašto 
tarybos sesijose, kuriose didelis 
nuošimtis rinktų atstovų nedaly
vavo. Mat, kandidatais dažnai 
parenkami asmenys dėl turimo 
titulo, užimamos vietos ar gra
žios išvaizdos, visai neatsižvel
giant i tai, ar jie turės užten
kamai pasišventimo ir galimy
bės pasiimtas pareigas tinkamai 
atlikti. Dėl atstovų nedalyvavi
mo kaikurios apylinkės krašto 
tarybos posėdžiuose būna visai 
neatstovaujamos. Dar svarbiau 
— kaikurie gyvybiniai veiklos 
klausimai gali būti neišspręsti, 
jei nesusirenka reikalinga dau
guma. Gi svarbiem pareigūnam 
neatvykus ir visa sesija gali tan- 
ti neveiksminga. Neužtenka va
dintis krašto tarybos nariu, rei
kia sutikti pasiimti ir tam tik
ras pareigas, reikalaujančias ne
mažai laiko ir pinigo. Tarybos 
veikloje nedalyvauja nariai pa
daro jai daugiau žalos, nesu 
naudos. Parenkant kandidatus 
nepamirštinos jaunosios iė«os. 
bet taip pat neaplenktini ir seni 
patyrę ir nusipelnę veikėjai, be 
kurių kr. laiybos sesijos būtų 
neįmanomos.

šiuose rinkimuose apylin
kėms yra labai svarbu aktyviai 
pasireikšti: ne tik parinkti savo 
kandidatus, bet ir gausiai daly-

Betkokie rinkimai susiduria 
su tam tikromis problemomis. 
Jų neišvengia nė Kanados lie
tuvių rinkimai į krašto tarybą. 
Pagal senąsias rinkimų taisykles 
pagrindinė problema * buvo ta, 
kad mažosios apylinkės negalė
davo išrinkti tarybon savo at
stovų, nes rinkimus nulemdavo 
didžiosios apylinkės. Naujosio
mis taisyklėmis šis trūkumas 
yra prašalintas, tačiau tam tik
rų keblumų ir dabar gali susi
daryti.

Nė vienas ratelis 
negali vėlintis 

Naujosios rinkimų taisyklės 
kiekvienai institucijai griežtai 
apriboja laiką. Į skirtą dienų 
skaičių įeina ir laikas, skirtas 
sąrašų bei kitų raštų persiunti
mui iš vieno miesto į kitą. Nesi
laikant nustatytų laiko terminų, 
reikalas gali rimtai susikompli
kuoti. Pvz. kandidatų sąrašai, 
įteikti vėliau nei 60 dienų prieš 
balsavimo datą, arba grąžinti no 
pataisymo vėliau nei taisyklės 
leidžia, — laikomi nepaduotais. 
Laikui praėjus, apylinkė nebe
gali pristatyti savo kandidatų. 
Gi kandidatų neturinti apylinkė 
visai iškrinta iš rinkimu — juo
se nebegali dalyvauti. Pagal se
nąsias taisykles, pavėlavusios 
apylinkės galėdavo balsuoti už 
kitų kandidatus (bendrą sarašą), 
bet* pagal naująsias — gali bal
suoti tik už savo parinktus kan
didatus, kurie gali būti iš savo 
arba kitos apylinkės. Pvz. Vaka
rų Kanados apylinkės gali pasi
rinkti kandidatus iš Toronto, 
Montrealio, Hamiltonų ar kitų 
vietų. Tačiau ir šiuo atveju yra 
reikalingas kandidato raštiškas 
sutikimas būti renkamu į krašto 
tarybą ir 10 siūlytojų (pilnatei
sių rinkikų) parašų. įsidėmėtina: 
tas pats rinkikas gali pasirašy
ti tik vieną kandidatu saraša. z „________w
Kandidatas negali būti įtrauk- vauti balsavime 1971 m. balan- 
tas į dviejų ar daugiau apylin- džio 25 d.

Mykolui M a t ūsaičiui
dukra ADELĘ ir sūnų STASĮmirus, žmona EMILIJĄ,

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

E. Diksonienė ir 
sūnus Juozas

Vytauto Didžiojo muzėjus Kaune, kuriame sutelkto daug Lietu
vos praeities. Dabar jis vadinamas istorijos muzėjumi
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STEIGIA MUZĖJŲ
“TŽ” 1971 m. 4 nr. jau esame ra- 

še apie biologijos mokslų dr. P. Za
jančkausko ir biologijos mokslų kan
didato R. Volskio “Tiesoj” paskelb
tą siūlymą steigti jūros muzėjų prie 
Naglio kalno, tarp Palangos ir Ku
nigiškių. Šis jų laiškas, atrodo, suju
dino klaipėdiečius. “Tiesos” sausio 
21 d. laidoj pranešama: “Nedidelia
me dviejų aukštų name Herkaus 
Manto gatvėje dabar šeimininkauja 
remontininkai. • O vasarą čia įsikurs 
pirmoji Klaipėdos jūrų muziejaus 
ekspozicija, skirta lietuviškosios lai
vininkystės istorijai. Bet pagrindinis 
jūrų muziejaus uždavinys bus kaupti 
eksponatus visiškai naujam muzie
jui, kurį dabar projektuoja Miestų 
statybos projektavimo instituto Klai
pėdos skyrius. Tikrasis jūrų muzie
jus po kelerių metų atvers savo du
ris lankytojams Kopgalio tvirtovės 
kazematuose ir numatomame atsta
tyti tos pat tvirtovės centriniame 
bastione. Eksponatai busimajam jūrų 
muziejui jau renkami. Dalis jų pa
teikiama Klaipėdos kraštotyros mu
ziejui. Muziejaus tarybos nariai B. 
Aleknavičius, V. Butkus ir E. Jonu
šas sukaupė nemaža istorinės medžia
gos apie laivininkystę ir žvejus. Jū
reivis V. Žukovas padovanojo būsi
mam muziejui keleto retų jūros gy
rių ir žuvų iškamšas, plaukiojančio 
krano Nr. 106 įgula perdavė senovi
nį kaltinį inkarą ir laivo sraigtą. 
Inkaras ir sraigtas bus eksponuoja
mi muziejaus sodelyje. Netrūksta ir 
daugiau entuziastų, kurie visokerio
pai padeda gausinti būsimo jūrų mu
ziejaus eksponatus”.

TIK DVI ČIUOŽYKLOS
M. Bariso pranešimu “Tiesos” sau

sio 17 d. laidoje, visame Vilniuje yra 
tik dvi bendro naudojimo čiuožyklos 
— “Žalgirio” ir Jaunimo stadionuo
se, kur kiekvieną vakarą būna tikras 
žmonių knibždėlynas: “Suprantama, 
tokiomis sąlygomis gerai paruošti le
dą nėra lengva. Stadijonų darbuoto
jai, atrodo, nelabai ir rūpinasi, kad 

/ jis būtų lygus, neišmuštas. Teisina
si, kad vis atodrėkiai kliudo. Deja, 
ir per šalčius ledas irgi ne ką page
rinamas ...” “Komjaunimo Tiesos” 
vasario 2 d. laidoj prabilo Vilniaus 
Jaunimo stadiono direktorius A. Sta
nevičius apie šaukštą deguto medaus 
statinėje. Pasak jo, Jaunimo stadione 
yra aikštelės besimokantiems čiuožti 
vaikams, jauniesiems ledo ritulinin
kams, dailiojo čiuožimo mėgėjams ir 
didžiulis plotas visiem kitiem čiuožė- 
jam, kurių savaitgaliais susirenka 
net po keletą tūkstančių. Apie ledo 
kokybę A. Stanevičius nekalba. Jam 
rūpi 160 porų nuomojamų pačiūžų: 
“Anksčiau, išduodant pačiūžas, im
davome iš lankytojo asmens doku
mentą. Bet mums patarė, kad paso 
laikinam Įkaitui nereikėtų imti. Ki
ta vertus, mokiniai (jaunimas suda
ro čiuožyklos lankytojų daugumą) 
paprastai neturėdavo savo dokumen
to — mokinio pažymėjimo. Mes 
ėmėm taikyti kitą darbo praktiką: 
išsinuomavęs pačiūžas, rūbinėje pa
likdavo ar tai paltą, ar tai batus, ar 
tai kitą daiktą. Manyčiau, kad čia 
nieko blogo. Juk, atėjus Į čiuožyklą, 
vis tiek reikia kur tai padėti jei ne 
paltą, tai batus. Bet, kaip pasirodė, 
kai kurių čiuožyklos lankytojų nesą
žiningumas ir čia įgėlė savo geluonį. 
Keturios poros pačiūžų iki šiol nesu
grąžintos. Niekas neateina pasiimti ir 
rūbinėje paliktų palto, batų, laikro
džio, kepurės. Beje, panašių atvejų 
buvo ir “Žalgirio” stadione ..

A. LAURINČIUKO REFORMOS
Naujasis ‘Tiesos” vyr. red. A. 

Laurinčiukas pradėjo nežymias šio 
nuobodaus dienraščio reformas. Pir
miausia sausio 20 d. laidoje buvo 
įvestas naujas skyrelis “Šachmatų 
mėgėjams”, redaguojamas šachmatų 
meistro Donato Lapienio, kuris skai
tytojus planuoja supažindinti su žy
miausiais šachmatininkais, jų žaisto
mis partijomis, šios srities varžybo
mis Lietuvoje ir užsienyje. Toj pa
čioj “Tiesos” laidoj skelbiamas pra
nešimas apie specialią anketą skai
tytojams, paruoštą Lietuvos Mokslo 
Akademijos sociologų ir “Tiesos” re
dakcijos. 1.500 skaitytojų čia turės 
progą pareikšti savo nuomonę apie 
šį dienraštį, siūlyti pageidavimus: 
“Skaitytojų apklausą pagal minėtą 
anketą atliks tam reikalui paruošti 
žmonės. Tikimės, jog kruopštus skai
tytojų nuomonės tyrimas padės to
liau gerinti laikraščio darbus ...” G. 
Zimano laikais įvestame skyriuje 
“Toli nuo Tėvynės” beveik išsisai bū
davo skelbiamos žinios vien tik apie 
išeivijos lietuvius komunistus bei jų 
veiklą. A. Laurinčiukas šį skyrių sau
sio 22 d. atidavė “Vilnies” puslapių 
ištraukoms, kurių didžioji dalis nie
ko bendro neturi su lietuviais ir ne
tinka į skyriaus pavadinimo rėmus. 
Vasario 2 d. skyrių “Toli nuo Tėvy
nės” užpildo Urugvajuj leidžiamo 
“Darbo” ištraukos. Tokia “reforma”, 
jeigu jos bus laikomasi ir ateityje, 
nieko gero nežada nei “Tiesai”, nei 
jos skaitytojams. Ji tik liudija, kad 
minėtasis skyrius vis dar yra apsup
tas “Tiesos” redakcijos geležine už
danga, kurios turbūt nedrįs pralaužti 
ir A. Laurinčiukas.

“DUNOJAUS TAURĖ”
Bratislavoje penktą kartą sureng

tame pramoginių šokių konkurse dėl 
“Dunojaus taurės” varžėsi 15 šokė
jų porų iš dešimties kraštų. Lietu
vai šį kartą atstovavo vilniečiai Da
lia ir Vidas Kamaičiai. Klasikinių šo
kių grupėje jie išsikovojo VI vietą, 
P. Amerikos — VIII vietą.

POLEDINĖ ŽŪKLĖ
“Nemuno” draugijos poledinės 

žūklės baigminėse pirmenybėse Igna
linos Rubikių ir Lūšio ežeruose su
sitiko geriausi 105 žvejai iš visų Lie
tuvos rajonų. Moterų grupė dvi die
nas varžėsi ant Rubikių ežero, o vy
rai antrą dieną persikėlė į mažiau 
duosnų Lūšio ežerą. Moterų grupėje 
aukso medalį laimėjo tauragietė Me
lanija Gedvilienė, sugavusi 1,3 kg 
svėrusias 49 žuveles, sidabro medalį 
ukmergietė Elena Kazakevičienė, 
bronzos — alytiškė Aldona Stacko- 
vienė. Vyrų grupės aukso medalis te
ko ignaliniečiui Antanui Kurpiui, su
gavusiam 3,3 kg svėrusias 177 žuve
les, sidabro — švenčioniškiui Vytau
tui Baronėnui, bronzos — zarasiškiui 
Prokofijui Isačenkai. Komandinėje 
įskaitoje I vietą išsikovojo Zarasų ra
jonas su 703 taškais, II — Alytaus 
rajonas su 693 taškais ir III—Anykš
čių rajonas su 600 taškų.

ATMINIMUI ĮAMŽINTI
Kompartija paskelbė Įsaką žymio

jo gamtininko, akademiko prof. Tado 
Ivanausko atminimui įamžinti. Jo 
vardu pavadinamas Kauno zoologijos 
muzėjus, o Kauno rajono vykdomasis 
komitetas įpareigojamas pastatyti 
antkapinį paminklą Tabariškių kapi
nėse, Kauno miesto vykdomasis ko
mitetas — prikalti memorialinę len
tą prie namo, kuriame gyveno velio
nis. Apie jo gyvenimą ir mokslinę 
veiklą bus sukurtas dokumentinis fil
mas, išleista knyga. V. Kst.

Sao Paulo, Brazilijoje, lietuvių jaunimas, atvykęs į aštuonių dienų 
stovyklą, kurioje dalyvavo 53 stovyklautojai — Brazilijoje gimu
sių tėvų vaikai. Oras — vidurvasario kaitra bei tropiniai lietūs, 
nuotaika — lietuviška

g HAMILTON
KAUKIŲ BALIUS — vasario 20, 

šeštadienį. Paskirtos penkios- pinigi
nės premijos už įdomiausias ir ge
riausias kaukes: I premija — $25, 
II — $20, III — $15, IV — $10 ir V 
- $5.

Kaukės bus premijuojamos tik.tos, 
kurias komisija ras tinkamomis. Įėji
mas su kaukėmis — $1.50.

Ateitininkų tėvų k-tas
SPORTO KLUBAS “KOVAS” va 

sario 27, 28 d. sutiko surengti Kana
dos lietuvių krepšinio varžybas vyrų, 
berniukų ir mergaičių klasėse. Var
žybos vyks Wesdale mokykloje ir 
Jaunimo Centre. Tikslus laikas bus 
paskelbtas sekančią savaitę “TŽ” 
sporto skyriuje. Klubo valdyba dė
koja bankeliui “Talka” už $100 auką 
padengti daliai krepšinio varžybų iš
laidų. Taipgi dėkoja už auką garbės 
nario mons. dr. J. Tadarausko. A.G.

MERGAIČIŲ CHORO pirmasis 
koncertas - krikštynos įvyks kovo 14, 
sekmadienį, 3 v. p. p., Scott Park 
gimnazijos auditorijoje. Choras kvie
čia visus tautiečius iš anksto tą die
ną skirti šiam didžiam mūsų koloni
jos įvykiui. Mergaičių choro tėvų ko
mitetas, vad. V. Sako, vasario 5 d. 
posėdyje aptarė koncerto - krikštynų 
reikalus ir pasiskirstė darbais. Bilie
tus platins pačios choristės ir tėvai. 
Neatsisakykime jų įsigyti, paremki
me .jaunimo pastangas. Po koncerto 
bus kuklios vaišės Jaunimo Centre. 
Jose bus pagerbtos choristės ir jų 
vadovas sol. V. Verikaitis, švenčian
tis šiais metais savo muzikinio darbo 
25 metų sukaktį. — Pr. Gudinskas 
mergaičių choro reikalams paaukojo 
$30. Choras ir tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja. J. P.

BANKELIS “TALKA” sėkmingai 
pradėjo 1971 metus. Sausio mėnuo 
užbaigtas su $2.347.000 balansu. 
Šiuo metu narių skaičius — 1250. 
Š. m. vasario 20 d., 4 v. p. p. kviečia
mas visuotinis metinis narių susirin
kimas Aušros Vartų par. salėje, 58 
Dundurn St. N. Prieš susirinkimą 
nariams bus išsiuntinėta metinė 
apyskaita su darbotvarke. Susirinki
me nariai bus supažindinti su finan
sine bankelio būkle. Nariai svarstys

nepaskirstyto pelno padalinimą, iš
rinks papildomus narius į valdomuo
sius organus ir duos nurodymų ar 
sugestijų tolimesnei bankelio veiklai. 
Valdyba siūlo dalininkams išmokėti 
už serus dividendo 6,5% į skirti na
mų įsigijimo fondui $10.000. Su 
anksčiau paskirtais pinigais tame fon
de susidarys jau $20.000. Hamiltono 
šeištadieninei mokyklai skirta $1500, 
Vasario 16 gimnazijai — $1200. Vi
siems nariams išsiuntinėtas dailus 
kalendorius, o visi atsilankiusieji į 
susirinkimą galės gauti dailius ir ge
ros rūšies plunksnakočius ir bus pa
vaišinti kava bei pyragaičiais. Pra
eitais metais rudenį valdžios atsto
vas darė bankelyje reviziją. Šiomis 
dienomis valdyba gavo tos revizijos 
aktą, kuriame rasta pasigėrėtina 
bankelio finansinė būklė. To akto 
foto kopijos bus pateiktos per susi
rinkimą nariams susipažinti. — Ban
kai sumažino metines palūkanas už 
indėlius ligi 5%, “Talka” dar vis pa
jėgia mokėti 6.5%. Žinoma, krintant 
palūkanoms už indėlius, teks ma
žinti ir imamų paskolų nuošimčius, 
derinantis prie bendros finansinės 
padėties, šituos ir kitus reikalus val
dyba rimtai svarsto ir galima tikėtis 
atitinkamų pakeitimų. — 1970 m. lie
tuviškiems reikalams bankelis yra 
davęs virš $3000. Ar tai ne džiuginan
tis reiškinys, kad mes, savęs ne
skriausdami, galime tokiomis sumo
mis remti mūsų lietuviško jaunimo 
kultūrines pastangas? Štai kur glūdi 
lietuvių bankelių prasmė ir reikalin
gumas. Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime ir savo reikalų 
sprendime. E. S.
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PROTESTO DEMONSTRACIJĄ 

prieš sovietines žiaurybes bei vergi
ją plačiai aprašė dienraštis “The St. 
Catharines Standard” vasario 8 (L 
laidoje. Pasak reporterio S. Archer, 
demonstracijoje dalyvavo apie 150 
asmenų. Jos dalyviai sudegino Ko
sygino ir Brežnevo iškamšas, padėjo 
vainiką prie žuvusių paminklo, nešė 
daugybę spalvingų plakatų. Demons
tracijos vadovas S. Setkus pareiškė, 
kad demonstruojama ne tik prieš 
žiaurius sovietų teismo sprendimus, 
bet ir kitas žiaurybes. “Sovietai ne
turi teisės būti Lietuvoje, kurią už
ėmė karine jėga”. Savo kalboje mies
to burmistras Mackenzie Chown pa
reiškė, kad ši demonstracija simbo
lizuoja laisvę, kurią turi žmonės 
Kanadoje. Ateis diena, kada sovieti
nė tironija pasibaigs. Demonstraci
jos gali būti veiksmingas ginklas šia 
linkme. Panašias mintis pareiškė ir 
parlamento atstpvas R. M. Johnston 
bei ragino vieningai dirbti tautų lais
vei. Rabinas L Freedman priminė pa
našų baltiečių ir žydų likimą Sov. Są
jungoje ir pareiškė viltį, kad laisvė 
ir vėl ateis, kaip rodo istorija. “Mū
sų protestas neturi nutilti. Mes pri
valome pažadinti pasaulio sąžinę 
prieš Sovietų Sąjungą”, — skatino 
rabinas. Ukrainiečių kunigas M. Ko
mar pabrėžė, kad tylėjimas šiuo at
veju reikštų pritarimą sovietų netei
sybėms ir rodytų išeivių kaltę. Lie
tuvių vardu kalbėjo G. Breichmanas, 
KLB valdybos atstovas. Stella Zub- 
rickaitė perskaitė rezoliuciją Kana
dos min. pirmininkui. Joje prašoma 
panaudoti savo įtaką, kad sovietai 
grąžintų pavergtoms tautoms laisvę. 
Demonstracijoj dalyvavo: lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai, lenkai, 
čekoslovakai ir vengrai.

SUDEGINO “KOSYGINĄ IR 
BREŽNEVĄ”. Tai buvo keistas vaiz
das. Graži minia žmonių, daugybė 
antisovietinių plakatų pusračiu išsi
rikiavę prieš pat miesto valdybos rū
mus. Ant rūmų laiptų miesto bur
mistras, parlamento narys, žydų rabi
nas, keli kunigai, miesto-atstovai, 
įvairių tautybbių atstovai. Vienas šių 
sako per mikrofoną griausmingą kal
bą. Iš minios išlenda jaunas vyras, 
ant jo pečių gerai pasiūta didelė iš
kamša, ant kurios vienos pusės užra
šas “Kosygin” ant kitos “Brežnev”. 
Pasideda jis iškamšą ant laiptų, neto
li burmistro kojų, kruopščiai apipila 
benzinu iš gana didelės bonkos ir 
uždega. Po to nueina, nusišluosto ko
jas ant paklotos sovietų vėliavos ir 
stovi ramiai. Visi aplinkui žiūri ap
stulbę. Niekas nejuda, kol iškamša 
sudega iki batų pėdų. Kanadiečiai 
mėgina atrodyti nenustebę. Lietuviai 
seka kanadiečius. Kitą dieną spauda 
gana smulkiai aprašė demonstraciją, 
įdėjo porą nuotraukų ir apie degini
mą parašė kaip apie visai normalų 
įvykį. Tada jau atlyžo ir lietuviai už 
“baisiai negražų pasielgimą”. Juo 
labiau, kai paaiškgjb, jog valdyba iš 
anksto nieko apie įvykį nežinojo. 
Dalykas dar nėra pasibaigęs, reikia 
tikėtis, kad praeis, kaip viskas pra-

e LIETUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

JAV VICEPREZIDENTAS Spiro 
T. Agnew atsiuntė JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybai šią telegramą: 
“Aš žinau, kad Simo Kudirkos tra
giško grąžinimo įvykiai sukrėtė jus, 
kaip ir kitus šiuo reikalu susirūpinu
sius amerikiečius. Užtikrinu, kad ir 
aš kartu su jumis esu nepatenkintas 
buvusios situacijos tvarkymu. Prezi
dentas ėmėsi žygių, kad ateityje ne
pasikartotų panašus incidentas. Svei
kintinas jūsų nuolatinis rūpestis pa
bėgėlių iš komunistų valdomų pasau
lio kraštų likimu. Reiškiu jums savo 
pasigėrėjimą jūsų tvirtu patriotizmu 
bei atsidavimu augščiausiems Ameri
kos idealams”.

ČIKAGOS TAUTINIS AKADEMI
NIS sambūris, vadovaujamas pirm. 
Kazio Kasakaičio, Pedagoginiam Li
tuanistikos Institutui įteikė dvylikos 
sambūrio narių suaukotą dolerių 
tūkstantinę, kuri padės padengti dr. 
Prano Skardžiaus “Ankstesnės ir da
bartinės lietuvių bendrinės kalbos 
vartosenos” išleidimą. Sambūris anks
čiau jau yra prisidėjęs $250 prie Pra
no Pauliukonio istorijos metodikos 
“Tautos istorijos mokymas” išleidi
mo, o dr. Jono Balio studijai “Lietu
vių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir 
papročių šviesoje” paskyręs $2.200. 
Sambūrio finansinė parama Pedago
giniam Lituanistikos Institutui sie
kia beveik $5.000.

DAINŲ IV ŠVENTĖS PROGA Či
kagoje liepos 3-5 d.d. planuojami du 
suvažiavimai: Regensburgo-Scheinfel- 
do gimnazijos mokinių, mokytojų bei 
stovyklos gyventojų ir Meerbeko lie
tuvių stovyklos gyventojų. Regens- 
burgo-Scheinfeldo suvažiavime no
rinčius dalyvauti registruoja ir pra
šo atsiliepti: A. Rūgytė, 6547 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Hl. 60629; 
J. Gudaitytė-Kerelienė, 6904 So. Oak
ley Ave., Chicago, Ill. 60636; Al. 
Andriušaitytė-Likanderienė, 6556 So. 
Talman Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Meerbeko buvusius stovyklininkus 
suvožia viman kviečia: Juozas Valen
tinas, 1900 So. 49 Ave., Cicero, Ill. 
60650; Nijolė Šimonytė-Balzarienė, 
6819 So. Rockwell, Chicago, Ill. 
60629. J. Valentino tel. — OL 2-5833, 
N. Balzarienės — 7764975.

PROF. DR. VYTAUTAS VAR- 
DYS, Oklahomos universiteto politi
nių mokslų departamento vadovas 
Labradore skaitė paskaitą Kanados 
kariuomenei ir visuomenei. Grįžęs iš 
Labradoro, jis vyks į Miuncheną, kur 
veikia Oklahomos universiteto poli
tinių mokslų skyrius. Balandžio 24- 
25 d.d. prof. dr. V. Vardys yra su
tikęs skaityti paskaitą Los Angeles 
Lietuvių Fronto Bičiulių organizuo
jamame politinių studijų savaitga- 
lyje.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
Dainavoje šiemet bus rugpjūčio 15- 
22 d.d. Jos vadovu yra pakviestas

A. Steigvila, MIC, ir J. šiušis, vado
vaujami pirm. A. Mičiūdo, aplankė 
amžiaus aštuoniasdešimtmeti šven
tusį prof. Juozą Mačernį. Sukaktuvi
ninkas yra žemaitis, buvęs Telšių mo
kytojų seminarijos ir kunigų semi
narijos mokytojas, “žemaičių Priete- 
lio” redaktorius, parašęs apie 20 
įvairaus turinio knygų ir brošiūrų. 
Gyvendamas Argentinoje, sukaktuvi
ninkas parašė keletą filosofinių vei
kalų. Sveikintojai jam įteikė specia
lų raštą ir maža dovanėlę, atskirą 
dovaną — L. Ryšelis.

Lenkija
L IE T U V IŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS Draugijos naujas sky
rius įsteigtas Bydgoščiuje. Pirmojon 
valdybon 18 steigėjų išsirinko: pir
mininku — Adomą Butrimą, sekre
tore — Reginą Lukoševičienę^ iždi
ninku — Adomą Chomskį. Steigiama
jame susirinkime dalyvavo ir sveiki
nimo žodį tarė Vroclavo lietuvių at
stovas Vytautas Markevičius, Seinų 
— Elena Navuckytė.

PUNSKO GIMNAZIJOS mokytojas 
J. Stoskeliūnas yra užrašęs daug šios 
apylinkės lietuviškų dainų, padavi
mų, pasakojimų, mįslių. Dainas su 
gaidomis, mįsles, burtus ir prietarus 
taip pat užrašinėja ir kitas šios gim
nazijos mokytojas J. Vaina, turįs ne
mažą rinkinį etnografijai atstovau
jančių audinių, mezginių ir darbo 
įrankių.

Vokietija
VELIONES PREL. M. KRUPAVI

ČIAUS minėjimą sausio 30 d. Vasa
rio 16 gimnazijoje surengė Vokieti
jos LB krašto valdyba. Mišias atlaikė 
ir pamokslą pasakė Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados direktorius prel. 
dr. Jonas Aviža, metęs platesnį 
žvilgsnį į a.a. prel. M. Krupavičių, 
kaip kunigą Dievo ir žmogaus tarny
boje. Salėje įvykusiame minėjime pa
grindinį pranešimą padarė dr. Petras 
Karvelis, prisimindamas Voronežą, 
kur jam teko būti moksleiviu, o a.a. 
prel. M. Krupavišiui — moksleivių 
kapelionu. Velionis, čia užmezgęs ry
šius su krikščionimis demokratais, 
pradėjo reikštis kaip organizatorius 
ir kalbėtojas. Dr. P. Karvelis taip 
pat supažindino minėjimo dalyviu su 
a.a. prel. M. Krupavišiaus veikla Lie
tuvos valstybės organizavime, sen 
muose iki 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, darbais krikščionių de
mokratų vado ir žemės ūkio ministe- 
rio pareigose. Kalbėtojas apžvelgė ir 
a.a. prel. M. Krupavičiaus veiklą 
VLIKe, ypač pabrėždamas Lietuvių 
chartą ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Įsteigimo idėjos gimimą. 
Velionis taipgi yra daug prisidėjęs 
prie Vasario 16 gimnazijos įsteigi
mo, jo oficialiame akte 1951 m. va
sario 16 d. Diepholze gavęs gimna
zijos krikštatėvio titulą. Minėjimą 
atidarė VLB krašto valdybos pirm.

EDMONTON, ALTA
ADAS IR ONA ŠMITAI, savo veik

la gerai žinomi ne tik Edmontono 
lietuviams, bet ir už Edmontono ri
bų, persikėlė laikinai gyventi į Ota
vą, Ont. Persikėlimo priežastis — 
Ado paaugštinimas tarnyboje ir pa
skyrimas specialiam darbui “Trans
Canada Telephone System” bendro
vėje.

Sausio 16 d. Lietuvių Namuose bu
vo suruošta iškilminga šeimyninio 
pobūdžio išįeistuvių vakarienė. Prie 
gražiai papuoštų stalų ir skanių šei
mininkių suneštų valgių atsisveiki
nimo žodį tarė Algis Dudaravičius ir 
įteikė susirinkusių vardu vertingą 
dovaną. Toliau kalbėjo kun. Iz. Gri
gaitis ir Juozas Popikaitis. Kiekvie
nas kalbėtojas savaip iškėlė p. Smi
tų nuopelnus Edmontono lietuvių 
kolonijai bei išreiškė apgailestavimą, 
kad tenka juos bent 2% metų pra
rasti. Tarp nuveiktų darbų buvo pa
minėta p. Šmitienės scenos veikla 
dainuojant solo ar duetus Įvairių 
švenčių proga Edmontone ar kitose

vietovėse. Ji yra koncertavusi Kal- 
gary, Vankuveryje ir gimtajame Pea
ce River, Alberta, miestelyje. Ed- 
montoniečiai ypač prisimena jos dai
navimą Kanados šimtmečio šventėje, 
surengtoje Edmontono Baltiečių Fe
deracijos 1967 m., koncertą Boneven- 
ture viešbutyje Klondike dienomis 
1970 m. liepos mėn. Adas daug pasi
darbavo Lietuvių namų valdybo
je daugiausia iždininko pareigose. 
Ankstyvesniais metais jis dirbo su 
Edmontono lietuvių jaunimo grupe. 
Adas ir Ona Šmitai taip pat gerai ži
nomi savo originaliai papuoštu kie
mu bei veja. Už tai jie yra laimėję 
Edmontono miesto sodų draugijos 
pirmą premiją 1964-65 m. Tai buvo 
aprašyta bei nuotraukomis iliustruo
ta Edmontono “Journal” dienraštyje 
ir “T. žiburiuose”. Apgailestaujame 
netekę iš mūsų jau ir taip praretė
jusių gretų šios jaunos, energingos 
lietuvių šeimos, bet kartu ir didžiuo
jamės, kad Adas savo darbštumu bei

Nukelta į 9-tą puslapį.

Ona ir Adas Šmitai, dalyvavę Edmontono lietuvių veikloje, persi
kėlė į Otavą

Šviežio mėsa — Dešros — Skanumynai
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eina, bet aprūkę miesto gražūs laip
tai turės būti kieno nors lėšomis, 
greičiausiai miesto, nuvalyti. Kitų 
tautybių žmonės irgi nebuvo paten
kinti. Mano, kad miestas kitą syki to
kiais atvejais bus atsargesnis. Gaila, 
mintis gal ir gera, bet reikalas ne
vykusiai atliktas. Miesto burmistro 
turėjo būti atsiklausta iš anksto. 
Tai “blogoji”’ demonstracijos pusė. 
Geroji išėjo labai puiki. Lietuvos rei
kalai spaudoje ir radijo programose 
bent vieną sykį dominavo visą savai
tę. Demonstracijoje, kad ir labai 
šaltam orui esant, dalyvavo apie 300 
žmonių su vėliavom ir daugybė pla
katų. žygiavo per miestą ir padėjo 
vainiką prie žuvusių paminklo. Daly
vavo visų etninių grupių atstovai, 
įskaitant žydus, kurių rabinas pasakė 
ypatingai puikią kalbą. Gražia kalba 
ir malda viską užbaigė kun. Juvena
lis Liauba, OFM. Viską suorganiza
vo KLB St. Catharines valdyba, ku
rios pirm, yra J. Šarapnickas. Dalyvis

APYLINKĖS VALDYBA praneša, 
kad pakeitus rinkimų taisykles mū
sų apylinkė turi teisę išrinkti 2 tary
bos narius Į krašto tarybą. St. Catha
rines rinkimo komisijos pirmininkas 
yra K. Stundžia. Prašoma siūlyti kan
didatus.

Ročesterio lituanistinės mokyklos il
gametis vedėjas Br. Krokys.

Brazilija
SENIAUSIA LIETUVĖ Sao Paulo 

mieste yra Elzbieta Zigmantienė, am
žiaus šimtmeti atšventusi 1970 m. 
gruodžio 8 d. pas ją globojančią naš
lę dukrą Anelę Farlow. Sukaktuvi
ninkė Brazilijon yra atvykusi prieš 
40 metų. Be minėtosios dukters, te
bėra gyvas jos sūnus Juozas Vila 
Prudentėje, dukra Konstancija Vi- 
džiūnienė Lapoję. “Mūsų Lietuva” 
apie sukaktuvininkę rašo: “Dabarti
niu laiku šimtametė Zigmantienė jau 
nusilpnėjusį ir koją iš klubo išsi
laužusi, retai iš lovos beišlipanti, bet 
prieš metus dar vaikštinėjo ir daug 
dainelių padainuodavo. Nenusibos
davo jai pasakoti apie baudžiavą, 
apie rusų žandarus, kaip slaptai ji 
lietuvišką spaudą platindavo pergy
vendama pavojus. Tai, girdi, buvo 
laikai, kada žmonės nesigailėjo net 
savo gyvybės, kad tik lietuviška spau
da gyvuotų Lietuvoje ..Komuni
ją šimtojo gimtadienio proga sukak
tuvininkei nuvežė kun. Jonas Bruži- 
kas, SJ, ir kun. Antanas Saulaitis, 
SJ.

M. VINKSNAITIENĖS suorgani-

J. K. Valiūnas, baigmini žodi tarė 
gimnazijos kapelionas kun. H. J. Šul
cas. Gimnazijos mokiniai sugiedojo 
porą giesmių, padeklamavo V. My
kolaičio-Putino ir H. Nagio eilėraš
čių. Jiems talkino A. Rygelytė, stu
dentė iš JAV. Minėjime dalyvavo ne
didelis būrelis lietuvių iš Įvairių Vo
kietijos vietovių.

VIDURIO EUROPOS IŠEIVIŲ 
KATALIKŲ jaunimo biuras 1970 m. 
pabaigoje ir 1971 m. pradžioje Alpių 
kurorte Koenigsee surengė studijų sa
vaitę, kurioje dalyvavo lenkai, rumu-< 
nai, vengrai, čekai, slovakai, ukrai
niečiai, jugoslavai, latviai, vokiečiai, 
o lietuviams atstovavo kun. Br. Liu- 
binas, kun. V. Damijonaitis ir Jūratė 
Jurkšaitė. Bendrąją savaitęs temą 
“Gyventi kartu su komunizmu” nag
rinėjo pranešimai: vengro prof. dr. 
A. Horvath — “Nuo marksizmo iki 
leninizmo ir sovietinio komunizmo”, 
“Naujasis marksizmas ir naujoji kai
rė”, rašytojo dr. J. Muehlberger — 
“Trijų Prahos rašytojų kelias į Die
vą”, žurnalisto E. Franzel — “Šian
dieninė pasaulinio komunistų sąjū
džio raida ir problemos”, radijo ko
mentatorius W. Martini — “Vokie
tijos politika Rytų Europoje.” Pa
skaitų iškelti klausimai buvo svars-

Darbo valandos:

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 
Mokame už:
depozitus _____  5%
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

LIETUVOJE MIRĖ Kražių viduri
nės mokyklos mokytojas Benediktas 
Jakubonis, sulaukęs vos 40 metų. 
Velionies brolis Zenonas Jakubonis 
yra mūsų apylinkės aktyvus narys.

B. ir Z. Jakuboniams reiškiu užuo
jautą. J. šarapnickas

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. p.D.
v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

I iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” nždarvfa.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

OSHAWA, ONT.
NAUJAI PERRINKTA 1971 me

tams “Ešerio” klubo valdyba, pasi
skirstė pareigomis: Jonas Samkovas 
— pirm., Juozas Dundrys — vice- 
pirm. Anicetas Lukošius — sekr., Al
gis Vaičiūnas — ižd., Petras Juodval
kis — jaun. vadovas.

Praėjusių metų šaudymo taurės 
laimėtojas — Algis Vaičiūnas iš 
Whitby. Už didžiausią sugautą žuvį

taurė atiteko Jonui Samkovui, jaunų
jų grupėje — Jonui Macevičiui. Klu
bas turėjo labai puikias bendras Kū
čias šv. Gregorijaus par. salėje. Va
sario mėnesio pabaigoje klubo nariai 
renkasi Ošavos Civic auditorijos ba
seine, o po to netrukus bus žiemos 
rogučių iškyla. Tikslus laikas bus 
praneštas vėliau. Svečiai mielai lau
kiami. Sekr. A. Lukošius

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia
4.

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gvdo- 
maia medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
•r sužadina nauju audiniu augima.

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

tomi atskiruose būreliuose. Kun. Br. 
Liubinas vadovavo būreliui, svarsčiu
siam marksizmo santykius su krikš
čionybe, pasakė pamokslą visiems 
studijų dalyviams N. Metu ryto pa
maldose, kurios buvo atlaikytos Rytų 
apeigomis.

KUN. ALF. BERNATONIS, kapu- 
cinas, po ilgos ir sėkmingos kelionės 
po Kanadą ir JAV-bes grižo Vokieti
jon. Jis ir toliau rūpinasi lėšomis Va
sario 16 gimnazijos bendrabučiui sta
tyti.

ONTARIO

zuotus tautinių juostų audimo kur
sus Sao Paulo mieste lankė apie 10 
merginų iš Vila Zelinos ir Vila Be
los. Specialias stakles audėjoms pa
rūpino ponai Baniai, tėvas ir sūnus. 
Prieš Kalėdas dėl švenčių nutrauk
ti audimo kursai bus vėl atnaujinti 
kovo pradžioje.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ organi

zacijų ir spaudos tarybos atstovai 
prof. I. Kakarieka, L. Ryšelis, kun.

RODNEY,
JAUNIMO IŠVYKA. Delhi

kės valdyba pakvietė Rodney kartu 
su savo jaunimu atlikti Vasario 16 
minėjimo programą. Oras pasitaikė 
geras, tad jaunimas kartu su tėvais 
turėjo gražią išvyką. Programoj da 
lyvavo vien jaunimas. Paskaitą-mon- 
tazą skaitė: Vytas Jasinskas — “Va* 
sario 16-ji”, Gražina Ignaitytė — 
“Laisvė ir nepriklausomybė”, Algis 
Rastapkevičius — “Laisvės šauksmas 
ir prasiveržimai”. Dainas ir kaiku- 
riuos šokius taip pat atliko bendrai. 
Pranešėja B. Norkutė nepagailėjo už 
tai visiems paskatinančių žodžių. 
Į minėjimą buvo atvažiavusių stu
dentų is Londono. Jie savo judru
mu ir dainomis pagyvino bendravi
mą. Verti dėmesio ir padėkos abudu 
dainos ir šokių mokytojai studentai 
D. ir E. Bliskiai už jų darbą. Jie

apylin- • per trumpą laiką paruošė abiejų apy
linkių jaunimą ir programos metu 
jai vadovavo. Delhi apylinkės valdy
ba visus šiltai priėmė ir pavaišino.

SNIEGO PŪGOS per dvi savaites
su pertraukomis gretimose apylinkė
se pridarė daug nuostolių. Jos ne
aplenkė ir mūsų apylinkės. Kaikam 
nuplėšė stogus, duris, o J. Statkevi- 
liui (turi tabako ūkį) nunešė šiltna
mį, kur paprastai auginami daigai.

CHATHAM LIGONINĖJ A. Ker- 
ševičienei padaryta operacija. Jaučia
si gerai ir tikisi greit grįžti pas savo 
šeimą.

LABAI SVYRUOJA tabako kainos.
Ypač po N. Metų kainos buvo ne
pastovios ir net krito. Priežastis — 
praeitų metų derlius buvęs labai ge
ras. K.



tik tas, kad į Eure 
rudens metu ir už

Nedaug kas pasikeitė nuo ma
no pasfaitinio apsilankymo V. 
Vokietijoj. Skirtumas gal bus 

opą skrisdavau 
do

leri prieš dvejus metu gaudavau 
daugiau vokiškų markių. Šian
dieną kanadiško dol. kursas yra 
1:3,51 DM, o kainos truputį pa
kilo.

Kaltos Kalėdos
Dėl kainų pakilimo tenka kal

tinti Kalėdų šventes, nes juk 
žmonės mažai kuo skiriasi nuo 
kanadiečių ar amerikiečių: Ka
lėdų ir N. Metų proga perkama 
kas reikalinga ir nereikalinga. 
Tad nėra ko stebėtis spaudoje 
skelbiama žinia, kad Miuncheno 
prekybininkai turėjo geriausius 
metus/nors krautuvių vitrinos 
nebuvo taip gražiai išpuoštos, 
kaip Kanadoje ar JAV. Nesima
tė ir marijači orkestrų prie krau
tuvių, kaip Meksikoj prieš Kalė
das. Pasitenkinta plokštelių mu
zika, kalėdinėm giesmėm ir... 
švenčių karštlige. O ji siautė ne 
tik krautuvėse, bet ir pagrindi
nėje Miuncheno geležinkelio sto
tyje, kur svetimšaliai darbinin
kai su didžiausiais lagaminais 
užtvindė visus takus. Mažai bu
vo girdima vokiečių kalba, o prie 
bilietų langelių — ilgiausios ei
lės.

Svetimšaliai — laukiami
Kūčių rytą iš Miuncheno va

žiavau Į Augsburgą aplankyti 
mamos kapo. Neturėjau kantry-

Lietuvos tautietė Gedimino kalno papėdėje Vilniuje, 
vietos 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos

Pavergtos
Netoli tos 
nepriklausomybė

Kitataučiai darbininkai - svečiai
bės-išstovėti eilėje valandą lai
ko. Pagalvojau — nusipirksiu 
traukinyje. Deja, jame didžiau
sia spūstis ir konduktoriui 60 
km. kelionėje nepavyko manęs 
pasiekti. Tos trumpos kelionės 
metu nuskridau mintimis į poka
rio metus, o ypač “auslenderių” 
gyvenimą. Koks skirtumas! Šian
dieną svetimtautis darbininkas 
vadinamas “gastarbeiteriu” — 
svečiu darbininku. Jis mielai 
laukiamas kiekvienoj įmonėj, 
jam traukinių tvarkaraščiai 
skelbiami serbų, kroatų, graikų, 
italų, ispanų, portugalų, turkų 
ir kt. kalbomis. Be užsieniečio 
darbininko neįsivaizduojama 
šiandieninės Vokietijos gerovė. 
Švenčių metu sustoja darbas 
daugelyje įmonių, sustoja staty
ba. Mažas pavyzdėlis. Po N. Me
tų nunešiau į valyklą eilutę, pra
šydamas ją išvalyti bent savai
tės laikotarpyje. “Nein”, — 
skambėjo trumpas atsakymas,— 
“mūsų gastarbeiteriai išvažiavę 
atostogų, neturime darbinin
ku...”

Bekalbis su ispanu
Svečias darbininkas stipriai 

šiandieną remia Vokietijos eko
nomini gyvenimą, o Vokietija 
svetimšalį paremia stipria vokiš
ka marke, kurią užsienietis tau
po ir siunčia į gimtąjį kraštą. Su 
keliais jų teko išsikalbėti. Ypa
tingai įdomu buvo susitikti su

K. BARONAS

ispanu mažėjuje “Deutsches Mu
seum” (buv. UNRA universite
tas), kurio kongreso salėje įvyko 
“La Singlą” grupės spektaklis. 
Nors laužyta ispanų kalba, ta
čiau susikalbėjom. Sužinojęs, 
kad esu “amerieano”, nuošir
džiai kalbėjo apie darbą Vokieti
joj. Tiesa, jis neblogai uždirbda
vo Barcelonoj, tačiau Miunche
ne jam sekasi žymiai geriau, nes 
prie olimpinio stadijono staty
bos jis uždirbąs į mėnesį 1600 
DM. Už nakvynę moka tik 1 DM, 
o maistas kantinėj taip pat pi
gus. Į mėnesį jis sutaupąs 800 
DM (1 dol. : 3,51 DM) ir jau dir
bąs metai laiko. 1972 m. jis nu
mato grįžti Ispanijon, turėdamas 
beveik 20.000 DM santaupų.

Į dvasinius svetimšalių reika
lus dėmesį atkreipė ir Bavarijos 
Katalikų Bendrija. Užsukęs 
miesto centre trumpam susikau
pimui į seną šventovę, skelbimų 
lentoje radau pamaldų laiką 
svetimšaliams įvairiose' Miun
cheno miesto dalyse. Tarp ispa
nų, portugalų, kroatų ir kt. tau
tybių — mūsų trispalvė ir užra
šas “Litauern” — lietuviams.

Trūksta butu
Vokietijoj labiausiai trūksta 

butų. Modernus dviejų kamba
rių butas kainuoja 400 — 450 
DM. Jų pareikalavimas yra labai 
didelis. Tos srities šūkius sklei
dė Bavarijos rinkimuose komu
nistų partija — DKP, reikalau
dama nuomų mažinimo ir jų 
kontrolės, įmonių pelno dalybos 
su darbininkais ir pan. Jų skam
būs šūkiai rado tik labai mažą 
skaičių pasekėjų, nors jie, re
miami Maskvos, varo plačią ko
munistinės sistemos. propagan
dą. Jų skelbimų darbininkų 
kvartaluose ar fabrikų rajonuo
se matėsi žymiau daugiau už ki
tas partijas.

Pirkiniu kainos
Vyriški žieminiai batai 40— 

70 DM, gera suknelė 100—120 
D?J, vyriški marškiniai 20—35 
DM, angliškų “Players” ciga
rečių dėžutė — 2,20 DM, geros 
sriubos lėkštė vidutinio lygio 
restorane — 1,30 DM, grogas— 
2,70 DM. 1 litras alaus geriau
siame Hofbraeuhauze — 1,60 
DM (dar 1968 m. kainavo 1.10 
DM), d dvi baltos dešrelės su 
bandele ir kt. Driedais — 2.20 
DM.

Darbininkas gali uždirbti bru
to 1600 DM, buhalteris 1400 — 
1600 DM. Darbininkų pareika
lavimas yra labai didėlis, šešta
dieniais laikraščiuose būna 10 
psl. skelbimų, siūlančių įvairius 
darbus. Dideli skelbimai ant 
tramvajaus durų kviečia darbi
ninkus į Bundes Bahn serbų — 
kroatų kalbomis.

Alpėse žiemą
Nors jau toli esam nužengę į 

1971 m., tačiau vertas paminėti 
N. Metų sutikimas Austrijos 
Alpėse, Waidringo žiemos kuror
te. Tik 2.000 gyventojų mieste
lis, tačiau puikių gamtinių są
lygų dėka žiemos ir vasaros me

tu sutraukia trigubai didesnį tu
ristų skaičių. Slidžių sporto mė
gėjus čia vilioja keltuvas ir nu
sileidimo takai, vasaros metu — 
puikus Alpių kalnų oras, gražios 
apylinkės. Čia teko praleisti dvi 
savaites su slidėm arba pavėži
nant rogutėm dukrelę. Saulei 
nusileidus už augštųjų kalnų 
apie 3 v. p. p. skubėk greičiau į 
namus prie didelės tirolietiškos 
krosnies, nes oras labai greitai 
atšąla — net ausis svilina.

N. Metai — vakare
Vietinis slidžių klubas gerai 

žino, kad 12 v. nakties žiūrovų iš 
šiltų patalpų neišviliosi N. Metų 
sutikti. Be to, ši atrakcija ren
giama daugiausia turistams, nes 
vietiniai tai mato kiekvienais 
metais. Tad ir sutikimas rengia
mas 6 v. v. su orkestru, 
patrankų šūviais, sveiki
nimais, ant kalno su deglais iš
rašomas sutinkamų metų skai
čius. Slidininkai su deglais ran
kose keltuvu pasikelia augštai į 
kalną. Iš ten tamsoj jie nusilei
džia žemyn. Maniau, tai bus su
augę, gal net profesionalai — 
instruktoriai slidininkai, nes kas 
išdrįs tamsoj, tarp uolų, leistis 
žemyn, dargi be lazdų rankose 
laikant deglą! Mano didžiausiam 
nustebimui, tai buvo pradžios 
mokyklos 7—10 m. berniukai ir 
mergaitės. Man, gimusiam Vil
niaus krašto lygumose, tai buvo 
didžiausia sensacija, nes tokio 
amžiaus vaikui jau didelį įspūdį 
sudarydavo nusileidimas nuo 
Trijų Kryžių kalno su rogutėm. 
Ir tai ne nuo pat viršūnės. Bet, 
kaip ten sakoma, tirolietis jau 
gimta su slidėm! Kiek nesmagiai 
pasijausdavau su slidėm, kai su
tiktas “pipiras”, pasisveikinęs 
“Gruess Got”, prašliauždavo pa
likdamas mane po kelių minučių 
už kelių šimtų metrų. Mat, slidės 
yra dalis tiroliečio gyvenimo. 
Čia pradžios mokyklos mokyto
jas negali dėstyti 'mokykloj, ne
turėdamas slidžių instruktoriaus 
diplomo, nes. dalis pamokų žie
mos metu skiriama šiai sporto 
šakai. Tad nesistebėkime, jeigu 
tarptautinėse slidžių varžybose 
randame daug austrų meisterių.

Turistai ir klebonas
Waidringo kurortas sutraukia 

daug turistų iš įvairių kraštų. 
Dėl jų pakyla ir kainos" Pvz. N. 
Metų sutikimui kaikurie viešbu
čiai prašė už vakarienę, įėjimą 
ir šokius tarp 500—1000 šilin
gų. (1 kan. dol. — 25 šil.). Ne
sistebiu senu Waidringo parapi
jos klebonu, kuris N. Metų pa
moksle priminė vargą, skurdą ir 
alkį P. Amerikos tautų ar Afri
kos tautelių, kai tuo tarpu čia 
žmonės mėto pinigą įvairiems 
malonumams. Prašė gausiau au
koti N. Metų proga vargstan
tiems žmonėms. Ir vaikai, sėdė
ję pirmuose suoluose (daugumas 
jų gruodžio 31 d. leidosi nuo kal
no tamsoj) “krapštė” savo pini
gines, mesdami rinkėjui po ši
lingą ar 50 grašių.

Netvarkingi kanadiečiai
Be Europos turistų, Waidrin- 

gas susilaukia svečių .iš Ameri

kos. Nugirdau ir apie kanadie
čius. O buvo taip: teko ruoštis 
N. Metų sutikimui. Skubu iš kai
mo į miestelį išsikeisti pinigų, 
tačiau bankas N. Metų išvakarė
se buvo atidarytas tik nuo 8 iki 
10 v. ryto. Mat, garsusis Syl- 
vesterabend” turi taip pat savo 
potvarkius. Ką gi, issikeisiu 
krautuvėj, ką nors pirkdamas. 
Deja, nė viena krautuvė man pi
nigų neiškeitė. Paskutinė viltis 
— kavinė, kur dažnai tekdavo 
praleisti vakarus ir susipažinti 
su šeimininkais. Su malonumu 
jie man iškeitė dolerius į šilin
gus. Tačiau aš norėjau sužinoti, 
kodėl man krautuvė nenorėjo 
keisti. Pasirodo, neseniai čia 
lankėsi keturi ar penki kanadie
čiai. Po slidinėjimo su snieguo
tais slidžių batais jie eidavo į 
savo kambarius, krisdavo į lo
vas, o tirpstąs batų sniegas pa
siekdavo ne tik paklodes, bet ir 
čiužinius. Į vakarinius šokius 
atsinešdavo savo gėrimus ir, 
traukdami “iš po stalo” bute
lius, triukšmingai linksmindavo
si. Štai, kaip keli asmenys gali 
pagadinti gerą krašto vardą. Ne
sistebiu, nes ir aš, pamatęs prie 
Miuncheno pagrindinės stoties 
apdriskusį ir apaugusį plaukais 
“hipį” su prisiūta ant nugaros 
didele Kanados vėliava, susigė
dinau.

AUKLĖTOJOS 
DARBO 

DEŠIMTMETIS
Vasario 16 gimnazijos mergai

čių bendrabučio vedėja Eliza 
Tamošaitienė Į šias pareigas atė
jo 1961 m. vasario 1 d., tad šie
met švenčia dešimties metų dar
bo sukaktį. Jos darbas šakojasi į 
kelias kryptis. Pirmoj eilėj ten
ka auklėti mergaites, tarp 11 — 
20 metų amžiaus. Kad tai sunki 
tarnyba, liudija pirmtakių nepa
stovumas — per pirmąjį dešimt
metį tose pareigose buvo viena 
po kitos 6 moterys, viena du 
kartus. E. Tamošaitienė pasižy
mi aiškia linija ir sugebėjimu 
kiekvieną savo auklėtinę pažin
ti kaip individą. Jos bendrabutis 
švarus ir tvarkingas tiek kamba
rių išorėje, tiek ir mergaičių 
elgsenoje. Nemažiau svarbus E. 
Tamošaitienės darbas su gimna
zijos tautinių šokių grupe. Per 
dešimt metų aplankytos kone vi
sos lietuvių kolonijos Vokietijo
je, šokta Italijoje ir Belgijoje. 
Daugelį kartų pasirodyta kita
taučių renginiuose, garsinant ne 
tik gimnazijos, bet Lietuvos ir 
lietuvių vardą bei rūpesčius. Ir 
kitokio pobūdžio meniški paren
gimai ruošiami E. Tamošaitie
nės. Ji yra inscenizavusi visą ei
lę didesnių ir mažesnių vaizde
lių, gyvųjų" paveikslų, dainų, po
ezijos, prozos ir ritmo pynių, yra 
sukūrusi baletinių dalykų, ku
riuos moksleiviai išpildo atitin
kamomis progomis. O ir pati 
reiškiasi scenoje. Jos “Čičins
kas”, “Jūratė ir Kastytis”, “Eg
lė žalčių karalienė” susilaukia 
didelio publikos susižavėjimo. Ji 
taipgi moko mergaites kūno kul
tūros. Linkėtina, kad dar ilgus 
metus Vasario 16 gimnazija ga
lėtų naudotis E. Tamošaitienės 
talentais. ELI
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Eliza Tamošaitienė (viduryje), dirbanti Vasario 16 gimnazijoj jau
10 metu Nuotr. A. Kezio, SJ
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI 
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EDVARDAS
NUO 1970 M. RUDENS Čikagos 

universitete (University of Chicago) 
pradėtas dėstyti lietuvių kalbos kur
sas (dėstytojai yra dr. P. Jonikas 
ir E. Bradūnaitė), o nuo 1971 m. 
vasario vidurio Čikagos pietinėje da
lyje esanti šv. Ksavero kolegija taip 
pat Įveda lietuvių kalbą kaip dėsto
mą ji dalyką i savo programą. Pra
džioje bus du kursai: pradinis lietu
vių kursas ir lietuvių raštijos bruo
žai. Paskaitos bus du kartus savaitė
je. Jas skaitys dr. A. Liaugminas. Už 
šiuos kursus bus duodami “kreditai*’, ' 
kaip ir už kitus kolegijoje studijuoja
mus dalykus. Vieno kurso semestri
nis mokestis — S150. Lietuvių kal
bos kursų Įvedimu pradėjo rūpintis 
tos kolegijos prezidento patarėjas J. 
Kulys, Amerikoje gimęs lietuvis, ku
ris dar gana gerai pats kalba lietu
viškai. Kursų reikalu nemažai pasi
darbavo ir inž. Antanas Rudis, per 
kurio vadovaujamą “Lietuvių radi
jo forumą” šis klausimas buvo pla
čiai pristatytas visuomenei. 
• • •

“CHICAGO TRIBUNE” vasario 5 
d. numeryje Vašingtono korespon
dentas William Kling nagrinėjo At
stovų Rūmų pakomitečio Simo Ku
dirkos klausimu pranešimą, kuri pa
ruošė pirm. Wayne L. Hays. Prane
šimas kritikuoja Valstybės Departa
mento laikyseną, ypač pakrančių ap
saugos vadų nesiorientavimą bei ap
sileidimą. Laikraščio korespondentas 
taip pat nupasakoja ir pati Įvyki — 
Simo Kudirkos norą pabėgti pas ame-

ŠULĄ IT IS
rikiečius ir po to sekusią istoriją.

Vasario mėn. 8 d. “Chicago Sun- 
Times” dienraščio vienas vedamųjų 
“The Simas Kudirka” buvo paskirtas 
šio i laisvę pabėgti norėjusio jūrinin
ko bylai, čia rašoma apie Čikagos 
kengresmane Roman Pucinski ir ki
tų 14 Atstovų Rūmų narių rezoliu
cijas, kuriose prašoma, kad “Vigi
lant” laivas, iš kurio S. Kudirka buvo 
per prievartą sugrąžintas sovietams, 
būtų pavadintas Simo Kudirkos var
du. Tai turbūt aštuntas vedamasis Si
mo Kudirkos klausimu “Chicago Sun- 
Timcs” dienraštyje.

“Chicago Daily News” dienraštis 
rašė apie rezoliucijas Lietuves lais
vinimo klausimu, kurios buvo pateik
tos Čikagos nresto tarybai dviejų jos 
narių — Casimir Staszcuk ir Paul 
Sheridan. Apie tai rašo ninilatinis 
laikraščio bendradarbis Mike Royko, 
kuris Į ši Įvyki žvelgia su gera humo
ro doze. Pasak jo, Staszcuk, kurio 
atstovaujamose ribose gyvena daug 
lietuvių, žino, kad yra didelis nepasi
tenkinimas prez. Niksona dėl lietu
vio jūrininko išdavimo sovietam. Ka
dangi šis tarybos narys esąs respub- 
likininkas, tai nori padėti Niksonui 
ir savo rezoliucija parodyti, kad jis 
yra už Lietuvos išlaisvinimą. Kai 
Staszcuk Įteikė miesto tarybos sek
retoriui savo rezoliuciją, paaiškėjo, 
kad panaši rezoliucija jau anksčiau 
buvo Įteikta demokrato Sheridan, 
nes ir jo rajone gyvena daug lietu
vių. Buvo pasiūlyta įteikti bendrą re-

(Nukelta i 8-tą psl.)

Po ilgų svarstymų Petrukas 
paganau nusprendė tai įvykdy
ti. Niekas jo nuomonės jau ne
būtų pakeitęs. Net senasis mo
kytojas, kurį jis taip gerbė ir 
mylėjo. Tam jis ruošėsi visus - 
metus. Galvojo apie tai ne tik 
diena, bet ir naktį sapnavo. Ap
galvojo viską, ligi mažiausios 
smulkmenos.

Susidėjo dabar į knygų krep
šį viską, kas jam buvo reikalin
ga: ilgas, storas vinis, plaktu
ką, virvę ir du gabalus varinės 
vielos. Apsvarstė ir savo pir
muosius žingsnius. O kai bus 
labai augštai, nesižvalgys že
myn, kad jo negąsdintų augštu- 
ma. Lips atsargiai ir iš lėto, 
vienodai, nesiskubindamas. 
Taip, kaip lipdavo į augštesnius 
medžius ant stačių Nemuno 
krantų. Nevieną aitvarą ten iš 
pačios viršūnės buvo išėmęs.

Jau artėjo vakaras, bet moti
na dar nebuvo grįžusi. Po tėvo 
mirties ji vis dažniau išeidavo 
ir ilgiau užtrukdavo, valydama 
turtingesniųjų kambarius ir 
plaudama skalbinius. Petrukas 
vienišas sėdėdavo tarp keturių 
kamabrio sienų. Vakarai prailg
davo bežiūrint į tuščią, siaurą 
gatvę, kurioje retai kas įdomes
nio pasirodydavo.

Motina juo pasitikėjo. Jei 
kartais grįžusi ir nerasdavo sū- 
nmš namie, nerūpėjo, kad bus 
išbėgęs su padaužomis. Petru
kas buvo ramaus ir tylaus bū
do savo mėlynom, liūdnom 
akim žvelgdamas į kiekvieną 
naują daiktą su nuostaba ir 
džiaugsmu.

Draugų jis neturėjo. Iš pri
gimties būdamas kuprotas, savo 
amžiui buvo permažas. Jo vien
mečiai visa galva buvo augš- 
tesni. Gal ir už tai klasės drau
gai jo vengė. Kai pertraukų 
metu visa klasė susikibusi ran
komis šokdavo ratelius, nė vie
na mergaitė nenorėjo būti $a- 
lia jo, šokti ir suktis su juo 
ratelyje. Kartais besisukančia

me sūkuryje, rodos, neišven
giamai jau kuri nors turėjo pa
duoti jam ranką, bet visada bū
davo priežastis išsisukti ir pa
bėgti. Tik kai klasėje kas nors 
neišspręsdavo sunkesnio uždavi
nio ar kuriam aitvaras užstrig
davo pačioje medžio viršūnėje, 
tada tik priartėdavo prie jo. Bet 
ir tie, kuriems jis visada nuo
širdžiai padėjo, greit Petruką 
užmiršdavo. Lygiai su visais ki
tais juokdavosi iš jo ir, daužy
dami kumštimis jo kuprą, su
tartinai dainuodavo:
Kuprius geras mokinys
Nes už jj galvoja trys — 
Akys skaito, rankos paišo, 
O kupra klaidas jam taiso...

Petrukas jautė, kad visi jį 
laikė daug žemesniu už save. 
Gal dėlto, kad jis nemokėjo gra
žiai padeklamuoti eilėraščio, 
nesugebėjo nei būti artistu mo
kyklos pasirodymuose. Prieš 
oetkokią šventę, kai be išim
ties visi turėdavo kokias nors 
pareigas, jam telikdavo tik 
šluoti kiemą ar paberti smėlio 
ant slidžių takų žiemą. Tai bu
vo viskas, ką jis sugebėjo.

“Ne, tai dar neviskas”, ištarė 
dabar pats sau pusbalsiai ir už
sidėjo knygų krepšį ant nuga
ros. Atsargiai pravėrė trobos 
duris ir bailiai apsidairė.

Miestelio gatvė buvo tuščia. 
Vakaro prieblandos šaltumas 
greit pervėrė jo menką švarke
li. ir šiurpas nukrėtė krūtinę. 
Nenorėdamas ką nors daugiau 
namatvti, greit smuko už kepyk
los. čia dar karta apsidairė ir 
tiesiai pasuko siauru taku į 
aukštą Nemuno skardi, kur 
ąžuolų viršūnės siekė pačius de
besis. Tai ten, savo rūsčiu iš
didumu iškilęs virš visų viršū
nių. dunksojo tolumoje pilies 
bokštas.

čia daug kartų buvo buvęs. 
Didelė aikštė prie pilies griuvė
sių buvo tuščia, apdengta ledu 
ir sniego kupstis. Belapiai me
džiai dabar stūksojo vieniši ir

PETRUKO VĖLIAVA VYT. TAMULAITIS

išsigandę nejaukioje tyloje. O 
vasarą, kai Lietuva buvo laisva, 
čia susirinkdavo beveik visas 
miestelis. Kaip senasis mokyto
jas pasakojo, pilies vartai ir 
sienos buvo apkabinėti vaini
kais ir beržų šakomis. Mažos vė
liavėlės plazdėdavo vėjuje, o ant 
augšto pilies bokšto Vasario 16. 
iškildavo didžiulė vėliava, skelb
dama visiems laisvės džiaugsmą. 
Ją įkeldavo ten miestelio gais
rininkai, atvykę čia-su savo il
gomis kopėčiomis, geležiniais 
kabliais ir blizgančiais šalmais. 
Kai senasis mokytojas tai imda
vo pasakoti, jo balsas kartais 
lūždavo, akys imdavo žibėti, žo
džiai, rodos, birte birdavo pro 
pravertas lūpas, lyg jis būtu 
pasakojęs tik gražią, nuostabią 
praeities pasaką, kuri taip nese
niai dar buvo tikra, gyva ir sa
vomis akimis matoma...

Pats Petrukas atsiminė tik 
šiurkščią, dygią tėvo barzda, kai 
laikė jį ant rankų augštai iškel
tą, kad pro kitų galvas galėtų 
pamatyti šarvuotus kareivius, 
bandančius Įsiveržti į pilies kie
mą, kuriem su popierinėm kuo
kom buvo daužomi šalmai, ir jie 
virto viens po kito visi iš eilės, 
Ivg tikrai būtu buvę primuš
ti...

Bet po to pilies bokšte nie
kada nebesuplevėsavo didžioji 
vėliava. Jis stūksojo apleistas 
ir vienišas, išsitiesęs pro me
džių viršūnes, kaip kareivis be 
kenures...

Petrukas slaptai staiga suži
nojo .., Bet tylėjo sukandęs 
dantis net nė puse žodžio apie 
tai niekam neprasitardamas. Se
nasis mokytojas pernai Vasario 
šešioliktąją norėjo Į pilies bokš
tą įkelti vėliavą. Jis net tarėsi 
su vienu patikimu jaunu vyru, 
kuris buvęs geras laipiotojas. 
Bet nors ir daug pastangų dė

jęs, mokytojas savo plano ne
įvykdė. - Petrukas nesužinojo 
kodėl. Tai ne tik jo nenuliūdi
no, bet dargi dideliu džiaugs
mu pakuteno krūtinę. Juk jis 
tai gali lengvai padaryti už savo 
mokytoją. Ar nebūtų didelio 
didelio džiaugsmo mokytojui, 
kad jo svajonė pagaliau išsipil
dė? O mokytojas toks jam buvo 
geras. Visada jį užtardavo, ne
leisdavo klasėje niekam jo 
skriausti, iš jo juoktis. Jis tik 
vienas rasdavo progą jį pagirti.

Petrukas suprato, kad savo 
sumanymą vykdydamas, turėjo 
būti atsargus. Niekam negali
ma buvo to pasakyti ir klausti 
patarimų. Net ir po labai slap
tų šnabždesių pernai pasklido 
miestelyje kalbos, kad atvažiuos 
slaptoji policija tardyti. Petru
kas sužinojo, kad gerasis moky
tojas atėjo slapčia naktį pas jo 
motiną ir paliko senąją vėliavą, 
kuri anksčiau kabėdavo mokyk
los kieme. Jis ją laikė paslėpęs, 
kai mokykloje liepė iškelti kitą, 
svetimą vėliavą.

Nors niekas Petrukui apie 
tai nebuvo sakęs, bet jis viską 
žinojo. Žinojo ir kur motina pa
slėpė mokytojo vėliavą. Paslė
pė gerai, taip, kad niekas jos 
nebūtų radęs. Bet ji ramiai ir 
saugiai dabar glūdėjo po jo suo
dinais marškinėliais prie krūti
nės. Jis net jautė jos mielą ši
lumą arti širdies, kai žvarbus 
vėjas nuo Nemuno kiaurai da
bar skverbėsi per jo drabu
žius.

Visos kalbos miestelyje greit 
nutilo. Slaptoji policija neatva
žiavo. Tik daug vėliau, jau pa
vasariui auštant, milicijos vir
šininkas aptvėrė pilįes bokštą 
spygliuota viela ir prikalė dide
lę lentą su užrašu: “ĮEITI 
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. 
PAVOJINGA GYVYBEI.”

Bet mažai kas į tai kreipė 
dėmesį. Užmiršo ir kalbas apie 
mokytoją. Draudimas įeiti į pi
lies bokštą ne tik Petruko, bet 
ir kitų vaikų nebaugino. Visi, 
kaip ir anksčiau, karstydavosi 
sienomis, žaisdavo kareiviais ir 
slapukais. Rasdavo kiekvienas 
pro spygliuotą tvorą gausybę 
slaptų įėjimų ir išėjimų.

Ir dabar čia atėjęs, nors bu
vo žiema, Petrukas jautėsi drą
siai. Tik Įlindęs i bokšto vidu
rį, pasijuto nejaukiai, staiga ap
suptas didelės, neįprastos tylos. 
Bokštas viduje buvo tuščias ir 
platus, tik pamažu susiaurėda- 
mas viršūnėje.

Petrukas dar niekad nebuvo 
įkopęs į pačią bokšto viršūnę, 
nors žinojo visus geležinius vir
balus, kurie dar buvo like mū
re nuo to laiko, kai prieš šim
tus metų, pavojaus metu, ka
reiviai kopdavo i bokšto viršū
ne ir uždegdavo ten smalos sta
tines. Tai būdavo ženklas, kad 
Nemunu atplaukia priešai. Kaip 
mokytojas tvirtino, šią Įspėjamą

ugnį matydavo net septynios 
kitos pilys ant Nemuno vingių. 
Bet kitų pilių jau nebėra. Vie-
nas jų išgriovė priešai, kitas su
naikino laikas ir žmonės, išsiri- 
tindami jų pamatų akmenis sa
vo naujų sodybų pamatams.

Pajutęs šaltą drebulį, Petru
kas prišoko prie sienos ir nu
sitvėrė žemiausiąjį virbalą. Ko
kie lengvi buvo pirmieji žings
niai. Ne vieną, o šimtus kartų 
išbandyti. Kaip voverė jis ka
binosi į viršų, lengvai ir tiesiai. 
Tik kai pasiekė augštį, kur dar 
niekada nebuvo pastatęs kojos, 
širdis be jokios priežasties ėmė 
smarkiau plakti. Rankose stai
ga pajuto silpnumą, o įtempti 
blauzdų raumenys skausmingai 
ėmė virpėti.

Petrukas pasiekė tą pačią pa
vojingą pusiaukelę, kurią sutin
ka kiekvienas pasiryžęs. Kaip ir 
kitus, taip ir ji ta nematoma sun
ki ranka staiga sulaikė ir ėmė 
stumti atgal.

žvilgtelėjęs žemyn, išsigando. 
Juodi, tamsūs šešėliai apačio
je, lyg juodas upės gelmių van
duo sukosi ir kilo į viršų, savo 
geležiniu šalčiu pasiekdamas ko
jas, juosmenį ir krūtinę. Drebu
lys ėmė krėsti jo visą kūną. 
Tirpstančios rankos vos išlaikė 
prisiplojusį prie mūro sienos. 
Rodos, ims ir atsities nutirpę 
pirštai. Krepšys ant nugaros pa
stebimai sunkėjo vis labiau 
verždamas pečius. Atėjo staiga 
noras mesti jį žemyn. Pirštai 
patys, prieš jo valią, jau siekė 
raiščio po pažastimi.

Staiga Petrukas krūptelėjo 
ir nustojo alsavęs. Jis kažką iš
girdo. Bet tai buvo tik juoko 
aidas, atskridęs ten iš mokyklos. 
Jis vėl ir vėl pasikartojo. Pa
mažu drąsa ir pasitikėjimas 
ėmė grįžti i jo vidų. Netoli nuo 
pilies, mokykloje, buvo susirin
kusi visa jo klasė. Ten buvo ir 
naujasis mokyklos vedėjas. 
Dažnai jis vakarais ten kviesda
vosi vyresnius berniukus ir 

mergaites, juokdavosi iš Lietu
vos istorijos ir iš tų, kurie ken
tėjo ir mirė už krašto laisvę. 
Bet jo senasis mokytojas buvo 
visiškai kitoks. Jo papasakotos 
istorijos nuotrupos žavėjo ne 
tik jį, bet be išimties visus. Jis 
rasdavo laiko ir pažaisti su vi
sais, ir aplankyti namie susir
gusius, ir patąsyti už ausies išdy
kėlį taip, kad neišgąsdintų nu
baustojo, o tik duotų pajusti 
tvirtumą rankos, kurios kiek
vienas mostas paliesdavo dau
giau širdį, o ne kūną...

Ir kai tik Petrukas atsiminė 
dabar savo gerąjį mokytoją, pa
tys pirštai pradėjo grabalioti 
augštesnio naujo virbalo, i ku
rį galėtų įsikibti. Bet siena bu
vo tuščia. Ten, daug augščiau, 
jų buvo visa eilė, bet ^šitas tar
pas buvo tuščias.

“Aš įsikalsiu naujus,” ištarė 
pats sau, tvirtai žinodamas, ką 
turi daryti pagal seniai apgal
votą planą. Viena ranka laiky
damasis, kita atsargiai išsiėmė 
iš krepšio virvę ir prisirišo per 
pusę prie tvirtojo virbalo. Pri
silaikydamas kaire, išsiėmė ilgą, 
storą vinį ir jieškojo virš gal
vos plyšio mūro sienoje. Pas
kui išsiėmė plaktuką ir varė 
vinį tol, kol ji stovėjo nepaju
dinama ir laikė jo kūno svorį. 
Patikrinęs dar kartą jos tvir
tumą, jis kalė antrą ir trečią. 
Vėl persirišo virve ir, žingsni 
pakilęs, vėl daužė plaktuku se
nąjį mūrą, kuris dunksėjo kur
čiai, rodos, visai be garso. Juo 
jis kilo augščiau, juo greičiau 
ir vikriau jis dirbo, jausdamas 
dabar degančius skruostus ir ši
lumą visame kūne.

Baimė staiga išnyko, Ivg jis 
būtų stovėjęs ant tvirtos žemės 
savo kieme, o ne pavojingai 
pakibęs bokšto viršūnėje. Arti, 
Visai arti, rodos, jau švietė kiau
ra bokšto viršūnė ir laimėjimas. 
Dar tik viena vinis, dar tik ki
ta. Visokios nepasisekimo abe- 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Žibu kėliai)
mūši!-mažiesiems.

Žalių rūtų šalis
Už mėlynų jūrų buvo maža 

Rūtelių šalis, o to krašto valdo
vas — šaunus Rūtėnas. Tos ša
lies žmonės buvo paprasti arto
jai. Jie neturėjo turtų, bet šir
dyse turėjo daug meilės. Jie 
buvo darbštūs ir teisingi. Arto
jai žagre versdavo vagas, akė
čiomis akėdavo žemę, o pasėtas 
grūdas atnešdavo dideli derlių.

Tos šalies moterys augino 
kasas, vilkėjo ilgus drabužius, 
mokėjo verpti linus ir austi 
drobes, spalvingas juostas. Vai
kučiai mylėjo paukštelius, gy
vulėlius ir apie juos žinojo daug 
pasakų. Po dienos darbų žmonės 
kvepiančiuose darželiuose gro
davo armonika, dainuodavo 
linksmas dainas ir prisimindavo 
savo krašto šaunų valdovą. Jų 
dainų aidą vėjas nunešdavo toli, 
toli i kitas šalis. Priešai niekaip 
negalėjo suprasti, kodėl Rūte
lių šalies žmonės tokie laimin

Lietuviu kalba-musu kalba
PASISAKO HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

IX SKYRIUS
Lietuviška šeima labai svar

bi, nes mes norim išlaikyt lietu
viškumą. Jei tėvai neišmokys 
vaikus kalbos, tai jų vaikai (vai
kų vaikai) bus kanadiečiai ar 
amerikiečiai, ir trečia generaci
ja neturės visai lietuvių. Jeigu 
vaikas išmoksta lietuviškai kal
bėti, bet nemoka skaityti ir rašy
ti, tai jo vaikai labai prastai kal
bės. Lietuviška bažnyčia ne tiek 
yra svarbi dėl lietuviškos mal
dos, kiek svarbi, kad čia yra ga
limybė susitikti su kitais lietu
viais.

Timas Čerškus
Mano nuomone, vaikas gali 

būti geras lietuvis, jeigu jo tė
vai taip nori. Yra net nesvarbu, 
ar abu tėvai yra lietuviai. Jeigu 
jie norės, tai vaikas išmoks ir 
kalbą, ir bus geras lietuvis. Tė
vai turi pagelbėt vaikui, jeigu 
reikia, kai kada priverst jį eit į 
mokyklą, ruošt pamokas, patai
syt, kai jis padaro klaidas kal
boj.

Edmundas Navickas-
Man atrodo, kad tėvai turėtų 

su vaikais kalbėti tik lietuviškai 
ir leisti į lietuvių organziaciįas, 
nes reikia išlaikyti savo tėvų kal
bą. Jei šeimoje kalbės lietuviš
kai. tai vaikai ir lietuviškose or
ganizacijose kalbės lietuviškai, 
nebus tiek daug lietuvybės išlai
kymo problemų. Jei Lietuvoje 
— priespaudoje — per porą 
šimtų metų buvo išlaikyta kalba 
ir papročiai, mes tain nat galime 
tai padaryti ir čia, jeigu tik tu
rėsime norą.

Dalia Pajarskaitė
Tik šeimoje vaikas pasidaro 

lietuviu. Ar ne? šeima yra pa
grindinė, o mokykla ir organiza
cijos tik padeda. Mokykla išmok
tą kalbą gali padėt ištaisyt, bet 
mokykloj permažai laiko išmok
ti kalbą gerai.

Algis Grajauskas
Lietuviška šeima reiškia dau

giau, negu lietuvių mokykla. Aš 
žinau mergaičių, kurios neina į 
lietuvių mokyklą ir kalba geriau 
lietuviškai už mane. Jeigu šeima 
turi vieną iš tėvų nelietuvį, daž
nai atsiranda problemos, nes 
nevisi nori padaryti “compromi
se”. Daugiausia nukenčia vaikai.

Rūta Kareckaitė
Dabar atsirado naujas galvoji

mas. Jauni tėveliai mano, kad 
jų vaikams nereikia išmokti lie
tuvių kalbą ir išlaikyti lietuviš
ką kultūrą. Teisybė, gal lietuvių 
kalba nėra reikalinga kiekvieną 
dieną, bet yra gražu mokėti tėvų 
kalbą ir ją išlaikyti. Taip pat yra 
gražu, kai šeima išlaiko lietuviš
kus papročius — Kalėdų, Vely
kų ir kt.

Ramutis Trumpickas
Lietuviai labai nuoširdžiai 

myli savo tautą ir nenori apleis
ti jos kultūros, šiandien svar
biausia yra išlaikyti lietuvių kal
bą. Mylėdami savo vaikus, tėvai

Tautiniai šokiai mokyklose
RAŠO HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

IX SKYRIAUS MOKINIAI
Aš manau, kad labai gerai yra 

įvesti tautinius šokius i lietuviš
ką bendruomenę, nes jie sutrau
kia jaunimą. Jauni mėgsta šok
ti, važinėti, kai kiti kviečia gru
pes atvažiuoti. Lietuviškose mo
kyklose tautiniai šokiai nėra rei
kalingi. Pirmiausia — pertrum- 
pas laikas, šoksim, o istorija, 
gramatika ir kiti reikalingi da
lykai liks užmiršti, neišmokti. 
Mokyklos laiko pratęsti negali
ma, nes tada visai niekas neno
rės eiti. Tautinių šokių užtenka 
grupėse — kas nori gali ten pri
klausyti. Irena Žilvitytė

Yra vaikų, kurie nepriklauso 
tautinių šokių grupėms, bet no

gi — juk jie neturėjo nei mo
dernių mašinų, nei puošnių kris
talų, nei televizijų.

Kartą priešas netikėtai užpuo
lė Rūtelių šąli, padegė namus, 
atėmę gyvulius ir grūdus. Žval
gai pranešė, kad priešas apsupo 
Rūtėno pili. Žmonės išsigandę 
klausė: kas dabar bus? Jie mus 
pavergs! Iš pilies bokšto tvirtu 
ir ramiu balsu prabilo Rūtėnas: 
“Priešas gali sunaikinti mūsų 
kraštą, atimti laisvę, bet jis nie
kuomet neįstengs sunaikinti jū
sų širdyse meilės, teisingumo ir 
tikėjimo. Būkite tvirti, mes vėl 
iškovosime laisvę.”

Valdovą Rūtėną priešai išvežė 
i nežinomą.kraštą, žmonės tapo 
pavergti priešų, bet jie visuomet 
prisimena valdovo žodžius — ko 
priešas neįstengs sunaikinti. Jie 
tiki Rūtėno žodžiais ir kovoja už 
laisve.

A. Abr.

moko, kad vaikai mylėtų tėvynę. 
Nežiūrėdami savęs, tėvai atiduo
da savo gyvenimą dėl savo vai
kų. Tokie tėvai yra tikra garbė 
lietuviams. Tie, kurie klausyda
mi tėvų išaugo gerais lietuviais, 
yra dėkingi ir visą gyvenimą liks 
dėkingi savo tėveliams.

Vytautas Gedrimas
Mes tuoj prapulsim, jei nebus 

daugiau lietuviškumo namuose. 
Jeigu mes gerbiam savo tėvus, 
neturim juos skaudinti atsisa
kydami lietuvių kalbos ar bend
ravimo su lietuviais. Užsiimt su 
kitataučiais, palikt tėvus yra ne 
tik skaudu, bet ir gėda. Ateina 
laikas, ir buvusieji lietuviai gai
lisi, kad jie taip padarė.

Nemira Balsytė
Aš didžiuojuos, kad esu lietu

vaitė. Mano draugai anglai vis 
sako, kokie laimingi mes esam, 
būdami lietuviais. Mat, turim 
daug organizacijų ir progų susi
burti. Kartais, aš manau, tėvai 
perdaug stumia į lietuvišką kul
tūrą — neleidžia bendrauti su 
kitataučiais. Bet reikia neuž
miršt, jie tai daro, kad vaikai 
nesuanglėtų ir liktų lietuviais.

Jūratė Kybartaitė
Kai aš gimiau, nesupratau nė 

vieno žodžio angliškai. Išmokau 
pirmiau lietuvių, o ne Kanados 
kalbą. Kai augau, tėvai vis dau
giau man leido kalbėti angliškai. 
Dabar aš jau pradedu pamiršti 
savo tėvų kalbą: Dar mokykla ir 
“Aukuras” padeda man neuž
miršti lietuvių kalbos. Man da
bar labai gaila, nes lietuvių kal
ba ir papročiai yra vieni iš gra
žiausių visam pasaulyje. Anglai 
mums labai p'avydi. '

Adelė Lukošiūtė
Be mūsų — jaunų lietuvių ir 

mūsų tėvų, kurie mus visko iš
mokė, lietuviai pranyktų. Lietu
va ne žemėje pranyktų, bet jos 
širdis pranyktų! Niekas laisvam 
pasauly jos neminėtų ir negerb
tų. Tėvai mus moko siekti Lie
tuvai laisvės, o drauge ir laisvės 
sau. Mes norim būti laisvais lie
tuviais ir čia, ir Lietuvoje. Kai 
laiškuose galėsim rašyti, ką no
rim. kai į Lietuvą galėsim siųs
ti, ką norim, tada visi būsim 
laisvi lietuviai..Šią laisvę pasiek
ti galim pradėdami lietuviškai 
gyventi namuose. Pavieniui 
anos pusės nepasieksim. šiam 
darbui reikia visų lietuvių, ku
rie pradėtų lietuviškumo ugdy
mą nuo savo šeimų.

. Danutė Bilevičiūtė
Didelė problema yra lietuviš

kumo išlaikymas organizacijose. 
Jeigu būtų daugiau vaikų, kurie 
namuose išmoksta lietuviškai, 
eina į lietuvių mokyklą ir nori 
kalbėti lietuviškai, tada organi
zacijos galėtų tęsti tėvų pradėtą 
darbą. Blogiausia, kad vaikai da
bar nenori tarp savęs kalbėti lie
tuviškai.

Danutė Lukavičiūtė

rėtų išmokti tautinių šokių. Kiti 
net turi tautinius drabužius. Bū
tų gerai, kad lietuvių mokykloj 
pamokytų. Galbūt berniukai 
vengs mergaičių ir nenorės šok
ti. Aš manau, šokti visi nori.

Roma Keršytė
Tautinių šokių mokymas lie

tuvių mokykloj svarbu. Jeigu 
mes turėtume juos, tai klasė 
Įgautų nuotaiką. Dabar mes jos 
neturim. Be to, mes išmoktume 
daugiau tautodailės, geriau ga
lėtume suprasti lietuvių meną, 
papročius. Įdomu būtų ne tik šo
kius išmokt, bet ir žinot, dėlko 
juos taip šoka, ką jie reiškia.

Rūta Budininkaltė

Tėvynės ilgesys
Pilki debesėliai 
Padangėmis keliauja, 
Sunkus akmenėlis 
Man krūtinę spaudžia. 
Kad taip pračiulbėtų 
Lakštučių balseliai, 
Mane suramintų —- 
Svetimoje žemėj.
Kad pavasarėlis 
Širdį taip užlietų, 
Žydinčiais laukeliais 
Tėviškėn lydėtų.
Kad prie namų rasčiau 
Šulinį ir svirtį, 
Tyras vandenėlis 
Mane atgaivintų.

Stasė Slavinskienė

Be gimtinės
Ir čia siūbuoja smilgos, 
Ir čia prinoksta varpos ... 
širdis gimtinės ilgis 
Išvyst nors vieną kartą.
Ten priešas “žemės rojuj” 
žmogaus teises pamynė, 
Ten sės ir pjaus artojas 
Ne sau ir ne tėvynei.

A. Abr.
LIETUVA

Mūsų tėvynė Lietuva 
Norėjo ir norės būti laisva 
22-jus metus buvo, o 
tada jos laisvė pražuvo.

Savanoriai i karą ėjo 
ir daug žmonių Į žemę sėjo. 
Mūsų tėvynė Lietuva 
Norėjo ir norės būti laisva.

Raminta Jankaitytė, VI b

Jei važiuočiau 
į Lietuva

— Aš eičiau į Gedimino pilį, į 
Aušros Vartus, Vilniaus katedrą 
ir kitų įžymybių pamatyti. Trau
kiniu važiuočiau į Neringą pasi
vaikščioti ant balto smėlio, pa
žiūrėti žuvautoj ų ir gintaro j ieš
kotojų.

Raimundas Bubelis, VI b.
— Aš važiuosiu į Lietuvą tik 

tada, kai galėsiu ją išlaisvinti 
nuo rusų, žmonės vėl galės 
dirbti, gyventi ir drąsiai sakyti 
— aš gyvenu laisvoje žemėje! Ir 
niekas daugiau mūsų žemės ne
užims. Algis Tumosa, VI b.

— Jei aš važiuočiau i Lietuva, 
pirmiausia išvyčiau visus rusus, 
kad Lietuva vėl būtų laisva. Ru
sams aš duočiau kramtomos gu
mos su klijais, kad jų burnos už- 
siklijuotų.

Antanas Rašymas, VI b.

Žiemos 
džiaugsmas 

Minkštučiukai. Skriskim.
švelnučiukai 
balto sniego 
patalai!
Be takelių, 
be kelelių 
tolyn kviečia 
mus laukai.

briskim, 
neparvirskim! 
Sniego pokštus 
juk žinai!
Jei paslysi
— pamatysi, 
kokie gilūs 
pusnynai! B. V.

Toronto mokykloje
Vieną šeštadienį mane su bro

liu tėveliai nusivežė į Torontą. 
Mums buvo įdomu aplankyti lie
tuvišką mokyklą dideliam mies
te. Mokyklos vedėjas buvo la
bai malonus ir leido mums ten 
pabūti per visas pamokas. Aš 
nuėjau į trečio skyriaus klasę. 
Čia buvo daug vaikų. Mokytoja 
buvo tokia maloni, kad man at
rodė ji visą laiką šypsojosi. Vai
kai ten mokosi daug įvairių da
lykų. Mano brolis buvo nuėjęs 
į vyresnį skyrių. Jam atrodė, 
kad ten buvo daug išdykusių 
vaikų, kurie neklausė, mokyto^ 
jos. Mes gavome dovaną — laik
raštėlį “Kibirkštis”. Toronto lie
tuvių mokyklos vaikai į jį prira
šė daug įdomių straipsnių, eilė
raščių ir'gražiai iliustravo. Mes 
norėtumėm mokytis didelėje 
lietuviškoje mokykloje Toron
te, bet mums pertoli. Nuėjusi į 
savo mokyklėlę, papasakosiu^ 
kaip vaikai mokosi lietuviškai 
dideliam mieste, ir parodysiu 
visiems gražu vaiku laikraštėli 
— “Kibirkštis”.

Nijolė Vytaitė, Delhi, Ont.

Katės išdaigos
Kai mes dar Lietuvoje gyve

nom, turėjom katę. Vieną rytą 
aš staiga pabudau — kažkas bu
vo virtuvėje. Išlipau iš lovos ir 
basa nuėjau į virtuvę. Varge, tu 
mano! Puodai, lėkštės, miltai, 
duona — viskas gulėjo ant že
mės. Kai apsirengiau, nuėjau 
pusryčių valgyti. Ant stalo pa- 
mažiau išpiltą pieną, o ant stal
tiesės buvo katės pėdos. Greit 
nubėgau į daržą ir jieškojau ka
tės. Kur ji galėjo būti? Visur 
jieškojau, bet niekur neradau.

Kai pavalgiau pusryčius, no
rėjau pakloti savo lovą. Bet kas 
mano lovoje gulėjo? Mūsų katė! 
Tik ji nebebuvo balta su juodais 
taškais, ne! Ji buvo gelsva, raus
va, aplipusi medumi. Aš pagrie
biau ją ir įkišau į vonią. Ji no
rėjo iššokti, bet aš ją tvirtai lai
kiau. Paėmiau šepetį ir nuplo
viau ją su muilu. Nuo to laiko 
mūsų katė tokiu dalykų nebeda
rė. Irena Verlingytė,

Vasario 16 gimnazija

Hamiltono mergaičių choras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio, 
koncerto metu Nuotr. S. Dabkaus

Mėgiamiausias mano gyvūnėlis
Mėgiamiausias mano gyvūnė

lis yra šuniukas. Jis yra dviejų 
mėnesių. Gimė 1969 m. rugsėjo 
mėnesio 3 dieną. Jo spalva yra 
tamsiai ruda ir jo vardas yra 
Rudis. Jis mėgsta bėgti paskui 
kates ir žaisti su manim, kai 
pareinu iš mokyklos. Jam labai

EXPRESS CORP.
ANKSČIAU MES SAKĖME — 
DABAR JŪSŲ GIMINĖS TAI 

PATVIRTINA 
UŽSAKYKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMUS 
ĮLIETUVĄ

Jie yra geriausia dovana. Spe
cialūs rubliu pažymėjimai yra 
keturis kartus vertesni už regu
liarius rublius. Jūsų giminės ga
lės gauti ko tik nori ir tik už 
dalį reguliarios kainos—t. y. už 
ketvirtadali reguliarios kainos 
ar net mažiau. Kaikurie dalykai 
taip pigiai Įkainuoti, kad išeina 
10 rublių už kiekvieną sumokė
ta doleri. Parašykite ar pa
skambinkite mums — atsiųsi
me- VISIŠKAI NEMOKAMAI 
mūsų naują iliustruotą katalo
gą. Tuomet jūs Įsitikinsite, kad 
SPECIALŪS RUBLIŲ PAŽY
MĖJIMAI yra geriausia dovana, g 
Pristatymas trunka 3—4 savai-■ 
tęs. Kaina: $2.13 už vieną spe- H 

g cialų rubli. E
S JOKIŲ KITŲ MOKESČIŲ. Ga- I
■ lite siųsti betkokią sumą. PIL- S 
| NAI GARANTUOTA. UŽSA- I
1 KYKITE DABAR TIK PER I
2 INTERTRADE g
g EXPRESS CORP.
R 125 East 23rd. Street
g Fifth Floor
I New York, N.Y. 10010, USA 

Tel.: 982-1530
S Prašykite mūsų naujo nemoka-
■ mo katalogo! Dėmesio! 
| Mūsų specialybė yra automobi- 
I lių ir apartamentų užsakymai.

(Atkelta iš 5-to psi.) 
j onės stdiga išnyko, kaip perde
gusi liepsna. Jis pasiekė jau 
ir senuosius virbalus pačioje 
viršūnėje. Jo judesiai sulėtėjo. 
Dabar turėjo būti labai atsar
gus. Tokioje augštybėje, kur 
bokštas susiaurėjo, jis žaidė pa
vojingą žaidimą. Viena maža 
klaida, ir greit galėjo gulėti 
kartu su tylinčiais akmenimis 
apačioje. Ir senieji virbalai mū
re, kuriais jis taip pasitikėjo, 
nevisi tvirtai laikėsi, vos teišlai
kydami naštą, kurią tik po šimt
mečių laukimo uždėjo jiems 
nauji laikai. Net ir išgąsdinto 
paukščio sparnų mostas būtų 
nulėmęs jo likimą.

Petruko kakta pagaliau kyš
telėjo iš bokšto viršūnės ir 
pirštų galai, kaip geležiniai 
kabliukai, jieškojo atramos pas
kutiniam šuoliui. Nesunkiai jis 
užsirito ant mažos platformos ir 
atsistojo. Pažvelgęs žemyn, pa
juto keistą, dar niekad nepa
tirtą jausmą. Vietoj aštraus 
kartumo gomuryje dabar jautė 
svaiginantį pergalės saldumą. 
Atrodė visas pasaulis buvo po 
jo kojomis. Didelė raudona sau
lė, besileidžianti už Nemuno 
skardžio, buvo taip arti, kad ro
dos, galėjai paliesti ją ranka. 
Ten toliau dešinėje, kaip maža, 
spalvota degtuku dėžutė, buvo 
mokykla. Ten dabar buvo ir 
vaistininko sūnus Rimas, kieto
mis kumštimis, kuris daugiausia 
iš jo juokdavosi. Ir Algis — 
mėsininko sūnus. Ir juodaplau
kė Nijolė, gražiausia klasės 
mergaitė, kuri gėdinosi priimti 
iš jo obuolį — tokį didelį ir gra
žų. Jį atnešė jam dovanų dėdė 
Kalėdoms..."

Apačioje, tiesiai po kojomis, 
tarp belapiu ąžuolų, buvo akme
nų krūva. Tai čia degė amžino
ji ugnis, saugojama vaidilučių 
dieną ir naktį. Tai buvo seniai, 
labai seniai, kaio gerasis moky
tojas jam sakė, kai lietuviai dar 
garbino ugnį.

“Kaip būtų gerai, kad ji vėl 
šildytų,” pagalvojo Petrukas, tik 
dabar pajutęs šaltį. Prakaitas 
seniai buvo nudžiūvęs nuo kak
tos, o drėgni drabužiai pasidarė 
šalti kaip geležis. Rankos buvo 
sugrubusios. Nieko nelaukęs 

gera miegoti ant mano pagalvės. 
Kiekvieną naktį jis pasideda sa
vo kaulą, kaip ir aš pasidedu 
savo dantį, kai ištraukiu. Tik jis 
tą patį daro su savo kaulu, pa
kišdamas po pagalve, kad niekas 
nepaimtų ir nenušineštų. Kai at
sikeliam, kiekvieną šeštadienį, 
einam pasivaikščioti į laukus. 
Kai aš su savo šuniuku pareinu, 
jisai suėda savo kaulą ir vėl eina 
į lauką žaisti su mano draugais.

Paulius Gečius, 4 sk>.
Montrealis

Pupis yra mėgiamiausias gyvū
nėlis. Jis yra paukštelis. Jo spar
nai mėlyni, kaip dangus. Pupio 
snapas geltonas, o galva mėlyna 
su violetiniais taškais. Jo kojos 
minkštos, bet nagai labai aštrūs. 
Jis skrenda ir nutupia ant mano 
pečių. Labai kutena, net skauda.

Pupis mėgsta žaisti su ma
nim: skraido po kambarius ir aš 
turiu jį sugauti. Kai aš miegu, 
jis pradeda kalbėti: “Myliu, my
liu Pupį”. Tada aš negaliu už
migti. Pupis moka labai gerai 
kalbėti lietuviškai. Kartais jis' 
švilpauja sesutei.

Visa mūsų šeima negali su
prasti, kaip jis žino, kada mes 
valgom. Jis beveik visada skren
da į virtuvę ir ten pradeda les
ti mūsų maistą. Vieną kartą jis 
norėjo gerti ir įkrito į pieną. 
Dabar jis niekados nenori gerti.

Man labai patinka Pupis, ir aš 
nenoriu tikėti, kad vieną dieną 
jis numirs.

Loreta Ulbaitė, 7 sk.,
Torontas

JEI AŠ BŪČIAU
Jei aš būčiau mokytojas, 
Nekeliaučiau savo kojom. 
Turėčiau dešimt aš tarnų, 
Jie man duotų riešutų.
Aš būčiau kaip karalius,
Linksmas šokčiau baliuose, 
Savo soste vis sėdėčiau
Ir paslapčių neišplepėčiau ...

Paulius Stauskas, VI b

PETRUKO
griebėsi už krutinės, kur po 
marškiniais prie kūno buvo pri
lipusi senoji mokyklos vėliava. 
Greitai ištraukė ir su varinės 
vielos galais pririšo prie surū
dijusio geležinio stiebo tiek, 
kiek galėjo augščiausiai. Saulė 
jau buvo nusileidusi, bet jos 
paskutinių spindulių rausva 
šviesa dar degė horizonte. Tils- 
tantis vėjas spėjo dar ištiesti 
vėliavą, ir paskutiniai saulės at
spindžiai plačiai subangavo gel
tona, žalia ir raudona spalva...

Dabar reikėjo kuo greičiau
siai leistis žemyn. Juk galėjo 
kas nors pamatyti. Griebė vir
vės galvą ir pervėrė per augš- 
tinio virbalo ausį. Surišo abu 
galus ir, nusitvėręs mazgą, pra
dėjo leistis žemyn. Taip, kaip 
stogdengys nuo bažnyčios bokš
to, susirietęs, kojomis atsispir
damas į sieną.

Jam atrodė, kad viskas eina 
taip lengvai ir greitai, kad nėra 
ko nė galvoti. Galbūt ir laimėji
mo džiaugsmas, kuris dabar bu
vo apėmęs jį visą, išstūmė bet- 
kokio pavojaus šešėlius. Jis tik 
galvojo, kaip lengva dabar leis- . 
tis žemyn. Tai ne kopimas į vir- 
žų. Kai pasibaigė virvė, Petru
kas kojomis susirado atramą ant 
tų pačių virbalų, kuriais jau bu
vo lipęs į viršų. Lengvai atrišo 
virvės mazgą, vieną jos galą pri
tvirtino, o kitą ištraukė iš bokš
to viršaus. Vėl užsirišo kilna. 
kaip bokšto viršūnėje, ir vėl lei
dosi žemyn i vis tamsėjanti bokš
to dugną. Jis galvojo, kad jau ne
toli turi būti žemė. įsmeigė akis 
žemyn. Bet dar nieko negalėjo 
matyti. Ir dabar, staiga, aiškiai 
išgirdo balsą. Ten, prie ėjimo į 
bokštą, rodos, kažkas sušneko. 
Prisiplojo prie sienos ir klausė
si. Buvo tylu, visiškai tylu. Tik 
aiškiai girdėjo smarkiai plakan
čią širdį—nieko daugiau. Jis vėl 
ėmė leistis žemyn, jau daug at
sargiau. vis sustodamas ir pasi
klausydamas. Pagaliau pasiekė 
senuosius virbalus, kuriais ir va
sara buvo laipiojęs. Tai reiškė 
greitą kelionės galą. Jis lengvai 
atsiduso ir numetė virvę. Liku
tis kelio turėjo būti paprastas ir

Klausimai ir atsakymai
TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VIH A 
SKYRIAUS MOKINIAI ATSAKO J PATEIKTUS KLAUSIMUS

1. Koks geriausias būdas išsi
laikyti geru lietuviu ir būti išti
kimu Kanadai?

— Didžiuotis savo tautybe ir 
bandyti garsinti savo tautą. Rei
kia kalbėti lietuviškai, galvoti 
lietuviškai ir būti lietuviu.

Aldona Barysaitė
— Aš savo vaikus auginsiu ge

rais kanadiečiais, bet ir gerais 
lietuviais, kad jie žinotų ir gerb
tų lietuvių kalbą bei papročius.

Dalia Melnykaitė
— Eiti į lietuvišką ir kanadiš- 

ką mokyklą ir gerai mokytis.
Edvardas Trinka

— Yra tikrai sunku būti geru 
lietuviu ir ištikimu kanadiečiu.

Rita Mačiulytė
— Geriausias būdas — moky

tis lietuvių kalbos, rašyti ir skai
tyti lietuviškai, bet kovoti, jei
gu reikėtų, ir už Kanadą.

Rasa Draugelytė
— Aš einu į lietuvišką mokyk

lą ir anglišką mokyklą. Dalyvau
ju lietuviškoj organizacijoj ir 
tautinių šokių grupėj. Turiu lie
tuvių ir anglų draugų. Nėra sun
ku apimti dvi kultūras.

Dalia Vaškevičiūtė
— Būti geru lietuviu yra iš

mokti kalbėti lietuviškai. Bet 
mes esame kanadiečiai, tai ne
reikėtų daug laiko gaišinti.

Ramūnas Abromonis
— Būti geru lietuviu — Ka

nados piliečiu.
Donatas Šalvaitis

— Aš manau, jeigu mes bend
rausiu! su kanadiečiais ir lietu
viais, būsim geri lietuviai ir ka
nadiečiai.

Sigitas Žulys
— Didžiuotis savo tautybe ir 

bandyti garsinti Lietuvos vardą.
Darius Vaičiūnas

Kaip Lietuvoj 
buvo . . .

Kaip Lietuvoje buvo — 
Ar tu gali dar atsiminti?
Tuos didžiausius tiltus
Ir bokštus miestų?

Mūsų tiltus ar tu gali atsiminti
Ir laivus plaukiančius po jais, 
Mūsų bažnyčias su auksiniais bokštais 
Ir su skambančiais varpais?

Ar tu gali atsiminti, vaikeli?
Pamėgink — aš tave prašyčiau ...
Pamėgink atrasti kelią, 
Gal dar mes grįšim.

Paulius žalnieriūnas, VI b

VĖLIAVA
lengvas... -

Petrukas vėl išgirdo balsą. Ar 
jam tik pasirodė, ar iš tikrųjų 
taip buvo? Balsas pasigirdo 
daug arčiau, staiga nustyro jo 
kojos ir ėmė drebėti rankos. 
Kažkas tikrai šnabždėjosi ten 
prie įėjimo į bokštą. Aiškiai iš
skyrė net du vyriškus balsus.

Petrukas išsigando. Baimė 
apėmė jį visą. Pirmiausia norė
jo šokti atgal į viršų, į pačią vir
šūnę, bet atsiminė numetęs vir
vę. Ne, tuoj nusileis ir pasislėps 
apačioje tarp akmenų. Pakibda
mas ant rankų, dabar kojomis 
jieškojo atramos. Bet jos nera
do. Tikrai ten turėjo būti geleži
nis virbalas. Rodos, jau pajuto jį 
bato galu. Jis atleido vieną ran
ką ir pakibo tik ant vienos, tikė
damas pasiekti atramą. Bet 
rankos pirštai, sugrubę nuo šal
čio, neišlaikė. Petrukas pasviro 
ir krito žemyn į juodą tamsą...

Keista, nematyta šviesa apaki
no akis ir degantis skausmas už
liejo visą kūną. Jam dar lyg pasi
girdo. kad kažkas pašaukė jį var
du. Iš pradžios lyg pažino savo 
gerojo mokytojo balsą ir jau 
norėjo atsakyti, bet negalėjo pa
judinti lūpų.

ten buvo dar kažkas ir 
daugiau. Didelis, juodas šešėlis 
staiga ėmė lenktis virš jo. Petru
kas norėjo šokti ir bėgti, bet ne
pajudino kojų. Norėjo iš baimės 
šaukti, bet kažkokia ranka, ro
dos, stipriai laikė užsoaudusi 
gerklę. Baisusis šešėlis staiga su
svyravo ir pradėjo daužvtf jo nu
garą, skaudžiai, taip skaudžiai, 
lyg jo kumštys būtu geležinės. Ir 
visas bokštas ir pilies kiemas, ro
dos, skambėjo baisiu, vienodu 
šauksmu:
Kuprius geras mokiny^ 
Nes už jį galvoja trys...

Kur gi jo gerasis mokytojas? 
Jei jis yra čia, kodėl jo nebegi
na? . Ne, neištvers daugiau to 
vis didėjančio ir vis kaitriau de
ginančio skausmo. Neištvers...

Staiga kažkas palietė jo veidą. 
Švelni, atsargi ranka šluostė lū
pas kvepiančia nosinaite.

Bet už ką Rimas jį taip sudau
žė savo sunkiais kumščiais? A,

2. Ar mokėjimas dviejų ar 
daugiau kalbų tau teikia pasidi
džiavimų kanadiečiu draugų tar
pe?

— Taip, aš gerai jaučiuosi bū
damas lietuviu, mokėdamas tą 
kalbą ir sakydamas tai savo 
draugams.

Vytenis Danaitis
— Mane mokykloj daug vaikų 

klausia apie lietuvių kalbą ir mė
gina išmokti bent kelis žodžius 
lietuviškai.

Rasa Draugelytė
— Taip, aš labai' didžiuojuos 

prieš savo kanadiečius draugus, 
nes moku kalbėti lietuviškai, 
ko jie visai nesupranta.

Rimas Juodis
— Taip, jie niekad negirdėjo, 

kas yra Lietuva ir prašo mane 
ką nors pasakyti jiems lietuviš
kai.

Ramūnas Abromonis
3. Ar priklausymas lietuviškai 

organizacijai tau padeda būti 
susipratusiu lietuviu ir kodėl?

— Kai priklausai lietuviškai 
organizacijai, tai būni su lietu
viais ir jų geri būdai padaro 
man daug'gero.

Rimas Juodis
— Man padeda suprasti lietu

vių kultūrą ir taip būti geru lie
tuviu.

Vytenis Danaitis
—Aš priklausau organizaci

jom ir jos man pagelbsti geriau 
suprasti lietuvius ir jų kalbą. 
Tai mane suriša su lietuviais ir 
jų papročiais.

Silvija Zenkevičiūtė
— Taip, mes bandome daryti 

viską, ką lietuviai darydavo Lie
tuvoj.

Renata Valiukaitė
— Aš priklausau skautams. 

Man tai nepadeda, nes mes kal
bame angliškai.

Edvardas Trinka
— Organizacijoje mes kalbam 

apie Lietuvą ir lietuviai ateina 
skaityti paskaitų.

Dalia Vaškevičiūtė
— Taip, mes visi turim kalbė

ti lietuviškai.
Andrius Valickis

— Taip. Be organizacijos ar 
kokio nors kito veikimo lietuvių 
tarpe yra sunku — nieko neiš
moksi. Dalyvavimas organizaci
joj man padeda suprasti ir iš
mokti lietuvių veiklą.

Sigita Černiauskaitė
— Taip, nes iškelia mums mū

sų kultūrą ir kitų lietuvių galvo
jimą.

Aldona Barysaitė

tai niekis. Jis jam dovanos. Už 
tai Nijolei jo pagailo. Ji dabar 
šluosto jo purviną veidą. Taip 
švelniai, taip atsargiai, rodos, 
jau ir visas skausmas dingo. Ne, 
tikrai niekas jo daugiau nemušė, 
niekas daugiau nekartojo: “Kup
rius geras mokinys...” Buvo 
tylu, kurčiai visur tylu. Jis ban
dė atidaryti akių vokus, bet 
greit užsimerkė. Tamsusis šešė
lis tebebuvo šalia, vėl lenkdama
sis prie jo. Laukdamas tų pačių 
smūgių, Petrukas susirietė ir 
bandė sukąsti dantis, kad ištver
tų skausmą. Bet niekas jo dau
giau nemušė. Tik švelnios ran
kos atsargiai pakėlė nuo že
mės ... Jam pasidarė staiga taip 
gera, taip miela, nieko daugiau 
neskaudėjo, nieko daugiau nebe- 
bijojo ir iš laimės pradėjo šyp
sotis ... r

Kai Petrukas pagaliau pravė
rė akis, bailiai apsidairė aplin
kui. Jis buvo savo lovoje. Moti
na ir senasis mokytojas susirūpi
nę žiūrėjo į jį. Petrukas nedrą
siai nusišypsojo.

Motina pasilenkė ir švelniai 
perbraukė ranka per plaukus. 
Paskui tarė:

— Tai didelė laimė, kad mo
kytojas tave rado vakar naktį.

Petrukas lengvai atsisėdo lo
voje. Mokytojo veidas nušvito. 
Jis pasilenkė, uždėjo ranką ant 
peties ir ištarė:

— Tu padarei tai, apie ką taip 
ilgai visi svajojom. Aš didžiuo
juosi tavimi. Vakar ir aš su sa
vo draugu norėjau iškelti prie 
pilies vėliavą šiai Vasario šešio- 
liktajai, bet nė nesvajojau apie 
bokšto viršūnę. Tu pralenkei to
li savo mokytoją. Sveikinu! — ir 
spaudė berniuko ranką, lyg tik
ro, ištikimo draugo, kurį likimas 
dabar jau neperskiriamai surišo 
su juo.

— O dabar tegu ima, tegu plė
šia atėjūnai ją iš bokšto viršū
nės! — kalbėjo mokytojas. — 
Tu aiškiai parodei jiems, kri ' 
niekad neišplėš jos iš mūsų šir
dies...

Petrukas neištarė nė žodžio. 
Jis tik šypsojosi nuleidęs akis. 
Jam atrodė, kad skausmas kojo
se ir nugaroje išnyko, kad nie
kas, kaip replėmis, daugiau ne
vertė galvos. Jautėsi toks lai
mingas, kaip dar niekad gyveni
me...



Sibiro tremtinės liudijimas
Stefanijos Rūkien

Apskaičiuota, kad nuo bolše
vizmo pradžios Sovietų Rusijoje 
yra žuvę apie 40 mil. žmonių. 
Mes nežinome kokiu pagrindu si 
statistika yra sudaryta, bet, va
dovaujantis kalkiniais duomeni
mis, galima spręsti, jog tai yra 
tiesa ir dargi su kaupu. Lietuvių 
Enciklopedijos sutelktomis ži
niomis, pačioj didžiausioj ir 
žiauriausioj Vorkutos vergų sto
vykloj, kurią sudaro apie 250 
atskirų vienetų, buvo suvaryta 
apie 500.000 tremtinių (lietuvių 
apie 60.000). Iš bado ir šalčio 
kasmet čia mirdavo apie 30% 
gyventojų. Taigi, tik Vorkutos 
stovyklų grandinėje kasmet žū
davo apie 150.000 tremtinių. 
Vien tiktai vienos geležinkelio 
mylios nutiesimas nuo Kirovo 
iki Vorkutos pareikalavo apie 
875 žmonių gyvybių. O šio gele
žinkelio ilgis siekė apie 800 my
lių.

Kipras Bielinis savo knygoje 
“Teroro ir vergijos imperija So
vietų Rusija” teigia, jog 1941 m. 
europinėje Rusijos dalyje buvo 
apie 5 mil. 80.000 tremtinių. 
Apie tiek jų buvo ir azijinėje jos 
dalyje. Vadinasi, iš viso apie 10 
milijonų. Taigi, tik per viene
rius metus, vadovaujantis Vor
kutos mirtingumo duomenimis, 
turėjo žūti apie 3 mil. darbo ver
gų. O kiek tokių metų buvo?! Be 
to, dar reikia pridurti, kad 1932- 
33 m. nuo bolševikinio dirbtinai 
sukelto bado, tremties ir kitokio 
teroro žuvo apie 5 milijonai vien 
tik ukrainiečių. O kur kitos so
vietų respublikos, kur užkariau
ti kraštai, kurių, daugybė gyven
tojų buvo išvežti maskoliams 
vergauti?

Vien tik nuo rusiškos tautžu- 
dystės (juk buvo dar ir naciško
ji) Lietuvos gyventojai nuken
tėjo: 1940-41 m. bolševikai su
šaudė 1.114 žmonių, Baisiojo 
birželio 14-15 d. deportavo 34. 
260. Antrosios raudonųjų oku
pacijos metais (1944-1959) mobi
lizuota karui prieš vokiečius, iš
žudyta teroro priemonėmis, su
naikinta, kolchozinant žemės 
ūki, sunaikinta partizanu kovose 
su NKVD ir stribais, išvežta į 
vergų stovyklas apie 420.595. Iš 
viso 455.969. Kažin ar bent treč
dalis jų begyvena?

Dabar skaitytojas teima i ran
kas Stefanijos Rūkienės knygą 
“Grįžimas į laisvę”, kurioje ji 
kaip tik ir pasakoja apie mirti, 
kuri stūgauja Sibiro tundrose, 
miškų glūdumose, sniegynų gau
buriuose ir visoje mirties žemė
je — Sovietų Sąjungoje.

* £ ❖
Ši knyga yra tęsinys jos pir

mosios knygos “Vergijos kryž- 
keliuose”, išleistos 1968 m. Abi 
knygos yra parašytos vaizdžiai, 
gražia ir taisyklinga kalba, šiur
pūs ir intriguoją Įvykiai skaity-

ALBINAS BARANAUSKAS

I97l-ųjų Šešiolikta Vasario
Sniegas liūdnas. kaip langu tuštuma.
Uždengta baltomis mėnesienos drobulėm. — 
Kada gi išmuš valanda? Bus naktis ar diena?
Sprogstant medžiam, kaitroj, lyjant, ar su snaigėm? —
Dabar jau kasnakt vaikystės pilkas vėjas 
Budina, balsu skaitydamas raides nuo sienų.
Dabar jau kas rytą, važiuojant užtekėjęs, 
Raudonas laužas blykčioja tarpu kamienų.
Blykčioja viltis, kaip krosnis kadaise mokykloje.
Nereikia ne sakyti — dar žiema, dar žiema, 
Bet tiesa, ką skelbia vėjas iš pušų sakyklos, 
Ir teisybę šneka ta šalta, ta virpanti žara.

č. Sabunka, Portretas. Tai veidas, kuris prisimena Lietuvos] 
nepriklausomybės laikotarpį

« pergyvenimų antrasis tomas 
toją laiko prie knygos pririšę, 
kol jis jos neperskaito.

Autorė rašytojos Žemaitės 
kruopštumu ir pastabumu at
skleidžia gūdžią gyvenimo tikro
vę Sibiro vergų stovyklose, ku
riose ir pati yra vargusi. Dau
giausia, žinoma, apie save ji ra
šo, betgi jos gyvenimas atspindi 
ir visų kitų stovyklos gyventojų 
kančias, ašaras ir kitokią neda
lią. Nevienam skaitytojui veidu 
nuriedės net ašara graudžių sto
vyklinio gyvenimo vaizdų povei
kyje. Iš tikrųjų nelengva yra 
pergyventi mirštančio berniuko 
vaizdą, kuris savo trumpoje vai
kystėje nepatyrė nieko daugiau, 
kaip kančią, alkį, šaltį ir trošku
lį dar nors valandėlę pagyventi. 
O kiek tokios kūdikiškos jaunys
tės daigų turėjo užmerkti akis, 
neišvy dusias jokio gyvenimo 
džiaugsmo!

Mes tariamės patyrę baisių va
landų savo tremties dienose. Tai 
tiesa. Bet turbūt niekam iš mū
sų neteko mirti, sustingti speige, 
kraujuoti nuo išsigimusio žmo
gėno smūgių ir iki paskutinio la
šo išsemti kartybių taurę (išsky
rus, žinoma, nacių koncentraci
jos stovyklas). Mūsų tremties 
metai dažnais atvejais temo er- 
zinimosi ir kvailiojimo šešėliuo
se, blanko nesantaikoje ir tirpo 
stokoje vienybės. Vadinasi, mes 
turėjome vienokio ar kitokio 
pasirinkimo laisvę. Sibiro trem
tiniai turėjo tik laisvę numir
ti nelaisvėje. Tai komunistinės 
sistemos dogma. Apie šios siste
mos dogmų saistomus įvykius 
S. Rūkienė savo knygoje ir liu
dija. Jos liudijimas yra tikras ir 
žodis kompetentingas, nes visi 
Įvykiai ir vaizdai yra jos pačios 
matyti ir pergyveni.

Tiesa, autorės gyvenimo sąly
gos i pabaigą ėmė lyg ir gerė
ti, tačiau tai buvo rezultatas jos 
nepalaužiamos vilties, laisvės il
gesio ir ryžtingo pasipriešinimo 
grėsmei. Jai laisvė tapo tokia 
brangenybe, kurią ji ėmė rašyti 
didžiąja raide: Laisvė.

* * *
Nuo apkartusio gyvenimo va

landų taip norėtųsi atsiplėšti ir 
pabėgti. Bet kur? Dėlto kasdie
ninius savo vargelius bei rūpes
tėlius Sibiro tremtinys stengia
si bent trumpai valandėlei pa
skandinti gamtos burtuose. 
Nors ir jie tenai dažnai yra pras
tučiai ir menkučiai, bet kartais 
suteikia ramybės nualintiems 
sąnariams ir džiaugsmo sunie
kintai sielai. Sakysim, kad ir 
mažas bulvės želmenėlis, išau
gęs i stambų bulvienoją ir pri- 
mezgęs bei priauginęs skanių 
bulvyčių, nuskaidrina varganą, 
tremtinio veidą; pražydusi lys
vėse pupa, didžiu keru sulapo
jusi ropė ir tundros platybėj iš
sirpusi uoga ... Tai juk didi do-

"Grįžimas į laisvę"
vana besiartinančios žiemos al
kiui nuraminti. Ak, kaip nedaug 
nužmogintam žmogui reikia, 
kad jis taptų laimingas. Visa tai 
S. Rūkienė mato, pergyvena pa
ti ir mums papasakoja.

* * *
Be gūdžios Sibiro girių rau

dos, be žiemos pūgų siautimo 
sukniubusiųjų pirkelių 
palėpėse ir be vieno kito saulės 
šypsnio, Įstrigusio pro mažus jų 
langelius, “Grįžimo Į laisvę” 
autorė pateikia nemažai ir kito
kios informacinės medžiagos: 
apie komunistų niekšišką bar
bariškumą, apie tremtinių bro
liškumą, vienybę, susipratimą 
ir, žinoma, kaikurių judoašką iš- 
davikiškumą. Kas be to — visur 
visko esama.

Nemažai ji papasakoja ir apie 
gyvenimą Lietuvoje, jon sugrį
žus. Tiesa, didžioji žinių dalis 
vienokiais ar kitokiais keliais 
mus yra jau pasiekusi. Tačiau 
nevienas skaitytojas ras kaiką ir 
naujo: apie vasarvietes, apie 
komjaunuoliškas vedybas, ko
munistines laidotuves ir 1.1. Ji 
užsimena ir apie kontraversi- 
nį kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimą su tauta. Jos nuomonė, 
žinoma, yra neigiama, nors čia 
reiktų daryti skirtumą tarp 
bendravimo su tauta ir su ko
munistų partija ar pavergėju. 
Gal reiktų surasti efektingą 
bendravimo būdą, aplenkiant 
Maskvą ir visus jos tarnus.

Lietuvio neapykantą okupan
tui autorė nusako vaizdeliu kol
ūkyje, kur laukininkų brigada 
traukia žitkevičini posmą:

Per rugienas, per atolus
Eina rusas generolas, 
Maskolėnas ir šuva, 
šunio vietoj Lietuva. •.

Maskolio nemyli nė mažasis 
stirniukas Palangos parke, nes 
šeimininkas, “matyt, jam skir
tą pienelį nukombinavo savo 
vaikams”, ir jis alkanas prašan
čiai žiūri i vasarotojų rankas, 
gal kuri išsities ir pasiūlys ir 
jam kokį skanėstėli...

* * £
Tvirta ranka, gyvu žodžiu ir 

apkartusia širdimi rašo S. Rū
kienė, atskleisdama savo ir bend
ro likimo draugų gėlą, daugu
mai jau pasibaigusią mirties ka
ralijoje. Jos raštui daug ko pri- 
kištino nėra, nors daug kuo ga
lima ir suabejoti. Turbūt nema
žai skaitytojų pasiklys pačioje 
knygos sandaroje: tekste nema
žai pasikartojimų, nusiskundi
mų ir dejonių vis tais pačiais 
savo ir kitų vargais, komentarų 
apie panašius Įvykius ir t.t. Vi
sa tai knygos plane tampa ap
sunkinančia medžiaga, kuri 
greičiausia jin pateko dėl sku
botumo. Žinoma, kam neskauda, 
tas ir nedejuoja. Autorė su sa
vo pergyvenimais nesiskirs visą 
amžių.

Aplamai St. Rūkienės knyga, 
ją dar kartą peržiūrėjus ir apva
lius nuo bereikalingo balasto, 
yra verstina i anglų kalbą. To
kios nuomonės yra nevienas 
skaitytojas. Anglai, padovanojus 
ar paskolinus, tokias knygas 
mielai skaito. O, be to, knygos 
pareikalavus bibliotekoje, jeigu 
jos nėra, ji yra užsakoma. Išvys
čius atitinkamą veiklą, knygos 
išleidimas apsimokėtų net ir fi
nansiškai. Betgi mums turbūt 
svarbiausia ne pinigai, o angliš
kosios visuomenės opinija apie 
komunistinės Rusijos žvėrišką 
imperializmą ir ryšium su juo 
vykdomą tautžudystę. Yra fak
tų, kad net ir pilkasis anglas, 
perskaitęs vieną kitą panašią 
knygą, radikaliai pakeičia savo 
nuomonę apie komunizmą ir 
apie Sovietų Sąjungą. O mūsų 
fronte juk yra svarbu ne tik ge
nerolai, bet ir eiliniai karei
viai.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 
Į LAISVE. Sibiro tremties už
rašai, II dalis, 1970 m. Kaina 5 
dol.. kietais viršeliais 6 dol.

A. Kalnius

Atsiųsta
Kazys Bradūnas, DONELAIČIO 

KAPAS. Čikaga, 1970 m. Didelio for
mato 94 psl. kietais viršeliais. Kaina 
$5. Išleido Mykolas Morkūnas 1.000 
egz. tiražu. Grafika — O. Virkau. 
Spaudė Morkūno spaustuvė, 6051 
Ashland Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

AMERIKOS LIETUVIU BALSAS, 
Detroitas, 1945-70. Sukaktuvinis 27 
psl. leidinys, paruoštas Stasio Gar- 
liausko. Viršelis, fotografijos ir kom
pozicija — Eduardo Vasiliausko. Ti
ražas 500 egz. Išleido Amerikos Lie
tuviu Balso radijo klubas Detroite. 
Spaudė “Galinda Press, Ine.”. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA.

Lietuviu Jaunimo Informacijos 
Centro biuletenis nr. 1, 1970 m. lap
kritis. Redaguoja Gintaras Karosas 
ir Algis Makaitis. Biuletenio siekis— 
ryšiai su lietuvių jaunimo organizaci
jomis ir pavieniais asmenimis. Adre
sas: Lithuanian Youth Info. Center. 
P. O. Box 8992, Boston, Mass. 02114, 
USA. Tel. (617) 268-5575.

EVANGELIJOS SVIESA, 1970 m. 
žiema. Trimėnesinis religinio turinio

Tipiški lietuvaičių tautiniai drabužiai Kanados valstybiniame 
žmogaus mažėjuje. Tokią nuotrauką išsiuntinėjo etninei spaudai 
agentūra "Canadian Scene"

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS
Lietuvių liaudies menu susidomėjo 

Kanados valstybinis žmogaus muzė- 
jus ir sutelkė apsčiai medžiagos. 
Apie tai plačią informaciją paskel
bė spaudos agentūra ‘‘Canadian Sce
ne”, kurios paslaugomis naudojasi 
etninė spauda. Naujausiame biule
tenyje (822 nr.) yra paskelbtas raši
nys, kuri čia spausdiname. Red.

Valstybinis žmogaus muzėjus 
pradėjo tyrinėti lietuvių gyveni
mą 1962 m., kai Kenneth Pea
cock užrašė keletą lietuvių liau
dies dainų Toronte. Tai buvo da
lis jo kelionės po Kanadą, kurio
je jis bandė apžvelgti etninių 
grupių liaudies muziką bei fol
klorą. Nuo to laiko minėto mu- 
zėjaus skyrius “Centre for Folk 
Culture Studies” gerokai pratur
tino savo rinkinius lietuvių liau
dies muzika bei menu.

K. Peacock, padedamas Da
nutės Rautinš, užrašė 367 liau
dies melodijas — tekstus ir mu
ziką. Iš jų buvo paruoštos 187 
melodijos su gaidomis, lietuviš
kais tekstais ir angliškais ver
timais. Lietuvių liaudies dainos 
pasižymi biologiniu ir kosmo
loginiu simbolizmu. Turimasis 
rinkinys apima plačią skalę mei
lės ir vedybinių papročių. Mu
zikams ir tautosakininkams 
ypač įdomus lietuvių unikumas 
sutartinė. Tai tradicinė polifo
ninė daina, pasižyminti neįpras
tais disonansais, teikiančiais da
barties atspalvi. Senovėje sutar
tinės dažnai buvo dainuojamos 
moterų, atliekant grupinius dar
bus — verpiant, audžiant, ma
lant ir t.t. Kaikurios jų buvo 
naudojamos šokiams. Vyrai ir 
berniukai grodavo sutartinę vie- 
natoniais įvairaus ilgio vamz
deliais — skudučiais.

Iš gausėjančios lietuvių liau
dies dainų kolekcijos K. Pea
cock atrinko 28 dainas apie ve
dybas ir sudarė atskirą studiją 
Rūtų vainikas (A Garland of

paminėti
žurnaliukas, redaguojamas kun. K. 
Burbulio, 565 West 35th St., Chicago, 
Ill. 60616, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 12(48), 1970 
m. rugsėjis-spalis. PLB valdybos lei
džiamas biuletenis, gaunamas pas ad
ministratorių Ant. Gailius;, 17516 
Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119. 
USA.

Krivūlė nr. 2. 1970 m. gruodis. V. 
Europos lietuvių sielovados žurnalas. 
Administratorius — kun. K. žalalis. 
OFM. 8939 Bad Woerishofen. Kir- 
chenstr. 5. W. Germany.

Skautija 1970 m. nr. 3. Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės biulete
nis. Administratoriaus adresas: Ka
zys Šimėnas, 45 Albin St., Dorches
ter, Mass. 02124, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” biu
letenis nr. 9(144), 1970 m. lapkritis- 
gruodis. Redaktorius ir leidėjas — 
Eugenijus Petrauskas. 7742 So. Troy 
St., Chicago, Ill. 60652, USA.

Lietuvio dienos nr. 1(210), 1971 
m. sausis. Mėnesinis žurnalas lietu
vių ir anglų kalbomis. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood. Cal. 90029. 
USA.

Rue), šis leidinys, kuris apims 
muzikines transkripcijas ir lie
tuviškų bei angliškų tekstų dai
nų komentarus, bus išleistas 
1971 m. pradžioje. Jis bus gau
namas Kanados vyriausybės 
knygų parduotuvėse, kurios yra 
Įsteigtos didžiuosiuose miestuo
se, ir valdžios spaustuvėje Ota
voje (Queen’s Printer). Leidiny
je taipgi bus keturios elastinės 
plokštelės (flexidisc recordings), 
Įdainuotos Kanados lietuvių dai
nininkų, atliekančių leidinyje 
aprašomas dainas.

1967 m. valstybinis žmogaus 
muzėjus pradėjo rinkti lietuvių 
tautodailę: kankles, velykaičius, 
juostas. Sekančiais metais gauti 
gražūs moters tautiniai drabu
žiai, išausti audimo meistrų A. 
ir A. Tamošaičių Kingstone, On
tario. Jie buvo padovanoti dr. 
Juozo Sungailos. Tai pilnas 
komplektas su galvos apdaru, 
rankinuku, gintaro karoliais, sa
ge, odiniais bateliais, prijuoste, 
liemene ir juosta.

Valstybinio muzėjaus lietuvių 
liaudies meno rinkinio didžio
ji dalis gauta 1969 m. Dr. Ma
rija Ramūnienė, remiama Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, ap
lankė įvairias apylinkes ir rado 
dideli pritarimą. Dauguma lan
kytojos užkalbintų lietuvių ati
davė savo turimus dirbinius, 
netgi tokius, kurie buvo palikti 
kelių šeimos kartų. Įvairūs dir
biniai atstovauja keliom Lietu
vos provincijom. Ypač populia
rus gintaras, kuris buvo vertin
ga prekė net graikų ir romėnų 
laikais. Iki 1970 m. Kanados 
folklorinių studijų centras ga
vo: septynis muzikos instrumen
tus, šešias religines skulptūras, 
aštuonias koplytėles, dvidešimt 
lovatiesių, dvidešimt aštuonis 
velykaičius, trisdešimt dvi juos
tas, šešiasdešimt vieną rank
šluosti, septyniasdešimt keturis 
gabalus gintaro, šešiasdešimt 
septynis Įvairius dirbinius.

1971 m. rudeni planuojama 
surengti lietuvių liaudies meno 
parodą Otavoje, valstybės muzė
jaus Viktorijos pastate, kuris 
yra remontuojamas bei praple
čiamas, kad būtų daugiau vietos 
parodoms, šalia turimų 300 eks
ponatų, muzėjus galės pasinau
doti privačiu gausiu A. ir A. Ta
mošaičių rinkiniu, kuriame yra 
labai retų dalykų, vienintelių š. 
Amerikoje. Tai lietuvių skulptū
ros. rankdarbiai ir velykaičiai. 
A. Tamošaitis, vienas žymiųjų 
lietuvių liaudies meno žinovų 
pasaulyje, paruoš iliustruotą pa
rodos katalogą.

Valstybės muzėjus lietuvių 
gyvenimo tyrinėjimuose glau
džiai bendradarbiavo su Kana
dos Lietuvių Bendruomene, ku
rios pirmininku pradžioje buvo 
Antanas Rinkūnas. o dabar dr. 
Silvestras Čepas (originale — 
Steve, Red.). Rengdamas lietu
vių liaudies parodą, muzėjus 
taip pat bendradarbiaus su Ka
nados Lietuvių Bendruomene, 
kuri parodos atidarymo proga 
planuoja surengti snecialų pri- 
ėmimą-šventę. Canadian Scene
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a KULTU tJE VEIKIOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI

JOS premijos komisija sudaryta Či
kagoje: Algirdas T. Antanaitis, Ana
tolijus Kairys, Vincas Ramonas, Po
vilas Gaučys ir Lietuvių Fondo at
stovas dr. Kazys Ambrozaitis. Bus 
vertinamos 1970 m. išleistos literatū
rinės knygos lietuvių kalba. Premijai 
$1000 duoda Lietuvių Fondas. Lei
dyklos prašomos tuojau siųsti savo 
išleistų knygų po egz. premijos ko
misijai: P. Gaučys, 3222 W. Marquet
te, Chicago, Ill. 60629, USA.

RAŠYTOJAS STEPAS ZOBARS- 
KAS atšventė amžiaus šešiasdešimt
metį Niujorke. Pradžioje svajojęs 
tapti poetu, sukaktuvininkas pasirin
ko beletristo kelią, pagrindinį dėme
sį skirdamas vaikams, jaunimui, lie
tuviškajam kaimui. Jis yra parašęs ir 
išleidęs keliolika knygų, laimėjęs 
premijų. Jau 1947 m. vokiečių kalba 
buvo išleistas S. Zobarsko novelių 
rinkinys “Das Lied der Sensen” 
(“Dalgių daina”), o vėliau juo susi
domėjo ir amerikiečių antologija 
“Best Short Stories for Boys and 
Girls”, paskelbusi vokiškam leidiniui 
pavadinimą davusią novelę ‘ The Mu
sic of the Scythes”. S. Zobarsko 
įsteigta Manyland Books leidyka lig 
šiol yra išleidusi 18 lietuvių autorių 
knygų anglų kalba, jų tarpe ir paties 
steigėjo “The Maker of Gods”, “Bob
by Wishingmore”. Šiuo metu ruošia
mos spaudai 9 knygos, kurių trys bus 
lietuvių autorių, šioje srityje sukak
tuvininkui talkina anglistės specia
lybę įsigijusi jo dukra Nijolė. Lie
tuvių kalbon S. Zobarskas yra išver- 
tęe M. de Unamuno “Tetą Tūlą”, K. 
Hamsuno “Po rudens dangumi”, G. 
de Maupassant “Moters širdį”, W. S. 
Maugham “Dažytą vualį”.

LKD BIRUTĖS DRAUGIJOS pa
kviesta, Čikagos Jaunimo Centre pa
skaitą “Kambodijos kultūra” skaitė 
Lojolos universiteto prof. Danguolė 
Variakojytė, antropologijos daktarė. 
Paskaita buvo iliustruota spalvotomis 
skaidrėmis, vaizduojančiomis dabar
tinį kambodiečių gyvenimą.

LOS ANGELES MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ iniciatyva vasario 27 
d. 6 v. v. Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje bus suvaidinta Danutės Brazy- 
tės-Bindokienės pasaka “Lituanica X 
pirmoji” apie trijų JAV lietuviukų 
kelionę ir nuotykius mėlynojo žmo
gelio planetoje. Premjerinį spektak
lį režisuoja Algimantas Žemaitis.

LITUANISTIKOS I N S TITUTAS, 
vadovaujamas pirm. dr. V. Maciūno, 
į savo narių eiles korespondenciniu 
balsavimu priėmė J. Blekaiti. A. Ma
tulį, G. Židonytę-Vebrienę, č. Grin- 
cevičių, J. Slavėną, K. Račkauską, J. 
Šmulkštį, G. Krivickienę, I. Gražytę, 
H. Nagi, A. Rūkštelę, J. Žilevičių, R. 
Krasauską, B. Mačiuiką, L. Sabaliū
ną ir V. Vardį. Instituto suvažiavi
mas bus gegužės 29—31 d. d. Čikago
je, Mid America Inn patalpose.

DAIL. ALBINO ELSKAUS sukurti 
vitražai papuošė Niujorko Bronx da
lyje pastatytą naują modernią St. 
Frances de Chantal bažnyčią. Jų pa
grindinė tema — meilė, laikas, amži
nybė. Vitražus pagamino dail. A. 
Elskus ir jo bičiulio vadovaujama 
Durhan studija.

PROF. DR. A. ŠLEPETYTĖ JA- 
NACIENĖ, dėstanti prancūzu litera
tūrą, kultūrą ir civilizaciją, Niujorko 
universitete pastatė P. Čaikovskio 
baletą “Francesca di Rimini”, Pace 
kolegijoje — R. Rodgers operetę 
“Pal Joey”. Ji yra buvusi Kauno ope
ros ir baleto teatro balerina.

GRAŽUS KONCERTAS žurnalui 
“Lituanus” paremti buvo surengtas 
Čikagos Jaunimo Centre. Programą 
atliko sopranas Dalia Kūčėnienė, 
programon įtraukusi kelias Haende- 
lio, Verdi, Mocarto. Bellinio operų 
arijas, prancūzų kalba atliktas Faure 
dainas ir lietuvių kompozitorių kūri
nius. Lietuviškajai koncerto daliai 
atstovavo retai koncertuose girdimos 
J. Gruodžio dainos “Aš svajoju sva
jonėlę”, “Liū-liu”, “Diemedžiu žydė
siu”, “Sudeginki! mane kaip raganą”. 
Paskutiniųjų dviejų tekstui J. Gruo
dis yra panaudojęs S. Nėries eilėraš
čius. Siame koncerte D. Kūčėnienė 
klausytojus supažindino su pirmą 
kartą scenoje nuskambėjusia VI. Ja- 
kubėno daina “Baltosios piršlybos”. 
Plojimų susilaukė ne tik dainininkė, 
bet ir scenon iškviestas naujosios 
dainos kompozitorius. A. Kučėnienei 
akompanavo čikagietis kompozitorius 
D. Lapinskas.

KAZIO BINKIO KŪRYBOS VA
KARAS Detroito Lietuvių Namuose 
buvo pradėtas rež. Justo Pusdešrio 
trumpu įvadiniu žodžiu, rašytojo at
minimui t skirta tylos minute. Sceną 
puošė Vytauto Ogilvio sukurtas K. 
Binkio portretas, ant ąžuolo šakų su
kabinėti programon įtrauktų kūrinių 
pavadinimai. Populiarųjį eilėraštį 
“Gėlės iš šieno” deklamavo L. Taut- 
kevičiūtė. “Tamošių Bekepuri" — K 
Gricius, “Vokišką pavasarį” — V. 
Ogilvis, “Kriaučių Motiejų”— H. Dū
da, “Pareiškimų pareiškimą” — K. 
Balys. Grupė aktorių atliko “Kiškių 
sukilimą”, verstinę poemą “Limpo
po” ir pasaką “Baltasis vilkas”. Jų 
gretom priklausė seserys Laimutė ir 
Aldona Tautkevičiūtės, R. Skrebutė- 
naitė, R. Selenis, L. Mikulionis, A. 
Paskųs ir K. Karvelis. Dramos “Ge
neralinė repeticija” ištrauką suvaidi
no K. Balys, K. Gricius, V. Ogilvis 
ir viso šio spektaklio rež. J. Pusdeš- 
ris. Spektaklį globojusios SLA 200- 
sios kuopos vardu padėkos žodį ak
toriams ir vakaro dalyviams tarė R. 
Sukauskas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JONO JABLONSKIO 110-tąsias gi- 

mimo metines kauniečiai atžymėjo 
Kauno literatūros muzėjaus ir mies
to kraštotyrininkų surengta konfe
rencija, kurioje buvo perskaityta ke
letas pranešimų. Dalyvavo muzėjaus 
darbuotojai, kraštotyrininkai, augš- 
tųjų ir vidurinių mokyklų dėstytojai, 
liaudies universiteto literatūros fa
kulteto lankytojai. Didžiojo kalbinin
ko prisiminimas užbaigtas koncertu. 
J. Jablonskio gimtinėje yra atideng
ta memorialinė lenta, o Griškabūdy
je viena gatvė pavadinta Rygiškių 
Jono vardu.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT- 
RAS šiemet jau paruošė du premje
rinius spektaklius — H. Remeikos 
pasaką “Sidabrinis smuikas” ir lat
vių dramaturgo S. Gulbio penkių no
velių dramą “Vienišas liepsnojantis 
klevas”. Pirmąjį spektaklį, kuris bu
vo dail. G. Lukoševičiūtės debiutas 
televizijoje, režisavo V. Gruodis. 
Antrojo spektaklio režisorius — B. 
Bratkauskas, Pakalnio pagrindinio 
vaidmens atlikėjas — dramos akto
rius H. Kurauskas.

DVIEJŲ DALIŲ SPALVOTĄ FIL
MĄ apie Herkų Mantą kuria Lietu
vos kino studija. Šio nelengvo darbo 
ėmėsi rež. A. Griškevičius ir opera
torius J. Tomkevičius. Scenarijų tur
būt pagal J. Grušo knygą parašė S. 
Šaltenis.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
surengė lietuvių, rusų, Vakarų Euro
pos tautu liaudies dainų, romansų 
ir operų arijų koncertą. Programą 
atliko solistai E. Čiudakova, V. No
reika, J. Stasiūnas, G. Apanavičiūtė 
ir V. Kuprys.

R. VOKIETIJOS LEIDYKLA ‘ Ru 
etten und Loening” R. Berlyne išlei
do Kazio Borutos “Baltaragio malū
ną” (“Die Muehle dės Baltaragis”). 
Knygą iš rusiško vertimo į vokiečių 
kalbą išvertė Lizelotė Remanė, lino- 
raižiniais iliustravo grafikė Sigrid 
Hus, remdamasi senosios lietuvių 
grafikos tradicijomis. Ir vertėjos, ir 
grafikės pavardės yra sulietuvintos— 
iš jų būtų sunku atspėti vokišką for
mą. Knygos aplanke pateikiama ži
nių apie K. Borutos gyvenimą ir kū
rybą.

PABALTIJO KINO MĖGĖJŲ festi
valiui Liepojoje buvo pristatyta 30 
dokumentinių, vaidybinių ir ekspe
rimentinių filmų. Geriausiu vaidybi
niu filmu pripažintas estų “žemės 
blakių žaidimas”, dokumentiniu — 
latvių “Rygos vartai”. Specialaus pri
zo už režisūrą susilaukė VI. Blinstru- 
bo ir A. Mikutėno eksperimentiniai 
filmai “Iššūkis” ir “Žmogus”. Pirma
vusių filmų tarpe minimos V. Lau- 
makio juostos “... Bičiulis, brolis” ir 
“Aristavos raguotis”. Keptą žąsį už 
savo filmo “Varžtas” optimizmą lai
mėjo V. Vitkauskas.

P A N E V ĖŽIO SAVIVEIKLINIO 
OPERETĖS teatro kolektyvas, vado
vaujamas M. Karkos, atšventė veik
los dešimtmetį. Sukaktuvininkai ruo
šia naują premjerą — E. Kalmano 
operetę “Montmarto žibuoklė”.

KRETINGOS RAJONO kultūros 
skyrius ir kraštotyros draugija atžy
mėjo pirmojo lietuvio botaniko kun. 
Jurgio Pabrėžos, OFM, 200 metų gi
mimo sukakti. Apie šio kretingiškio 
gyvenimą ir darbus kalbėjo kompar
tijos Kretingos rajono komiteto sky
riaus vedėjas S. Stropus, apie nuo
pelnus Lietuvos botanikos mokslui— 
Vilniaus universiteto prof/J. Dagys, 
laimėjimus liaudies medicinoje ir 
farmakologijoje — Kauno medicinos 
instituto docentas E. Kanopka.

TENORAS VIRGILIJUS NOREI
KA sausio pabaigoje vėl dainavo Vla
dimirą Igorevičių A. Borodino opero
je “Kunigaikštis Igoris” Maskvos di
džiajame teatre. Dirigentas Markas 
Emleris spaudai padarytame prane
šime prasitarė, jog V. Noreiką žada 
kviesti atlikti pagrindinį Kavarado- 
sio vaidmenį G. Puccini operoje 
“Tosca”, kurios premjerai ruošiamasi 
Maskvoje. Vilniaus televizijos sukur
tas filmas “Dainuoja Virgilijus No
reika” paskatino Maskvos “Ekrano” 
meninę vadovybę pagaminti naują 
spalvotą muzikinį filmą televizijai 
apie šį lietuvį dainininką.

KOMPOZ. JUOZO KAROSO muzi
kos vakarą surengė Klaipėdos filhar
monija. žodį apie savo gyvenimą ir 
kūrybą tarė pats kompozitorius. Jo 
harmonizuotas liaudies dainas atliko 
Vilniaus operos solistai V. česas, R. 
Tumalevičiūtė ir S. Laurinaitytė.

VILNIAUS KINO TEATRE “Lie 
tuva” atidarytoj grafikos darbų pa
rodoj dalyvauja dailininkai A. Ski- 
rutytė, V. Černiauskaitė. N. Kamins
kaitė, A. Surgailienė, L. Barisaitė. 
V. Jurkūnas, V. Kalinauskas, A. Pa- 
keliūnas ir E. Jurėnas.

“LIETUVOS TEISĖS PAMINK
LŲ” serijos pirmuoju tomu “Min
ties” leidykla Vilniuje išleis ‘‘Lietu
vos antrojo statuto” tekstą originalo 
kalba su lietuvišku vertimu, plačiu 
įvadu, rodyklėmis bei kitais priedais. 
Jai taipgi yra pasiūlyta išleisti ir 
“Lietuvos pirmojo statuto” akademi
nį leidinį, kuris apimtų visus išliku
sius tekstus originalo, lotynų ir len
kų kalbomis. Pagrindu bus imamas 
seniausias ir autentiškiausias Firlė- 
jaus nuorašas.

TARPTAUTINĖ FIZIKŲ KONFE
RENCIJA bus Vilniuje birželio mė- 
nėšį. Be vietinių ir sovietinių fizikų, 
dalyvaus svečiai iš užsienio, tyrinė
jantys plazminius bei nestabilumo 
reiškinius puslaidininkiuose. V KsL
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BLOOR . RUNNYMEDE, 8 kam 
bariai per du augštus; atskiras, 
mūrinis namas, garažas ir įvažia
vimas. Dvi virtuvės ir modernios 
prausyklos. Viena skola. Netoli 
požeminio
BLOOR - WINDERMERE, $27,- 
900; 6 kambarių, atskiras, mūri
nis namas; garažas ir įvažiavimas. 
Didelis sklypas. Namas reikalin
gas mažų pataisymų. Tuojau ga
lima užimti. Palikimas
JANE - ANNETTE, $26,500; vie
naaugštis, mūrinis 5 kambarių 
namas. Garažas ir patogus įvažia
vimas. Moderni virtuvė ir prau
sykla. Tuojau galima užimti. Pa
likimas.
INDIAN RD. - ANNETTE, $6,900 
įmokėti; atskiras, mūrinis 12 
kambarių namas su įvažiavimu ir 
garažu. 3 virtuvės ir prausyklos. 
Patogus nuomoti. 3 atskiri butai. 
Dideli kambariai.
ŠCARLETT RD., dvibutis (dup

lex), 12 kambarių. Kiekvienas 
butas po 3 miegamuosius. Dvigu
bas garažas ir privatus įvažiavi
mas. 9 metų senumo. Arti krau
tuvių ir susisiekimo.
BATHURST - LAWRENCE, 8 bu
tai po 2 miegamuosius su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia
vimas. Metinės pajamos virš $16.- 
000. Viena skola 7%. Įmokėti 
apie $50,000.
BLOOR - DUNDAS, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis namas, 
garažas ir įvažiavimas, 2 virtuvės, 
gražiai įrengtas rūsys. Arti visų 
patogumų. Tuojau galima užimti. 
RIVERWOOD PARKWAY, 4-rių 
miegamųjų vienaaugštis (banga- ✓ 
low), gražių plytų namas su dvi
gubu garažu ir privačiu įvažia
vimu .Pilnai išbaigtas rūsys su 
atviru židiniu. Tuojau galima už
imti. 6% % skola. Prašo $43,900.
Reikalingi namai pardavimui

B. SAKALAS

jaunimas. “Birbynė”, vadovau
jama D. Viskontienės, atliko 7 
dainas, kaikurias — su liaudies 
instrumentų palyda. Skautinin
ko Stepo Kairio muzikinis vie
netas pagrojo net 9 kūrinius. 
Ypač atkreipė visų dėmesį puiki 
deklamatorė 9 m. amžiaus Rena
ta Bubelytė, labai gražiai padek
lamavusi B. Brazdžionio “Siau
rės pašvaistę”. Pabaigoje visus 
smagiai nuteikė gyvi tautiniai 
šokiai, kuriuos atliko “Gintaro” 
šokėjai, palydimi keturių akor
deonų, vadovaujami R. J. Kara- 
siejų ir D. Balsytės. Meninė pro
grama baigta “Subatėle”, kurią 
bendrai atliko “Gintaras” ir 
“Birbynė”. Iškilmė baigta visų 
dalyvių giedamu Tautos himnu. 
Svečiai ir programos atlikėjai 
buvo pavaišinti Prisikėlimo par.

MAS centro valdyba paskelbė ra-

judins jaunas pajėgas. Paskirtos 
šios premijos: prozai — $50, S25 ir 
$15, poezijai — $30, $20 ir $10. Pro
zoje rašinys turi būti 800-1500 žo-

REAL ESTATE *

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

Minėjimas apylinkės valdybos 
buvo gerai, rūpestingai paruoš

žiai papuošta, tik tokiai iškilmei 
reikėtų tinkamesnio vyčio. Pro
grama, nors ir ilgiau užtruko (2

vį stebino aukų rinkimas svečio 
paskaitos metu. Tai naujovė, ku
ri neturėtu kartotis. Bet tai da
lykai, kūne nepriklauso prie džių. Pasirenkama viena iš pasiūly- 
stambmenų. Bendras įspūdis 
yra geras. Rengėjai neabejoti
nai užsitarnavo visuomenės pa
dėkos.

Toronto dienraštis “The Glo
be a. Mail” vasario 15 d. laidoje 
davė trumpą Vasario 16 iškilmių 
aprašymą ir vedamąjį “Nepri
klausomybė ir ironiia”. Jame 
dienraštis primena, kad Balti
jos valstybių nepriklausomybė 
buvo 1940 m. Rusijos praryta. 
Tuose kraštuose esanti įvesta 
“rublio uždanga” — išvykimas 
net turistiniais tikslais labai an- 
sunkintas dideliais mokesčiais. 
Nepriklausomybės metinės lie
tuviams yra daugiau liūdesio, o 
ne džiaugsmo diena.

Vasario 16 iškilmės taipgi 
trumpai aprašytos “Star” dien
raščio vasario 15 d. laidoje. DI.

tų temų. Pasirašoma slapyvarde ir 
kartu su rašiniu ar eilėraščiu pride
damas vokas, ant kurio užrašoma 
slapyvarde, o voke — tikra pavardė. 
Konkursas baigiasi gegužės 31 d. Ra
šinius siųsti MAS centro valdybai. 
Pasiūlytos šios temos: 1. Pagarba 
praeičiai, dėmesys dabarčiai. 2. Dia
loginis atvirumas aplinkai. 3. Tole
rancija ar bespalvė vienybė? 4. Vi
sa atnaujinti Kristuje. 5. žodžiai ir 
darbai ateitininko gyvenime. 6. Ka
da aš pasijutau ateitininku dvasia. 
7. Stebiu ir matau apatiją. 8. Pasi-

kybei išlaikyti. 9. Reikia ne tik norė
ti, bet ir ištesėti. 10. Ar dera lie
tuvybės rūpestį palikti tik vyresnia
jai kartai? 11. Inteligentiškumas 
kaip žmogiškas šviesumas. 12. Pa
saulėžiūros reikšmė gyvenime. 13. 
Vaikai praaugę vaikystę amžiumi. 14. 
Ateitininkas ant mėnulio. 15. Staty-

ICAN^ADOS IVYJUAJ

Kanados, Ontario ir Toronto Beal 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.
WINDERTTSi: £ — BLOOR, atskiras 7 kambarių mūrinis namas,
kvadratinis planas, 2 virtuvės, augštas rūsys, garažas su plačiu 
įvažiavimu, puiki vieta, netoli Bloor gatvės; apie $10.000 įmokėti, 
žemas išsimokėjimo nuošimtis.
BLOOR — JANE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigubas 
garažas, puiki - judri vieta, tinka betkokiam Verslui; dabar išnuo
mota už $400 mėnesiui ir nuomininkas viską apsimoka; apie $15.000 
įmokėti ir viena atvira skola 10 metų 9%. Nepraleiskite progos.
JANE — BLOOR, gražus rupių plytų atskiras 7 kambarių namas, 
centrinis planas, vandeniu-alyva šildomas, kilimai, moderni virtuvė, 
garažas; apie $7.000 įmokėti.
KINGSWAY, puikus, modemus 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.

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

ir 4.30-7
Penktad.   10-3 

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

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

MOKA:
už term, indėlius 2 metam . . .734% 
už term, indėlius 1 metam . 7% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas......... 5Vi%

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

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

REAL ESTATE LTD.

Atkelta iš 1-mo psL 
dviejų mėnesių laikotarpyje. 
1970-71 finansiniais metais Ka
nados pašto deficitas pakilo iki 
$120 milijonų. Pernykštis pašti
ninkų streikas yra padaręs $30 
milijonų nuostolio, o algų padi
dinimas pareikalavo papildomos 
$25 milijonų sumos.

Diplomatinių ryšių užmezgi
mas tarp Kanados ir komunisti
nės Kinijos jau yra įvykęs fak
tas. Pekinge pradėjo darbą dip
lomatų kvartale atidaryta Kana
dos ambasada, pirmą kartą ko
munistinėje Kinijoje iškėlusi 
raudono klevo lapo Kanados vė
liavą. Otavon atvyko Kinijos am
basados reikalų vedėjo Hsu 
Chung-fu vadovaujama 10 diplo
matų grupė. Montrealio aerod
rome su protesto plakatais ko
munistus sutiko apie 50 kiniečių 
kilmės kanadiečių, remiančių 
tautinę Kiniją, bet policija jų 
neprileido arčiau atvykusiųjų. 
Abi ambasados darbą pradeda 
tik su reikalų vedėjais — amba

sadoriai bus paskirti ši pavasari. 
Hsu Chung-fu Otavos geležinke
lio stotyje tartu žodžiu pabrėžė, 
kad Kinija ir Kanada gerbs 
abiejų kraštų nepriklausomybę, 
taikų sugyvenimą, bendra diplo
matinių ryšių naudą. Daug kas į 
šiuos pažadus yra linkęs žiūrėti 
skeptiškai, nes Kinijos ambasa
dos, kaip ir kitų komunistinių 
kraštų, nemažą dėmesį skiria 
špionažui, ši jų veikla jau ne
kartą buvo demaskuota Europo
je. Kanados Įstatymai neleidžia 
užsienio kraštų ambasadoms tu
rėti nuosavų radijo siųstuvų. Šio 
principo laikosi ir Kanados am
basados užsienyje. Tolimi ryšiai 
tarp Pekingo ir Otavos sudaro 
nemažą problemą. Iš karto buvo 
galvota naudotis telefono kabe
liu, bet nuo šios minties atbaidė 
perdidelės išlaidos. Atrodo, bus 
priimtas Kinijos pasiūlymas, 
kad visus kanadiečių ir kiniečių 
diplomatų šifruotus pranešimus 
tarp Pekingo ir Otavos perduotų 
abiejų kraštų trumpųjų bangų 
valstybinės radijo stotys?REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — ALHAMBRA AVE., arti susisiekimo, krautuvių ir parko, t 
9 kambarių atskiras, mūrinis namas, 2 virtuvės. Ideali vieta gyventi 1 
ir nuomoti. Savininkas išvyksta iš Toronto. įmokėti apie $8,000; 1 
galima tuoj užimti.
HUMBERSIDE — KEELE ST., pajamų namas, 10 kambarių, 4 pir
majame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, patogūs nuomojimui. 
Dvigubas garažas ir šoninis platus įvažiavimas. Arti krautuvių ir gero 
susisiekimo. Įmokėti $7,000.
SUNNYSIDE — PARKDALE AVE., prie Šv. Juozapo ligoninės, gra
žus 6 kambarių namas, 2 prausyklos, moderni virtuvė. Garažas su 
geru įvažiavimu. Savininkas išvyksta į Europą; norėtų galimai di
desnio įmokėjimo.
DURIE ST. — COLBECK AVĖ., 10 kambarių dviejų butų per du 
augštus namas. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Įmokėti apie 
$10,000. Namas be skolų.
JANE — BABY POINT, gražių plytų namas, 8 kambariai per du 
augštus. Dvi virtuvės, dvi prausyklos. Garažas ir šoninis privažia- , 
vimas. Įmokėti apie $6-7,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

SPORTAS

kūne tiltus, o ne sienas. 16. Visuo
meniškumas — visų dorinė pareiga. 
17. “Nerandu ką veikti”. 18. Idea
lizmas ir materializmas. 19. Atviry
bė laikui, ištikimybė idealui. 20. 
Žmogiškoji didybė galima x-isais lai
kais ir visose sąlygose. 21. Idealiz
mas bręsta kasdieninėse pareigose. 
22. “šviečia mums kryžius ant mūs 
vėliavos”.

Skautų veikla
• Minint Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 53-ją sukaktį, vasario 
14 d. “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai organizuotai su vėliavomis daly
vavo pamaldose Šv. Jono Kr. baž
nyčioje. Jaunimui skirta pamokslą 
pasakė kun. J. Staskevičius. Popiet 
Central Tech, auditorijoje KLB To
ronto apylinkės valdybos suruošto 
minėjimo programoje su nauju re
pertuaru gražiai pasirodė skautinin
ko Stepo Kairio muzikinis vienetas, 
vadovaujamas Ž. Šilininkaitės, G. Ka
linausko ir globojamas s. G. Valiū- 
nienės.

• Kelionės į Europą reikalu bu
vo sušauktas trečias posėdis vasa
rio 10 d. Į Londoną išvykstama lie
pos 8 d. Pabuvus Londone dvi die
nas, autobusais bus keliaujama per
Belgiją, Prancūziją, Šveicariją, Vo
kietiją, Italiją, Monako ir Austriją. 
Grįžtama liepos 31. d. ar rugpjūčio 1 
d. Jau laikas užsakyti lėktuvą, todėl

AL Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti save tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A R A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK A/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA 
5!4% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 

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

IMA

8% už asm. paskolas

8]6% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir M^TGICTUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
Iki 8 vai 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

A. J. M 0 R K I S

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

Bloor Autorite Garage iLI?
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

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 garažų ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos stalo tenisininkė Asta 

Giedraitytė Leningrade įvykusiose 
varžybose baigmėje prieš praeitų 
praeitų metų meisterę S. Grinberg 
pralaimėjo 2:3. Trečioje partijoje ji 
vedė 20:18 ir tik vieno taško trūko 
iki laimėjimo ir geriausios tenisi
ninkės titulo.

Las Vegas bokso rungtynėse JAV- 
Sov. Sąjunga J. Juocevičius savo gru
pėje nugalėjo amerikietį I. Ward. 
Bendrą minimalinę pergalę 6:5 lai
mėjo rusai. Sovietų bokso rinktinė 
buvo sustojusi Denver, Co. čia J. 
Juocevičius vėl įveikė savo prieši
ninką J. Farell — šį kartą nokautu.

Sov. Sąjungos krepšinio varžybose 
Žalgiris nugalėjo estų Kalev 97:81. 
Dabar žalgiriečiai dalijasi varžybų 
lentelėje 2-3 vieta. Iki šiol Žalgirio 
komanda yra laimėjusi daugiausia 
taškų — 1046.

SPORTAS VISUR
Antrosios moterų pasaulio futbo

lo varžybos įvyks Meksikoje. Į baig
minę grupę pateks 2 P. Amerikos ir 
6 Europos komandos. Atrankinėse 
rungtynėse žais 13 valstybių. Meksi
kietės, kaip šeimininkės, ir praeitų 
rungtynių meisterės danės į baigmę 
pateks be atrankos.

Olandijoje įvyko Europos greitojo 
čiuožimo varžybos, kurias daugiako- 
voje laimėjo norvegas D. Fornes. 
Antroje vietoje liko olandas A. 
Schenk ir trečioje irgi olandas K. 
Ferkerk.

Europos šalių futbolo rungtynių 
baigminė kova baigsis 1972 m. Da
bar 32 šalys suskirstytos į 8 grupes 
ir stengiasi išaiškinti grupių nugalė
tojus. Atskirose grupėse šiuo mo
mentu pirmauja: Rumunija, Vengrija, 
Ispanija, Šveicarija, Belgija, Italija, 
R. Vokietija ir Turkija.

§. AMERIKOS BALTIEČIŲ

nių D ir mergaičių B.
Mūsų rėmėjams J. Margiui, Br. 

Stasiuliui, R. Stasiuliui nuoširdžiai 
dėkojame.

AUŠROS ŽINIOS
Jaunių komanda CYO lygoj leng

vai laimėjo prieš St Boniface 64:34. 
Žaidė: A. Grigonis, D. Šalvaitis, B. 
Stočkus, R. Petronis, Bartusevičius, 
S. Grigonis, A. Kaknevičius.

Jaunutės mergaitės (midgets) lai
mėjo prieš St. Bonaventure 23:0. 
A. Stuopio vadovaujamdj komandoj 
žaidė: B. Plučaitė 15, A. Plučaitė 2, 
N. čižikaitė 2, P. Simutytė 2, A Kli- 
bininkaitė, D. Miniotaitė, A. Bartnin- 
kaitė, L Paškevičiūtė 2 ir S. Zen- 
kevičiūtė.

Mergaitės jaunės (juvenile) pra
laimėjo prieš Niagara Falls 69:39. 
Žaidė: S. Ranonytė 10, D. Kairytė 5, 
M. Sodonytė 4, Al. Birštonaitė 4, R. 
Vaškevičiūtė 6, R. Girdauskaitė 3, 
S. Virkutytė 3, L. Vaitiekūnaitė 2, 
A. Salvaitytė 2.

Krepšinio treniruotės: trečiadie
niais — mergaitėm, ketvirtadieniais 
— jauniams ir vyrams. Stalo teniso 
treniruotės — ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8. Golfo treniruotės — betkada, 
išskyrus antradienius ir penktadie
nius.

KOVO ŽINIOS
Mergaičių krepšinio komanda 

miesto lygoje laimėjo prieš Royal 
komandą 29:9. žaidė: Stukaitė 7, Zu- 
baitė 7, Solow 7, Grajauskaitė 3, Tur
ką 2, Keršytė 2, Lukošiūtė 1, L. Ka- 
reckaitė, R. Kareckaitė, Riekutė. J. 
Bulionis sutiko būti vyriausiu teisė
jų Kanados lietuvių krepšinio var
žybose Hamiltone vasario 27, 28 d. 
d. A. G.

prašoma visus greitai apsispręsti. Va
žiuojantieji iki kovo 1 d. teatsiunčia 
S50 pašto perlaida ar čekiu: Įkirs. D. 
Keršis, 487 Windermere Ave., Toron
to 9, tel. 762-5521. Gali registruotis ir 
neskautai. Minimas $50 įnašas reika
lingas lėktuvo užsakymui, o prieš tai 
skelbtasis registracijos mokestis lie
čia tik stovyklą.

• Vasario 7 d. jaun. skaučių “Tul
pės” ir “Rūtos” dr-vės, vad. si. B. 
Abromaitienės ir si. R. Mažeikaitės, 
surengė draugovių šventę-sueigą. Įžo
dį davė A Bartininkaitė, V. Gata- 
veckaitė, L. Morkūnaitė, S. Šernaitė, 
A Siminkevičiūtė, L. Totoraitytė, A 
Kasperavičiūtė, L. Keršytė, A. Ko- 
jelytė ir L. Žilinskaitė. Davusias įžo
dį “Šatrijos” tunto vardu sveikino s. 
D. Keršienė ir vilkiukų vardu s. J. 
Dambaras. Kaklaraiščius užrišo s~ D. 
Keršienė, tėvynės mazgelius — kun. 
A Žilinskas ir T. Augustinas, OFM, 
gerojo darbelio — tėveliai. Po iškil
mingos dalies sekė laužas, kuriam 
vadovavo si. R. Mažeikaitė. Po lau
žo pasivaišinta pyragaičiais, sūriais 
ir kavute. Jaun. skautės dėkoja vė
liavos mecenatams p.p. Viskontams 
už atsilankymą ir vaišes, tėvams 
pranciškonams — už salę ir gausiai 
atsilankiusiems tėveliams — už vis
ką. C. S.

Australų baleto grupėje, kuri 
lankosi Š. Amerikoje, yra dvi 
lietuviškos pavardės — šokėjas 
J. Janušaitis ir L. Minkus (“Don 
Kichoto” muzikos autorius). To
ronto O’Keefe Centre grupė tu
rėjo nemaža pasisekimą, juoba, 
kad joje dalyvavo garsusis rusų 
baleto šokėjas Nurejevas, pasi
traukęs į laisvė ir atsisakęs so
vietinės vergijos. Spektakliai 
buvo gausiai lankomi. Juose ma
tėsi, daug lietuvių veidų. J. V.

SKATINA SENELIŲ PRIEGLAUDAS

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

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

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

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

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (1Titą LDAŽUKE) VISTOSKI

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

tip-top MEATS
1727 Eloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
V a i s t a i, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS l 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

alpinių slidžių varžybas rengia estų 
slidininkų klubas vasario 20, šešta
dienį, Elbow Ski, Bethany, Ont Po 
varžybų bus pasilinksminimas. Infor
macijas teikia K. Mandre, 339 Broad
view Ave., Toronto 250. Tel. 465- 
7365.

VYČIO ŽINIOS
Sekcijų vadovai. Vyrų ir jaunių A 

sekcijai vadovauja A. Klimas, tel. 
625-5334; jauniausių berniukų — A. 
Duliūnas LE 6-1783; vyr. mergaičių
— J. Sodonis 534-8390, jaun. mergai
čių — M. Nacevičiūtė LE 4-6073 ir 
R Underytė 766-1718; golfo sekcijai
— J. Žukas 2556909 ir M. Ignatavi
čius RO 6-5963; šaudymo — E. Ku- 
chalskis 2334791. stalo teniso — 
J. Nešukaitis OX 1-7798; žiemos spor
to — V. Paulionis 488-2274.

KSA pirmenybėse Hamiltone da
lyvaus 3 Vyčio komandos: vyrų, jau-

Ukrainiečiai pastatydino 1970 
m. namus vyresnio amžiaus žmo
nėms ir pavadino Ivan Franko 
Home (767 Royal York Road). 
Tai vien Toronto ukrainiečiams 
skirta prieglauda. Vasario 2 d. 
Ontario socialinių ir šeimos rei
kalų min. J. Yaremko sukvietė 
visus etninės spaudos redakto
rius pokalbiui tuose namuose. 
Prieš jo atvykimą namų direk
torė p. Pasternak aprodė labai 
moderniai įrengtą pastatą. Jame 
yra vietos Šimtui asmenų — vy
rų ir moterų. Prašymų esama 
apie 300. Ten gyvenantieji turi 
įvairių užsiėmimų — vieni skai
to, kiti mezga, audžia, treti siu
vinėja rankdarbius, ketvirti pie
šia ir tt Tiems užsiėmims įreng
ti atitinkami kambariai. Poilsio 
salėje įrengta ir koplyčia. Mi- 
nisterį J. Yaremko ukrainiečių

vadovybė pasitiko su duona ir 
druska. Pietų metu ministeris 
pasakė kalbą, kurioje skatino 
tautines grupes organizuoti se
nelių prieglaudas. Esą tokius 
centrus jau turi japonai, žydai 
ir ukrainiečiai. Pastarųjų prie
glauda atsiėjusi apie vieną mi
lijoną dolerių. Pusę lėšų davusi 
Ontario vyriausybė, kitą pusę 
sutelkę ukrainiečiai. Vyriausybė 
esanti pasiruošusi ateiti į pagal
bą ir kitom tautybėm, jei bus 
išpildytos nustatytos sąlygos, 
garantuojančios lėšas, statybą ir 
namų išlaikymą. Jis ypač pa
brėžė, kad namų išlaikymas bei 
tvarkymas esąs vienas svarbiau
sių dalykų. Vyriausybė padedan
ti išlaikyti prieglaudas, duoda
ma 80% pašalpos, skaitant $9 
asmeniui į dieną. Visa kita turi 
parūpinti išlaikytojai.

(Atkelta iš 5 psl.>

zoliuciją, bet Stasczuk nesutikęs. 
Royko toliau pažymi, kad miesto ta
ryboje nariai šaukiami pagal jų rajo
nų numerį. Tad Staszcuk esą tikėjo
si, kad jis rezoliuciją galės pateikti 
pirmasis, nes jo rajonas yra 13-tasis, 
o jo oponento — 16. Tačiau, lyg ty
čia, tą kartą buvo šaukiama iš galo. 
“Paaiškėjo, kad ne Staszcuk, bet 
Sheridan pirmasis pradės laisvinti 
Lietuvą”.
• • •

PRIEŠ KELIS MĖNESIUS Čika
gos Lietuvių Fronto Bičiuliai buvo 
planavę surengti dr Zenono Reka
šiaus paskaitą — “Gyventojų kaita 
sovietų okupuotoje Lietuvoje”. Pa-

1
 ELEKTROS RANGOVAS

Fleet Electric Co. LtJ.

Atlieku visus elektros
Įrengimo darbus Toronte
923-7194. Sov. A. e«po«*h

skaita plačiai dideliais skelbimais iš
garsinta spaudoje, bet pora dienų 
prieš jos datą pranešta, kad ji nu
keliama vėlesniam laikui. Paaiškėjo, 
jog tai padaryta dėl atsiradusio nuo
monių skirtumo apie paskaitininko 
priimtinumą. Paskaita Įvyko Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj. Atvyko nema
žai žmonių. Diskusijoms vadovavo dr. 
P. Kisielius.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Dr. Milda 
ir dr. Stasys Budriai buvo išvykę i 
tarptautinį medicinos kongresą Mek
sikoje. — Anglijos lietuvių klubas 
rengia tradicinį Užgavėnių vakarą 
vasario 20 d. Jaunimo Centre. — Va
sario 28-29 d.d. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje įvyks “Margučio” ren
giamas koncertas, kurio programo
je bus simfoninė muzika. — Cicero 
Lietuvių Bendruomenė rengia Lietu
vos nepriklausomybės šventės minė
jimą vasario 28 d. šv. Antano par. 
salėje. — Adv. Antanas Sopotas mi
rė vasario 2 d^ sulaukęs 80 m. am
žiaus. Buvo vienas žymesniųjų teisi
ninkų Lietuvoje, Lietuvos trijų sei
mų atstovas.



Skirtumas
— Koks ym skirtumas pas 

jus tarp krikshonies ir komu
nisto? — klausia Lietuvon atvy
kęs turistas vilnieti.

— Krikščionis tiki į savo 
evangeliją, bet nepraktikuoja, o 
komunistai praktikuoja mark
sizmą, bet netiki.

Kur nusikaltėliai?
Viename susirinkime okupuo- 

toj Lietuvoj agitatorius sako:
— Sovietų santvarkos dėka 

dabar mūsų moralė yra kur kas 
augštesnio lygio nei buržuazi
niais laikais. Dabar mūsų krašte 
jau nebėra nusikaltėlių.

— Teisingai, drauge! — prita
ria jam vienas senukas iš publi
kos. — Mano laikais buvo toks 
plėšikas Jokūbas. Dabar jis yra 
policijos viršininkas. Stepas bu
vo nepagydomas alkoholikas, o 
dabar yra apylinkės vykdomojo 
komiteto pirmininkas. Visi nusi
kaltėliai dabar yra tapę valdžios 
žmonėmis...

Lenktynės
Okupuotos Lietuvos mokyklo

je mokytojas aiškina, kad So
vietų Sąjunga greitu laiku pra
lenks kapitalistinius kraštus. 
Mokinys paklausia:

— Drauge mokytojau, o kas 
tada atsitiks?

— Kaip tai, kas tada atsitiks?

— nustemba mokytojas.
— Praėjusioj pamokoj, drau

ge mokytojau, sakėte, kad kapi
talistiniai kraštai jau dabar stovi 
ant bedugnės krašto. Taigi, kur 
atsidurs Sovietų Sąjunga, jeigu
juos pralenks?

Trukdo judėjimą...
Kairo aerodromo laukiamaja

me draudžiama bučiuotis atsi
sveikinant. Vienas Kairo dien
raštis paaiškino priežastį: “Pa
sibučiavimas prieš išskrendant 
trukdo judėjimą ir erzina tuos, 
kurie nesibučiuoja...”

* * *
• Skolintojai turi geresnę atmin
tį už skolininkus (B. Franklinas) 

Parinko Pr. Alš.
i n., i..  ....—

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
fa valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEAR LES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamai 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųjų bei stiprinamųjų 
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.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

° paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 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 1934 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 p j-. Cvnnrfinri 480 RONCESVALLES AVĖ.,
IŠTAIGA Baltic txporting CO. TORONTO 3, Ontario

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

Menininkai yra labai jautrūs žmo
nės. Vieni jų yra visų pripažinti, ki
ti nežinomi, savamoksliai. Šiais lai
kais yra menininkų, kurie save vadi-

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO ' 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

| CLEAR-VISION T V -Hi-Fi J
t TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi I

S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS I
1 ‘ 532-7733 jI 1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis f
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Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą : 
Pagrindinė Įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036 < 
_______ Hamiltone skyrius: <

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 '

90USbe tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, < 

5*scstsw EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. <

DUFF ERIN 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. užbaiis

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

© skaitytojai fasisako
DEMONSTRACIJOS

laikraštis skelbė demonstracijas.
Tikslas neabejotinai svarbus. Su-
plauks tūkstantinės minios! Taip 
galvoja pilietis X ir ruošiasi su visa 
šeima. Nelabai susipažinęs su 
Niujorko požeminiu tinklu, paklai- 
džioja, bet vistiek spėja atvykti. Ti
kėtasi buvo judrios gatvės ir tūks
tantinės minios, rasta — pusantro 
šimto tautiečių. Jų šauksmo klausėsi 
tuzinas policininkų, saugančių raudo
nąjį kampelį (už kelių blokų), 50 au
to mašinų, pastatytų didžiulėje auto
mobilių aikštėje, ir vienas kitas pra
eivis. Pavargus šaukti angliškus šū
kius, pamainai buvo pasiūlyta: “rus
ki j idi damoj!*’ Kad nebūtų taip nuo
bodu, suplėšėm po lietuvišką dainelę. 
Šūkiai įvairūs: tinkami ir netinkami. 
Vienas jų skelbia: “USSR commute 
death sentence To Vytas Simokaitis.” 
Patikrinkite, prašau, savo žodynus. 
Webster’s (1967) sako: to commute
— to exchange (a penalty) for anot
her less severe”. Nuo kada mes, lais
vi lietuviai, prašome rusų malonės? 
Mes turime garsiai šaukti visam pa
sauliui, kad rusas NETURI TEISES 
teisti lietuvį, kad lietuvis turi tvar
kyti savo vidaus reikalus. (Ar tikite 
į vėliau paskelbtą pasakėlę, kad lie
tuviškas teismas teisė Simokaičius?!) 
Turime nuolatos visur ir visada pa
brėžti, kad lietuvis pats nori tvarky
ti savo vidaus reikalus. O čia mes, 
kad ir nevisai jau nuolankiai, prašo
me Sovietų Rusijos malonės! Kitas 
plakatas prašo “Amnesty to the Lit
huanian”. Taigi, tuo pačiu mes tvirti
name, kad Vytas Simokaitis NUSI
KALTO. Argi?

Šitokie neapsižiūrėjimai pralenda 
ir kitose srityse. Štai “Lituanus” 
(Vol. XVI, Fall 1970), 51 psl. straips
nio pavadinimas “Contemporary 
Themes in the Literature of Soviet 
Latvia”. Ir čia mūsų reprezentacinis 
leidinys, skirtas plačiajai išmokslin
tai visuomenei, vartoja neteisėtą ter
miną: “SOVIET Latvia”. Neapsižiū
rėjimas? Galbūt. O gal mūsų intelek
tualams žodis “occupied” atrodo per- 
liaudiskas?

Girdėjome ir apie BATUN’ą. Tai 
organizacija, kurios pilnas pavadini
mas yra — Baltic Appeal to the Uni
ted Nations. Negi tikite į tą išgarsin
tą mitą, kad yra tarptautinė organi
zacija Jungtinės Tautos (United Na
tions)? Aš netikiu! Jungtinės Pasau
lio valstybės (United Governments)
— taip. O Jungtinės Tautos — tai tik 
kada nors ateityje. Jungtinės Tautos
— tai forumas, kuriame turi teisės 
dalyvauti tik laisvų rinkimų sudary
tų vyriausybių atstovai. O kas pir
muoju smuiku groja tariamose da
bartinėse JT? Ar ne svetimu krauju 
suterštų nusikaltėlių atstovai?

V. Abromaitis
MENO KRITIKAI IR PARODŲ 

ATRANKA

na menininkais, ypač tapybos srity
je, pretenduoja į “modern art” gru
pę. Jie dažnai net patys nežino, kas 
yra “modern art”, nors ruošia viešas 
parodas. Pilkos masės ateina, pažiū
ri; vieni sako, kad nieko nesupranta, 
kiti iš mandagumo nutyli, nenori pri
sipažinti, kad mažai supranta.

Kai užklausi tikrą menininką - kri
tiką, kokia jo nuomonė apie tą ar ki
tą moderniojo meno “didįjį”, atsako: 
kadangi tas nėra menininkas, kūrė
jas, tai nėra ko ir šnekėti.

Į Torontą atvyksta daug meninin
kų, ypač tapytojų, skulptorių, kurie 
rengia parodas. Torontiškiai jas gau
siai lanko ir kūrinius nuperka. Deja, 
vėliau paaiškėja, kad toks ir toks nė
ra menininkas, ir paveikslas bejo- 
kios meninės vertės. Tad pageidauti
na, kad prie Toronto Prisikėlimo sa
lės, kur dauguma parodų įvyksta, bū
tų sudaryta komisija iš menininkų, 
kuri persijotų kiekvieną dailininką 
ir jo kūrinius. Visuomenei tuo būtų 
pasitarnauta. Jei tai nebūtų įvykdo
ma, tai gal parodos rengėjas pats 
paprašytų kurį nors dailininką per 
vietinį laikraštį duoti trumpas žinias 
apie būsimą parodą. Kaikurie tai yra 
padarę. Sakysime, taip dail. A. Do- 
cius pristatė daiL L. Urbono kūrybą.

Tada aišku, ar verta pamatyti tą 
parodą, ir žinai su kuo turi reikalą.

J. Karka 
♦ ♦ *

Jūsų redaguojamo savaitraščio 
1971 m. 5 nr. įdėta žinutė apie pro
komunistinio nusiteikimo Sūnų ir 
Dukterų Draugiją, kurios pirminin
ku minimas V. Ramanauskas, šiuo 
pranešu, kad aš V. (iktoras) Rama
nauskas, mokytojaująs Brampton’o 
gimnazijoje, Ont., su šia draugija nie
ko bendro nesu turėjęs ir neturiu. 
Kad kai kas iš Jūsų gerb. skaitytojų 
nebūtų suklaidintas, maloniai prašau 
šį patikslinimą atspausdinti Jūsų sa
vaitraščio skiltyse. V. Ramanauskas

Red. prierašas. Minimoji “TŽ” ži
nutė liečia kitą V. Ramanauską, se
nosios kartos ateivį, gyvenantį To
ronte.

EDMONTON, ALTA 
(Atkelta iš 4-to psl.) 

parodytais gabumais atskaitomybės 
bei pajamų skyriuje atkreipė į save 
Alberta Governament Telephones pa
reigūnų dėmesį. Ado 17 metų ištar
nautas laikas ir įgytas patyrimas šio 
darbo srityje, esame tikri, pateisins 
jo viršininkų pasitikėjimą bei viltis 
naujose pareigose. Edmontono lie
tuviai linki Adui ir Onai bei jų gra
žiai šeimai geriausios sėkmės naujo
se pareigose bei aplinkoje, o taip pat 
ir toliau, kiek sąlygos leis, darbuo
tis Lietuvos labui bei lietuvybės ug
dymui. —•

PETRAS DRŪTEIKA, ankstyves
nės imigracijos lietuvis, mirė sausio 
19 d., sulaukęs 62 metų amžiaus. Ve
lionis buvo ramaus ir tauraus būdo,

LONDON, ONT.
ENERGINGAS PARAFUOS KO- 

MITETAS. Dabartinis parapijos ko
mitetas per gana trumpą laiką išvys
tė pasigėrėtiną veiklą. Jis ne tik nu
galėjo susidariusius finansinius sun
kumus, bet ir savo jėgomis atliko 
didelį bažnyčios remontą: uždėjo pu
sę stogo, bažnyčion įvedė vėdintuvus, 
įdėjo lengvai valomas grindis bažny
čioje, virtuvėje ir vienoje prausyk
loje, įvedė šiltą vandenį į prausyklas 
ir jose padarė kitus pagerinimus. 
Taip pat sutvarkė automobiliams pa
statyti aikštę. Visi komiteto vyrai 
dirbo išsijuosę: Br. Misius, A. Kudir
ka, B. Zabulionis, P. Jokšas ir P. 
Genčius. Daug padėjo ir Grigelis, 
nors jis komitetui ir nepriklauso. 
Jiems talkino: A. E. Pocius, A. Si
manaitis, J. Aušrotas, J. Butkus ir A. 
Petrašiūnas. Klebonas kun. B. Pace- 
vičius pasirūpino dirbančiųjų pavai
šinimu. Sunkiausioji našta, be abe
jonės, atiteko komiteto pirmininkui 
Br. Misiui. Jis įdėjo tikrai nepap
rastai daug darbo. Jo įgautas patyri
mas būnant rangovu parapijai buvo 
labai naudingas. Didelis remontas 
jau atliktas ir iždas dar netuščias. 
Nuostabu, kad kaikas ir šitokio ko
miteto darbe jieško tamsių krislų, 
kai kitur nemato nė vežimo.

VASARIO 16 MINĖJIME numato 
dalyvauti miesto burmistras, parla
mento nariai ir kiti augštieji sve
čiai. Programoj: PLB valdybos pirm. 
St. Barzduko paskaita, sol. V. Veri- 
kaitis, jo vadovaujamas Hamiltono 
mergaičių choras, “Baltijos” ansamb
lio montažas ir kt. Minėjimas įvyks 
vasario 28 d., 3 v. p. p. Colborne 
Community Centre, esančiame mies
to viduryje, Colborne St. prie Dun
das St., priešais katalikų gimnaziją. 
Visi kviečiami dalyvauti. Minėjimą 
rengia apylinkė valdyba.

BLYNŲ BALIUS — vasario 20, 
šeštadienį, 8.30 v.v. parapijos salė
je, 1414 Dundas St. E.

“THE LONDON FREE PRESS” 
dienraštyje įdėtas A. J. Švilpos 
straipsnis išryškino spragą, kuri yra 
jaučiama Londone. Nors ir turime 
čia augštąjį mokslą baigusiųjų, bet 
lietuviškosios aktualijos į angliškąją 
šaudą platesniu mastu čia beveik ne
patenka, išskyrus įspūdingąją Lietu
vių Dieną, gražų pasirodymą Kana
dos šimtmečio proga ir pan. Net ir 
mažajai Rodney apylinkei Londono 
dienraštyje teko daugiau eilučių, ne
gu didesniam Londonui. O visdėlto 
angliškąją spaudą ta prasme infor
muoti yra nemažiau svarbu, kaip lie
tuviškąją. Kaikurie asmenys organi
zacijose yra apsikrovę darbu tiek, 
kad daugiau vežti jau nebepajėgia. 
Lauktina, kad iniciatyvos parodytų 
tie, kurie yra mažiau užimti organi
zaciniu darbu ir kurie yra baigę 
mokslus Kanadoje. Jie galėtų šią 
spragą gražiai užpildyti, palaikyda
mi ryšį su apylinkės valdyba, kuri 
panašiais klausimais paprastai būna 
geriau informuota. D. E.

išreikšti atsilankė virš 200 žmonių.

EKSKURSIJOS
EUROPON
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| Gegužes 26 - birželio 10 (15 dienų)
| Liepos mėnesį - 21 diena
| Rugsėjo menesi - 15 dienų
= Vilniuje ir apylinkėse — 10 dienų

Registruotis kiek galint anksčiau
Smulkesnių informacijų teirautis:

V. BAČĖNAS, ALL SEASONS TRAVEL

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

Tel. 278-7261

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL E ST AT E-A P D R A U D A

susipratęs lietuvis ir visų mėstamas 
žmogus. Tai liudijo ir jo laidotuvių 
diena, kai nepaisant šalčio ir žvar
baus vėjo jam paskutinės pagarbos

Edmontono ir apylinkės lietuviai liū
di kartu su velionies žmona Ona ir 
sūnumi Dovydu, reikšdami jiems nuo
širdžią užuojautą. J. P.

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION '

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT

• L? ~

k “Chromacolor 100” 
yra naujausia ir geriausia 
1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo

Prieš pirkdami juodą-baftą arba spalvotą televiziją ar 
Hi-Fi gerai pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
Savininkas A. ČIŽIKAS

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373
672 Lansdowne Ave. 531-6165 Atidaryta: kasdien 9—6 vai.

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimo 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 PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymas. Šutai- 
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.

i n s u n
I DŪDA

2231 Bloor

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo, lt 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitariu 
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 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest
30 Dewson St, Toronto 4, Ont.

Telefonas 534-0563

ANCE
769-4612

Street W.



TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Vasario 16 šventės praėjusio

maldose organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Toronto “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” skautų tuntai, o 11 v. — kū- 
rėjai-savanoriai ir liet. kat. moterų 
draugija. Prie paminklinės lentos žu
vusioms už Lietuvos laisvę padėta gė
lių. Pamaldos užbaigtos Tautos him
nu.

— Praėjusią savaitę lietuvių ka
pinėse palaidoti 3 lietuviai: vasario 
11 — a.a. Kazimieras Jasutis, va
sario 13 — a.a. Irena Kilinskienė ir 
iš Detroito a. a. Kazys Jurkūnas. Ve
lionių šeimoms bei jų artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Runnymede-Annette rajone.

— Sį šeštadienį 9 v. pamaldos už 
a.a. Antaną Vyšniauską, p. Žakevi
čienės tėvelį. Sekmadienį: 10 v. už 
a.a. Leoną Karbūną, velionies ketvir
tųjų mirties metinių proga, 12 v. už 
p. Manglicų šeimos mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pamal

dos.
— Vasario 27 d., 1 v.p.p., konfir- 

mandų pamokos.
— Šio mėnesio tarybos posėdis — 

vasario 24 d., 8 v. v.
— Pamaldos vasario 28 d. bus su 

šv. Komunija. Po 9.30 v. pamaldų 
įvyks Moterų Draugijos susirinkimas 
p-lės Galinos Maurušaitytės bute, 295 
Indian Grove.

Ev. kun. A. Žilinskas, LBA 
bažnyčių koordinatorius, vyriau
sios liuteronų Bažnyčios galvos 
kun. dr. Marshall yra paskirtas 
socialinės atsakomybės studijų 
komiteto nariu kaip vienintelis 
visų trijų LBA sinodų atstovas. 
Kovo 4-7 dienomis jis bus Či
kagoje.

Šeimininkės, norinčios moky
tis anglų kalbos, kviečiamos at
vykti pirmadieniais ir trečiadie
niais 9.30-11.30 v. ryto Į Calvin 
Presbyterian Church, 26 Delisle 
Ave. (vienas blokas į šiaurę nuo 

< St. Clair gatvės, prie Yonge gat
vės). Pamokų metu globojami 
vaikai. Viskas nemokamai.

A.a. Irena Kilinskienė, 39 m., 
po sunkios ligos mirė vasario 10 
d. Doctor’s ligoninėje. Palaidota 
iš Prisikėlimo bažnyčios lietuvių 
kapinėse. Velionė paliko vyrą 
Antaną ir du mokyklinio am
žiaus sūnūs bei gausius gimines 
Kitchener, Ont.

A. a. Kazys Jurkūnas, 74 m., 
anksčiau gyvenęs Toronte, o ke
letą paskutiniųjų metų Detroi
te, palaidotas vasario 13 d. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo žmona ir 
dukra p. Priščeponkienė, gyve
nanti Otavoje.

C. Paškauskienė, inž. R. Paš- 
kausko ir p. Krikščiūnienės mo
tina, atskirdo iš Lietuvos 3 mė
nesių viešnagei.

Izabelė Lastauskaitė, padirbė
jusi Otavoje, išvyko dvejiem me
tam į Afriką dirbti Kanados 
ambasadoje sekretore.

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

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537*3942. J. Banylis.

Prisikėlimo par. žinios
— Prašytos paskelbti Mišios: ket- 

virtad., vasario 18, 7.30 v. ir 8 v. r. 
už a.a. Petronėlę Urbaitienę, užpr. J. 
Urbaičio; penktad. 8 v. už a.a. Ku
nigundą Saplienę, užpr. Saplių; šeš- 
tad. 9 v. už a.a. Liudviką Baranaus
ką, užpr. Kalinauskų; sekmad. 11.15 
v. už a.a. Draugijos narius, užpr. Ka
talikų Vyrų Draugijos; 12.15 v. už 
a.a. Gintautą Indrišiūną, užpr. M. V. 
Indrišiūnų.

— Mirus Irenai Kilinskienei, nuo
širdžiai užjaučiame vyrą, vaikus, gi
mines bei artimuosius.

— Praėjusiais metais pakrikštyta 
23, pirmąją Komuniją priėmė 35, su
jungta 20 porų, palaidota 17, aplan
kyta 900 šeimų; pajamų turėta $139.- 
057.15, išlaidų — $138,552.64; skolų 
lieka $270,458.92.

— Trečiadienį, Pelenų dieną Mi
šios bus rytą ir taipgi vakarą 7.30, v.

— Šį sekmadienį per visas Mišias 
parapijos reikalais kalbės T. Placi
das.

— šį sekmadienį, vasario 21, Ka
talikų Vyrų Draugijos narių meti
nės Mišios ir bendra Komunija 11.15 
v. Tuoj po Mišių parapijos posėdžių 
kambary įvyks metinis narių susi
rinkimas ir vaišės. Susirinkimo metu 
trumpą žodį tars valdybos narys J. 
Matulionis.

— Ateinančią savaitę lankomi pa
rapijiečiai: Glenwood Ave., Kennedy 
Ave., Lincoln Ave., Maher Ave., The 
Palisades, Valeymede Rd. ir Wood
side Ave.

— Kovo 6 d. dar bus vienas dėvė
tų drabužių išpardavimas. Kas turi 
atliekamų ir nereikalingų daiktų 
kaip pvzz vazų, karolių, auskarų, fi
gūrėlių, stiklų, žaislų, užuolaidų, stal
tiesių ir pan., prašome atnešti į pa
rapijos raštinę.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį 7 v. v. parapijos patalpose.

— Katechetinės ir pirmosios Ko
munijos pamokos po 10 v. Mišių 
įprastose vietose.

“For New Canadians Only” 
programa, skirta vien naujie
siems ateiviams, duodama per 
19-jį televizijos kanalą antradie
niais (angliškai) 8.30 v. vakaro. 
Programa pradėta vasario 16 d. 
Ji taipgi duodama graikų, portu
galų, italų ir kantoniečių kalbo
mis* skirtingu laiku. Programos 
autorius — Ignacy Waniewicz, 
organizatorė — E. Thalenberg.

Otavos angliškoji spauda, 
kaip matyti iš gautų iškarpų, pa
grindinį dėmesį skyrė ukrainie
čių studentų demonstracijai, su
rengtai sausio 30 d. ir protesta
vusiai prieš rašytojo V. Morozo 
įkalinimą. Dienraštis “The Otta
wa Journal” vasario 1 d. laidoje 
atspaude platų reportažą ir nuo
trauką, bet apie lietuvius neužsi
mena. Kitas dienraštis “The Ot
tawa Citizen” savo reportaže in
formavo ir apie lietuvių dalyva
vimą. Esą lietuvių studentų de
legacija protestavo prieš mirties 
bausmę V. Simokaičiui už ban
dymą pabėgti iš Sov. Sąjungos. 
Ukrainiečių delegacija buvusi 
priimta Kanados užsienio reika
lų ministerijoj.

Parkside Meat Market (335 
Roncesvalles Ave) - E. Punkrio 
ir A. Matulaičio maisto gaminių 
krautuvė praneša, kad priėmė 
A. Malinauską partneriu. Ir to
liau bus stengiamasi aptarnauti 
lietuvius įvairiais maisto gami
niais — lietuviškais sūriais ir 
savo patalpose rūkytomis dešro
mis ir kt. (Sklb.)

UŽGAVĖNIŲ
BLYNU BALIUS

Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje 
ŠEIMININKĖS VAIŠINS UŽGAVĖNIŲ VALGIAIS — 

virtinėliais (koldūnais), kugeliu, dešrom, spurgom, kava 

Bufetas, šokiai.
Karšta vakarienė ir įėjimas — $3.00, studentam — $1.25

Rengėjos — Šv. Jono Kr. parapijos katalikės moterys
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vasario 20,
šeštadienį,
7 vai. vakaro

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS KVIEČIA VISUS Į

tradicini»

UŽGAVĖNIŲ, ALIU
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1971 m. vasario 20 d Prisikėlimo parapijos salėje
• Šokiams gros puikus D'Amico orkestras

• Pavaišinsime žagarėliais ir spurgomis

• Bufete galėsite pirkti cepelinų, 
virtinėlių (koldūnų) ir Įvairių gėrimų

® Įdomių fantų loterija

• Pradžia — 7 valandą vakaro.
• įėjimas — $2.50,
© pensininkams ir studentams — $1
© Vietos rezervuojamos bilietus

nusipirkus iš anksto tel. 239-7524

RENGĖJOS
• •

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJA TORONTE RENGIA

TRADICINI
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1971 m. VASARIO 23, antradienį,
7 V. vakaro, šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
—------------------ 941 DUNDAS STREET W.

Mielam TĖVELIUI
mirus Čikagoje, kolegą inž. H. LAPĄ ir jo šeimą

nuoširdžiai užjaučia —

P LIAS Toronto skyrius

K
ii
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ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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

kambarius. TeL 535-4724.

DĖMESIO!

Į LIETUVĄ
Tik ribotam laikui 

MOSKVIČIUS 408 IE
JAV $2875.00 

ZAPOROŽEC ZAZ 966
JAV $1895.00 

Yra leistas tik ribotas skai
čius, todėl paskubėkite ir už
sakykite DABAR

TIK PER 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fift Floor
New York, N.Y. 10010 USA

.ADVOKATAS
G. Balčiūnas 
praneša klientams, 
kad atidarė savo 
teisinę įstaigą
3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont.
(Six Points — Bloor ir Kipling 

gatvių sankryžoje)

Prano Barausko' patalpose. 
TELEFONAS 233-9632.
Advokatui nesant įstaigoje, 
gerb. klientai prašomi 
palikti savo pavardę ir 
telefono numerį.

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

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

Toronto ateitininkų sendrau
gių naujai išrinktoji valdyba sa
vo "pirmajame posėdyje vasario 
9 d. pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — Vytautas Aušrotas, 
vicepirm. — Vladas Sonda, sek
retorius — kun. J. Staškevičius, 
ižd. — Bronė Pabedinskienė ir 
narys — Petras Bražukas. Nu
tarta tradicinę sendraugių vaka
rienę ruošti balandžio 24 "d.

Arkiv. Ph. Pocock laiškas Ka
nados Lietuvių Katalikų Cent
rui buvo paskelbtas savaitrašty
je “The Canadian Register” va
sario 13 d. laidoje. Jame arki
vyskupas išreiškė savo pasiten
kinimą, kad V. Simokaičio mir
ties bausmė pakeista ir kartu — 
apgailestavimą, kad ten varžoma 
Dievo duota teisė laisvai emi
gruoti į kraštus, kur žmonės ga
li gyventi laisvėje ir išvengti 
persekiojimo.

Vasario 16-ją Toronto Mairo
nio šeštadieninė mokykla minė
jo vasario 13 d. mokykloje. Ka
dangi nėra tokios patalpos, kur 
sutilptų visi mokiniai, progra
mos pagal mokinių amžių buvo

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

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai'dafyfnas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos *

• Svečių lauks daug 
malonumų ir

staigmenų.
Skani vakarienė, 
graži programa ir 
turtinga loterija.

© Kaina už vakarienę 
su priedais — $3

Iki malonaus pasimatymo — 
RENGĖJOS
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KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas rengia Vasario 16 mi
nėjimą vasario 28, sekmadienį, 
3 v. p.p., Plateau salėje. Meninę 
programos dalį atliks plačiai iš
garsėjęs jaunimo sambūris “Gin
taras”. Iškilmei pritaikytą žodį 
tars “NL” red. R. E. Maziliaus
kas. Minėjimo metu bus renka
mos aukos — Tautos Fondui ir 
vietinės Bendruomenės reika
lams. Rengėjai kreipiasi į tau
tiečius, prašydami padidinti sa
vo aukas. Pernai daugelis auko
jo tik po $1. Tai permaža suma 
net minėjimo išlaidoms padeng
ti.

KLK Moterų Dr-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas įvyks 
vasario 21 d. po 11 v. Mišių se
selių patalpose. Bus įdomi sese
lės Margaritos paskaita. Kviečia
me nares ir prijaučiančias gau
siai dalyvauti. Valdyba

Ateitininkai sendraugiai koyo 
7 d., 3.30 v., seselių namuose 
rengia kun. dr. F. Jucevičiaus 
knygos “Tauta tikrovės ir mito

žaisme” pristatymą visuomenei. 
Referentė — dr. I. Gražytė. 
Kviečiama visa Montrealio lie
tuvių visuomenė. Patariama 
prieš tai perskaityti knygą, nes 
autorius atsakys į klausimus.

atliktos klasėse. Parengiamajam 
ir pirmiesiems skyriams su mo
kyklos vaidintoju grupe lėlių 
vaidinimą paruošė A. Dargytė- 
Byskiewicz. Antriesiems sky
riams L. Sendžikienė aiškino 
apie tautines juostas, jų audi
mą bei panaudojimą. Ji abiejų 
skyrių mokinius apdovanojo tau
tinėmis juostelėmis. Daugumo
je skyrių auklėtojai pasikvietė 
svečius kalbėtojus, o kitą pro
gramos dalį atliko patys moki
niai. Be L. Sendžikienės, mokyk
loje lankėsi ir kalbėjo šie sve
čiai: T. Sekonienė, V. Šukienė, 
J. Ceponkutė, A. Banelis ir A. 
Kuolas.

Toronto Lietuvių Namai nu
pirko buvusią Alhambra United 
Church bažnyčią Bloor gatvėje 
už $140.000. Tai didelis pasta
tas su erdviomis salėmis ir kito
mis patalpomis, kur galės įsi
kurti ir Paramos bankelis. Rei
kės, žinoma, didelio remonto. 
Senieji Lietuvių Namai Dundas- 
Ossington gatvių sankryžoje nu
matomi parduoti. Kada tai 
įvyks, dar nežinoma.

LITHO ART SPAUSTUVĖ
1997A DUNDAS STREET WEST

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos.^ 
darbai: leidiniai^ 
programos,j 
visi verslo beij 
reklaminiai 
spaudinio ij

i

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

/T. v '' ' . ' y W

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita — vasario 20, šį 
šeštadienį, 8 v.v., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoj. Tema — 
“Senovės lietuvių dievija”, pa
skaitininkas — rašytojas J. Kra- 
likauskas. Valdyba kviečia visus 
tautiečius dalyvauti.

Užgavėnių vakarą vasario 20, 
šeštadienį, rengia Prisikėlimo ir 
Sv. Jono Kr. parapijų katalikių 
moterų draugijos skyriai. Tradi
cinį šiupinį rengia evangelikių 
moterų draugija vasario 23, ant
radienį. žiūr. skelbimus.

KLB pirm. dr. S. Čepas nuo 
vasario 21 iki kovo 12 d. daly
vaus profesinio pasitobulinimo 
kursuose Otavoje ir Monrealy
je. Jo, kaip KLB pirmininko par
eigas, eis vicepirm. B. Sakalas. 
KLB valdybos adresas bus tas 
pats: 1011 College St., Toronto 
4, Ont.

KLB krašto valdyba nustatė, 
kad sąrašai kandidatų Į KLB 
VHI-ją krašto tarybą tuii būti 
įteikti rinkiminių apylinkių rin
kimų komisijoms nevėliau* š.m. 
vasario 23 d. Pagal rinkimų tai
syklių 15 pargrafą vėliau įteik
ti sąrašai negalioja — laikomi 
nepaduotais. Maloniai prašome 
kandidatų siūlytojus ir kandida
tus atkreipti į tai dėmesį.

Vyr. Rinkimų Komisija
Kanados liberalų partija kovo 

3 d. Royal York viešbutyje ren
gia priėmimą-vakarienę. Pradžia 
— 6.15 v.v., vakarienė — 7.30 
v.v. Įėjimas — $‘50 asmeniui. 
Vietos rezervuojamos iš anksto. 
Norintieji dalyvauti tesikreipia 
tel. 769-4612 į A. Dūdą, čekius 
prašoma rašyti: “The Prime Mi
nister Dinner”, c/o A. Dūda, 
2231 Bloor St. W., Toronto 9, 
Ont.

Antikomunistinės literatūros 
knygyną Toronte įsteigė Ed
mund Burke Society. Jame gau- 
narni įvairūs antikomunistiniai 

* leidiniai anglų kalba. Adresas: 
289b Church St. (prie Gould gat
vės, prieš Ryerson Politechnical 
Institute). Telefonas: 863-0960. 
E. Burke Draugijoje dalyvauja 
ir keletas lietuvių.

G. Rautinšas garsėja kaip ge
ras krepšinio žaidėjas. “The Glo
bė a. Mail” vasario 13 d. laidoje 
didelėm raidėm

TORONTO, ONT.
KLB Toronto apylinkės tary

bos posėdis bus kovo 7 d., 4 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Dabar
tinė apyl. valdyba padarys savo 
veiklos pranešimą. Bus renkama 
nauja apylinkės valdyba.

CHIN radijo stotis vasario 16 
dieną net dvi valandas skyrė 
Lietuvai ir įvairiem kitiem klau
simam. Tai buvo “Open Mind” 
programa, kurioje dalyvauja ra
dijo klausytojai, telefonu pateik
dami savo klausimus bei samp
rotavimus. Prieš šios programos 
pradžią buvo perskaitytas ra
šinys ir transliuotas Lietuvos 
himnas. Vėliau klausytojai reiš
kė savo nuomones, kurių tarpe 
buvo ir neigiamų. Programoje 
savo paaiškinimais dalyvavo ir 
keletas lietuvių. Programos ve
dėjas buvo gana palankus lietu
viams ir davė nemažai laiko jų 
klausimams. Kitų tautybių klau
sytojai stengėsi nukreipti disku
sijas į kitas temas. Stoties savi
ninkas yra J. Lombardi, italų 
kilmės. Šia stotimi naudojasi ke
liolika tautybių.

Ontario premjeras J. Robarts, 
būdamas dar pareigose, domė
josi ir tautinėmis grupėmis. 
Min. J. Yaremko informuodavo 
jį apie tautinių grupių proble
mas. Lietuviai buvo pirmoji tau
tinė grupė, kurią jis aplankė ir 
prieš keletą metų buvo pagrin
diniu kalbėtoju Vasario 16 šven
tėje.

Eismo nelaimėje, einant per 
gatvę, sužeistas Vytautas Šim
kus ir gydosi Queens ligoninėje 
prie 27 kelio. M. Butėnaitei su
žalota koja įlipant į požeminį 
traukinį. B. Steponaičiui padary
ta operacija Central ligoninėje.

Aušros Vartų par. choras at
šventė savo 20-cio sukaktį kartu 
su parapija vasario 13 d. Nuo » 
choro įsisteigimo jame pastoviai 
gieda V. Kačergius, P. Piešina, 
K. Genteman, J. Vasiliauskas ir 
Br. Lukoševičienė, šiuo metu 
chore yra daug jaunimo, ypač 
mergaičių, jų tarpe viena italų 
tautybės. Jau* keli metai chorui 
vadovauja M. Roch (prancūzų 
tautybės). Choras yra išleidęs sa
vo plokštelę, yra kviečiamas 
gastrolėms į kitas Kanados ir 
JAV kolonijas. Vasario 14 d. , 
pasirodė televizijoje. Ilgametis 
choro vedėjas yra A. Keblys. Jo 
dėka choras išaugo. A. Keblys 
yra tenoras-solistas, kuris dažnai 
su choru atlieka programą. į

L. K. Mindaugo kuopoj vei- <
kia scenos mėgėjų grupė, kuriai 
vadovauja V. Sušinskas. Vasario 
6 d. suvaidino vieno veiksmo ko- i 
mediją “Teodolinda” savo kuo
pos vakaro-baliaus meninėj pro- i
gramoj. Barono vaidmenį at- <
liko J. Zavys, baronienės — V. 
Kizerskytė, motinos — G. Kaz
lauskienė, Smilgos — A. Mylė, 
Samanos — Br. Bagdžiūnas, tar- i 
naitės — K. Buzaitė. Suvaidino ‘
gerai ir sukėlė daug juoko. 
Montrealio šauliai yra viena 
veikliausių organizacijų. Jai va
dovauja Ig. Petrauskas. į

J. Ladyga ;
“Baltija” yra vienintelė mont- 

realiečių lietuvių investacija, ,
skirta mūsų jaunimui. Sunku 
mūsų kolonijoje sukelti visuoti
nį entuziazmą kad ir prakilniau
siems sumanymams. Užtat “Bal
tija” nelabai gali skųstis per 6 
metus investavusi apie $18,000. 
Iš tos sumos tebėra užsilikę $3,- 
700 skolos “Litui”, kurios mokė
jimams reikia apie $800 kasmet. 
Mokesčiams, remontams, inven
toriui ir kitoms išlaidoms išeina 
dar apie $500. Taigi, stovykla
vietės komitetas kasmet turi su
daryti netoli $1502. Kol skola 
nebus išmokėta, “Baltijos” išlai
dų negalima padengti vien iš 
stovyklautojų mokesčių ir orga
nizacijų aukų. Noromis nenoro
mis tenka šauktis platesnės vi
suomenės pagalbos. Praeityje , - 
tos pagalbos buvo siekiama nau
jais lėšų telkimo vajais, vakarų, 
ruošimu, loterijomis ir pn. Šiais 
metais “Baltijos” komitetas nu
tarė kreiptis į montrealiečius 
per loteriją. “Baltijos” rėmėjai 
lietuviai dailininkai tai loterijai 
yra padovanoję net 9 savo kūri
nius. Loterijos bilietai jau pla
tinami per šeštadieninę mokyk
lą, jaunimo organizacijas, “Li
tą”. Aušros Vartų spaudos kios
ką ir platintojus. Pr. R.

Mūsų kredito unijos nariui
A f A 

PRANUI BARADINSKUi
mirus, jo žmonai FRIEDAI, dukterims ir giminėms bei 
artimiesiems nuoširdžia užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos
"Lito" valdyba

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namą 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B. < 

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

___ laidoje 
kelbė: “Rau-

žaidė šv. Mykolo gimnazijos 
“Blue Ridders” komandoie. Jis 
žaidžia krepšini ir “Aušroj”.




