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Lietuvos diena
Dar viena diena? Juk yra Lietuvių Diena. Kam dar reikalin

ga atskira Lietuvos Diena? Taip, Lietuvių Diena Kanadoje ar ki
tuose kraštuose jau yra įaugusi kaip tradicija. Nors ji skirta išei
vijos lietuvybei, tačiau nepamiršta ir Lietuvos. Tikroji Lietuvos 
Diena visame pasaulyje yra Vasario 16. Joje, tiesa, pabrėžiamas 
vienas, bet pagrindinis aspektas, būtent, krašto laisvė bei valsty
binė nepriklausomybė, šiame fronte betgi yra spraga — neat
kreipiamas pakankamas dėmesys į religinę nelaisvę, i tikinčiųjų 
persekiojimą okupuotoje Lietuvoje, nepanaudojamos išeivijos pa
jėgos tai nelaisvei lengvinti ar jai pašalinti. Tiesa, yra partizani
nės iniciatyvos, daugiau ar mažiau organizuotų grupių, veikian
čių ta linkme, tačiau nėra visuotinio dėmesio. Tam tikslui skel
biama Kanadoje Tikinčiosios Lietuvos Diena. Iniciatyvos ėmėsi 
Kanados Lietuvių Katalikų Centras, išrinktas specialaus suvažia
vimo prieš maždaug vienerius metus. Į šį Centrą įeina kunigai ir 
pasauliečiai, kaip tikinčiosios visuomenės patikėtiniai. Jie vien
balsiu nutarimu kreipėsi į visas lietuvių katalikų parapijas bei ka- 
pelionijas, kviesdami kovo 7, sekmadienį, skirti tikinčiajai Lietu
vai. Tikimasi, kad šiai idėjai bus skirtos minėto sekmadienio pa
maldos, pamokslai, specialios maldos ir padaryta rinkliava. Su
rinktos lėšos bus panaudotos Lietuvos tikinčiųjų šalpai, kuri yra 
lietuvių išeivijos vyskupų žinioje. Suprantama, tą dieną galėtų 
būti rengiama ir speciali programa salėse bei gatvėse, jungiant ją 
su šv. Kazimiero švente ir panašiai. Bet tai priklauso nuo vieti
nių sąlygų ir atskirų parapijų vadovybių bei organizacijų.

★ ★ ★
Iš Tikinčiosios Lietuvos Dienos iniciatorių patirta, kad šiais 

metais bus ribojamasi lietuvių visuomene. Norima, kad pirmiau
sia patys lietuviai įsisąmoninintų skelbiamos Dienos reikšmę, at
kreiptų didesnį dėmesį į religijos būklę Lietuvoje, sustiprintų sa
vo informaciją toje srityje. Kitais metais numatoma Tikinčiosios 
Lietuvos Dienos proga veiklą išplėsti ir į kitataučių visuomenę, 
kreiptis į Įvairių tikybų Bendrijas bei nušviesti tikrąją padėtį oku
puotoje Lietuvoje, šioje srityje yra aiški spraga, žymi dalis Ka
nados religinių Bendrijų labai mažai težino apie religijos būklę 
Lietuvoje, o jeigu ir žino ką, tai iš tendencingos pusės. Tai daryti 
skatina ir Romos italų kunigų grupės pavyzdys, šimtinė jų lan
kėsi Maskvoje, Zagorske, Leningrade. Kad jie ten lankėsi kaip 
turistai, nieko nuostabaus, bet kad jie tuo būdu įsėdo į religijos 
persekiotojų vežimą; triuškinantį okupuotos Lietuvos ir kitų kraš
tų tikinčiuosius, — nė nepajuto. Jeigu ten nuvažiavę kunigai pa
matytų tikrąją padėtį, sakytume, visi tegu važiuoja, nes ten atsi
vertų akys. Bet tos akys negali atsiverti, nes tokiem turistam jos 
ten gudria propaganda užrišamos — rodoma tik tai, kas galima 
rodyti. Naivūs vakariečiai, pamatę kaikurias dar neuždarytas 
šventoves, grįžę ima kalbėti apie religijos laisvę, kurios ten nėra. 
Tokie lankytojai prilygsta svečiams, kurie aplankę specialiai pa
ruoštą kalėjimą, susidaro vaizdą apie laisvą kalinių gyvenimą. Iš 
Kanados jokia panaši ekskursija nesirengia į Šov. Sąjungą, tačiau 
visuomenės dėmesys persekiojamai religijai turi išlikti nesu
drumstas.

★ * *
Skelbti Tikinčiosios Lietuvos Dieną ir tuo būdu prisidėti prie 

religinės laisvės atgavimo skatina ypač pati Lietuva. Vienas iš
eivis, grįžęs iš kelionės į Vilnių, pareiškė: jei Lietuvoje būtų di
desnė religinė laisvė, didesnė būtų ir tautinė. Dėlto lietuviai ne
laisvėje laukia pagalbos iš savo tautiečių laisvėje. Tai aiškiai ma
tyti pvz. iš kunigų grupinių laiškų, kurie buvo skirti Kremliaus va
dams ir vyskupijų valdytojams. Tai nenuginčijami dokumentai, 
kurie atskleidžia tikrąja būklę ir laukia stipresnio laisvųjų šauks
mo. Juose kruvinai aiškiai pasakyta, kad Lietuvos tikinčiųjų 
Bendrija yra pasmerkta mirti. Ji atsilaikys tik tuo atveju, jeigu 
prispaudėjas nepajėgs numarinti. Šiuo metu tikinčiųjų galvos nė
ra kapojamos, bet vyksta milžiniškas moralinis persekiojimas, pri
sidengiant konstitucijos garantuojama religijos laisve, kuri prak
tikoje oadarvta rafinuota nelaisve. Tą spaudimą atlaiko tiktai ryž
tingi charakteriai, tokie, kaip pvz. kun. A. Šeškevičius, kuris so
vietiniame teisme drąsiai kalbėjo savo budelių akivaizdoje, kuris 
nepabūgo kalėjimo. Logiškais argumentais jis atrėmė nepagrįstus 
kaltinimus, bet negalėjo atremti Maskvos atnešto fizinio ir mora
linio persekiojimo, palaikomo maskvinių lietuvių. Tai sudaro 
skaudžiausiąją bylos pusę. Kentėti nuo svetimųjų sunku, bet ne
palyginti sunkiau — nuo savųjų. O tokių netrūksta. Komunistas 
komunistui — draugas, o lietuviui — budelis. Pastarajam, deja, 
priklauso šios dienos Lietuva, bet rytojaus Lietuva priklauso di
džiosios vilties žmonėms — tikintiesiems.

KANAPOS /VYK/A/

ATPIGINTOS PASKOLOS

Pasaulio įvykiai
PASAULIO ŽYDŲ KONGRESAS BRIUSELYJE TRIS DIENAS SVARSTĖ 
trijų milijonų žydų problemas Sovietų Sąjungoje. Kongrese daly
vavę 760 delegatų iš 38-nių pasaulio kraštų priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią pripažinti sovietų žydams teisę emigruoti Izraelin, su
teikti jiems galimybę savo vaikus auklėti žydais, užbaigti kompar
tijos propagandinius šmeižtus žydų tautos ir sionizmo adresu So
vietų Sąjungoje. Kongresą suskaldė Niujorko karingasis rabinas 
Meir Kahane, kuris yra įsteigęs žydų Savisaugos Sąjungą sovietams 
JAV terorizuoti. Kadangi tokius jo metodus yra pasmerkusi di
džioji žydų dauguma, jam nebuvo leista tarti žodžio kongrese. 
Belgų policija rabiną M. Kahane suėmė ir lėktuvu grąžino į JAV. 
Nevisi dalyviai pritarė tokiai kongreso linijai. Izraelio Gahal par

Kanados dolerio vertė, netikė
tai pakilusi net iki 99,75 ameri
kietiškų centų, privertė Kana
dos valstybinį banką sumažinti 
paskolų palūkanas iki 5,25%. 
Visi kiti bankai už paskolas da
bar ims 6,5%. Paskolų atpigini
mas sumažino dolerio vertę, bet 
nesustabdė grėsmės Kanados 
eksportui. Su amerikietiškuoju, 
beveik susilyginęs Kanados dole
ris amerikiečius verčia gaminių 
jieškoti savoje rinkoje; nes ka- 
nadiškųjų kainos gerokai pakilo 
dėl padidėjusios dolerio vertės. 
Dėl šios priežasties kaikurios ga
myklos Kanadoje praranda užsa
kymus Amerikai.

Kanadoje jaučiamas didėjan
tis susirūpinimas dėl amerikie
čių planuojamo naftotiekio iš 
šiaurinės Aliaskos i jos pietinį 
uostą Valdez. Iš čia nafta bus 
gabenama tanklaiviais į vakari
nes JAV valstijas. Kanadai būtų 
žymiai naudingiau, jeigu ameri
kiečiai naftotiekį pravestų per 
jos teritoriją, nes tada tais vamz
džiais galima būtų tiekti ir Ka
nados naftą, kurios nemaži ištek
liai yra sunkiai prieinamoje 
šiaurinėje dalyje. Pernai Mont- 
realyje įvykusioje konferencijo
je JAV vyriausybės atstovai pa
darė slaptą pasiūlymą pravesti 
vamzdžius naftos ir natūraliu 
duju tiekimui nėr Kanados teri
torija. jeigu būtu pasirašyta šių 
energijos ištekliu bendrosios 
rinkos sutartis. Tokiu atveju Ka

nados vyriausybė turėtų atsisa
kyti eksporto mokesčių ir pasi
žadėti nekelti naftos ir dujų kai
nų. Energijos išteklių sutartis 
tada nebuvo pasirašyta, nes 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė dar yra linkusi taupyti 
Kanados šiaurėje esančias naf
tos, dujų ir vandens atsargas. 
Naftotiekis Aliaskoje ją gali pri
versti pakeisti ligšiolinę nuomo
nę.

Specialus komitetas pasiūlė 
federaciniam parlamentui įvesti 
drauda dantims gydyti, panašią į 
dabartinę sveikatos draudą, kuri 
apmoka didžiąją dalį gydytojų 
paslaugų pacientams. Komiteto 
duomenimis, kanadiečių dantų 
būklė esanti apgailėtina, neš 
dantų gydytojai prieinami tik 
trečdaliui Kanados gyventojų. 
Sveikatos ministeris J. Munro 
komiteto pasiūlymą atmetė kaip 
neįgyvendinamą dėl dviejų prie
žasčių — perdidelių išlaidų ir 
permažo dantų gydytojų skai
čiaus. Visoje Kanadoje tėra 
7.000 dantų gydytojų. J. Munro 
pritarė komiteto sumanymui, 
kad reikėtų apmokyti ir paruoš
ti dantų gydytojų pavaduotojus, 
kurie galėtu atlikti dalį dantų 
gydytoju darbo.

Kanados gimnazi jų direktorių 
suvažiavimas priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią leidimo pašalinti 
iš mokvklu ir gimnazijų moki
nius, kurie nenori mokytis ir 
trukdo darbą kitiems. Pagal da-

Demonstruojame ir rašome peticijas, reikalaudami laisvės tautiečiams Lietuvoje Nuotr. S. Dabkaus

Lietuviškojo gyvenimo aktualijos
Išeivijos gyvenimas pastaruo

ju metu gerokai pagyvėjo. Jei
gu anksčiau tam tikro sujudimo 
kėlė iš sovietų okupuotos Lietu
vos atvykę solistai su savo kon
certais, tai dabar visų nuotai
kas išjudino bandymai prasi
veržti laisvėn. Tokių eilėje išsi
rikiavo Bražinskai, Simokaičiai 
ir S. Kudirka. Solistų vizitai įtai
gojo išeiviams kultūrinį Lietu
vos klestėjimą, turimą laisvę ir 
t.t. Bandžiusieji prasiveržti lais
vėn visa tai sugribvė. Visi pa
matė, kad Sov. Sąjunga tebėra 
tautų kalėjimas, kuriame laiko
ma ir Lietuva. Nors prasiveržti 
bandžiusių atvejai, išskyrus Bra
žinskus, nebuvo skelbiami Lietu
voje, tačiau tai mūsų tautiečiai 
apie juos sužinojo iš kitų šalti
nių. Pvz. Kaune ant gerai ma
tomos namo sienos buvo išrašy
tas šūkis “Tegyvuoja Simokai
čiai!” Sovietiniai pareigūnai tu
rėjo gerokai pasidarbuoti, kol tą 
užrašą ištrynė.

Partija ar mokslas?
Okupuotos Lietuvos inteligen

tiją bene labiausiai sujaudino 
kalbininko prof. Jono Kazlaus
ko tragiška mirtis. Ji tebėra ap
gaubta paslapties, tačiau paleng
va ima aiškėti faktai. Iš jų plau
kia išvada, vedanti į kalbininko 
likvidavimą. Siūlas prasideda 
nuo gimnazijos. Baigęs ją Prie
nuose, J. Kazlauskas negavo 
komsomolo rekomendacijų, rei
kalingų stojant į Vilniaus uni

Tariasi Bendruomenės reikalais JAV lietuvių veikėjai. Iš kairės: 
JAV LB tarybos vicepirm. dr. E. Lenkauskas, tarybos sekr. V. 
Kleiza, antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso komiteto pirm. 
R. Sakadolskis, PLB valdybos pirm. St. Barzdukas, JAV LB tary
bos pirm. V. Kamantas Nuotr. V. Gulbinsko

bartinį įstatymą mokslas yra pri
valomas visiems jaunuoliams iki 
16 metų amžiaus. Net ir didžiau
sių tinginių ir neklaužadų nega
lima išmesti iš mokyklos, kol jie 
neturi 16 metų amžiaus. Direk
torių priimta rezoliucija buvo 
įteikta švietimo vadybai.

Kanados negrai Toronte su
rengė pirmąją konferencija, tu
rėjusią beveik 2.000 dalyvių. 
Spaudos atstovai nebuvo įsileis
ti, tik sunažindinti su priimtomis 
rezoliucijomis. Konferencijos 
dalyviai nutarė išteisti negru or
ganizaciją “National Black 
Action Committee” savo reika

versitetą, ir dėlto turėjo sunku
mų. Juos nugalėjęs, buvo priim
tas ir pasižymėjo nepaprastais 
moksliniais gabumais, kurie iš
kėlė jį į pirmaujančius kalbinin
kus. Jausdamas nuolatinį spau
dimą, įstojo kompartijon 1963 
m. Kai 1970 m. buvo pakviestas 
į Pensilvanijos universitetą skai
tyti mokslinių paskaitų, Mask
va jo neišleido, nors “Gimtasis 
Kraštas” ir skelbė jo kelionę. 
Dabar sužinota, .kįį 1970 m. ko
vo 10 d. Sov. Sąjungos augštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo 
valdybos viršininkas L. Bažano- 
vas pranešė Pensilvanijos uni
versitetui: “Ryšium su' darbų 
gausa Vilniaus valstybiniame 
universitete, prof. Jonas Kaz
lauskas negali artimiausioje at
eityje vykti į Pensilvanijos vals
tybinį universitetą skaityti lie
tuvių kalbos kurso paskaitų”. 
Apie šį savo “negalėjimą” prof. 
J. Kazlauskas sužinojo tik 1970 
m. birželio viduryje. Nepatiko, 
žinoma, kompartijai ir Maskvai 
jo moksliniai ryšiai su užsieniu. 
Be to, galimas dalykas, jis atsi
sakė vykdyti Maskvos pavestus 
uždavinius JAV-se. Tokie užda
viniai skiriami daugeliui siun
čiamųjų užsienin. Visa ta mask- 
vinės kompartijos nemalonė at
sispindėjo ir prof. J. Kazlausko 
laidotuvėse: atsisveikinimo kal
bas pasakė kolegos kalbininkai, 
bet nebuvo nei un-to rektoriaus 
J. Kubiliaus, nei partijos atsto
vo žodžio. Iš viso to matyti, kad 

lams ginti. Atrodo, tas “juodo
sios akcijos komitetas” bus šovi
nistinio plauko, nes jo steigėjai 
rasinę diskriminaciją įžiūrėjo 
net Montrealio George William 
universiteto įvykiuose, kai be jo
kio pagrindo maištauti pradėję 
negrai studentai sunaikino elek
troninių skaitytuvų centrą ir pa
darė $2 milijonus nuostolio. Ki
tose rezoliucijose kalbama apie 
atskiras mokyklas negrų vai
kams, negrių atsisakymą dirbti 
tarnaitėmis, * parūpinimą negrų 
šeimų jų rasės našlaičiams ar 
nelegaliams vaikams. Speciali

(Nukelta j 8-tą psl.) 

okupuotoje Lietuvoje pirmoje 
eilėje statoma Maskva ir jos par
tija, kuriai turi tarnauti ir moks
lo žmonės.

Keista ekskursija
Jei Vatikanas kalbasi su 

Kremliumi, bandydamas paleng
vinti tikinčiųjų būklę už geleži
nės uždangos, nėra ko stebėtis. 
Bet reikia nustebti neapdairumu 
Italijos maldininkų, .keliavusių į 
Sov. Sąjungą. Ją-organizavo spe
ciali draugija “Opera Romana 
Pellegrinaggi”. Kaip iš vardo 
matyti, jos tikslas — rengti mal
dininkų keliones į šventas vie
tas. Jos pirmininkas yra kardi
nolas Angelo Dell’Acqua, vykdo
masis pirmininkas — prel. Da
vid Bianchi. Jų vadovaujama 
draugija š.m. sausio 19-26 dieno
mis surengė kunigų grupės ke
lionę Sov. Sąjungom Keista bet
gi, kad tų maldininkų kelionės 
programoje įrašytas ateistinių 
muzėjų lankymas, Bolšoj teat
ras, cirkas, muzėjai ir pan. Tai 
dalykai, kurie neturi nieko 
bendro su maldininkais. Vienas 
tos ekskursijos vadovų buvo Ed
vardas Juozėnas, Maskvos kores
pondentas Romoje, kitas vado
vas — prel. D. Bianchi jau anks
čiau lankęsis Sov. Sąjungoj net 
tris kartus. Abu, rodos, pakan
kamai žino Lietuvos padėtį, bet 
kelionės programoje Vilnius va
dinamas Rusijos miestu ir ra
šomas Vilno, Aušros Vartai — 
Ostra Brama. E. Juozėnas, kad 
ir komunistas, turėtų žinoti lie
tuviškus pavadinimus. Progra
moje buvo numatytas ir Vil
niaus lankymas, bet, matyt, ry
šium su Romos lietuvių protes
tais, tai neįvyko. Vadovai teisi
nosi “blogu oru”, paskui visą 
atsakomybę suvertė Vilniaus 
vyskupui, esą, jis nesutinka įsi
leisti. O iš tikrųjų Vilniuje 
vyskupo nėra, tik valdytojas 
mons. C. Krivaitis, kuris tokiais 
atvejais nieko negali lemti. Kol 
kas dar nevisi faktai, liečia tą 
ekskursiją, yra paaiškėję, tačiau 
jau dabar matyti, kad minėtoji 
italų draugija turėtų susilaukti 
lietuvių visuomenės protestų.

Sovietai Vokietijoj
Ryšium su dabartinio kancle

rio W. Brandto rytų politika, so
vietai pradėjo reikalauti jiems 
nepalankių įstaigų likvidavimo. 
Pirmiausia jie prikibo prie 
“Laisvosios Europos” ir “Lais
vės” (Svoboda) radijo siųstuvų, 
kurie pasiekia kraštus už geleži
nės uždangos. Eltos pranešimu, 
vienas prosovietinės Taikos Są
jungos atstovų kreipėsi į kanc
leri W. Brandtą, nusiskųšdamas 
minėtųjų siųstuvų veikla. Esą 
80% jų išlaidų apmoka JAV 
žvalgybos įstaiga ČIA. Kaip 
Kremlius, taip ir minėtasis Tai
kos Sąjungos atstovas kaltina 
tuos radijo siųstuvus šmeižimu 
sovietinės santvarkos, didinimu 
įtampos tarp tautų ir pan. Be 
to, siųstuvų programos priešta
raujančios V. Vokietijos konsti
tucijai, Potsdamo ir Maskvos su
tartims. Dėlto abu siųstuvai tu
rį būti uždaryti. Jei šis sovietinis 
spaudimas nebus sulaikytas, pa
sieks ir išeivių veiklą. M. 

tijos ir opozicijos vadas parla
mente M. Beigin kongreso ren
gėjam priminė, kad jau turėtų 
būti pasibaigę tie laikai, kai žy
das žydą skųsdavo ir išduodavo 
policijai. Atsirado ir daugiau ra
bino M. Kahane gynėjų, kurie 
sakėsi nepritarią jo metodams, 
bet negalį suprasti kongreso nu
tarimo neduoti jam žodžio demo
kratiniame suvažiavime. Taip 
dėl rabino M. Kahane kongresas 
įsivėlė į aštrius ginčus, kurie, be 
abejonės, labai patiko Kremliui, 
nes dėl jų buvo užmiršta pagrin
dinė tema — sovietų žydų liki
mas. Paskutiniu momentu tartas 
Izraelio valstybės įkūrėjo D. 
Ben-Gurion žodis šiek tiek atvė
sino įkaitusias nuotaikas, tačiau 
kongreso dalyvių susiskaldymo 
nepašalino net ir visų kartu su
giedotas Izraelio himnas. Nuo
saikesnieji žydai yra patenkinti 
rezoliucijos diplomatiniu spau
dimu Sovietų Sąjungai, o karin- 
gesniesiems ji atrodo persilpna 
žydų būklei Sovietų Sąjungoje 
pagerinti. Jiems, matyt, arčiau 
širdies būtų rabino M. Kahane 
stiliaus sovietų piliečių perse
kiojimas laisvajame pasaulyje.

NESĖKMINGA INVAZIJA
Vasario 8 d. į Laosą įsiveržę 

P. Vietnamo kariuomenės dali
niai susilaukė didesnio pasiprie
šinimo nei buvo tikėtasi. Š. Viet
namu! gyvybinės reikšmės turi 
Ho Chi Minh tiekimo kelias, 
kurio atkirtimas paralyžuotų vi
sus karinius veiksmus Kambodi- 
joje ir P. Vietname. Į kautynes 
Hanojus meta vis naujus kariuo
menės dalinius, nepaisydamas 
amerikiečių aviacijos daromų 
didelių nuostolių. Komunistams 
jau pavyko išstumti P. Vietnamo 
karius iš trijų pozicijų. Sutelkta 
priešlėktuvinė artilerija sudaro 
nemažą grėsmę kulkosvaidžiais 
ir raketomis ginkluotiems ame
rikiečių malūnsparniams. Vieno 
pašauto naikintuvo su parašiu
tais nusileidusius lakūnus pavy
ko išgelbėti tik tada, kai prieš
lėktuvinius ginklus nutildė net 
75 į kautynes pasiųsti naikintu
vai. Operacijoms kenkia silpno
ki ryšiai, nes amerikiečius ryši
ninkus dabar yra pakeitę mažes
nį patyrimą turintys vietnamie
čiai, kurie radijo bangomis lakū
nams nurodo taikinius. P. Viet
namo kariai turėjo nemažų 
nuostolių, tačiau komunistų 
nuostoliai yra keleriopai didesni 
dėl nuolatinio bombardavimo. 
Kyla klausimas — kaip ilgai š. 
Vietnamas galės nesiskaityti su 
patirtomis aukomis?

ORO SŪKURIAI
“ Mississippi žemupį nusiaubė 
perkūnijos metu susiformavę 
oro sūkuriai, kurie čia padarė 
didesnės žalos ir pareikalavo 
daugiau aukų, negu žemės dre
bėjimas Los Angeles mieste ir 
jo apylinkėse, žuvusių skaičius 
peržengė šimtą. Sūkurių nu
siaubtas vietoves prez. R. Nikso- 
nas paskelbė visuotinės nelai
mės sritimi.

PRATĘS PALIAUBAS
Izraelio vyriausybė atmetė 

Egipto prez. A. Sadato pasiūly
tas taikos sąlygas, kurių pagrin
dinė — reikalavimas atitraukti 
Izraelio kariuomenę iš visų oku- 
ouotu arabų žemių. Specialus 
komitetas Jeruzalėje yra paruo
šęs galutinio atsitraukimo pla
ną, kuriame Izraelis nori pasi
laikyti visą Jeruzalę, Golano 
augštumas, įplaukimą į Akabos 
įlanką kontroliuojančią vietovę 
ir Sinajaus pusiasalio pietinę 
dalį su Sharm El-Sheik tvirtove. 
Jordanijai priklausiusios Jeruza
lės dalies priemiesčiuose pasku
bomis statomi apartamentiniai 
namai, anksčiau suplanuoti Tel 
Avivui. Kaire leidžiamas dien
raštis “Al Ahram”, kuris papras
tai atstovauja vyriausybės nuo
monei, paskelbė, kad vėl bus 
pratęstos kovo 7 d. turėjusios 
pasibaigti karo paliaubos. Pratę
simo datą Egiptas leido nusta

tyti JAV, Sovietų Sąjungos, Bri
tanijos ir Prancūzijos ambasado
riams, vedantiems pasitarimus 
Artimųjų Rytų klausimu. Egip
tas taipgi paprašė JAV vyriau
sybę daryti spaudimą Izraeliui, 
kad jo kariuomenė būtų ati
traukta iš visų arabų žemių.

ARKIVYSKUPAS MASKVOJE
Vatikano atstovas adkivysku- 

pas A. Casaroli lankėsi Maskvo
je, kur Sov. Sąjungos vyriausy
bei pateikė dokumentą, kuriuo 
Vatikanas išreiškia savo pritari
mą atominių ginklų apribojimo 
sutarčiai. Kiti Vatikano atstovai 
toki dokumentą pateikė JAV ir 
Britanijos vyriausybėms. Vati
kano sluogsniai šiam arkivys
kupo A. Casaroli vizitui teikia 
ypatingos reikšmės. Esą jis bū
siąs santykių pagerėjimo pra
džia. Maskva tikisi Vatikano pa
ramos rengiant Europos saugu
mo konferenciją, o Vatikanas vi
liasi išgauti daugiau laisvės ti
kintiesiems Lietuvoje, Ukraino
je ir kitur. Ar tai pasitvirtins, 
tegalima spėlioti.

PALENGVINS RYŠIUS
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto politinė kapituliacija V. 
Berlyno klausimu jau susilaukė 
nežymaus atpildo. R. Vokietijos 
premjeras W. Stoph pranešė V. 
Berlyno burmistrui K. Schutz, 
kad V. Berlyno gyventojams bus 
leista lankytis R. Berlyne ir vi
soje R. Vokietijoje, kai pasi
baigs Sovietų Sąjungos, JAV. 
Britanijos ir Prancūzijos amba
sadorių dėl Berlyno vedamos de
rybos. Jeigu jos ilgiau užtruktų. 
V. Berlyno gyventojai galės ap
lankyti gimines R. Berlyne Ve
lykų švenčių metu. Paskutinį 
kartą tokie specialūs leidimai 
buvo duoti tik 1966 m. Vely
koms.

TRIUKŠMAS PARLAMENTE
Triukšmą Britanijos parla

mente sukėlė užsienio reikalų 
ministerio A. Douglas - Home 
pranešimas, kad vyriausybė nu
tarė parduoti septynis “Wasp” 
tipo malūnsparnius Pietų Afri
kos respublikos karo laivynui. 
Opozicija bijo, kad šis nutarimas 
gali suskaldyti Britų Bendruo
menės kraštus. Singapūro konfe
rencijoje buvo sudarytas aštuo- 
nių valstybių atstovų komitetas 
pietinio Atlanto ir Indijos van
denyno saugumo reikalams. Su
žinojusi apie malūnsparnių par
davimą, iš komiteto pasitraukė 
Nigerija, o jos pavyzdžiu grasina 
pasekti ir Indija. Britanijos 
sprendimui, atrodo, įtakos turė
jo Prancūzija, pastaruoju metu 
pradėjusi siūlyti savo ginklus 
Pietų Afrikos respublikai.

IŠPIRKO DIPLOMATĄ
Tupamaros pogrindininkų 

Montevideo mieste prieš septy
nis mėnesius pagrobtą Brazili
jos diplomatą Aloysio Dias Go- 
mide išpirko jo žmona, surinku
si $300.000. Pradžioje pogrin
dininkai norėjo išlaisvinti suim
tus savo draugus, bet vėliau šio 
sumanymo atsisakė, kai jo nesu
tiko patenkinti Urugvajaus vy
riausybė. Pogrindininkų ranko
se dar tebėra Britanijos amba
sadorius G. Jackson ir amerikie
tis žemės ūkio specialistas C. 
Fiy.

BESAIKIAI STREIKAI
Švedijos socialistinė vyriausy

bė ruošiasi priimti įstatymą, ku
ris užbaigtų valdžios tarnautojų 
streikus. Del streikų nuo vasa
rio 5 d. beveik visiškai buvo 
sustabdytas susisiekimas gele
žinkeliais, pusė milijono moki
nių ir studentų liko be mokyto
jų, neturtingieji — be socialinės 
gėrovės pašalpų. Streikui dėl at
lyginimų padidinimo ruošiasi 
net ir švedu kariuomenės kari
ninkai. Naujasis įstatymas grei
čiausiai ribotųsi sudarymu spe
cialių komitetų, kurių pasiūlyti 
algų padidinimai būtų privalomi 
streikininkams.
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DVEJOPO GYVENIMO TARPSNIAI
ST. MAZLAITIS

Gamtos mokslai vis aiškiau ati- 
demgia daiktų ir dalykų dvilypę 
prigimtį ir jų labai tikslingą san
tykiavimą. Pavyzdžiui, kaip fizi
kos dėsniai “veiksmas yra lygus 
ataveiksmiui”, teigiamas ir nei
giamas elektringumas ir 1.1. Vi
sas medžiaginis pasaulis chemi
niu atžvilgiu yra sudarytas iš 
anijonų ir katijonų, iš protonų ir 
elektronų, t. y. iš'savo sudeda
mų dalių, viena kitai priešingų, 
viena į kitą tiesiogiai veikian
čių ar viena kitą papildančių 
darniai visumai sudalyti. Paga
liau buvo aiškiai įžiūrėta, kad 
tas pats dvilypumas labai dės
ningai reiškiasi ir žmogaus gyve
nime, ir jo veikloje: visur veikia 
dviejų fazių — teigiamos ir nei
giamos sąveika. Žmogus, kuris 
pradeda naudoti savo kūną kaip 
vienos ar kitos rūšies malonumų 
Įrankį, vėliau patiria neigiamas 
pasekmes. Dažnai ne tik jis pats 
turi išgyventi kančią ar kitokius 
nemalonumus, bet ir jo vaikai 
paveldėjimu to blogio patiria.

Daug yra daryta studijų ir 
stebėjimų, paskelbta įdomių sta
tistikos duomenų iš žmonių skir
tingo, dvilypio gyvenimo. Daug 
Įdomių ir pamokančių išvadų yra 
padaryta, šiuo metu tais klausi
mai domisi ne tik moralistai, bet 
ir daugelis Įvairių sričių moksli
ninkų. Lietuvos laisvės metais, 
tarp kitų, ir prof. Kupčinskas 
buvo tuo klausimu susidomėjęs 
ir atspausdinęs knygą “Liki
mas”, pasirašydamas slapyvar
džiu — dr. Kūpąs. Nors jis ten 
ir bando daryti kaikurias ateisti
nes išvadas, tačiau jo surinkti 
pavyzdžiai ir statistikos yra la
bai Įdomios ir aiškiau veda prie 
giliau pagristų išvadų. Neseniai 
Amerikoje pasirodžiusios kny
gos irgi nelabai religingų auto
rių labai Įtikinančiai parodo, 
kad turi būti pomirtinis gyveni
mas. Mirtis nutraukia tų dvie
jų fazių sistemą grynai dėl natū
ralaus tikslingumo ir visur ma
tomo dėsningumo. Po mirties 
turi būti tų fazių užbaigimas tei
giamąja arba neigiamąja pras
me.

Tų visur matomų dviejų fa
zių buvimo šviesoje filosofiniu 
samprotavimu galima lengviau 
suprasti buvimą kančios, netei
sybės, nedorumo. Turi būti 
augštesnis ir pilnas teisingumas, 
kompensavimas teigiamąja arba 
neigiamąja prasme. Jei pomirti
niame pasaulyje tų fazių galuti
nio užbaigimo nebūtų, tai re
miantis natūraliu ir niekuomet 
neiškrypstančiu gamtos dėsnin-

gurnu, tų fazių užbaigimas turė
tų įvykti šiame pasaulyje pas 
kiekvieną atskirai. O tai chaotiš
kai veiktų visumą, čia vyksta 
kažkas panašaus, kaip važiuo
jant viešaisiais keliais: jei kas 
tau nutiko, vienaip ar kitaip at
siduri kelio pakrašty ir ten tvar- 
kaisi, kitiems kelio neužstoda
mas.

Mažesnis bangavimas tų dvie
jų — teigiamos ir neigiamos fa
zių yra akivaizdžiai matomas vi
same žmonių gyvenime. Kas iš
gyvena tą laimės bangą, pasak J. 
Aisčio, unkščia džiaugsmu ar tai 
dėl kūno malonumų, turto ar ga
lios malonumų, ateina kita ban
ga, nešanti nelaimes ar nemalo
numus, netekimą ar ką kita iš 
neigiamos fazės.

Kokia kartais trumpa būna 
laimingoji fazė ir kaip staigus 
jos pasikeitimas į neigiamąją fa
zę, galima matyti kad ir iš šio 
įvykio. Vėlai naktį, 1970 m. lap
kričio 23, viena jaunuolių pora 
sėdėjo automobilyje prie Oak
land universiteto (Rochester, 
Mich.) nuošalioje “besimylin
čių” gatvelėje ir buvo abu “labai 
laimingi ir liepsningi”. Staiga, 
vienas pravažiuojantis automo
bilis sustojo ir iš jo išlipę vyrai 
ištraukė juos staiga iš automo
bilio, abu peršovė ir jų automo
bilį uždegė. Mergaitė mirė vieto
je, o vyrukas po valandėlės dar 
pajėgė atsikelti ir kraujuodamas 
nusvyravo jieškoti pagalbos.

Tų dviejų fazių sistema yra 
pastebima ir tautų gyvenime, at
skirų luomų ar grupių likime, vi
suomeniniame gyvenime. Čia 
galima būtų paminėti labai daug 
istorinių pavyzdžių. Kalbant apie 
musų aplinkoje matomus reiški
nius, pažymėtina, kad fazių dės
niai veikia visur, net ir madų sri
tyje. Jei moterys rėdosi savo kū
ną išryškindamos gundančiai, 
tai turi būti pasiruošusios priim
ti ir neigiamą fazę to malonumo 
— užpuolimus, išprievartavimus 
ar bent nepagarbą. Jei pasiren
kama mokyklinė auklėjimo sis
tema, leidžianti pačiam moki
niui laisvai vystytis ir studijuo
ti savo nuožiūra, tai tenka priim
ti tuos visus jų kraštutinius iš
krypimus, blogus papročius, nu
sikaltimus ir išsigimimą. Jei de
mokratinė visuomenės kryptis 
yra ta, kad būtų kuo mažiausi 
suvaržymai ir kuo daugiau neri
botos laisvės, tai tuomet tenka 
pakęsti ir tuos gausius nusikal
timus, ir netvarką, ir nešvarą, ir 
visokį fizini bei moralini iškry
pimą ir t. t.' ' '

1970. XI. 29 Erevane įvyko 
50 metų sovietinės Armėnijos 
sukakties paminėjimas. L. Brež
nevas nuosaikiai aptarė tarptau
tinę padėtį, pareiškė, kad ir Va- 
karų Berlyno klausimu būsią ga
lima susitarti, tačiau apie Kini
ją — nė žodelio. Esminio rei
kalo nutylėjimas rodo, kad pasi
tarimai “interesams” suderinti 
yra įstrigę.

Diplomatiniai santykiai
Kinija bandė vėl paskirti ats

tovus ir ambasadorius “kultūri
nės revoliucijos” metu atšauk
tiesiems pakeisti. Anuo metu 
buvo likęs tik vienas Kinijos am
basadorius Kaire. 1970 m. Kini
ja užmezgė diplomatinius santy
kius su vakariečiais — Kanada 
ir Italija. Vedamos derybos su 
Austrija, Belgija ir Liuksem
burgu pasikeisti atstovais. Net 
Australijos vyriausybė šneka 
apie Kinijos pripažinimą, jei 
pastaroji įrodytų gerą valią tai
kai palaikyti.

Kinijos pastangas pagerinti 
santykius su JAV negalima lai
kyti sėkmingomis. JAV įsiparei
gojimai Taivane ir Pietryčių 
Azijoje neleidžia lengva ranka 
pasirašyti susitarimų su KLR.

-JAV vis dar rūpinasi išspręsti 
praėjusio karo pabaigoje iš
kilusias politines painiavas. 
Joms diplomatiniais keliais ne
pavyko atitaisyti politinių klai
dų, sustiprinti įtaką ir sulaikyti 
sovietų brovimąsi į Čekoslovaki
ją. Visdėlto JAV lieka svarbiu 
politiniu veiksniu palaikyti poli
tinei pusiausvyrai,’ nors neturi 
pagrindo girtis didesniais laimė
jimais. Politinis ir karinis JAV 
svoris ateityje turės įtakos Į Ki
nijos — Sovietų Sąjungos santy
kius.

JAV vis dar neranda kalbos 
su Kinija, tačiau jos negali leis
ti sovietams suskaldyti Kiniją į 
politiškai savarankiškas provin
cijas, Pekinge sukurti nuo 
Maskvos priklausančią vyriau
sybę.

Ko siekia Kinija?
Jos tikslas sutvirtėti, apsi

ginkluoti, atsispirti sovietų spau
dimui atgauti rusų užgrobtas že
mes ir įgyvendinti Intus tauti
nius siekimus.

KINUOS IR SOVIEiySĄJUNGOS VARŽYBOS'(9) GEDIMINAS GALVA

Taikus sambūvis ar karas?
Kinija yra persilpna šiuo me

tu stoti ginklo dvikovom Mao 
šauksmas, kad milijonai kinie
čių gali ilgai priešintis svetimai 
jėgai, nejtikina, nes žinoma, 
kad praeityje vyko vidaus karas
— kovojo sritys prieš sritis. Pa
staruoju metu Mao pakeitė tak
tiką: “Mes nepulsime, bet už
puolikas neišvengs mūsų atkir
čio”. Lin Piao IX komunistų 
partijos suvažiavime pareiškė, 
kad karas esąs jau už slenksčio
— prasidės šautuvais, o baigsis

Karo atveju
Galimo karo metu Kinijos pa

sienio sritys, kitataučių apgy
ventos, atitektų sovietams. Ki
nijos uostai būtų užimti, kraštas 
nusiaubtas ir padalintas į sritis. 
Milijonai gyventojų būtų išžudy
ti. Ar šis pralaimėjimas sovie
tams reikštų visišką persvarą? O 
gal užsitęsusio karo metu, jei 
Kinija gautų paramos iš užsie
nio, Sovietų Sąjungoje įvyktų 
pakrikimas, o liaudies respubli
kos Europoje pasirinktų laisvę?

Karo užsitęsimas priklauso 
nuo daugelio nežinomų veiks
nių. Šiuo metu neįmanoma pra
matyti Kinijos politinės raidos: 
kas ir kokio nusiteikimo bus 
Mao Įpėdinis, kuria sparta Kini
ja stiprės ir ginkluosis. Mes te
žinome, kad tarp Kinijos ir So
vietų Sąjungos esama rimtų, es
minių nesutarimų, kurie gali 
jas ateityje pastūmėti į karą. 
Kinijos politinių tikslų ir tauti
nio savarankiškumo siekimas 
nesiderina su sovietu užmojais. 
Du raudonieji milžinai nesuta
ria esminiais klausimais, kurių 
sprendimas tik laikinai gali bū
ti atidėtas.

Ginčo klausimai
Pirmasis ginčo klausimas yra 

Rusijos užgrobtos žemės, kurias 
sovietai laiko jau savomis ir ne
žada nė pėdos užleisti. Dėl jų bu
vo vestos ilgos ir nesėkmingos 
derybos 1919-26 m. ir tęsiamos 
KLR Įsisteigus. Tiesa, Mao ir

Stalinas dėl sienų sutartį pasi
rašė, tačiau Kinija niekuomet 
neišsižadėjo buvusių žemių. Ga
lima net prileisti,' kad dabar 
vykstančiuose pasitarimuose Pe- 
kihge iškilo ir istorinių Kinijos 
valdų klausimas. Dabartinė jų 
gyventojų sudėtis jau kitokia, 
nes sovietai tuos plotus surusi
no ir apgyvendino' slavais.

Ar taikiu būdu galima išspręs
ti minėtų valdų klausimą? Jei 
kiniečiai tuo pačiu užsispyrimu 
reikalaus grąžinti prarastas že
mes, tinkamai valandai išmušus, 
gali panaudoti jėgą. Istorija yra 
atžymėjusi gausybę atvejų, kur 
už žemę buvo pralietas žmonių 
kraujas. Antra, Kinija gali ap
valdyti savo tautinių užmojų įgy
vendinimą, bet vargu jų atsisa
kys. Kinija tiesiogiai nesikišo į 
Indokinijos karą, tačiau negali
me būti tikri, kad jos daliniai, 
pasikeitus politinėms sąlygoms, 
nepajudės Pietryčių Azijos plo
tuose. Tautinė veržia, kaip ir vo
kiškasis žygis į rytus ar len
kų istorinės pastangos sunaikin
ti'Lietuvą, tik iš dalies remiasi 
ūkiniais motyvais. Tautinis įsi
galėjimas daugiau siejamas su 
galybės, o ne gerovės siekimu. 
Federacinė Vokietija pasiekė 
didžiausią gerovę šiame pokary
je, nors joje buvo sutelkta žy
miai daugiau gyventojų, o vo
kiškoji žemė padalinta į dvi vals
tybes. Ar vokiečiai tenkinsis da
bartinėmis žemėmis atsiradus 
palankioms sąlygoms žygiui i 
rytus, tenka abejoti.

Sovietų vykdomas Kinijos ap
supimas gali būti pakęstas iki 
Kinija sustiprės. Valstybių ap
supimas nevisuomet sukelia ka
rus, bet galimi karai visada ver
čia sustiprinti priešo apsupimą. 
Sovietų pastangos apsupti Kini
ją šiuo'metu yra padrikos ir ne
pavojingos, nes nevisuotinės. Be 
to, Kinija turi daugelį spragų iš 
apsupimo prasiveržti. Ji gali dėl 
įtakos varžytis Artimuose Ry
tuose ir įsigalėti kaikuriuose Af
rikos kraštuose, pvz. Tanzanijoj.

Kinija jaudinasi
Visdėlto Kinija jaudinasi ir 

dėl netiesioginių sovietų žygių 
ją apsupti. Ji jautriai sutiko So
vietų Sąjungos ir Federacinės 
Vokietijos 1970. VIII. 12 sutar
tį ir dar didesniu susidomėjimu 
tebeseka Maskvos pastangas su
kviesti Europos valstybių pasita
rimą dėl nusiginklavimo, kuris 
įgalintų išvengti karo dviejuose 
frontuose. Sovietų tikslas aiš
kus: turėti laisvas rankas Euro
poje ir apspręsti Azijos likimą. 
Jis nėra naujas. Maskva bando 
pritaikyti nacinio Berlyno už
mojus savosioms sąlygoms. Jos 
žaidimas būtų žymiai lengvesnis, 
jei JAV liktų tik savo kiaute.

Ginklų kalba
Suglaustai tarus, Kinijos ir 

Sovietų Sąjungos ginklų susidū
rimas yra neišvengiamas. Jis ga
li būti atidėtas iki sustiprės Ki
nija, kuri jau kelis kartus karuo
se nudegė pirštus. Karui nepasi
ruošusi Kinija gali vesti ilgus 
pasitarimus su sovietais, daryti 
jiems neesmines nuolaidas ir 
spirtis dėl esminių klausimų, 
kurie išplaukia iš toli siekiari- - 
čios tautinės politikos.

Sovietai stiprina karinę jėgą, 
plečia įtakos sritis, tiesiogiai ir 
netiesiogiai daro spaudimą į Ki
niją, tačiau vengia mesti jėgos 
svarstį ant karo svarstyklių lėkš
čių. Sovietai vengia karo, nors 
pramato palankią pradinę eigą. 
Visdėlto jie negali būti tikri dėl 
painiavų, kurios įvyktų mūšiams 
pasibaigus, nes ir laimėti mūšiai 
gali reikšti politinį pralaimėji
mą.

Lietuvos byla
Kurios įtakos gali turėti Kini-

jos—Sovietų Sąjungos santykiai 
į lietuvių tautos kovą dėl lais
vės?

Per ketvirtį amžiaus vestoji 
JAV politika įtikino, kad Va
šingtonas neparodė geros valios 
tesėti pažadus, duotus paverg
toms tautoms. Po antrojo pa
saulinio karo JAV galybė, pasie
kusi zenitą, ne tiesia linija, bet 
spirale ėmė slinkti žemyn. Per 
pastarąjį penkmetį atsirado vi
daus sutrikimų, kurie neteikia 
vilčių, kad JAV imsis ryžtingų 
žygių įgyvendinti praeities įsipa
reigojimus. JAV jau susigyveno 
su įtakos sritimis ir derybose su 
sovietais net jų apkarpymu.

Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
taikus sambūvis gali sudaryti są
lygas didesniam ūkiniam išnau
dojimui, tačiau žymiai sulėtins 
rusų pastangas rusinti kitas tau
tas. Rusai Vengs keleriopo jų 
pajungtų tautų soaudimo, kuris 
keltų įtampą krašte.

Kiniečių — rusų karas, kurio 
pradžiai aptarti neturime duo
menų, gali sudaryti žymiai pa
lankesnes sąlygas lietuvių tautai 
apspręsti savo likimą.
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Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Svarbi žinia
Karlis man davė labai įdomios 

medžiagos, kurią gavo iš Lohsės 
įstaigos. Tai .vokišku įstatymu 
tapęs Įsakymas dar kelias dienas 
prieš karą rytuose, kuriuo visas 
Sovietų Rusijos, taigi ir Lietu
vos, Latvijos ir Estijos turtas 
yra Reicho turtas, kitaip sakant 
— visa ūkininkų žemė, įmonės 
ir kita buvo Reicho pasigrobta 
jau prieš pradedant žygį (rodos, 
tas įstatymas buvo datuotas 
1941.'VI. 18). Toliau rašte mini
ma, kad Fuehreris tik vienam 
kitam gali grąžinti žemę ar kitą 
turtą nuosavybėn, jei tas asmuo 
Įrodys savo ištikimybę Reichui ir 
1.1. Tas naujas nusavinimo Įsta
tymas viešai dar nebuvo žino
mas, todėl nuvežtas į Kauną 
daugeli labai nustebino.

Patenkinti latviai
Karlis buvo labai susirūpinęs 

Latvijos sentikių rusų veikla, jų 
landymu pas Lohse ir šio savo
tišku palankumu sentikiams. 
Taip pat jis buvo gavęs žinių, 
kad sentikiai įtaiso rusaites pas 
vokiečius sugulovėmis, o per 
šias ‘krievu tirgatajas’ užmezga 
ryši ir perka ginklus. Jis tai pa
ryškino Daugpilio ir Rezeknės 
pavyzdžiais. Aplamai, jis buvo 
gana liūdnokai nusiteikęs, nes 
dauguma latvių buvo patenkinti 
vokiečiais, ypač kai šie padarė 
Rygą Ostlando sostine ir taip nu
braukė igauniams gestams) ir lie
tuviams nosis... Milžiniška spe
kuliacija daugeliui žadėjo taip 
pat geras dienas. Slaptai kovai 
telinkę buvo nedaug karininkų, 
mokytojų. Ir tai kažkodėl tik 
prie Lietuvos pasienio bei Lat
galoje. Jis pavydėjo, nors ir va
sarą suskilusio, mums LAF ir 
aplamai lietuviškos kovos dva
sios. Lietuvius jis laikė gimu
siais rezistencijai, nes jie kovo
jo prieš visus okupantus sukili
mais, o taip pat ir prieš neįpras
tą spaudos draudimą. Šiaip jis 
nebuvo praradęs vilties ir dėl 
latvių, nes tikėjo, kad iš mažų 
būrelių gali per metus ar dve
jus susidaryti ir latvių rezisten
cija, nors didesnių latvių būre
lių bijojo. Esą tarp savęs susi
pyks ir nubėgs skustis sveti
miems ...

Vokiečiai gaudo
Grįždamas sustojau Daugpily

je, nes ryto traukiniu man pa
togiau į Obelius ar Noreikius. 
Trumpam susitikus su Muižnie- 
ku paaiškėjo, kad žmonės jau 
perdaug kalba apie tai, jog Į 
Daugpilį atvažiuoją daug lietu
vių ir Lietuvos rusu pirktis 
ginklų. Tos žinios, matyti, jau 
bus pasiekusios ir vokiečiu au
sis. nors kaikurie jų siautimai 
gali būti ir atsitiktiniai. Vokie
čiai kratė getą ir surado ginklų, 
kurie buvo skirti Pskovo oferi-

zyvai. Žydus sušaudė, bet j ieš
kojo ryšininkų su geležinkelio 
stotimi, nes tik latviai galėję (o 
gal rusai) iš vagonų tuos ginklus 
pavogti. Paskutinėmis dienomis 
vokiečiai tikrino važiuojančius 
per Dauguvos tiltą, kratė, atimi
nėjo maistą ir šiaip prekes. Su
gavo vieną ar du rusus iš Lietu
vos, kurie vežėsi ginklų. Nak
ties metu vokiečiai rado nužudy
tą vieną pas vokiečius tarnaujan
čią rusaitę...

Supirkinėja ginklus
Mane šios žinios pritrenkė, 

nes audra telkiasi ir gali nuken
tėti šios apylinkės lietuviai. 
Daugpilyje dar sužinojau gana 
tiksliai, kad nuo Degučių Raisti- 
niškių popas pirko ginklų, dau- 
giausiu pistoletų, iš pravažiuo
jančių i frontą vokiečių karių. 
Taip pat pirkęs prieš kokias dvi 
savaites vienas lietuvis majoras 
nuo Dusetų Įvairių ginklų ir šo
vinių iš geležinkeliečių ... žinių 
vienam kartui buvo tikrai per
daug. Taigi, reikėjo skubiai 
veikti. Suradau Gryvoje padorių 
latvių geležinkeliečių, kurie ma
ne priėmė į prekinį'traukinį ir 
pavežė Lietuvos link. Išlipęs aš 
pasiekiau dar su prietema vieną 
gerą šeimą, iš kurios galėjau vi
sada pasiekti savo vyrus.

Kol kas nepirkti
Su tais lietuviais sutarėm, 

kad jie dabar nelandys pirkti 
ginklų ir sulaikys betkokią veik
lą, nes slaptą lietuvių judėjimą 
pajutę latviai gali pamanyti, kad 
lietuviai organizuoia slapta są
jūdį atplėžti Alūkštos apylinkei 
nuo Latvijos ir prijungi! prie 
Lietuvos. Dauguma latvių tokiu 
slogučiu seniai sirgo, nes vis ne
sijautė patys gerai padarę, kai 
atplėšė mišrias apylinkes nuo 
Lietuvos, pasinaudodami lenkų 
puolimu, t. y. suvarę broliui pei
lį į nugarą. Antra, kiti dar ir 
dabar gailėjosi, kad nebuvo toks 
žygis pakartotas 1938 m. lenkų 
ultimatumo metu, kai buvo su
planuota nužygiuoti iki Utenos, 
Panevėžio ... Todėl buvo gyvas 
reikalas suprasti padėtį ir ne
duoti latviams progos skųsti lie
tuvius vokiečiams.

Sviestas ir ginklai
Besikalbant paaiškėjo, kad 

vieną dieną jie talkino lietu
viams perkrauti iš vokiečių 
sunkvežimio ginklus į vieną ru
sišką kooperatyvo sunkvežimį 
nuo Utenos ar Zarasu. Tie lietu
viai atvežę keliasdešimt statinai
čių sviesto, o vokiečių hauptma- 
naš kitu sunkvežimiu — gink
lus. Susitikimo vieta buvusi prie 
Šventės (Sventene) ežero. Jie nu
pasakojo, kad lietuvis, koopera
tyvo vedėjas, laisvai kalbėjęs 
latviškai ir neblogai vokiškai. Jį 
vadinę Herr Įpėdinis, o kartu su 
juo buvęs lietuvis kariškis — 
Baltinis. Tas lietuvis karininkas

buvo vyresnio amžiaus, gerai 
kalbėjęs rusiškai, bet vokiškai 
menkai. Su vyrais sutariau, kad 
dabar pasitraukiame iš betko- 
kios slaptos veiklos ir nesilei- 
džiame Į jokius ginklų pirkimus, 
kol visi reikalai aprims. Jie ma
ne sekantį rytą pavėžėjo arkliu 
iki Lietuvos sienos, netoli mano 
giminaičio sodybos.

Su antazaviškiais
Su antazaviškiais kovos drau

gais teko daug ką aptarti ir pa
prašyti, kad jie dabar nelandytų 
taip pat į Daugpilį ir rečiau lan
kytųsi pas alūkštiečius. Jie visa 
tai puikiai suprato. Mes niekaip 
negalėjome atspėti to Baltinio 
arba Įpėdinio, kurie sugebėjo 
pirktis tiek ginklų. Jie man pa
sakojo, kad vietiniai rusai liko 
labai neramūs, daug važinėja 
naktimis. Apylinkėse jau pasi
taiko ir plėšimų, nes vietiniai 
sentikiai grįžo prie savo senojo 
amato: plėšti klėtis ir gyvento
jus.

Mirę Zarasai
Pakilau važiuoti ne į Vilnių, 

bet į Kauną. Zarasuose nepavy
ko surasti pastovių LF ryšinin
kų, nes anie žinomi vyrai jau bu
vo susirišę su laisvės kovotojais. 
Užėjau pas man gerai pažįstamą 
gimnazijos insp. Valukonį, pas 
p. Balčiūną ir dar porą žmonių, 
bet nė vienas man negalėjo iš 
‘mirusių’ Zarasų duoti patikimo 
vyro. O Zarasai tada buvo tikrai 
mirę, nes tarp degenų dienos 
metu šokinėjo viduryje miesto 
kiškiai. Gyvenamųjų namų tebu
vo likę tik pakraščiuose — gy
veno tik būtiniausi apskrities 
tarnautojai.

Policijos žinios
Iš vietos policijos (Juodvalkio) 

sužinojau apie įkliuvusį su gink
lais Daugpilyje rusą, kurį vokie
čiai tuojau sušaudę. Tas rusas 
buvęs aiškus iš didžiosios senti
kių plėšikų gaujos, kuri siautė 
Zarasų ir Degučių apylinkėse. 
Vėliau šią gaują vokiečiams 
įskundė viena rusė, kurios vyra, 
taip pat plėšikų gaujos dalyvį, 
nepasidalindami išplėšto turto, 
nušovė. Ta rusė sentikė nuvažia
vo į Rygą ir išdavė gaujos daly
vius bei jos vyro žudikus. Vo
kiečiai pasiuntė baudžiamai! da
linį j Zarasų apskr., važinėjo po 
žvairias apylinkes, vežiodamiesi 
šią rusę. Kurį tik ta moteriškė 
tvirtino esant gaujos dalyviu, 
vokiečiai be jokio teismo čia pat 
sušaudė. Taip vokiečiai sunaiki
no Zarasų aps. per 100 rusų sen
tikių. Kažkas tą rusę sentikę nu
šovė, kol ji dar nebuvo atsiker- 
šijusi visiems už savo vyro mirtį.

(Bus daugiau)

a

atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai dėkojame klebo
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Vyras Petras ir 
duktė Irena

Irenai Kilinskienei
mirus, reiškiame gilia užuojautą jos vyrui ANTANUI, 
abiem sūneliam ir giminėm —

Danutė ir Juozas 
Petroniai

Irenai Kilinskienei
mirus, vyra ANTANĄ, sūnus EDMUNDĄ ir TIMUTį, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir sykiu 
liūdime — 
Timmins, Ont. V. O. Senkai

Mielai žmonai ir motinai

mirus, jos vyrą ANTANĄ, sūnus ir gimines giliai 
bei nuoširdžiai užjaučiame —

/. ir J. Skirgaudai

Lietuvoje staigiai

T U M A I T I E

užjaučiame —

J. I. Inkratai

L. D. Stukai

J. M. Martinkai

u

LIETUVA TOL NENUGALĖ
TA, KOL DEL JOS KOVOJA- 
ME. TAUTOS FONDAS LAU
KIA TAVO, LIETUVI, AUKOS

mirus

N Ę

jo seserį MARIJĄ 

ir jos šeimą nuoširdžiai

G. P. Breichmanai

J. J. Paškevičiai

V. A. Venskevičiai

M. P. Vaitoniai

E. B. Sopiai

B. Dumčienė

A + A Mylimai Mamytei

Veronikai Baltrušaitienei
mirus Lietuvoje, jos sūnus — dr. JONĄ ir dr. 
VYTAUTĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

V. J. Seniūnai Aleksas Žulys



3 psL * Tėviškės Žibartai • 1971. III. 4 — Nr. 9 (1100)

SLAPTAS RUSO RAŠTAS ROMAI
Jaudinantis sovietų persekiojamo ortodokso A. Levitino-Kras- 

novo laiškas popiežiui Pauliui VI
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Modernus Rusijos jaunuolis 

yra sumišęs: jis yra neramus 
ir aistringai ko nors j ieškantis. 
Daugelis jaunuolių (vyrų ir 
merginų) domisi religija. Gali
ma sakyti, kad šitų jaunuolių 
religinė reakcija savo intensy
vumu ir stiprumu nėra mažes
nė už pirmųjų krikščionių en
tuziastišką veiklą. Dažniau ir 
dažniau Maskvoje yra pakrikš
tijami sūnūs senų komunistų 
arba net senų čekistų. Taip pat 
gana dažnai yra pakrikštijama 
ir žydų. Kai žvelgi i šiuos jau
nuolius ir jaunuoles, ateinan
čius iš šalies į Bažnyčios gyve
nimą, kurie prieš kelis metus 
neturėjo nė mažiausio suprati
mo apie religiją, kurių atėjimas 
i religiją paprastai išprovokuo
ja aštrius susikirtimus su tėvais, 
vedančius į garsius ginčus ar 
net atsiskyrimus nuo tėvų, ne
noromis pagalvoji apie. šv. Raš
te žodžius: “Vėjas pučia, kur 
nori; girdi jo ūžimą, bet neži
nai, iš kur jis ateina ar kur ei
na; taip yra su kiekvienu, kurs 
gimė iš Dvasios” (Jon. 3, 8).

Kaip yra gerai žinoma, čia 
oficiali Bendrija neužsiima mi
sijų veikla. Augštesnioji Bend
rijos vadovybė įspėja kunigus, 
kad jie to nedarytų, bet jei pa
vieniai kunigai padeda kaiku- 
riems grįžti į tikėjimą, tai yra 
jų asmeninė rizika be jokios 
vyskupo paramos.

Dažniausiai atsivertimai į 
Kristų būna savaimingi. Jų sri
tyje specialus vaidmuo tenka 
pasauliečiams. Pasauliečių apaš
talavimas, apie kurį buvo pla
čiai kalbėta Vatikano santary- 
boje ir apie kurį taip daug Va
karuose prirašyta, Rusijoje yra 
vykdomas senokai. Daugumoje 
atveju kunigas suteikia Krikšto 
sakramentą, o patį atsivertimą, 
katekizaciją ir paruošimą Krikš
tui atlieka pasauliečiai. Naujai 
pasikrikštiję jaunuoliai papras
tai būna užsidegę tikėjimu ir 
labai noriai pagelbsti savo drau
gams bei draugėms rasti kelią į 
Dievą. Dažnais atvejais pasi
krikštijęs jaunuolis ar jaunuo
lė savo mylimą taip pat atveda 
į tikėjimą. Taip susidaro jau
nos šeimos, kurios dar visai ne
seniai buvo netikinčios. Neno
rėdamas kalbėti vien tik žo
džiais, aš noriu duoti keletą to
kių atsivertimų pavyždžių.

Komunistų atsivertimai
Prieš kelerius metus jaunas 

inžinierius, tik baigęs institutą, 
vedęs ir susilaukęs vaikučio, 
kreipėsi į' seną kaimynę: “Aš ži
nau, kad tu esi tikinti. Ar nega
li man pasakyti ką apie Dievą? 
Aš esu baigęs fizikos mokslus, 
bet nesu patenkintas dialektinio 
materializmo filosofija. Aš no
rėčiau susipažinti su tikinčiųjų 
žmonių nuomone”. — “Bet aš 
tiek daug nežinau”, atsakė mo
teris. “Sakyk man, kiek tu ži
nai”. Po ilgesnio pasikalbėjimo 
moteris nusivedė inžinierių pas 
savo pažįstamą, kuris buvo tikin
tysis ir geriau susipažinęs su ti
kėjimo dalykais. Jiedu turėdavo 
rimtus pasikalbėjimus. Po dvie
jų mėnesių inžinierius prasitarė 
žmonai: “žinai, kad aš po ilgo 
galvojimo nusprendžiau apsi
krikštyti”. Jo žmona jam atsakė: 
“Aš jau apsikrikštijau prieš sa
vaitę laiko, o taip pat pakrikš
tytas ir mūsų sūnus”.

Vienas 18 "metų jaunuolis K., 
komjaunimo narys, saugumo po
licijos tarnautojo sūnus, pamėgi
no nueiti į Maskvos katedrą 
(Elochovoj).* Jis pastebėjo, kad 
daug pamaldžių žmonių artinosi 
prie Švento Aleksiejaus, Mask
vos globėjo, relikvijų. Jis grynai 
iš smalsumo taip pat artėjo su 
kitais maldininkais. Prie karsto 
stovėjo senas, labai griežtai as
ketiškai gyvenantis archimand
ritas Zosima (dabar jau miręs). 
Jis nuostabiai pažvelgė į šį jau
nuoli ir paklausė: “Jūs dar ne
krikštytas?” — “Ne.” — “Tada 
nueikite į P. pas kunigą X. Jis 
Jus pakrikštys”. Jaunuolis nuvy
ko į tą priemiesčio šventovę ir 
p&sidarė nuoširdus krikščionis.. 
Taip pat yra tikra, kad jis vėliau' 
atšalo tikėjime. Atsitiktinai man 
su juo besikalbant, jis man pa
sakė, kad jo apsileidimas tikėji
me dar nėra visiškas atsiskyri
mas.

Maždaug apie tą patį laiką bu
vo pakrikštytas totorius A., ku
rį i tikėjimą atvedė viena siuvė
ja. Vėliau A. vedė rusę, kurią jis 
atvertė į krikščionybę. Jau ke
letas metų šita pora laikosi labai 
griežtai krikščioniško gyvenimo, 
priima Komunija kas mėnuo, 
lanko šventovę ir labai domisi 
religiniais klausimais.

Šešiolikos metų jaunuolis ap
sikrikštijo prieš pora metų, ku
rio tėvas yra fabriko direkto
rius. Jo tėvas ir senelis buvo 
veiklūs komunistai. Sis įvykis 
sukėlė namuose didelį ginčą, ir 
jaunuolis paliko tėvų namus. 
Vėliau jis sugrįžo, susitaikė su 
tėvu, bet jų įsitikinimai nebuvo 

pakeisti. Pereitais metais jis ve
dė. Jo žmona apsikrikštijo vieną 
mėnesį prieš vedybas.

Šio jaunuolio draugas žydas 
L., dirbantis fizikos srityje, jieš- 
kantis, atkaklus jaunuolis kele
tą meti) blaškėsi, jieškodamas 
pasaulėžiūros, žavėjosi Freudu, 
studijavo Nietschę ir vėliau pa
suko į Berdiajevą. Pastarasis pa
sidarė puikiu misijonieriumi. 
Nuo jo L. pasuko į Šventą Raštą. 
Dabar šis jaunuolis yra krikščio
nis ir griežtai laikosi religinių 
papročių. Prieš tris mėnesius jis 
vedė jaunuolę, kurios tėvai yra 
fanatiški bedieviai. Ji buvo apsi
krikštijusi prieš dvejus metus. 
Tai buvo didžiausias siaubas jos 
tėvams.

Prieš kelerius metus Evange
lijų knyga pateko į studento A. 
rankas. Jis jų neskaitė ir apie 
tai pamiršo. Po kokio mėnesio 
laiko jis buvo blogoje nuotaiko
je, atsivertė kygą ir nustebo. Jis 
skaitė be sustojimo, nors su daug 
kuo nesutiko. Kaikurias skaito
mas dalis jis mėgo, bet daug kur 
jis buvo visiškai skirtingos nuo
monės. Tikėjimas atėjo visai ne
tikėtai, kai jis skaitė apie Lozo
riaus prisikėlimą, ši dalis, kuria 
labai daug kas abejoja, jam pa
sidarė tikėjimo versme. “Aš 
staiga supratau, kaip tai įvyko, 
ir įtikėjau” — pasakė studentas, 
dabar jau gydytojas. Jis pasida
rė labai giliai tikintis, o taip pat 
ir jo žmona, kurios tėvai yra ne
tikintys. Ji buvo įvesta į tikėji
mą šventu laikomo Sergijaus dė
ka (Troitsko-Sergijevskaja Lav
ra, Zagorsk).

Mes minėjome Nikalojų Ber
diajevą, kuris buvo jaunam žydui 
misijonieriumi. Kitu atveju mi- 
sijonierium tapo Feodoras Dos
tojevskis. Dailininkas B. brolių 
Karamazovų įtakoje susidomėjo 
vienuolynais, pradėjo lankytis 
Zagorske ir apsikrikštijo. Dabar 
yra vadovaujantis krikščionis ir 
savo religines mintis išreiškia 
meniškuose paveiksluose.

Prieš pusantrų metų Eugeni
jus K. buvo pakrikštytas. Jis pa
garsėjo politine byla, kuri tru
ko nuo rugpjūčio 30 ligi lapkri
čio 1 dienos. Šis jaunuolis dar 
vaikystėje domėjosi socialiniais 
klausimais. Jis domėjosi litera
tūra, pats rašė geras poemas ir 
apysakas. Aš buvau nustebintas 
jo reakcijos, kai jam perdaviau 
Naujo Testamento knygas. Pri
simindamas pamokslą nuo kal
no, jis pasakė: “Tai puikiai pa
rašytas pareiškimas, primenąs 
steigėją, nes visi šūkiai tiksliai 
nusakyti” (taip buvo pasakyta 
apie palaiminimus). Po to aš su 
juo apie religiją nakalbėjau, nes 
maniau, kad nereikia. Bet vieną 
kartą visai nelauktai jis pats iš
kėlė religinį klausimą. Sunkia
me savo gyvenimo momente jis 
man pasakė:-“Aš mėginau mels
tis. Ir tai pagelbėjo. Aš pasiju
tau geriau”. Praėjo keli mėne
siai, kurie buvo labai sunkūs Eu
genijui. Jis buvo persekiojamas 
ir nusiųstas į bepročių ligoninę 
ištyrimui (ten rado jį visai nor
malų). Išeidamas jis pasakė: “Aš 
meldžiausi visą laiką. Dabar no
riu kuo greičiausiai būti pa
krikštytas”. šiandien jis tikin
tis krikščionis. Jis nepaneigė sa
vo tikėjimo nei KGB, nei teis
me.

Ortodoksai ir baptistai
Be šių jaunuolių, aš noriu 

daugiau pakalbėti apie labiau 
subrendusius, kurie į tikinčiųjų 
Bendriją ateina paskutiniais de
šimtmečiais iš netikinčių aplin
kos. Jų tikėjimo kelias į" Kristų 
ėjo per Stalino kalėjimų stovyk
las. Nusivylime ir liūdesyje jie 
laimėjo didžiąją tikėjimo bran
genybę. Aš čia galiu paminėti 
savo draugą Vadimą Michailovi- 
čių .šavrovą, kuris savo atsiverti
mą yra aprašęs plačiai žinomoje 
autobiografijoje “Ankstesnės 
mintys ir prisiminimai”.

Kai aš žvelgiu į šiuos žmones, 
aiškiai matau Bendrijos ir Rusi
jos ateities apytikrius bruožus. 
Mes sakėme, kad mūsų žmonėse 
yra gyvas pasauliečių apaštalavi
mas. Galima paminėti ir kitą 
Rusijos gyvenimo bruožą, kuris 
Vakaruose dar yra tik teorinių 
diskusijų klausimu, būtent, eku
meninę problemą. Aš aiškiai at
simenu, kaip Ortodoksų Bend
rija po revoliucijos buvo nepa
tenkinta didesne laisve sek
toms. Pastarosios greitai plito 
1920 m. Perėjusieji į sektas bu
vo daugiausia Ortodoksų Bend
rijos dezertyrai. Pagrindinė bap
tistų, evangelikų, adventistų, du- 
choborų ir kitų sektų veikla bu
vo nukreipta prieš Ortodoksu 
Bendriją. Pastaroji, remdamasi 
to laiko Pobedonostsevo oficia
lių misijonierių mokyklos tra
dicijomis, atsikirsdavo sektoms 
karčiai ir net piktai. Atrodė, kad 
nebus jėgos, kuri galėtų šiuos 
skirtumus suderinti. Kas tada 
atsitiko? Per keletą dešimtme
čių ortodoksu krikščionys ir sek
tų nariai kartu kentėjo tose pa
čiose Berijos vergų stovyklose, 
vienas prie kito miegojo kalėji
muose ir valgė tą pačią kalėjimų

Dr. /-saolras SapoKa, pirmasis "Tėviškės Žiburių" redaktorius.
1971 m. kovo 9 d. sueina 10 metų nuo jo mirties

MOKYTOJAI, LENINAS IR MOKINIAI
R. MEDELIS

Visi gerai matome ir supran
tame, kad švietimas mūsų mo
derniam gyvenime įgyja gyvybi
nės reikšmės. Mokykla yra vie
na iš pagrindinių stulpų. Moti
nos mokyklos reikšmė, ypač pa
starajame šimtmetyje, labai su
mažėjo. Galbūt pati gyvenimo 
tėkmė - tempas motinoms ma
žiau duoda laiko bendrauti su 
vaikais.

Kiekvienas okupantas stengia
si pažaboti švietimą. Sulaužysi 
stuburą mokytojui—galėsi ban
dyti pažaboti savo tikslų sieki
mui. Trumpas paskutinių oku
pacijų laikotarpis tai rodo. Jau 
1940 — 1941 m. bolševikai paju
to mūsų švietimo lietuviškumą. 
Pačioj pradžioj, mokytojų są
skrydžio metu, mokytojai aiškiai 
okupantui parodė savo priešišką 
nusistatymą spontanišku himno 
sugiedojimu. šimtus mokytojų 
suėmė, tūkstančius ištrėmė, bei 
švietimo nepalaužė. Rudųjų oku
pacija rado mūsų švietimą'svei
ką, lietuvišką, nors su sunkiomis 
žaizdomis, pirmojo okupanto 
padarytomis. Rudiesiems buvo 
sunkiau veikti, nes karo našta 
jiems trukdė okupuotuosius 
virškinti. Jiems liko tik vienas 
brutalumo kelias — fizinis nai
kinimas. Visdėlto jie spėjo pa
siųsti į koncentracijos stovyklas 
mūsų dalį profesūros, mokytojų, 
uždaryti universitetą, suvaržyti 
švietimą.

Trečioji raudonųjų okupacija 
yra pati žiauriausia: Jos siautė
jimas sunkiai randamas istorijo
je. Paklusk mano įsakymams, o 
jei ne, būsi sunaikintas. Nu
blunka carų valdymas prieš 
naujų okupantų slėgį.

Tiesa ar melas, fikcija ar tikrovė?
AL. GIMANTAS

Kaikurie sovietinamos Lietu
vos gyvenimo ir spaudos stebė
tojai Simokaičiu nuteisimo isto
rijoje bando įžiūrėti užkulisi
nius niuansus. Pasak jų, iš so
vietinių sluogsnių išėjusi žinia 
paprastai turi savo specifinius 
tikslus. Ten juk nieko nedaro
ma, kas neturėtų vienokios ar 
kitokios reikšmės ir norimų re
zultatų. Kodėl pvz. sovietinėms 
įstaigoms prireikė paskelbti visą 
lėktuvo grobimo istoriją? Juk 
daug, labai daug ten atsitinka 
visokiausių dalykų — krimina
linių, politinių ir kitokių, kurie 
niekad neskelbiami, niekad die
nos šviesos neišvysta. Kartais 
eina gandai, nepatikrintos ži
nios, bet oficialūs šaltiniai lieka 
tylūs, nebylūs ir niekur neįma
noma pasitikrinti vienos ar kitos 
žinios autentiškumo. Reiškia, su 
Simokaičiais jau būta atvejo, ku
ris reikėjo skelbti viešumai, ti
kintis, kad Vakaruose tuoj pat 
kils spontaniška reakcija. Taigi, 
kodėl?

Gal buvo tikėtasi, kad lėktuvų 
grobimams esant nepopulia- 

sriubą iš tų pačių aprūdijusių 
dubenėlių. Taip dabar Bendrija 
ir sektos praktiškai viena su ki
ta nelenktyniauja.

Mes minėjome keletą atsiver
timų i Kristų nėr Ortodoksu 
Bendriją. Baptistai galėtų pasi
girti dar gausesniais atsiverti
mais, ir tai dažniausiai netikin
čių jaunuolių. Baptistų tikėji
mas, palyginus su ortodoksų, 
vra lengviau suprantamas ma
žesnio išsilavinimo žmonėms. 
Taip įvyksta keista atranka: 
žmonės, mažiau subrendę dva
siniame gyvenime ir galvojantys 
racionaliai, eina pas baptistus, o 
kurie turi gilią mistinę patirtį, 
eina į Ortodoksų Bendriją. (B.d.)

Kas bjauriausia, kad kiekvie
nas okupantas stengiasi pajungti 
mokytoją savo tikslų įgyvendini
mui. Jis, jei nori išlikti nesunai- 
kmtaa, turi labai būti atsargus, 
nes jam primetamas propagan
disto, organizatoriaus vaidmuo, 
brukamos į programas įrašytos 
naujos tiesos, kurios dažnai kry
žiuojasi su jo pasaulėžiūra. O 
kur gėdingas Lietuvos istorijos 
klastojimas? Su Lenino prava
žiavimu per Vilnių mūsų istorija 
neprasideda. O tam “didžiam” 
įvykiui įamžinti ditirambų ir pa
minklų nesigaili. '.

Carai buvo uždraudę spaudą, 
šiandien ji yra, bet griežtai už
tempta ant okupanto kurpalio. 
Tokios griežtos cenzūros niekur 
ir niekada nerasi.

Visdėlto yra malonu skaityti 
gautus jaunųjų laiškus iš Lietu
vos. Puikia lietuvių kalba para
šyti ir veik be klaidų. Lietuvis 
mokytojas dar gyvas. Jis atiduo
da geriausia, ką gali, ko nepaste
bi okupanto akįg. Juk spaudoj, 
organizacijose auklėtinis nieko 
lietuviško neranda —.tik oku
panto liaupsinimą ir propagan
dą. Džiugu, kad mums žinomi 
kovotojai dėl laisvės yra išėję 
okupanto mokyklą, bet nepalū- 
žę. Tai rodo Bražinsko (jaunojo), 
Kudirkos ir Simokaičio amžius.

Kažkaip nesmagu pasidaro, 
kai čia (net akademikas) siūlo 
važiuoti studijuoti į okupantų 
universitetus. Raudonųjų bacilų 
ir čia nestinga, bet ten pagrei
tintu tempu pompuojamos. Ži
noma, iš čia išvažiavęs raudonų
jų palaimintas, iš ten neatveš 
lietuviškumo. Be savų gerų no
rų ir pastangų, neras nieko gero.

riems, šis atvejis ras pritarimą 
“sovietinių teisingumo organų” 
akcijai. Gal būta ir visai kitokių 
nuomonių ar bandymų. Iki šiol 
sovietinėje spaudoje buvo ran
dami tik lakoniški pranešimai iš 
teismo salės apie tokias ar kito
kias bylas ir paskelbtus spren
dimus jau po fakto. Jei pvz. kas 
pasmerktas mirties bausme, pas
kutinės tokios žinutės eilutės ir 
bylodavo, kad bausmė jau įvyk
dyta. Kaikuriais atvejais paste
bima, kad šis ar kitas teismo 
sprendimas negalimas apeliuoti 
ir viskas. Atseit, byla jau iš
spręsta, viskas baigta. Simokai- 
čių atveju paskelbus mirties 
sprendimą, priešingai nusistovė
jusiai ten tradicijai, buvo pri
minta, kad palikta teisė apeliuo
ti. Tą perskaitę, kaikurie mūsų 
stebėtojai jau iškart raminosi^ 
kad mirties bausmė nebus įvyk
dyta, nes paliktas pakankamai 
didelis tarpas apeliacijai arba 
malonės aktui. Atseit, sovietinio 
teismo prestižas aiškiai bus iš
gelbėtas. o propagandiniam tiks
lui — pabrėžtas “sovietinio teis
mo humaniškumas”. Taip ir įvy
ko. Visai nenorint sumenkinti 
čia surengtų demonstracijų, šiuo 
atveju galima spėti, kad pirma
sis teismo sprendimas ir be to 
būtų buvęs pakeistas.

Kaikas iš viso nenori pasi
kliauti sovietinių šaltinių žinio
mis. Jie linkę manyti, kad tokio 
lėktuvo pagrobimo ar bandymo 
grobti visai nebuvę. Kas gali pa
tikrinti visą tai, ką sovietinės 
įstaigos skelbia? Kas žino, gal 
visa tai buvo sugalvota, tyčia pa
skelbta?
• Visdėlto, iš visų aplinkybių 
sprendžiant, Simokaičiu atvejis 
nėra fikcija. Tai byla, kuri susi
laukė užsieniuose didesnės ata
trankos nei sovietai tikėjosi.

Šv. Kazimiero palaikai ir jų saugojimas
DR. A. SAPOKA *Velionies dr. A. Šapokos redakci

niame “TŽ” archyve rastas šis dar 
niekur nespausdintas straipsnis. Kaip 
matyti iš pridėto paaiškinimo, tai 
įžanga ilgesnio darbo, spausdinto 
“Aidų” žurnale, šio straipsnio atra
dimas beveik sutampa su Velionies 
mirties dešimtosiomis metinėmis 
(mirė 1961 m. kovo 9 d.) ir šv. 
Kazimiero švente. Pagarbiai prisi
mindami Velionį, spausdiname šį jo 
palikimą.. Red.

Šv. Kazimieras mirė 1484 m. 
kovo 4 d., ketvirtadienį po Pele
nų dienos Gardine. Prie myli
mo sūnaus mirties patalo atsku
bėjęs tėvas jo palaikus nugabe
no į Lietuvos sostinę Vilnių ir 
palaidojo tenykštėje katedroje. 
Jo karstas buvo įmūrytas sieno
je šiaurinėje katedros dalyje (į 
Neries pusę) buvusioje Marijos 
koplyčioje. Kai toje koplyčioje 
vėliau buvo palaidoti kūnai šv. 
Kazimiero brolio, didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio bei Lenkijos 
karaliaus Aleksandro, o dar vė
liau — palaikai dviejų Zigmanto 
Augusto žmonų — Elzbietos 
Habsburgaitės ir Barboros Rad
vilaitės, ši koplyčia buvo pradė
ta vadinti karališkąja, nors prieš 
tai buvo beįsigalįs palaimintojo 
Kazimiero koplyčios vardas. Jis 
buvo nustelbtas, nes kanonizaci
jos byla kažkaip įklimpo ar bent 
jos vaisiai Lietuvoje nebuvo pa
skelbti, o netrukus užslinkus re
formacijos sąjūdžiui tas vado
vaujantiems nė neatrodė svar
bu.

Taip šioje koplyčioje šv. Ka
zimiero palaikai išbuvo iki iškil
mingo jo kanonizacijos paskel
bimo 1604 m. Per tą laiką ka
tedra vieną kartą buvo sudegu
si — 1530 m. Nors smulkmenos 
mums nežinomos, tačiau atrodo, 
kad mažai kas iš jos bebuvo 
likę, kaip ir iš viso pilies rajo
no1). Greičiausiai, nuo gaisro 
nukentėjo ir Kazimiero koply
čia. Jo palaikai betgi, įmūryti 
sienoje, nenukentėjo. Kai po 74 
metų karstas buvo iš sienos iš
imtas ir atidarytas, jokių gaisro 
ženklų nebuvo. Kaip atrodė pir
masis šv. Kazimiero antkapis to
je pirmojoje jo palaidojimo 
vietoje ir kaip atrodė toji koply
čia, deja, neturime jokių žinių. 
Nežinome nė kaip atrodė ta vy- 
tautinė katedra, statyta po 1419 
m. gaisro. Nežinome taip pat, 
ar pirmoji šv. Kazimiero palai
dojimo vieta turėjo ką bendro 
su ankstyvesniųjų kunigaikščių 
palaidojimo vieta — pvz. Vytau
to, Švitrigailos, Mykolo Zigman- 
taičio ir kt. žinome, kad jie bu
vo palaidoti toje pačioje kated
roje, tačiau nieko tikslaus ne
žinome apie jų palaidojimo vie
tą. Galima tik spėti, kad valdo
vu šeimos narių kapai negalėjo 
būti blaškomi po visą katedrą, 
maišomi su didžiūnų kapais. 
Greičiausiai jie visi bus buvę 
laidojami viename šone, turbūt, 
arčiau didžiojo altoriaus. Kodėl 
šiauriniame šone, suprantama. 
Juk čia buvo įėjimas į katedrą 
nuo pilies pusės. Pietinis šonas 
tais laikais šliejosi į pačiu pa
sieniu tekėjusią Vilnios upę, už 
kurios telkšojo balota dabarti
nės katedros aikštės vieta. Var
gu ar galėjo ką traukti tas drėg
nas paupys.

Brolio Zigmanto II Senojo ga
lutinai užbaigtoje įrengti kara
liškoje koplyčioje šv. Kazimiero 
palaikai išbuvo iki kanonizacijos 
paskelbimo 1604 m. Tada jie bu
vo išimti iš sienos ir perkelti į 
vad. Goštautų-Chodkevičių kop
lyčią ir nebeįmūryti į sieną, bet 
padėti ant altoriaus. Ta proga 
karstas buvo atidarytas, kaip 
reikalavo bažnytiniai įstatymai, 
buvo atliktas šventojo palaikų 
atpažinimo aktas ir surašytas 
atitinkamas protokolas. Karsto 
būta drėgnoje vietoje (visa ka
tedra buvo labai drėgnoje vie
toje ir jos rūsys dažnai buvo 
vandens apsemiamas), taip kad 
net plytos buvo nuo nuolatinės 
drėgmės sueižėję, tačiau švento
jo palaikai buvo rasti nuostabiai 
gerai išsilaikę, nors nuo palaido
jimo buvo jau praėję 120 metų. 
Tada karste buvo rastas ir teks
tas šv. Kazimiero labai mėgto- 
sios Bernardo iš Morlay giesmės 
“Omni die die Mariae...” Kaip 
reikalavo kanonai, šventojo pa
laikai buvo sudėti į karstą ir už
antspauduoti.

Kaip sakyta, šv. Kazimiero al
torius, ant kurio buvo padėtas jo 
karstas, buvo įrengtas vad. Goš
tautų — Chodkevičių koplyčio
je. Čia jis išbuvo 32 metus, kol 
1636 m. buvo iškilmingai per
neštas į specialią jo vardo kop
lyčią.

Atskirą šv. Kazimiero koply
čią pastatyti mintis kilo tuojau 
paskelbus kanonizaciją. Kada ji 
buvo pradėta statyti, tiksliai ne
žinome. žinome tik, kad tuo pra
dėjo rūpintis dar Zigmantas Va
za, o baigė jau jo sūnus Vladis
lovas 1636 m. Kad tuo susirūpino 
Vazos, nenuostabu. Jie juk buvo 
artimi šventojo giminančiai. Zig
manto Vazos motina Kotryna 
buvo Zigmanto Augusto sesuo, 
šv. Kazimiero brolio Zigmanto 
II Senojo duktė, šv. Kazimieras 
buvo jos dėdė.

Koplyčiai vieta buvo parinkta 
katedros pietų rytų kampe, prie
šingoje pusėje buvusios karališ
kosios koplyčios. Matyt, dėl to, 
kad čia buvo daugiau vietos, o 
Vilnia šiuo metu čia jau vos be- 
sroveno — didžioji dalis jos 
vandens šiuo metu jau tekėjo į 
Nerį kita pilies kalno puse, kur 
ir dabar teka. Galbūt jau buvo 
numatyta šią šaką visiškai pa
naikinti, nors iš tikrųjų, iki tai 
buvo padaryta, dar praėjo pus
šimtis metų. Numatytoje vietoje 
buvo Valavičių šeimos koplyčia. 
Su jais buvo padarytas mainas— 
jie užleido statybai savąją kop
lyčią, už tai gaudami buvusią ka
rališkąją, kurios sienose buvo 
Aleksandro ir abiejų Zigmanto 
Augusto žmonų palaikai, vėliau 
perkelti į naująją Šv. Kazimiero 
koplyčią.' čia pagaliau buvo pa
dėta Merkinėje mirusio Vladis
lovo Vazos širdis ir viduriai, o 
kūnas nuvežtas į Krokuvą, šv. 
Kazimiero koplyčia praktiškai 
virto karališkąja...

Šv. Kazimiero koplyčios staty
tojų nei projekto autoriaus, de
ja, gerai nežinome. Tik iš .kaiku- 
rių netiesioginių aplinkybių 
sprendžiama, kad prie statybos 
yra dirbę bent keli italai meni
ninkai bei architektai. Liudija 
tai ir koplyčios stiliaus kaikurie 
bruožai. Be abejonės, tai buvo 
puošniausias 17 amž. pirmosios 
pusės Vilniaus baroko pamink
las. Pasak kaikurių autorių, al
torius buvęs visas iš sidabro, tu
rėjęs keliolika gryno sidabro 
statulų bei žvakidžių. Iš tikrųjų 
greičiausiai tikrais tenka laikyti 
du pastaruosius dalykus, nes 
apie sidabrinio altoriaus buvimą 
bei jo išnykimą tikruose šalti
niuose žinių nerandame. Jeigu 
jį būtų 1655 m. pagrobę Mask
vos kariai, vargu ar tai būtų ne
patekę į kaikuriuos šaltinius. 
Juk apie kitokį tos pat koplyčios 
sidabrą žinių užtinkame nevie
name šaltinyje. Sunkiai įtikėti
nos yra mūsų spaudoje kartais 
minimos milžiniškos koplyčios 
statybos išlaidos. Nurodomos net 
milijoninės sumos. Esą, vien di
dieji kunigaikščiai Zigmantas ir 
Vladislovas Vazos paaukoję apie 
3 milijonus auksinų-). Tai jau 
neįtikėtina, ypač, kad tai yra lai
kai dar prieš pinigų vertės kriti
mą. Milijonais tais laikais dar 
nebuvo operuojama. Be to, val
dovai Vazos nebuvo turtingi. Su 
Švedijos sostu netekę ir šeimos 
turtų; jie gyveno tik iš Lietuvos 
■ir Lenkijos vad. kiemo iždų pa
jamų. Lietuvoje betkuriom sta
tybom jie tegalėjo aukoti tik iš 
Lietuvos kiemo iždo sumų, kuris 
betgi nebuvo toks turtingas, kad 
galėtų milijonus aukoti. Juk tuo 
pat metu nepajėgta net padoriai 
atstatyti 1610 m. sudegusios pi

Matulaičio moderniems senelių namams Putname

į; reikalingos registruotos slaugės -
'■•■•A

gailestingosios seserys (RN).
■ ■ 

■

Geras atlyginimas. Norinčios gali geromis sąlygomis
-'h gyventi ten pat namuose.■

Kreiptis šiuo adresu: MATULAITIS NURSING HOME
.įį PUTNAM, CONN. 06260, USA.

Telefonas: Ar. C. (203) 928-7976

"Išlaisvinkite Lietuvą!" "Protestuojame prieš mirties bausmę lais
vės jieškontiems!" Toi Toronto lietuvių jaunimas demonstracijoj 

Nuotr. S. Dobkaus

lies. Nebuvo pinigų, nors iki 
1640 m. nė vienas Lietuvos kie
mo iždo skatikas negalėjo būti 
išleistas Lenkijoje. Jo pajamų 
vos užtekdavo valstybės centri
niam aparatui bei valdovo ne
dažniems vizitams Lietuvoje. 
Sunku tikėti, kad abu minėtieji 
valdovai Šv. Kazimiero koply
čios statybai būtų galėję paauko
ti ir vieną milijoną. Gal porą ar 
trejetą šimtų tūkstančių auks. ir 
paaukojo. Ir tai jau nemaža su
ma 17 amž. pradžiai...

Kaip žinia, 1610 m. Vilnių nu
siaubė baisus gaisras. Sudegė di
džioji miesto dalis, taip pat val
dovų rūmai ir katedra gerokai 
apdegė, tačiau Goštautų koply
čia su šv. Kazimiero karštu gais
ro nebuvo paliesta.

Šv. Kazimiero palaikai, sudėti 
į puošnų karstą ir užantspau
duoti dar 1604 m. po atpažinimo 
formalumų, pabaigus koplyčios 
statybą, iš Goštautų - Chodkevi
čių koplyčios buvo perkelti į jo 
paties vardo koplyčios altorių su 
labai didelėmis iškilmėmis 1636 
m. rugpjūčio 14 d. Iškilminga 
procesija, dalyvaujant pačiam d. 
kunigaikščiui bei karaliui Vla
dislovui, ėjo per miestą, kartu 
nešant ir šventojo palaikų kars
tą. Taip nebuvo daroma nei 
1604 m. per iškilmingo kanoni
zacijos paskelbimo procesiją. Ta
da valdovui teatstovavo Vilniaus 
vaivada, o vietoj relikvijų per 
miestą buvo nešama šventoj o vė
liava, atvežta iš Romos.

Nuo 1636 m. rugpjūčio 14 d. 
šventojo Kazimiero palaikai bu
vo jo vardo koplyčios altoriaus 
viršuje iki 1655 m. Tai buvo Vil
niui ramūs laikai. Koplyčia bu
vo toliau puošiama, turtėjo nau
jomis brangenybėmis, pagaliau 
gavo atskirą kleboną-kapelioną.

Redakcijos pastaba, čia nutrūksta 
autoriaus straipsnis. Pagal prof. Z. 
Ivinskio rašinį Lietuvių Enciklopedi
jos XI tome, šv. Kazimiero karstas su 
palaikais, prieš 1655 m. rusams už
imant Vilnių, buvo 8 metus paslėp
tas Roženkoje. Kai švedai Įsiveržė 
Lietuvon 1703 m., šventojo karstas 
vėl buvo išvežtas. Varžė šv. Kazimie
ro garbinimą rusai ir XIX š. Kai pa
starieji antrą kartą okupavo Lietu
vą ir Vilniaus katedrą padarė pa 
veikslų galerija, šv. Kazimiero kars
tas iš jam skirtos koplyčios 1953 m. 
perkeltas į šv. Petro ir Povilo šven
tovę Antakalnyje.

O Vilniaus miesto istorikas Kra
szewskis mini dar 1542 m. gaisrą, 
kuris esą palietęs ir katedrą. Iš tik
rųjų jokie šaltiniai šito gaisro ne
mini. Kraszewskis, matyt, jį prileido 
kur užtikęs žinutę, kad 1543 m. ka
tedra buvo atstatoma po gaisro. Iš 
tikrųjų po 1530 m. gaisro jos atsta
tymas užtruko iki 1544 m. Wiznerun- 
ki i rostrząsanie XXII t. 48 psl.

-) žr. strp. šv. Kazimiero koplyčia 
Liet. Enciklopedijoje XI t. 294 psl.
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® MWBJEMEJE VISI Į HAMILTONO MERGAIČIŲ © IIIJIl VI AI PASAULYJE
MUZĖJUS PROPAGANDAI
Ateizmo muzėjum paverstą Sv. Ka

zimiero bažnyčią Vilniuje, šio mu- 
zėjaus “mokslinės bendradarbės” L 
Jūronytės teigimu, pernai aplankė 
tūkstančiai smalsių svečių, 840 eks
kursijų dalyvių, kurių didžiąją da
li sudarė apie 13.000 moksleivių. 
Kiek tų moksleivių kompartijos iš- 
niekinton šventovėn atvyko savo no
ru ir kiek jų buvo atitempta prie
varta, I. Jūronytė nepaaiškina. Ji tik 
džiaugiasi, kad registracijos knygoje 
yra parašų lankytojų iš Australijos, 
Brazilijos, Lenkijos, R. Vokietijos, 
Čekoslovakijos, JAV ir Kanados. Jų 
galėjo būti ir iš Italijos, bet kom
partija kažkodėl neleido italų kuni
gam lankytis Vilniuje ir užsukti 
į ateizmo muzėjum paverstą Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Antireliginė pro
paganda brukama ne tik mokslei
viams, bet ir partinių organizacijų 
atstovams. “Tiesos” 40 nr. pvz. ra
šoma, kad jiems paskaitą apie šiuo
laikinės dvasininkijos pamoksluose 
keliamas problemas skaitė Lietuvos 
žemės ūkio akademijos vyr. dėstyto
ja D. Mikutytė Vilniuje. Į Biržų ra
jono partinę mokyklą, kur ateistines 
žinias gilina biržiečiai komunistai, 
buvo pasiųstas vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto propagandistas J. 
Aničas kalbėti apie Katalikų Bend
rijos vietą socialistinėje visuomenė
je ir dvasininkijos socialinę bei po
litinę orientaciją.

AVIACIJOS VETERANAI
“Gimtasis Kraštas” vasario 18 d. 

Vytauto Jurkšto rašiniu “Jie buvo 
pirmieji” prisiminė Lietuvos civili
nės aviacijos veteranus V. Civins- 
ką, J. Narbutą, L. Perednių ir T. 
Zauką. šis ketvertukas priklausė 
pirmajai Lietuvos aeroklubo lakūnų 
laidai. Egzaminus jie išlaikė 1930 
m. vasarą senuoju “Albatros B II” 
lėktuvu, pakilę i 2000 m. augšti, pa
darę penkias aštuoniukes su 500 met
rų skermens posūkiu ir du kartus 
sėkmingai nusileidę paženklintoje 
vietoje. Jų instruktorium buvo karo 
lakūnas J. Garolis, o anuometiniu 
Lietuvos aeroklubo pirmininku — 
prof. Z. žemaitis. Visi keturi pirmo
sios laidos atstovai šiandien jau yra 
mirę. T. Zauka, paskutinis ketvertu
ko narys, buvo palaidotas 1979 m. 
pradžioje Kuršėnų kapinėse.

PUOLA L. DOVYDĖNĄ
Donatas Rodą “Tiesos” vasario 18 

d. laidoje paskelbė rašinį “Antau
sis... sau”, kuris iš tikrųjų yra ski
riamas Liudui Dovydėnui už jo dvie
jų dalių atsiminimus “Mes valdysim 
pasaulį”. Pradėjęs nuo L. Dovydėno 
auginamų jūros kiaulyčių, D. Rodą 
grįžta į vokiečių okupacijos laikus, 
kai 1943 m. buvo išleisti “Antausiai” 
su komunizmą puolusiu L. Dovydėno 
rasiniu. L. Dovydėnui niekinti D. 
Rodą cituoja Sofijos Binkienės pa
ruoštos straipsnių ir atsiminimų kny
gos “Ir be ginklo kariai” ištrauką 
apie jo susitikimą su poetu ir dra
maturgu Kaziu Binkių, bet nė žodžiu 
neužsimena apie pirmąją sovietine 
okupaciją, kai kompartija tą patį L. 
Dovydėną buvo pasirinkusi “liaudies 
seimo” deputatu. Dėl šio esminio nu
tylėjimo taip ir lieka neaišku, kam 
gi pagaliau priklauso tas “Antau
sis... sau” — L. Dovydėnui, D. Ro
dai ar visai kompartijai.

BIJO PAVARDĖS
Vladas Mikšys “Gimtojo Krašto” 

vasario 18 d. “Mini komentaruose” 
bando šaipytis iš mūsiškių laikraš
čių ištraukų. Jo humorą pražudo ve- 
lionies prel. M. Krupavičiaus testa
mente prašyta nenuskusti barzda. Vi
sus prajuokins ne VI. Mikšio komen
tarai apie barzdą, bet... nutylėta 
pilna velionies pavardė. Skaityto
jam sovietų okup. Lietuvoj VI. Mik
šys a.a. prel. M. Krupavičių pristato 
tik kaip M. K-čių, vieną žinomų emi
gracijos veiksnių. Iš tokios santrum

LONDON, ONTARIO
STUDENTŲ VEIKLA. “Vakaras 

Vilniuje” gražiai pasisekė. Rengėjai 
dėkoja dovanojusiems laimikius lo
terijai ir visiems, dalyvavusiems pa
rengime. “Vilniaus vilkai” parodė, 
kad jie turi nemažai paslėptų talentų 
— puikiai pašoko Sadutę ir dar gra
žiau padainavo. Kadangi tą dieną bu
vo klebono kun. B. Pacevičiaus gim
tadienis, studentai jam padovanojo 
meniškus rankdarbius, kuriais tam 
vakarui buvo papuošta salė. — Stu
dentai iš savo iždo pasiuntė $25 kuni

] gousius demonstrantus St. Catharines, Ont., kalba S. Setkus, da
lyvaujant miesto burmistrui MacKenzie Chown, parlamento atsto
vui R. M. Johnston, rabinui I. Friedman, kun. M. Komar ir kt. 
Demonstracija protestavo prieš V. Simokaičio pasmerkime} mirties 
bausme ir prieš Lietuvos pavergimą

pos jiems bus sunku atspėti bandos 
savininką. Jeigu kompartija nelei
džia minėti šio politiko ir visuome
nininko pavardės, geriausia būtų ir 
barzdą palikti ramybėje, nes dabar 
ją “prisisiuvo” VI. Mikšys.

LENKIŠKAS FILMAS
Filmas “Pan Wolodyjowski”, paga

mintas pagal H. Sienkievičiaus to 
vardo apysaką, buvo rodomas Vilniu
je, trijuose dideliuose kino teatruo
se. Lenkų spaudos žiniomis, filmas 
turėjęs didelį pasisekimą — žiūrovai 
veržte veržėsi. Jis buvęs rodomas 
kiekviename minėtų kino teatrų po 
3 seansus kasdien. Vėliau tas filmas 
buvęs rodomas Vilniaus priemies
čiuose, Kaune ir kituose miestuose. 
Lenkų spauda užsieniuose daro iš
vadą, kad Lietuvoje yra daug lenkų 
ir kad lietuviai taip pat labai domi
si Sienkievičiaus veikalu.

KULTŪROS PAMINKLAI
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

mokslo ir kultūros komisija, vado
vaujama Mokslų Akademijos vicepre
zidento A. Žukausko, svarstė kultū
ros paminklų apsaugos ir kaimo kul
tūrinio aptarnavimo klausimus. Kul
tūros paminklų apsauga esanti page
rėjusi, bet kaikuriose vietovėse vis 
dar nepakankama. Posėdyje buvo 
konstatuota, jog lig šiol neišleistas 
kultūros paminklų sąrašas, trūksta 
jiems garsinti mokomųjų priemonių 
— dokumentinių filmų ir skaidrių. 
Geresni rezultatai pasiekti kaimo 
kultūriniame aptarnavime. Per 1970 
m. devynis mėnesius Lietuvos teatrai 
kaimo vietovėse surengė 906 spek
taklius, turėjusius 226.000 žiūrovų, 
Vilniaus filharmonija" ir “Lietuvos” 
ansamblis — 392 koncertus.

ORDINAS UNIVERSITETUI
Maskvinio augščiausiojo sovieto 

prezidiumas Vilniaus universitetui 
paskyrė sovietinį “Darbo raudonosios 
vėliavos” ordiną už “specialistų ruo
šimą liaudies ūkiui ir mokslinių ty
rimų vystymą”. Padėkos žodi specia
liame mitinge turėjo tarti rektorius 
prof. dr. J. Kubilius, partinio komi
teto sekr. P. Bernatavičius, prof. dr. 
J. Markulis, docentai J. Balkevičius 
ir S. Stačiokas, studentai B. čekaus- 
kas, M. Pilvinis. Mitingą vasario 16 
d. aprašiusi “Tiesa” Vilniaus univer
sitetą vadina “seniausia Tarybų Są
jungos augštąja mokykla” ir pateikia 

’V. Kazlauskienės užrašytą pasikalbė
jimą su rektorium prof. dr. J. Kubi
lium. Pastarasis pokalbį pradeda uni
versiteto laimėjimais: “Esame pati 
didžiausia Lietuvos augštoji mokykla. 
Turime maždaug 16.000 studentų. 
Savo dieniniu skyrium mus pralenkia 
tik Kauno Politechnikos institutas. 
O iš viso esame paruošę 17.500 spe
cialistų, per paskutinįjį penkmetį — 
beveik 8.000. Labiausiai mus džiugi
na, kad per paskutiniuosius penke
rius metus esame paruošė 44 naujus 
įvairių mokslų daktarus ir dabar jų 
turime 66, t.y. trečdalį respublikos 
mokslų daktarų. Per penkmetį buvo 
apgintos ir 158 mokslų kandidatų di
sertacijos ...” Prof. dr. J. Kubiliaus 
teigimu, pagrindiniai universiteto rū
pesčiai — specialistų ruošimas, mo
kymo organiški ryšiai su moksliniu 
darbu, nes be jų neįmanoma paruoš
ti gero specialisto. Lietuvos seniau
sios augštosios mokyklos ateičiai 
prof. dr. J. Kubilius skyrė šias eilu
tes: “Bus toliau intensyvinimas 
mokslinis darbas. Jau yra nusisto
vėjusių, plačiai žinomų, galima sa
kyti, tradicinių mokslinio darbo kryp
čių. Tai tikimybių teorija, puslaidi
ninkių fizika, teorinė fizika, širdies 
ir kraujagyslių chirurgija, lietuvių 
kalbos tyrinėjimai. Pradeda reikštis 
biofizika, genetika, biochemija, kai 
kurios kitos mokslinės kryptys. Su
prantama, universitetas negali vysty
ti visų krypčių, kurios žinomos pa
saulyje. Mus varžo ne tik universiteto 
specifika, bet ir ištekliai, ir turimos 
mokslinės jėgos...” V. Kst.

gui misijonieriui Bendoraičiui, dir
bančiam Amazonės džiunglėse tarp 
indėnų. — Vasario 13 d. studentai 
atliko 15 min. programą CFPL radijo 
stotyje. Studenčių choras gražiai pa
dainavo. Buvo paminėta Vasario 16. 
Be to, ta proga studentai paskelbė 
“Lithuanian Independence Day” 
Western universiteto laikraštyje 
“The Gazette”. Straipsnį parašė Re
gina Stočkutė. Jame autorė trumpai 
atpasakojo Lietuvos istoriją.

V. Jonynas

Pirmasis Hamiltono MERGAIČIŲ CHORO
1. Mergaičių choras, 

vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio

2. Toronto tautinių 
šokių grupė 
"Gintaras" vad.
R. ir J. Karasiejų

3. Sol. V. Verikaitis
Bilietai — S3, mokslei
viams bei studentams — 
$1.50, o vaikams Įėjimas 
nemokamas.

įvyks š. m. kovo 14, sekmadienį, 3 v. p. p.,
SCOTT PARK GIMNAZIJOS AUDITORIJOJE, 
1055 KING STREET EAST, HAMILTONE. 
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Esate visi kviečiami iš toli ir arti dalyvauti šiame koncerte.
MERGAIČIŲ CHORAS

Felicijai Vaišvilienei
mirus Lietuvoje, jos dukrai STASEI, žentui ZENONUI
GASI0NAMS ir visai šeimai reiškiame gilią užuojautą —

Valė ir Antanas Pauliukai

OTTAWA,
VASARIO 16 paminėta vasario 14 

d. Po didžiulės sniego audros minė
jimo išvakarėse dažnas teiravosi, ar 
minėjimas įvyksiąs. Tačiau dalyvių į 
minėjimą susirinko, palyginti, nema
žai. Rengėjai didžiai apgailestavo, 
kad dėl sniego audros negalėjo at
vykti į minėjimą “N. Lietuvos” red. 
R. E. Maziliauskas, kuris buvo kvies
tas tarti žodį. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis katedros koplyčioje, šv. 
Mišias atnašavo ir stiprių minčių pa
mokslą pasakė kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas. Po pamaldų sueiga įvyko arki
vyskupijos salėje. Atidaromąjį žodį 
tarė apyl. v-bos pirmininkas. Prie de
koruoto tautiniais suvenyrais stalo 
įvyko žuvusiųjų ir kenčiančiųjų už 
Lietuvą pagerbimas. Apeigas atliko 
mažieji — Vida Balsevičiūtė ir Jo
nas Valiulis, pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Mus sveikino latvių ir estų 
Bendruomenių atstovai ir Pasaulio 
Latvių Inžinierių S-ga. Meninę dalį 
atliko mūsų šeštadieninės mokyklos 
vadovai ir mokiniai. Turėjome jau
nesniųjų skyriaus grupinę deklama
ciją, mokyklos chorelis padainavo, 
vyresnieji atliko trumpą vaidinimėlį 
“Kame galybė?” A. Paškevičienė pa
skaitė eilėraštį. Po to, buvo sunešti
nės vaišės-kavutė. Susirinkę tą die
ną atidavė savąją auką Tautos Fon
dui. Kadangi nevisi dalyvavo minėji
me, rinkliavos duomenys dar nepa
aiškėjo.

SUEIGOS PATALPOSE taip pat 
įvyko vietos dailininko-architekto 
Vytauto Trečioko dailės darbų pa
roda (pastelė ir aliejus). Dailinin
kas jau yra turėjęs progų pasiro
dyti vietos kanadiškajai visuomenei. 
Šį kartą naujai sukurtuose darbuo
se vyravo lietuviškos mitologijos te
mos. Dalyviai buvo prašyti pasisa
kyti ir išrinkti geriausią kūrinį. Tuo 
būdu į pirmaujančią vietą pateko 
“Ruduo” — pastelė, “Pavasaris” ir 
“Smūtkelis” — aliejus: pastarasis yra 
p. Paškevičių nuosavybė.

SURENGTA MŪSŲ PERIODINĖS 
spaudos išeivijoje parodėlė. Rengė
jai prašė sueigos dalyvius, nenuro
dant savo pavardės, atžymėti kokią 
lietuvišką spaudą prenumeruoja. 
Mūsų periodinė spauda išsirikiavo 
tokia eile: “Tėviškės Žiburiai”, “Ne
priklausoma Lietuva”, “Eglutė”, “Li- 
tuanus”, “Aidai”, “Moteris”, “Tech
nikos Žodis”, “Draugas” ir t. t. Kiek
vienam dalyviui, įskaitant ir vaiku
čius, teko po 2 leidinius. Pagal tu
rimus duomenis, šeima gauna-prenu- 
meruoja daugiausia 14 leidinių, o 
mažiausiai vieną, arba ... jokio (to
kių labai labai maža).

P. ANCEVIČIENĖS PASTANGO
MIS, per CJOH-TV 13 stotį vasario 17 
d. “Get Together” programoje skirta 
15 min. pasikalbėjimui su dail. A. 
Tamošaitiene apie lietuvių tautinius 
drabužius, juostas, lietuviškus suve
nyrus ir jos kūrybos gobelenus. Po 
to pašokta tautinis šokis “Grandinė
lė”, kurį atliko jaunimo grupė “žil
vitis”, vad. Z. Balsevičienės, ir įterp
tas pasikalbėjimas su p. Ancevičie- 
ne. Apylinkės valdyba didžiai dėkin
ga visiems, dalyvavusiems programo
je, ypač dail. A. Tamošaitienei, kuri 
nepabūgo sunkaus žiemos meto, suti
ko atsigabenti net parodytinų suve
nyrų.

VYTAUTAS PALILIONIS, apylin 
kės valdybos paprašytas, sukūrė ir 
pagamino menišką lietuvišką koplyt- 
stulpį-kryžių 3 pėdų augščio ir pado
vanojo mūsų B-nei. Sis koplytstulpis 
buvo panaudotas pagerbiant žuvu
sius. Mūsų B-nė yra didžiai dėkinga 
p. Palilioniui už taip vertingą dova
ną. Anksčiau p. Palilionis jau yra 
dovanojęs mažesnį koplytstulpį Lie
tuvių Fondo įgaliotinio suruošto va-

A d vokalas 

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614,

• tel. 522-8781
Hamilton, Ontario 
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ONTARIO
jaus reikalams.

VASARIO 16 PROGA pasiųsta vie
tos laikraščiams, televizijos ir radi
jo stotims informacija, prašant pa
remti mūsų laisvės kovą. Susidomė
jimą parodė ir daugiau informacijų 
paprašė tik laikraštis “The Journal” 
ir televizijos stotis CBOT.

MŪSŲ TRISPALVĖ išdidžiai ple
vėsavo prie miesto rotušės visą va
sario 16 — antradienį.

VYSKUPAS V. BRIZGYS per kun. 
dr. V. Skilandžiūną prisiuntė Ota
vos lietuviams padėkos laišką už 
pereitų metų pabaigoje pasiųstą $100 
auką lietuvių koplyčiai įrengti Šv. 
Petro bazilikoje Romoje.

P. JURKŪNAS, mūsų B-nės narės 
p.Prisčepionkienės tėvelis, mirė Det
roite vasario 11d. Visa p. Prisčepion- 
kų šeima buvo išvykusi į Detroitą. 
Velionis palaidotas Toronto lietuviš
kose kapinėse. Otavos apylinkės lie
tuviai reiškia p. Prisčepionkoms nuo
širdžią užuojautą. Visa p. Prisčepion- 
kų šeima yra pareiginga lietuviško
je veikloje.

GENERAL HOSPITAL ligoninėje 
serga 84 m. amžiaus Zigmas Vikaus- 
kas. Užjaučiame ir linkime greit pa
sveikti.

RINKIMAMS į VIII krašto tarybą 
mūsų apylinkėje sudaryta komisija: 
V. Prisčepionka — pirm., S. Mitalie- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Hamiltono mergaičių choristės su dirigentu V. Verikaičiu ruošiasi 
iškiliam koncertui kovo 14 d. Nuotr. S. Dabkaus
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Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

HAMILTON, Ont.
MERGAIČIŲ CHORO koncerto 

programoje dalyvaus smarkiai kylan
ti Toronto tautinių šokių grupė “Gin
taras”, vad. R. ir J. Karasiejų, ir sol. 
V. Verikaitis. Šis koncertas bus vie
nas geriausių Hamiltone. Mergaitės 
tikisi, kad lietuviškoji visuomenė jų 
darbą parems gausiu dalyvavimu. Tė
vų komitetas posėdžiauja, planuoja, 
kad šis koncertas praeitų tikrai gra
žioje nuotaikoje. Kartu įvyks choro 
krikštynos — bus duotas chorui var
das. Tad visi iš toli ir arti skirki
me šiam koncertui kovo 14 d. po
pietę. Po koncerto Jaunimo Centre 
įvyks kuklios vaišės jaunimui ir cho
ro vadovui V. Verikaičiui, švenčian
čiam muzikinio darbo 25 metų su
kaktį.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBOS nario O. Stasiulio dėka 
Vasario 16 buvo paminėta vasario 14, 
sekmadienį, evangelikų bažnyčioje — 
Faith Church. Visas tos dienos biule
tenis buvo skirtas Vasario 16-tajai. 
Per pamaldas buvo pasimelsta už 
kenčiančią Lietuvą. Viena giesmė 
buvo atspausdinta lietuviškai ir gie
dama pamaldų metu. Garbė O. Sta- 
siuliui, kad jis sugebėjo angliškai 
kalbančioje bažnyčioje priminti Lie
tuvos kančias. J. P.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ ren
gia ateitininkai sendraugiai kovo 7, 
sekmadienį: 10 v.r. Mišios Aušros 
Vartų bažnyčioje, 4 v.p.p. minėjimas 
Jaunimo Centro salėje. Paskaita K. 
Manglico iš Toronto, meninė dalis 
— vietos ateitininkų jaunimo. Kvie
čiame visus Hamiltono lietuvius da
lyvauti minėjime. Valdyba

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS pra 
sidės kovo 21 d. Joms vesti pakvies
tas kun. Viktoras Gidžiūnas, pran
ciškonas, istorijos mokslų daktaras, 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” redakto
rius.

J. A. Valstybės
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIO- 

NAS vasario 13 d. išvyko į Europą, 
kur yra numatęs lankytis V. Vokie
tijoje, Italijoje, Ispanijoje, Pran
cūzijoje ir galbūt Britanijoje. Ke
lionės metu jis planuoja susitikti su 
diplomatų Šefų S. Lozoraičiu Romoje, 
Lietuvos diplomatais kituose Euro
pos miestuose, Lietuvių Bendruome
nės vadovais ir lankomų kraštų vy- 
rausybių žmonėmis.

“DARBININKO” REDAKCIJA jau 
antrą kartą Lietuvos nepriklausomy
bės medaliais atžymėjo Niujorko ir 
apylinkių nusipelniusius lietuvius. 
Už 1970 m. kultūrinę, politinę ir vi
suomeninę veiklą medaliai buvo 
įteikti Daivai Kėzienei, Helen Kul- 
ber, Onai Kubilienei, Kazimierai 
Šventoraitienei, Antanui Reventui, 
Sauliui Remėzai ir Vytautui Stroliai. 
1970 m. politinės veiklos apžvalgą pa
teikė V. Vaitiekūnas, literatūrinio 
derliaus — P. Naujokaitis, muzikinio 
— V. Strolia, dailės — dail. J. Bag
donas. Aktorius Henrikas Kačinskas 
skaitė Henriko Radausko eilėraščius 
ir Pulgio Andriušio apysakos “Su
diev, kvietkeli” ištrauką. Šių kūrinių 
autoriai mirė 1970 m.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
II kongreso komitetas paskelbė šū
kio konkursą, kuriame kviečiamas 
dalyvauti visas lietuvių jaunimas. 
Šūkiai, neilgesni kaip 10 žodžių, bus 
vertinami pagal originalumą, skam
bumą, kongreso nuotaikų išreiškimą. 
Dr. V. Majauskas geriausiam šūkiui 
yra paskyręs $50 premiją, šūkius 
iki 1971 m. balandžio 11 d. prašoma, 
siųsti kongreso komiteto vicepirm. 
Vitalijai Ruibytei, 6753 So. Rockwell 
St., Chicago, 60629, USA.

“NEW YORK TIMES” DIENRAŠ
TIS vasario 13 d. paskelbė Oklaho- 
mos universiteto politinių mokslų 
prof. Vyt. Vardžio ilgą straipsnį apie 
baltiečių nerimo priežastis. Priminęs 
skaitytojams spaudoje plačiai nu
skambėjusius penkių lietuvių bandy
mus pabėgti iš sovietų okup. Lietu
vos, jis nušviečia priverstinį Lietu
vos bei kitų Baltijos kraštų įjungi
mą į Sovietu Sąjungą, negailestingą 
okupaciją, rusinimą, Lietuvos kunigų 
raštą premjerui A. Kosyginui, kalbo- 
tyrininko prof. J. Kazlausko nužu
dymą.

KUN. STASYS YLA išvyko visam 
mėnesiui į Venecuelą ir Kolumbiją 
vesti rekolekcijų. Numato aplankyti 
visas žymesniąsias šių kraštų lietu
vių kolonijas.

Urugvajus
MEDICINOS STUDIJAS baigė ir 

gydytojo diplomą gavo Vytautas Ba- 
gurskas, veiklus “Gintaro” ansamb
lio ir sporto klubo Vytis dalyvis. 
Jis yra vedęs Kristiną Klimaitę, turi 
sūnų Aleksą.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ofgani- 

zacijų ir spaudos tarybos posėdyje 
Buenos Aires vasario 4 d. pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas Vasario 
16 minėjimui. Posėdžiui pirmininka
vęs A. Mičiūdas pranešė, kad dien
raštis “La Prensa” savo sekmadienio 
priede sutiko paskelbti ilgą iliustruo
tą straipsnį apie Lietuvą, kurį sutiko 
paruošti iš Čilės su Šeima atvykęs 
prof. J. Kakarieka. Netrukus jis pra
dės profesoriaus darbą Chacao pro
vincijos Rezistencijos miesto unive- 
siteto istorijos fakultete.

KUN. AUGUSTINAS STEIGVI- 
LAS, MIC, išvyko į Patagoniją ap
lankyti lietuvių Comodoro Rivadavia 
mieste, kur ta pačia proga atlaikė 
Vasario 16 šventei skirtas Mišias ir 
dalyvavo vietinių lietuvių minėjime. 
Kun. A. Steigvilas, MIC, taipgi pla
nuoja viešėti pas Sarmiento lietu
vius ir per Bariloche kovo pradžioje 
grįžti į Buenos Aires.

Australija
LIETUVIŲ DIENŲ PROGA 1970 

m. gruodžio pabaigoje Melburne bu
vo surengta Australijos lietuvių XXI 
sporto šventė. Krepšinio varžybas lai
mėjo: vyrų — Sidnėjaus Kovas, mo
terų — Adelaidės Vytis, berniukų — 
Adelaidės Vytis, mergaičų — Mel
burno Varpas. Vyrų tinklinyje stip- 
rausias buvo Sidnėjaus Kovas, mo
terų — Geelongo Vytis. Vyrų stalo 
teniso varžybose I komandinė vieta 
teko Melburno Varpui, moterų — 
Sidnėjaus Kovui. Individualiose vyrų 
stalo teniso žaidynėse laimėtojai iš
sirikiavo šia tvarka: I. Melburno Var
po atstovas V. Sirjatavičius, II. Sid
nėjaus Kovo — V. Vasaris, III. Mel
burno Varpo — J. Ablonskis. Mo
terų stalo tenise I vietą laimėjo A. 
Araitė iš Sidnėjaus Kovo , II v. —

Sault St. Marie, Ont.
VASARIO 16 MINĖJOME vasario 

20 d. ukrainiečių parapijos salėje. 
Paskaitą šventės progai atsiuntė 
KLB krašto valdybos pirm. dr. S. Če
pas. Jo vardu susirinkusiems paskai
tą perskaitė apyl. pirm. A. Vanagas. 
Tautiečiai dėkingi krašto valdybos 
pirmininkui už turiningą, patriotiš
kai nuteikiančią paskaitą. Po pa
skaitos giedant Tautos himną, labai 
įspūdingai atrodė scenoje gyvasis pa
veikslas — paminklas žuvusioms už 
Lietuvos laisvę su sargyba, lietuvai
tėmis, laistančiomis gėles ir t t Po 
to, mūsų jaunimas deklamavo eilė
raščius, pašoko ir padainavo. Meni
nę dalį suorganizavo J. Staškūnienė. 
Po minėjimo sekė vaišės ir šokiai.

A. V.

N. Grincevičiūtė-Wallis, taip pat ko- 
vietė , UI v. — Kanberos Vilko atsto
vė O. Pikienė. Vyrų dvejete stipriau
si buvo Melburno varpiečiai V. Sir
jatavičius ir R. Jarutis, moterų dve
jete — Kanberos Vilko O. Pikienė ir 
N. Švedaitė, mišriam dvejete — Mel
burno Varpo V. Sirjatavičius ir I. „ 
Kviecinskienė. šachmatų komandinį 
turnyrą laimėjo Melburno Varpas. In
dividualiniame žaibo turnyre perga
lę išsikovojo Melburno Varpo narys 
A. Balutis, surinkęs 7 taškus.

SPORTO ŠVENTĖJE DALYVAVĘ 
visų sporto klubų pirmininkai ar jų 
atstovai sudarė naują Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
valdybą Melburne. Jon išrinkti Var
po atstovai: pirm. — J. Tamošiūnas, 
sekr. — R. Ragauskas, ižd. — O. 
Baltrušaitis. Naujojo pirmininko ad
resas: J. Tamošiūnas, 20 Quinn St., 
Heidelberg, Vic. 3084, Australia.

DAIL. ALGIRDAS ŠIMKŪNAS 
sausio 8 d. buvo rastas negyvas savo 
bute. Mirties priežastį tiria policija. 
Velionis buvo Australijos Dailininkų 
Sąjungos narys, reiškėsi Sidnėjaus 
“Šviesos” sambūryje ir Sidnėjaus 
Lietuvių Plunksnos Klube. Prieš ke
letą metų pasitraukė iš visuomeninės 
veiklos, atsidėdamas kūrybai, filoso
finiams apmąstymams. Labai palan
kaus įvertinimo yra susilaukusi jo 
prieš porą metų surengta individuali 
paroda. A. a. A. Šimkūnas buvo gi
męs 1927 m. Utenos apskr. Gatakie- 
mio kaime. Meną studijavo Vilniaus 
dailės akademijoje ir Freiburgo pri
taikomosios dailės mokykloje.

AUSTRALIJOS RAJONO SKAU
TŲ IV stovykla, pavadinta “Nemu
nu”, buvo surengta sausio 2—13 d. <L 
Wonga parke, Yarra upės pakrantė
se, 25 mylios nuo Melburno. Dalyva
vo 180 skautų ir skaučių, kuriems 
vadovavo s. A. Karpavičius, adjutan
tas s. v. v. si. R. Cibas. Stovyklauto
jai leido “Nemuno Gurgulių” laik
raštėlį, redaguotą ps. fil. kun. P. 
Dauknio ir v. s. v. si. U. Kazokaitės. 
LSS Australijos rajono suvažiavimui 
sausio 5—6 d. d. vadovavo s. v. v. si. 
R. Cibas, paskaitą “Skautybė ir jau
nieji vadovai” skaitė s. J. Makulis. 
Sausio 7 d. vakarą įvyko skautų vyčių 
sąskrydis, kuriame dalyvavo 23 na
riai. Naujuoju rajono vyčių skyriaus 
vadovu buvo išrinktas s. v. pL R. Ra
dauskas.

APIE VELIONIES PULGIO AND
RIUŠIO laidotuves VL Dumčius “Mū
sų Pastogės” š.m. sausio 18 d. lai
doje rašo: “Gruodžio 20 d. jis buvo 
pašarvotas laidotuvių biuro koplyčio
je, kur adelaidiškiai rinkosi su ve
lioniu atsisveikinti. Pirmadienį 9 vai. 
ryto a. a. Pulgis Andriušis paskutinį 
kartą atvyko į Šv. Kazimiero koply
čią ąžuoliniame karste. Pamaldų me
tu klebonas kun. A. Kazlauskas pri
minė, sakydamas pamokslą, jo stam
bius įnašus lietuvių literatūrai ir kul
tūrai. Paminėjo dar, kad velionio tik
rasis vardas buvo Fulgencijus And- 
riusevičius. Kapuose su velioniu atsi
sveikino Adelaidės apylinkės valdy
bos pirm. V. Straukas, Adei. Liet. S- 
gos pirm. P. Bielskis, ateitininku sen
draugių vardu žodį tarė P. Pusdeš- 
ris, rež. J. Gučius pabrėžė velionio 
žurnalistinį ir literatūrinį talentą. V. 
Dumčius, atsisveikindamas artimų 
draugų vardu, priminė, kad kai dul- 
dėtu Tauragnų vieškeliu atjos raite
lis į Gaidžių kaimą pranešti Pulgio 
ainijai, jog jį ištiko mirtis, Silio eže
re traukdami valkšną žvejai sustos 
minutėlei ir persižegnos... ”

Vokietija
GIMNAZIJĄ V. Vokietijoje turi ne 

tik lietuviai, bet ir latviai. Latvių 
gimnazija Miunsterio mieste nese
niai atšventė 25 metų sukaktį. Gyve- 
niman ji yra išleidusi 155 abiturien
tus 25 laidom, turėjusi daugiau kaip 
2.000 moksleivių, šiuo metu yra 85 
mokiniai: 22 pradinėje mokykloje, 63 
— gimnazijoje.

Brazilija
VASARIO 16 šventėje Sao Panty

je dalyvavo virš 300 asmenų, o prog
rama buvo gausi jaunimo pasirody
mais: buvo net trys tautinių šokių 
grupės. Meninę dalį papildė “Auš
ros” choras ir L. R. K. Bendruome
nės choras. Pagrindinį žodį tarė kun. 
A. Saulaitis, SJ, brėžiniais iliustruo
damas lietuvių veiklą pasaulyje ir 
Brazilijos lietuvių jaunimo tautines 
nuotaikas.

ALEKSANDRAS VALAVIČIUS, 
16 m., vasario 19 išvyko šešiem mė
nesiam į JAV-bes, netoli Detroito, 
“Youth for Understanding” būryje. 
Sao Paulo jis mokosi lituanistinėje 
mokykloje, talkina jaunimo stovyk
loje, dalyvauja Brazilijos skautuose. 
Tikisi galėsiąs JAV-bėse ar Kanado
je dalyvauti lietuvių vasaros stovyk
lose.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ “Ąžuo
lyno” tautiniai šokiai buvo parodyti 
30 min. televizijos programoje Sao 
Pantyje vasario 16 d. Dėl politinių 
sumetimų brazilas pranešėjas nemi
nėjo, kad grupė atvykusi iš Urug
vajaus (buvo pagrobtas Brazilijos 
konsulas). Parodė 7 šokius, muzika 
girdėjosi gerai. Programa buvo įra
šyta prieš 2 savaites, dar grupei te
besant Brazilijoje.

KPT. JUOZUI CIUVINSKUI dėl 
asmeninių priežasčių laikinai pasi
traukus, Brazilijos LB tarybos vice
pirmininkas Alfonsas Petraitis per- 
ėmė pareigas. A. Petraitis, chemikas 
iš profesijos, moko lituanistinėje mo
kykloje, bendradarbiauja spaudoje, 
ruošia jaunimui vaizdines mokymo 
priemones.
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Mes nesam Lietuvoje, 
bet Lietuva yra mumyse

ALMA STASKEVIČIŪTĖ

Tėvų namus palieka vaikai
VYTAUTAS P. ZUBAS

Apie Lietuvą pasakoja visi: 
rašytojai, poetai, dainininkai, 
mūsų tėvai. Mes išklausom jų 
pasakojimų apie jų jaunystę, 
kurią jie taip gražiai pralei
do Lietuvoje, ten prie Baltijos 
krantų, prie Nemuno, prie Šven
tosios upės ir prie Neries; kaip 
jie didžiules stovyklas ir gražias 
iškylas rengdavo. Tėvai Lietuvo
je Vasario 16 minėdavo ne tik 
susirinkimais, bet ir didžiuliais 
paradais. Trispalvės vėliavos vi
sur plevėsavo.

O nies klausom visų šitų pa
sakojimų ir tik bandome Įsivaiz
duoti, kaip Lietuvoje visa tai at
rodo. Mes ten nebuvome. Mes 
niekados nematėme tų paradų, 
tų visų iškilmių... Mes čia, Ka
nadoje, kur visi angliškai ir 
prancūziškai mokomės, televizi
ją ar radiją atsisukę tik tas dvi 
kalbas girdime.

O kaip mes, jauni, galime pa
rodyti visiem, kad esame lietu
viai ir kad norime būti lietu
viais?

Mes nepasirinkome lietuvy
bės. Mes galėjome gimti anglais, 
italais ar kuo kitu, bet mes esa
me lietuviai. Mums neužtenka 
tik angliškai ar tik prancūziškai

Jaunimas už tikėjimo laisvę
š.m. vasario mėn. 1 dieną ilgame

tis ir pirmasis Jaunimo Žygio už Ti
kėjimo Laisvę Komiteto pirmininkas 
Rimas Laniauskas, Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos atstovas, pasitrau
kė iš pareigų savo paties prašymu, 
šia proga komitetas reiškia R. La- 
niauskui savo nuoširdžią padėką už 
jo pasiaukojimą, ištvermę ir darbą 
nuo pat pirmųjų komiteto žingsnių. 
Naujasis komiteto pirmininkas Algir
das P. Muliolis, Lietuvių Skautų Bro
lijos atstovas komitete, perėmė par
eigas vienerių metų laikotarpiui.

Peržvelgus pereitų metų darbus, 
tenka paminėti svarbesniuosius: sėk
mingą piniginį vajų, išleidimą “Lie
tuvių Kunigų Statistikos”, paruošimą 
jaunimui pašnekesio apie laisvę, eilę 
protestų ryšium su ypatingais įvy
kiais, kaip kunigų persekiojimo byla 
Lietuvoje, Simo Kudirkos nepavyku

Lietuviai nelygintini 
su FLQ!

Londono, Ont., dienraštyje 
“The London Free Press”, Com
munity Forum skyriuje, buvo at
spausdintas A. J. Švilpos straips
nis, Įtikinančiais argumentais 
irodinėjąs skirtumą tarp F. L. 
Q. ir lietuvių, nukreipusių Tur- 
kijon rusų lėktuvą bei kitomis 
progomis bandžiusių Į laisvę 
prasiveržti (S. Kudirka ir kt.). 
Šiam jo Įrodinėjimui paskatini
mą davė F. Cuerden tame laik
raštyje Įdėtas lėktuvų grobikų 
pasmerkimas ir jų sulyginimas 
su F. L. Q. Nieko nuvyniodamas 
į vatą ir pasirašydamas savo pa
varde, A. J. švilpa pateikė ang
liškame ir didelio tiražo laikraš
tyje daug vertingos medžiagos 
apie “rusiškąjį rojų” ir rusiškos 
“laisvės" sampratą, pabrėžda
mas, kad iš laisvo krašto gali iš
važiuoti kiekvienas (išskyrus 
nusikaltėlius), kuriam ten gy
venti nepatinka, tuo tarpu iš Ru
sijos norintieji išvykti turi rizi
kuoti savo ir kitų gyvybe. Jis 
taip pat taikliai priminė, kad 
faktų nežinojimas neduoda tei
sės daryti sprendimus. Laikraš
tis straipsnį įdėjo geroje vietoje 
ir davė ryškią antraštę. Turint 
galvoje tai, kad šis laikraštis yra 
plačiai skaitomas ne tik Londo
ne, bet ir už jo ribų,—šį straips
ni reikia laikyti dideliu patarna
vimu lietuviškam reikalui. Svei
kiname autorių ir linkime, kad 
šitoks straipsnis nebūtų pasku
tinis. D. E,

Toronto lituanistinio seminaro pirmo kurso studentai su mokyto
ja S. B. Bubeliene Nuotr. S. Dabkaus

mokėt kalbėti. Mes ateiname 
kas šeštadienį į lietuvių mokyklą 
ar Į seminarą išmokti geriau 
kalbėti gimtąja kalba ir išgirsti 
apie Lietuvos kalnus, upes, 
miestus. Sekmadieniais einame 
i lietuviškas šventoves ir susi
tinkam su visais tautiečiais. Na
muose kasdien išmokstam lietu
viškų papročių ir lietuvių kal
bos. Yra organizacijos ateitinin
kų, skautų, tautinių šokių gru
pės bei ansambliai. Iš to maty
ti, kad lietuvių jaunimui jų tau
ta yra svarbi, nes jaunimas su
daro šitas organizacijas.

Mes negalime imtis ginklų ir 
atgaut Lietuvą kariaudami. Mes 
norime laisvos Lietuvos — ne 
tik pasakų krašto, bet ir rea
lios šalies, kurią galima pama
tyti. Išeivijoj nematome Lietu
vos, bet gyvename jos dvasia, 
kuri jaučiama dainose, šokiuo
se, kalboje, muzikoje ir t.t. Jei 
mes nešoksime tautinių šokių, 
tai mūsų draugai šoks. Jei mes 
kalbų nesakysime, tai mūsų 
draugai sakys. Pagaliau, jei rei
kėtų visiem kalbėt apie mūsų 
pavergtą tėvynę, tai mes žino
tume ką sakyt: mes nesame 
Lietuvoje, bet Lietuva yra mu
myse!

siu pabėgimu iš vergijos ir pan. šiais 
metais numatoma išplėsti veiklą pla
tesnėse jaunimo masėse, sustiprinti 
komiteto sudėtį, įtraukiant ir kitas 
jaunimo ideologines organizacijas, 
iki šiol nedalyvavusias šitame kilnia
me darbe. Neužsiangažuodamas iš 
anksto dideliems užmojams, komite
tas pastoviai ir sistemingai ruošia 
veiklos planą. Stengiamasi atkreipti 
laisvėje gyvenančių dėmesį i tikin
čiųjų persekiojimą už geležinės už
dangos, skatinti kovą už ateivių tei
sę išpažinti savo religiją gimtąja kal
ba bei gauti pilną dvasinį aptarnavi
mą savo tautybės dvasiškių. Komite
tas, nejieškodamas garbės bei dide
lių žygdarbių, su jaunatvišku užsi
spyrimu ir giliu tikėjimu laukia mo
ralinės paramos iš vyresniųjų, tiki 
savo idėjos kilnumu ir savo daubų pa
sisekimu. A.B.

Regina Varanavičiūtė

Atsiskyrimas
Vasaros metas. Sūkurys 
traukė jos geltoną suknelę. 
Ji sėdėjo prie kranto 
Mosavo man.
“Iki pasimatymo”, — aš atsakiau. 
Ji neigiamai galva lingavo. 
Jos akys 
Be ašarų, buvo mano akys, 
Mano ašaros — mano 
motinos.
Aš ją palikau sėdint 
Prie šalto kranto. 
Prie vandens raudonų 
Žiedų, su prisiminimais, 
Paukščių atsisveikinimais.

Dienos pabaiga 
vakar 
beržų rankos jos nesulaikė 
ir saulė 
nusileido, 
ten, prie kapinių, 
kur aplanko liūdnos mintys, 
ten saulė 
nusileido.
o mes ten pamatėm 
pabėgėlių kapus — 
iki debesų lėkė lėktuvai 
į tolimus kraštus, 
bet nė vienas negrąžino 
į jų tėvynės krantus, 
ir nebuvusiam yra sunku 
atsimint senus žodžius, 
sukurt naujas dainas, 
tik lieka vaiduokliai 
ir tylūs rūtų kapai.

"Rusijoj reikia mirti už laisvę". Taip skelbė plakatas Toronto demonstracijoj pries sovietinę okupa
ciją ir V. Simokaičio nubaudimą mirties bausme Nuotr. S. Dabkaus

Sprendžiame savo tautybės mįslę
Rašo Toronto lituanistinio seminaro studentės

Lituanistiniame Toronto se
minare turėjome simpoziumą ir 
diskutavome temą: “Lietuvybės 
problema tikrovėje”. Tai platus 
klausimas. Pirmiausia buvo iš
kelta trys punktai: 1. Ar tauty
bė yra Įgimta? 2. Ar tai tėvų iš
ugdyta vertybė? 3. Ar tai yra 
sąmoningas apsisprendimas?

Man atrodo, kad svarbiausias 
iš visų trijų yra žmogaus pri
gimtis. Žmogus negali būti gry
nas, tikras lietuvis, jeigu jo tė
vai ar tėvų tėvai nebuvo lietu
viai. Jei užaugęs ir neturės lietu
viškumo, tautinio nusistatymo, 
tačiau niekad negalės pakeisti 
fakto, kad jis yra lietuvis, nes 
tai yra jo kraujuje.

Labai svarbų ir tėvų pastan
gos išugdyti tautini nusiteikimą. 
Be jų pagalbos neįmanoma apsi
spręsti, nes jeigu tėvai neišmo
kys, tai niekad nežinosi, ką reiš
kia būti lietuviu. Todėl aš ma
nau, kad tėvai daugiausia pada
ro Įtakos lietuviškai auklėdami 
šeimą. Iš pat mažens jie “Įkala”, 
kad tu esi lietuvis ir juo priva
lai pasilikti.

Ramūnė Sakalaitė — Vasario
16 iškilmių pranešėja Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

Mūsų išeivijos gyvenime daug 
padeda ir Įprotis. Kai vaikas au
ga tautiškai susipratusioj šei
moj, jis bendrauja su lietuviais. 
Pagaliau, atėjus laikui, jis net 
negalvodamas įsijungia i lietu
viškas organizacijas ir jų veikla. 
Susirinkimai, stovyklos, pobū
viai stiprina jaunuolio lietuviš
ką dvasią ir duoda progos tobu
lintis lietuvių kalboje, pažinti 
papročius ir kultūrą.

Vėliau suaugusiems lietuvy
bės išlaikymas tampa moraliniu 
Įsipareigojimu, nes jie supran
ta ir nenori, kad lietuvybė ir 
Lietuva išnyktų.

Tai mano nuomonė. Dėl to aš 
esu šiandien lietuvaitė, tokiu bū
du susidariau lietuvišką nusista
tymą ir taip jį stengiuosi to
liau išlaikyti.

Danutė Danaitytė
* * *

Lietuvybė. Daug apie ją šiais 
laikais kalbama, daug apie ją 
yra svarstoma. Bet niekas ne
randa tikro atsakymo. Kodėl 
taip yra?

Tautybė, kaip žinome, yra 
mums duota kartu su gimimu. 
Tą tėvų suteiktą mums dovana 
turime vertinti ir branginti. Si 
dovana vis didėja, plečiasi mu
myse, kaip vėžys, tik šiuo atve
ju ji duoda mums gyvybę, o ne 
mirtį.

Nuo mažens esame auklėjami 
lietuviškoje šeimoje. Pirmas 
garsas, pirmas ištartas žodis 
“mama” — tik lietuviškas. Ir 

kiek džiaugsmo sukėlė! Prasidė
jo nuo vieno žodžio. Su dienom 
platėjo, augo ir mūsų žodynas. 
Vis daugiau supratom, daugiau 
išmokom. Jei ne tėvai, kaip aš 
galėčiau save laikyti lietuvaite?

Tad nekaltinkime vaiko. Kal
tinkime tėvus, kad jie nepaju
to meilės bei pareigos Lietuvai 
ir savo vaikui. Jis galėjo būti 
turtingas, bet tą turtą ir džiaugs
mą atėmė patys tėvai.

Kai užaugame, esame tvirti 
beržai, galime pasirinkti tauty
bę. Tai sąmoningas apsisprendi
mas. Tačiau tėvai vistiek yra pa
grindas visko: pagrindas mūsų 
gyvybės, mūsų gyvenimo kryp
ties, o ant to pagrindo statomas 
kiekvieno “aš”. Tėvai mus ve
da Į šventes, koncertus, pobū
vius, mokyklas. Jie mus supa
žindina su organizacijomis. Jie 
padeda išgirsti muziką, išgyven
ti poeziją ir pajusti pulsuojan
čią Lietuvą. Organizacijos, cho
rai, vaidybinės grupės suburia, 
moko pareigingumo, duoda ga
limybę pažinti save ir praturtin
ti sielą. Visa tai pareikalauja 
daug darbo ir pasišventimo.

Bet tuštiems suolams bei sie
noms nedainuojama. Tad klau
sytojai taip pat atlieka milžiniš
ką darbą, paremdami, paskatin
dami nepalūžti kilniame darbe 
tėvynės naudai. Kiekvienas iš 
mūsų reikalingąsjr svarbus.

Jauku, smagu lietuviškuose 
sambūriuose! (O kaip miela būtų 
Lietuvoje!) Visi tas pačias dainas 
dainuojame, tą patį ilgesį jau
čiame. Tas pats dangus apkloja

Organizacija turi būti gyvas dalykas
Ateitininkų federacijos tary

bos posėdis Įvyko Klevelande 
1971 m.-sausio 23-24 d. Susirin
ko tarybos nariai, jų tarpe sep
tyni studentai, iš Įvairių Kana
dos ir JAV vietovių svarstyti 
studentų ateitininkų ii' mokslei
vių ateitininkų globojimo pro
blemų. Tarybos nariai yra: kun. 
Ged. Kijauskas, SJ, tarybos pir
mininkas, P. Alšėnas, P. Balta
kis. E. Girdauskas, A. Idzelis, G. 
Ivaškienė, kun. S. Yla, G. Juo
zapavičiūtė, dr. A. Juzaitis. dr. 
K. Keblys, V. Kliorys. S. La
niauskas. J. Oniūnas, dr. J. Pi- 
kūnas, A. Puteris, A. Razgaitis, 
dr. S. Rudys, dr. A. Sužiedėlis, 
E. Sužiedėlis ir adv. P. žumba- 
kis. Ši taryba buvo išrinkta per
eitą vasarą įvykusiame ateitinin
kų kongrese Čikagoje 5 metų 
terminui. Nusprendė darbą vyk
dyti vieno ar dviejų svarbesnių 
klausimų gilesniu nagrinėjimu, 
keliems asmenims klausimą pil
niau iš anksto išstudijavus ir jį 
pateikus posėdyje referato for
ma.

Studentai ateitininkai
Pirmasis dėmesio susilaukė 

studentų sąjungos ideologinės ir 
organizacinės krypties klausi
mas. Buvo pabrėžta organizaci
jos auklėjimo funkcija savo 
identiteto sudaryme. Organiza
cija yra pagalbinis veiksnys jau
nuolio brendimo amžiuje, jam 
padeda sudaryti savą vertybių 
skalę. Organizacija taipgi turėtų 
atverti jaunuolio akis i tai, kas 
dedasi aplink ji, jam suteikia 
progos prasmingai ir konkrečiai 
reikštis visuomenėje. Užtat dė
mesys kreiptinas i pasaulyje 
vykstančias pintines. ideologi
nes Įtampas, politinius Įvykius 
Lietuvoje, ypač tokiais atvejais, 
kaip pvz. V. Simokaičio ir S. Ku
dirkos. Studentų ateitininkų są
junga turi būti atvira dabarti
niams laiko reikalavimams ir 
būti pasiruošusi veikti tuoj pat. 
Tuo bus parodyta atsakomybė 
už kitų teises, už kitų likimą, ir 
dalis auklėjimo proceso bus 
konkrečiai vykdoma. Organiza
cija. kad pateisintų savo egzis
tavimą, turi būti gyvas dalykas, 
o ne tiktai perdavimas senų 
minčių bei Įsitikinimų, kad tik 
būtų išlaikoma. Mokomoji orga
nizacijos funkcija toliau turi 
tapti vykdomąja. Tai ir duotų iš

žemę, bet vienoj pusėj laisvė 
ir šviesa, o kitoj — priespauda, 
kančia ir tamsa.

Mūsų brolių ir sesių viltis ir 
ateities džiaugsmas priklauso 
nuo mūsų, gyvenančių laisvėje. 
Tik reikia geros valios ir parei
gos jausmo. Turime kiekvienas 
mūsų lietuvybės problemą iš
spręsti: pasilikti kuo esame ir 
žengti keliu, kuri nurodė tėvai 
ir tauta. Tada, aš manau, ir mū
sų tremties kelias pas’darys 
šviesesnis, prasmingesnis ir at
neš vaisių mūsų kenčiančiai tau
tai. Lolita Burokaitė

❖ ❖ $

Man labai patinka lietuvių 
liaudies menas, nes yra senoviš
kas, paprastas ir realus. Moder
nus menas man ne prie širdies.

Senais laikais lietuvis savo na
mus ir kasdieninius Įrankius pa
gražindavo ornamentais. Taip 
jis Į savo paprastą gyvenimą įne
šė grožį. Nebuvo radijo, televizi
jos, tačiau jis surado kas ji pra
džiugintų ir kuo galėtų pasidi
džiuoti. Kurdamas koplytėles, 
lietuvis išreiškė savo religingu
mą. Kantriai ir ilgai dirbdavo 
koplytėles, dievukus, nes visur 
jautė Dievo buvimą.

Lietuvės moterys ausdavo 
drabužius, staltieses, rankšluos
čius, išpuošdavo juos visokiais 
raštais, nes turėjo dideli grožio 
pajautimą, kuri įpindavo i savo 
audinius.

Tai kūryba paprastų, neišsi
mokslinusių žmonių. Jų menas 
kuklus, bet nuoširdus ir gra
žus. Teresė Jurėnaitė 

ėjusiam iš moksleivių sąjungos 
progų aktyviai dalyvauti veiklo
je. Šiais laikais izoliacija neįma
noma.
Globėjų ir vadovų parengimas

Buvo nagrinėtas globėjų ir 
vadovų parengimo bei veiklos 
metodų klausimas. Prieita išva
dos. kad reiktų reformuoti glo
bėjų ir vadovų pareigas kuopo
se. Taip pat iškeltas koordinato
riaus reikalingumas didesnėse 
kolonijose ir apygardų svarba 
globėjų parinkimo atveju. Pa
geidaujama sendraugių pagalba 
ir skatinama, kad ypač tie, kurie 
neseniai baigę mokslus, imtųsi 
šio kilnaus darbo su jaunimu. 
Reiškiama gili padėka visiems, 
kurie yra bent kiek susirišę su 
globos darbu, ypač tiems, kurie 
yra tyliai dirbę jau net iki 20 
metu savo vietovėse. Raginamos 
visos kuopos savo globėjus' kar
tas nuo karto pasveikinti ir 
jiems padėkoti. Moksleivių są
junga taip pat raginama imtis 
darbo — ruošti globėjams suva
žiavimus, kursus vadovams ir 
globėjams. Taip pat kalbėta apie 
globėjų vadovėlio sudarymą su 
gairėmis, kaip ruoštis progra
moms bei susirinkimams.

Studentų klausimui dar giliau 
išstudijuoti pakviestas E. Sužie
dėlis iš Brocktono, Mass. Jam 
pavesta sudaryti komisiją prie 
tarybos. Globėjams bus ruošia
mas vadovėlis MAS CV priežiū
roje.

Tarybos nariai turėjo progos 
dalyvauti Klevelando mokslei
vių ir studentų suruoštame kū
rybos vakare. Buvo pačių moks
leivių ir studentų meno kūri
nių paroda ir poezijos vakaras 
su paskaita, kurią skaitė p. Au- 
gustinavičienė. Vakaras buvo 
skirtas B. Brazdžionio ir jaunų
jų poetų kūrybai.

įdomu pastebėti, kad tarvba 
gyvena išsisklaidžiusi įvairiose 
vietovėse ir susideda iš Įvairaus 
amžiaus žmonių. Tai padaro šią 
tarybą darbingu ir daug ką ga
linčiu apimti organu. Atstovau
jamos beveik visos pagrindinės 
ateitininku kolonijos ir beveik 
visos amžiaus grupės. Darbai tik 
prasidėjo. įdomu bus pamatyti, 
koki įnašą pajėgs duoti ateiti- 
ninkiiai ši taryba. Tik tolimesni 
darbai tai galės paradyti. Pra
džia yra gera. G. M. J.

Niekur pasaulyje tiek daug 
nekalbama apie jaunimą ir tiek 
mažai kas daroma tuo reikalu, 
kaip Amerikoj ir Kanadoj. Tik
ru ir įsivaizduotų problemų iš
keliama neretai tik laikraščių 
bei žurnalų puslapiams užpildy
ti. Aplinkos veikiami, ir lietu
viai susirūpinam problemom, 
kurių vertė gali būti diskutuo
tina.

Al. Gimantas š.m. “T2” 4 nr. 
straipsnyje “Greičiau iš namų, 
toliau nuo tėvų” kalba ne apie 
kokius paauglius, bėgančius iš 
tėvų namų, bet apie akademinį 
ir mokslus baigusi jaunimą. Iš
skaičiavęs populiarius šių die
nų argumentus apie kartų skir
tumą, autoritetą, madas ir pan., 
rašinį užbaigia susirūpinusių tė
vų skundu: kodėl, už ką, ar blo
gi buvome savo vaikams?

Nereikia didelės socialinių 
mokslų išmonės, kad pajustum, 
jog čia* kažkas netaip, kaip įpra
tę buvom. Užmiršom, kaip Lie
tuvoj tėvas Įsisodindavo i ratus 
dešimtmeti-tę atžalą, Įdėdavo 
kuklią mantą ir išveždavo nere
tai už 20-30 km. gimnazijon. Vai
kiukas gal pirmą kartą gyveni
me pamatydavo “dideli” apskri
ties miestą. Nei draugų, nei pa
žįstamų — nieko tam mieste. 
Net šeimininkė, pas kurią tėvas 
atvežęs paliko, ir ta nematyta.

Niekas pirmoko-kės nepalydė- 
davo pirmąjį rytą gimnazijon. 
Pats vienas kelių šimtų vyres
nių gimnazistų nevisada draugiš
koj minioj susirasdavo klasę, 
suolą ir taip pradėdavo kopti 
augštesniojo mokslo laiptais. Ši
taip iš namų išėjo bent 80% lie
tuvių inteligentų, kaimo ir mažų 
miestelių gyventojų vaikai.

Kelias i universitetą Kaune 
nedaug kuo lengvesnis būdavo. 
Tėvai jau nepalydėdavo tolimon 
sostinėn. Miestas vėl nepažįsta
mas, bet laimė, kad turi draugų 
iš vyresnių gimnazijos klasių jau 
studijuojančių, tad padeda apsi
stoti nakčiai ir kambarį susiras
ti. Universitete tokių “benamių” 
procentas dar augštesnis, negu 
gimnazijoj buvo. Sąlygos Lietu
voj ir dabar tikriausiai daug ne
pasikeitė, nes i vieninteli uni
versitetą Vilniuje turi viso kraš
to jaunimas sutilpti.

Ar daug Lietuvoj grįždavo pas 
tėvus mokslus baigusių vaikų? 
Tokio klausimo niekas nė nekė
lė. Tarnybos vieta dažnai visai 
kitam Lietuvos kampe laukdavo 
jauno inteligento. Pagaliau tė
vai ir siųsdavo vaikus mokyklon, 
kad iš namu išeitu, kad ūkio

Montrealio studentų veikla
ŽIEMOS STOVYKLA 1970-71. 

Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais 
Montrealio studentu sąjunga buvo 
suorganizavusi žiemos stovyklą “Al
pino Lodge”, Laurentidų kalnuose. 
Stovykla truko visą savaitę nuo gruo
džio 28 iki sausio 2. Studentai, ati
trūkę nuo savo kasdieninių rūpesčių, 
gryname kalnų ore beslidinėdami, 
galėjo įdomiai praleisti laiką.

Į stovyklą suvažiavo iš visų rytų 
Kanados miestų, o taip pat ir iš 
Amerikos: Vašingtono, Baltimorės ir 
net Detroito. Daugumą sudarė Onta
rio provincijos studentai. Iš viso 
stovykloje dalyvavo 60 studentų, o 
Naujų Metų sutikime, su svečiais, 
buvo virš 100. Toks gausus studentų 
dalyvavimas stovykloje rodo, kad 
mūsų studentija domisi lietuvišku 
bendravimu.

žiemos stovyklos savaitės buvo to
kia programa. Antradienio vakaras 
buvo skirtas dainai, kur kiekvienas 
galėjo išmėginti savo balsinius suge
bėjimus. Balsinės varžybos buvo ga
na didelės, nes rytojaus dieną kaiku- 
rie vaikščiojo užkimusiais balsais. 
Ketvirtadienis buvo skirtas tradici
nėms “futbolo” rungtynėms, kurios 
vyko “Valle Bleu” slidinėjimo vie
tovėje. Rungtynes, kaip ir visuomet, 
laimėjo torontiškiai, nors, žiūrovų 
manymu, tai buvo šališkas laimėji
mas, nes komanda visą laiką morališ
kai buvo remiama Toronto gražiosios 
lyties. Toronto komandai kuklus įspė
jimas kitų metų rungtynių galimam 
pralaimėjimui — organ izuokitės iš 
anksto, nes gali įvykti nemaloni 
staigmena: didelė dalis tų gražių ran
kučių, kurios plojo jums, lemdamos 
laimėjimą, kitose rungtynėse gal jau 
plos Montrealio komandai! Slidinėji
mo konkursas parodė, kad mes turi
me gana iškilių šios sporto šakos lie
tuvių sportininkų, kurie tarptautinia

Dolis torentiečių studentų viešnogėje pas montrealiečius

dalinti ir brangios dalies mokėti 
nereikėtų.

įdomu pastebėti, kad anais 
laikais nebuvo, rodos, nė tokio 
kartų skirtumo, netrūko nė savi
tarpės meilės, pagarbos ir, svar
biausia, pasitikėjimo. Dėlto ir 
norisi sociologus paklausti, ar 
toks ankstyvas išėjimas iŠ na
mų nesuartindavo tėvų su vai
kais, neišugdė savarankiškumo, 
kuris daug padėjo šių dienų vy
resniųjų kartai einant per įvai
rius laiko ir sąlygų sūkurius?

Šitokie prisiminimai ir suke
lia mintis: ar ne auginam šian
dien žmones, kurie stokos ne tik 
iniciatyvos ir savarankiškumo, 
bet dažnai ir pačių elementa
riausių mandagumo pradų bei 
manierų bendraujant su žmonė
mis? Auga vaikas — dažnai vie
nintelis šeimoj—perdėtam tėvų 
rūpestingume ir paikam lepini
me. Mamytės nedaro skirtumo 
tarp aštuonmečio ir aštuonioli- 
kamečio: bijo išleisti iš akių ir 
savo globos. Neleido vaikiuko 
stovyklon, neleido lietuviškon 
gimnazijon, bijo išleisti studi
juoti, pergyvena, kad baigęs 
mokslus jis ar ji pagaliau iseis 
iš’ namų.

Dėl šitokio tėvų savanaudiško 
“rūpestingumo” netekom gim
nazijos Kennebunkporte, paken- 
kėm mergaičių bendrabučiui 
Putname. O šitų institucijų dau
gelis kitų tautinių grupių mums 
pavydėjo. Amerikiečių inteli
gentų klasė tūkstančius moka už 
vaikų auklėjimą privačiose mo
kyklose, kai tuo tarpu mes ne
retai lyginam jas su pataisos na
mais ...

Čia pat Įdomu pastebėti, kad 
Vokietijoj Vasario 16 gimnazi
ja ne tik nesirengia likviduotis, 
bet naują bendrabuti stato. Ka
žin ar ne dėlto, kad tam krašte 
mažiau kalbama, o daugiau da
roma jaunimui?

“JAUNIMO ŽIBURIAI” kvie
čia visus jaunuosius, sugebančius 
valdyti plunksną, rašyti straips
nelius lietuvių kalba ir siųsti 
juos jaunimo skyriui: “Tėviškės 
Žiburiai”, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont. Pasirinkite sau 
patinkamas temas ir bandykite 
dėstyti savo mintis. Iš minties 
gimsta žodis, iš žodžio — veikla, 
iš veiklos — tobulesnis gyveni
mas. Medžiagą sekančiam nume
riui siųsti iki kovo 20 d.

me slidinėjimo konkurse galėtų at
stovauti ir Kanadai. Mažiau entuzias
tingi žiemos sportui stovyklautojai 
išsirikiavo bilijardo konkursui, kur 
tik po kelių dienų karštų žaidynių 
buvo galima nustatyti laimėtoją.

Be abejonės, labiausiai intriguojan
tis ir visų stovyklautojų laukiamas 
buvo Naujų Metų sutikimas. Jis buvo 
pradėtas visų bendra vakariene su 
vynu, kurios metu jautėsi draugiškas 
ir nuotaikingas studentų bei svečių 
bendravimas. Vakarienės metu skam
bėjo daina, o 12 vai. visi, sugiedoję 
“Ilgiausių metų”, vieni kitiems lin
kėjo laimės ir sėkmingų studijų 1971 
metais.

Nepaisant kaikurių iš viešbučio 
pusės trūkumų (prastas šildymas, ne
rangus patarnavimas), dauguma stu
dentų žiemos stovykla buvo paden- 
kinti ir šeštadienio rytą atsisveikino 
su ryžtu kitais metais vėl susitikti 
įdomiuose Laurentidų kalnuose.

DEMONSTRACIJOS OTAVOJE. 
1971 m. sausio 30 d. Montrealio stu
dentai aktyviai įsijungė Į rytų Ka
nados ukrainiečių suorganizuotą de
monstraciją, ginančią žmogaus teises 
nuo sovietų smurto. Demonstracija 
įvyko Otavoje prie sovietų ambasa
dos ir Kanados parlamento. Su sa
vais plakatais, kurie rodė žmogaus 
teisių ignoravimą Sov. Sąjungoje, 
specialiai pabrėžiant Simo Kudirkos 
ir Vytauto Simokaičio atvejus, daly
vavo nemažas būrys montrealiečių 
studentų. Drauge dalyvavo ir kiti 
r^ontrea^ečiai bei Otavos
Stebint demonstraciją, susidarė vaiz
das, kad ji buvo gerai organizuota, 
įspūdinga ir savo tikslą pasiekė.

MONTREALIO STUDENTŲ SLI- 
DINRJIMO išvyka bus kovo pirmąjį 
šeštadienį. Programa bus įdomi ir 
neslidinėjantiems.
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Imk šluotą ir dirbk!
ii

Zita su Rimuku sode nulipdė 
storą sniego senį. Iš anglies jie 
įdėjo jam juodas akis, iš morkos 
nosį, iš buroko lūpas, o ant gal
vos uždėjo tėvelio skylėtą skry
bėlę. Jis šypsojosi ir atrodė la
bai juokingas. Džiaugėsi juo vai
kučiai, džiaugėsi žvirbliukai, o 
kai Tomas grįžo iš mokyklos, pa
sižiūrėjęs į jį, rimtai tarė:

— Iš tikrųjų įdomus tas snie
go senis, bet jam kažko trūksta.

— O ko? — nustebo vaikai. 
Už kelių minučių iš rūsio išbėgo 
Tomas su ražine šluota. Įsprau
dęs ją tarp senio rankų tarė:

— Sniego seni, visi dirba ir 
tu dirbk, saugok namus!—Snie
go senis patraukė pečiais ir nie
ko nesuprato. Tai pastebėjęs Ri
mukas tarė:

— Nesirūpink, sniego seni, 
Tomas tik juokauja, pas mus nė
ra vagių.

Vakare, kai iš debesų išlindo 
mėnulis, kai vaikučiai jau sal
džiai miegojo savo lovelėse, zui

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Montrealio šeštadieninės mokyklos vyresniųjų grupės geriau

sias rašinys, rašytas mokykloje
Lietuva, kas ta Lietuva? Man 

ji yra žemės plotas, kurį aš ne
labai pažįstu, kurį tik esu mačiu
si nuotraukose pas draugus, tė
vus. Esu mačiusi ją per kitų 
akis, per kitų pasakas, per kitų 
gyvenimą. Esu skaičiusi lietuviš
kas knygas, kurios man pasako
jo apie Lietuvos žmones, jų gy
venimą, jų istoriją. Esu mokiu
sis lietuvių literatūros, kuri la
bai yra naudinga mokiniams. Jie 
gali pamatyti Lietuvos gyveni
mą kitokiais laikais.

Montrealio lietuvių jaunimas 
nedaug žino apie Lietuvą, nėra 
matęs tos gražios šalies. Bet vis- 
tiek jie palaiko lietuvybę. Jie 
priklauso skautams, ateitinin
kams, ansambliams, kurie nors 
truputėlį primena ir atneša Lie
tuvą ir jų širdis. Jaunimas mėgi
na ir nori pažinti Lietuvą.

Kartais tėvai priverčia vaikus 
būti skautais ar ateitininkais,

Musų mokykla
Montrealio šeštadieninės mokyklos jaunesniųjų grupės geriau

sias rašinys, rašytas klasėje
Mes einame į lietuvišką mo

kyklą kas šeštadienį nuo devin
tos iki dvyliktos valandos. Atsi
keliu anksti iš ryto, susidedu sa
vo knygas, pavalgau pusryčius ir 
išvažiuoju požeminiu traukiniu 
į mokyklą.

Kai atvažiuoju, randu visus 
mokinius, tarp savęs besikalban
čius salėje. Kai skambutis su
skamba, visi eina į klases. Yra 
devyni skyriai su parengiamuo
ju.

Mūsų klasėje yra penkios 
mergaitės ir keturi berniukai: 
Pamokos prasideda malda. Pas-
B. Vytienė

Žiema Kanadoje 
Baltutėlė, tylutėlė, 
žiema kristalinė!
Net vėjelis, gal sušalęs, 
kristalu dabina. '
Kristaliniai medžiai rymo 
ir miške — nė garso.
Saulė šypsos lyg per šydą, 
kai kristalus varsto!
Nuo šakelių kristalinės 
žemyn snaigės slysta... 
Lygioj pievoj balto sniego 
kristaliukai dygsta!

Paskutinės snaigės
Paskutinės snaigės 
krito ant laukų, 
kiekviena pavirto 
puokštele žiedų.
Juoda žemė rinko 
visus lašelius, 
kad nupraust galėtu 
žalhis daigelius.

kučių būrys per minkštą sniegą 
artinosi prie sodo. Zuikis Puikis 
sustabdęs draugus tarė:

— Aš pirmas įlįsiu per tvorą. 
Kai pajudinsiu ausimis, sekite 
mane. AŠ gerai žinau kjir paso
dinti medeliai. — Prisiartinęs 
prie obels Zuikis Puikis net sa
vo akimis negalėjo įtikėti: sodo 
viduryje stovėjo storulis ponas 
su šluota rankoje! Iš baimės vos 
širdis nesustojo plakusi. Atsi
peikėjęs vėjo greitumu spruko 
jis i mišką, o paskui jį būrys zui
kučių.

Tai pamatęs sniego senis pra
dėjo garsiai juoktis. Kai zuiku
čiai dingo miško gilumoje, snie
go senis susimąstė:

— Aš tik dabar supratau, ką 
Tomas man sakė. Rytoj papasa
kosiu vaikučiams, kaip apsaugo
jau jaunus medelius nuo zuiku
čių. Iš aš galėsiu pasigirti, kad 
dirbau. Dabar ramiai galėsiu 
miegoti iki ryto.-Geros nakties 
visiems! A. Abr.

bet daugiausia patys vaikai eina 
pasižiūrėti kas ten darosi ir pa
mato, kad yra įdomu, naudinga. 
Pamato, kad čia yra vieta, ku
rioje galima susipažinti su kitais 
lietuviais, susidraugauti, pasi
linksminti dainuojant lietuviš
kas dainas, šokant lietuviškus 
šokius, klausant lietuviškos mu- 

. zikos, parašytos prieš daugelį 
metu.

Eidami į lietuvišką mokyklą, 
vaikai išmoksta mylėti tą nema
tytą kraštą. Jie pamato, kaip 
svarbu išlaikyt lietuvybę šitam 
krašte. Jie išmoksta būti gerais 
lietuviais, kurie išauklės savo 
vaikus gerais lietuviais.

Aš galvoju, kad ši lietuvių ge
neracija moka išlaikyti lietuvy
bę. Jų jaunimo ansambliai pasi
rodo ne tik lietuviams, bet ir vi
sai Montrealio publikai. Lietu
viai moka mylėti Lietuvą iš to
lo. Silvija Akstinaitė, IX sk.

kui patikriname namų darbą, 
skaitome “Ten, kur Nemunas 
banguoja” ir rašome diktantą.

Pusę dvyliktos kartais einame 
dainuoti su ponia Navikėniene, 
o kartais ateina kun. Zaremba 
su tikyba. Man labai patinka ti
kyba už tai, kad galima pasikal
bėti ir išsiaiškinti. Kai tikybos 
pamoka būna baigta, ponia Ali
šauskienė užduoda pamokas. Su
kalbame maldą ir kai skambutis 
suskamba, visi išvažiuoja namo 
labai patenkinti.

Kristina Mališkaitė, VI sk.

Saulutė
Štai saulutė, 
žiemos saulė, 
rodos, nušvietė 
pasaulį.
Ir žydrioj 
dangaus mėlynėj, 
kur saulutė 
lyg — auksinė, 
jau pavasario 
šešėli 
neša balti 
debesėliai!

Pavasarėjant 
žiemužėlę, 
ką darysi?
Griūva tavo 
karalystė! 
Lietus tirpdo 
baltą rūbą, 
želmenėliai 
žemėj juda... 
Tau sudievu 
pasakysim, 
kitąmet 
pasimatysim!

nuotykiai Rusijoj
Jei aš būčiau beždžionė, labai 

norėčiau gyventi narve. Man 
labai patiktų keliauti aplink pa
saulį. Gyvenčiau ten, kur mane 
priimtų, o kai nusibostų, keliau
čiau toliau.

Vieną dieną aš tikrai pavirtau 
į beždžionę ir atsiradau Rusijo
je. Kadangi buvau lietuviška 
beždžionė, tai rusai manęs labai 
nekentė. Jie mėtė akmenukus į 
mane ir pravardžiavo. Aš bėgda
vau nuo jų ir kartais, pritrūkusi 
kantrybės, mesdavau akmenu
kus atgal. Tik viena mergaitė 
manęs nemušė ir nepravardžia
vo. Ji parsivedė mane į savo na
mus ir gerai pašėrė. Labai norė
jo mane laikyti, bet jos mama, 
sužinojusi, kad aš esu “lietuvai
tė”, paskambino milicijai (taip 
čia vadina policijos pareigūnus).

Milicija atėmė mane is mer
gaitės rankų ir tiesiai nuvežė į 
savo būstinę. Ten buvo daug 
uniformuotų yyrų. Jie pradėjo 
mane klausinėti, tardyti. Kadan
gi aš tik lietuviškai kalbėjau, jie 
nesuprato mano atsakymų, pra
dėjo mušti ir kaip sviedinį spar
dyti. Pagaliau vos gyvą mane nu
vilko ir uždarė mažame narve — 
kameroje kartu su kitu “politi
niu” nusikaltėliu.

Kiekvieną rytą skambutis pa
žadindavo mane iš miego ir tu
rėdavau keltis. Bet vieną rytą aš 
ypatingai anksti atsikėliau ir, iš
gėrusi šalto vandens, pradėjau 
dirbti. Mėginau sulenkti lango 
grotas. Būdama maža, žinojau, 
kad man reikia tik truputį jas 
sulenkti, kad pralįsčiau. Mėgi
nau atidaryti, bet nepajėgiau. 
Pagaliau, sukaupusi visas jėgas, 
stuktelėjau į stiklą, ir jis sudužo. 
Tuo pat metu pasigirdo baisiau
sias triukšmas: kaukė sirenos, 
skambėjo visokie balsai, švietė 
prožektoriai. Aš nušokau nuo 
palangės ir bėgau kiek tik mano 
mažos kojytės nešė. Manau, kad 
greičiau už garsą. Pagaliau pa
mačiau geležinkelio bėgius. Mi
nutėlę stabtelėjusi, klausiausi ar 
neišgirsiu ateinančio traukimo. 
Ir tikrai, kažkas dusliai dundėjo. 
Už minutės pamačiau jau ir 
traukinį/ Mokėdama gerai skai
tyti, pamačiau, kad jis važiuoja 
į Kanadą. Laisvą Kanadą! Ten 
gi gyvena mano mamytė, tėvelis 
ir visi giminės. Užšokau ant 
vieno vagono ir pro atvirą langą 
įlindau į vidų, čia nebuvo kelei
vių, ir aš susirietusi ant vienos 
sėdynės saldžiai užmigau.

Pabudau tik Toronto geležin
kelių stoty, kur manęs nekant
riai laukė mano namiškiai.

— Kaip sekėsi kelionė? — pa
klausė mama. Aš jai atsakiau: 
“Labai gerai, buvo labai įdo
mu!”

Valgydama pusryčius pasako
jau visiems savo nuotykingą sap
ną.

Lilija Zenkevičiūtė

Svajonių sparnais
Lietuvon

žvaigždėtą naktį, kai snieguo
lės tyliai leidosi į žemę, mes va
žiavome į aerodromą. Lėktuvas 
pakilo ir mes skridome į Lietu
vą. Vos pakilom, prasidėjo dide
lė sniego audra. Mėtė lėktuvą į 
visas puses. Netrukus audra nu
rimo, ir mes nusileidom Lietu
voje.

Pirmiausia mes važiavom ap
žiūrėti Vilniaus muzėjų. Ten bu
vo labai įdomių dalykų. Ėjom 
gatvėmis, matėm Aušros Vartus 
ir katedrą. Tada ėjom nakvoti. 
Tą naktį sapnavau, kad atsikė
liau ir girdėjau, kaip ginklai 
skambėjo, bombos sproginėjo. 
Girdėjau, kaip rusai rėkavo. Ma
čiau lauke tankus. Ir žmonės ne
gyvi gatvėje gulėjo. Visa Lietu
va buvo kraujuota. Tie gražūs 
sodai buvo jau visi susprogdinti. 
Apsirengiau, išėjau į lauką ir 
nuėjau į švento Jono bažnyčią 
melstis. Staiga pajutau, kad 
bomba nukrito tiesiai ant ma
nęs ...

Aš pabudau. Buvau labai išsi
gandus. Tuomet pasižadėjau ne
beiti į karinius filmus.

Birutė Valančiūtė, VI b.

Ar skaitote “žiburėlius”? Pa
rašykite, kas juose patinka ir 
kas nepatinka. Bandykite ir pa
tys rašyti bei savo rašinėlius 
siųsti: “Tėviškės Žiburiai” 941 
Dundas St W., Toronto 3, Ont.

Petrę Stepanauską
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi —

Agronomui Jonui Malinauskui 
staigiai mirus, sūnui ALGIUI, broliui Lietuvoje ir 
kitiem giminėm reiškiame gilią užuojautą bei 
drauge liūdime —

Dr. Vytas Kriščiūnas su žmona 
ir Bujokienė

114.390 dol. palūkanų, 3.685-lietuvybei
Hamiltono lietuvių bankelis "Talka" už 1970 metus išmokėjo sa
vo nariams $114.390 palūkanų, lietuvių organizacijoms bei mo

kyklai — $3.685
Vasario 20 d. įvyko metinis banke

lio narių susirinkimas, kuriame da
lyvavo 72 nariai (is 1250). Pirminin
kavo E. Sudikas, sekretoriavo A. 
Repčys. Valdyba ir komisijos pateikė 
savo apyskaitas. Balansas padidėjo 
$389,809, t. y. 21.07%. Apyvarta pa
siekė virš 11 mil. dolerių. Išduotos 
paskolos padidėjo virš $200.000. Pel
no gauta virš $26,000, iš kurio šėri- 
ninkams išmokėta 6.5% dividendo, 
papildytas namų įsigijimo fondas 
$10.000. Šiuo metu tame fonde turi
ma $20.000. Atsargos kapitalas pasie
kė beveik $77.000. Paskirta Hamilto
no liet, šeštadieninei mokyklai — 
$1500, Vasario 16 gimnazijai $1200. 
Kitos mokyklos ir organizacijos bu
vo sušelptos metų eigoje. Paskolų 
1970 m. leista išduoti netoli $800.000. 
Balansas sausio pabaigoje pasiekė 
$2,247,405.74. 1970 m. mirė 9 nariai. 
Susirinkime perskaityti revizijos ko
misijos, auditoriaus E. P. Nolan ir 
Department of Financial and Com
mercial Affairs revizijų aktai, ku
riuose užgirtas bankelio reikalų ve
dimas ir konstatuotas puikus finan
sinis stovis. Susirinkime dalyvavo 
Hamiltono C. U. Chapter v-bos atsto
vas Alexander ir adv. J. Dodson. No
minacijų komisija (A. Paukštys, Ur
bonavičius ir V. Kėžinaitis) pasiūlė 
valdybom E. Sudiką, revizijos komi- 
sijon A. Meškauską, kredito komisi- 
jon J. Pleinį. Jie perrinkti i tas vie
tas trejų metų laikotarpiui aklamaci
jos būdu. Namų įsigijimo k-jos pirm. 
A. Patamsis pranešė, kad k-ja rinko 
duomenis ir apžiūrėjo 3 siūlytus 
“Talkai” pirkti namus, bet nė vieno 
nerado tinkamo. K-ja tęs darbą to-

"T. ŽIBURIŲ" AUKOTOJAI
$25: E. F. Daniliūnas; $15: P. Au- 

gustinavičius, KLB Sudburio apylin
kė; $10: Ošavos M. M. K. “Ešerys”, 
dr. P. Vytė, A. Umavičius; $6: J. V. 
Samulevičius; $5: P. Sutkaitis, E. 
Tolvaišą; rėmėjo prenumeratos po 
$10: už dvejus metus — vysk. A. L. 
Deksnys, kun. J. Pragulbickas, J. Sta- 
lioraitis, S. Jaseliūnas; už vienerius 
metus — J. Tarvydas, J. Misevičius, 
Pr. Radzevičiūtė, Z. Girdauskas, F. 
Girdauskas, Aug! Senkus, P. Paškovi- 
čienė, A. Panumis, J. Kučinskas, A. 
Ašoklis, J. Macijauskas, O. Virbūnie- 
nė, P. Augustinavičius, M. Kizis, E. 
Matušaitis, V. Kiškūnas, J. Matuliaus- 
kas, B. Jakutis, I. Antanaitis, V. Zu- 
jus, S. Šalkauskas, J. Gustainis, S. 
Bubulis, B. Giedraitienė, J. Dervai- 
tis, V. Jurgutis, V. Montvilas, V. 
Venckus, J. Kalainis, kun. V. Mar
tiniais, A. Visockienė, B. Misevičius, 
M. Petrulis, S. Daugėla, S. Juozapa
vičius, P. Juodvalkis, J. Juraitis, kun. 
V. Stankūnas, K. Klinauskas, A. Ma- 
saitienė, J. Zalatorius, I. Šventorai- 
tienė, V. Treigis, M. Jankus, D. Ra- 
zulevičius, L. Balsys, V. Jakubaitis, 
J. Govėdas, D. Karosas, Mrs. A. 
Evans, S. Sapkus, P. Vilenčikas, L. 
Bilkštys; $2: A. Paleckis; $1: L. Bal- 
zaras, VI. Jasinevičius, I. Vilimas, V. 
Skrebutėnas, J. Vaitkūnas, A. Bivei- 
nis, N. Aukštikalnis, J. Mackevičius, 
A. Venckus, T. Sereikienė, K. Gečas, 
J. Ambrizas, E. Giedraitienė.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus b 

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 
oacreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo .hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa- 
’crėiimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąja medžiaga (Bio-Dvne), kuri erei- 
"ai padeda užgyti pažeistoms celėms 
r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose '‘Preparation 
FT” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 
** natenMntf.

Trane Co. of Canada 
lietuviai bendradarbiai

$100
100
100
100
50

liau. V-bos pirm. E. Sudikas pranešė, 
kad London, Ont, lietuviams pagei
daujant “Talka” rengiasi atidaryti 
ten savo agentūrą. Susirinkimo daly
viai kėlė klausimą dėl mokyklų šelpi-' 
mo, dėl mokamų ir imamų palūkanų. 
Į juos atsakė ir paaškinimus davė 
bankelio vedėjas E. Lengnikas.

Susirinkimas užtruko 2 valandas. 
Atvykę į susirinkimą gavo dovanų po 
plunksnakotį. Kas jo nėra gavęs, te
sikreipia į raštinę. Pasivaišinta kava 
ir sausainiais. Taip “Talka” sėkmin
gai užbaigė 15-tuosius metus ir su 
gražia viltimi į žengė į 16-tuosius.

E. Sudikas

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
417. Antanaitis, Izidorius
418. Stundžia, Kazys
419. Raščius, Antanas
420. Ališauskienė, Elena 

Pareigis, Alfonsas 
Turimus Įnašus papildė:

245. Alf. Skrebūnas, Tor., iki $200 
266. Pik. P. Traškevičaus atm. 700 
279. Geležinis Vilkas, Sudb. 150 
24. KLB Delhi apyl. valdyba 520 

107. North Silva Ltd. Tor. 600 
48. Kredito Koop. “Parama” 700

I. Antanaitis, A. Raščius, E. 
Ališauskienė, Alf. Skrebūnas ir Alf. 
Pareigis gyvena Toronte. K. Stundžia 
iš St. Catharines, prisiųsdamas šim
tinę savo laiške rašo, kad nutarimą 
jungtis Į K. L. Fondo narių šeimą 
padaręs mūsų tautinių rekolekcijų — 
Vasario 16-sios proga. Gražus ir sek
tinas pavyzdys. M. Traškevičienė, vis 
padidindama savo Įnašus Fonde pik. 
P. Traškevičiui atminti, stato jam 
tvirtą ir nesunaikinamą paminklą. 
Nemažiau džiugina Sudburio “Geleži
nis Vilkas”, KLB Delhi apylinkės lie
tuviai, North Silva Ltd. ir Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas ‘Tarama”, ku
rie savo nuolatiniais Įnašais stiprina 
Fondą, o kartu ir visa lietuvišką 
veiklą.

Vajaus ir visais kitais finansiniais 
reikalais laiškus ir čekius siųsti iž
dininkui šiuo adresu: Kanados Lietu
vių Fondas, c/o Pr. Bastys, 140 Glen
dale Ave., Toronto 156, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ BEND- 
RUOMENĖS TARYBOS RINKI
MAI — Š.M. BALANDŽIO 25 
DIENĄ. DALYVAUKIME 
VISI!

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

ANKSČIAU MES SAKĖME — 
DABAR JŪSŲ GIMINĖS TAI 

PATVIRTINA
UŽSAKYKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMUS 
1 LIETUVĄ

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

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

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

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

AUKOS TAUTOS FONDUI TORONTE
Vasario 16 proga Toronte surink

ta $2975,75.
$100: Kūrėjų-Savanorių S-gos To

ronto skyrius, H. Šmitas;
$60: A. Kantvydas;
$50: kun. P. Ažubalis, I. Bume

lis, O. Delkus, inž. V. Lduima;
$40: A. Masionis;
$30: E. J. Vitartai;
$25: J. Gustainis, M. Aug. Kuolai, 

inž. H. Lapas, T. Prisas, V. Sinke
vičius, St. Stonis, Varkavičius;

$20: P. Augustinavičius, P. Bara- 
kauskas, E. J. Čuplinskai, A. E. K., 
V. Gudaitis, V. Kulnys, R. A. Kut- 
kos, J. Morkūnas, A. V. Lukas, dr. 
S. Pacevičius, A. Viskontas;

$15: A. Beresnevičius, Br. Girčys, 
Pr. Liačas, dr. M. Ramūnienė, E. 
V. Sonda;

$12: P. S. Morkūnai;
$10: E. Ališauskienė, A. Aperavi- 

čius, G. Atkočiūnas, J. Aukštaitis, J. 
B., J. O. Balsiai, J. Baltakys, F. 
Barzdžius, M. A. Basalykas, P. Bas
tys, E. Bičiūnas, L. Bilkstys, J. Bleiz- 
gys, J. Budreika, H. Butkevičius, Br. 
Čepaitis, S. Čepas, A. B. čepauskai, 
L. J. Česėkai, P. D., P. O. Dabkai, 
J. Dambrauskas, J. Daunys, M. Dik
čius, A. Diržys, J. Dvilaitis, A. Fira- 
vičius, kun. dr. P. Gaida, O. Gailiū- 
naitė, J. Gedvilą, B. Genčius, V. 
Giedrikas, O. Z. Girdauskas, I. S. 
Girdzijauskai, A. J. Jankaičiai, St. 
Jaseliūnas, A. A. Juciai, P. Lapins
kas, J. Lasys, J. Legis, J. Kaknevi
čius, I. Kandrotienė, A. Kazilis, S. 
V. Kneitos, P. Kudreikis, V. M. S. 
Masionis, A. Mazlaveskas, J. Mockus, 
V. Montvilas, J. Morkūnas, dr. A. 
Pacevičius, B. Pabedinskienė, K. Pa
kalniškis, D. V. Petraičiai, O. A. Pici
niai, S. Pranckūnas, A. Raslanas, A. 
Rinkūnas, B. Sakalas, A. Saulis, T. 
A. Sekonis, V. J. Skrebutėnas, A. Z. 
Stančikai, kun. J. Staškevičius, A. 
Statulevičienė, A. Statulevičius, A. 
H. Stepaičiai, A. P. šalnos, E. Šle
kys, A. Šmigelskis, L. Tamošauskas, 
J. Tamulionis, O. M. Tamulaitis, Tė
vai pranciškonai, V. Vaičiūnas, dr.
A. Valadka, E. L. Vaštokas, P. Vi- 
lutis, žičkus, kun. A. Žilinskas, A. 
Zubrys;

$7: T. Žilys;
$6: P. Z. Jonikai, S. Treigys, S.

B. Vaitiekūnas;
$5: E. A. Abromaitis, G. Abromai

tis, M. Abromaitis, J. Andrulis, P. 
Augaitis, dr. M. V. Anysai, J. A. 
Arštikaičiai, B. Arūnas, H. Augytė, 
V. Aušrotas, J. Bakšys, V. Baliūnas, 
J. Baltaduonis, A. Baltrušis, S. Ba- 
nelis, J. Barzevičius, P. Berentas, J. 
Birgiolas, V. A. Bubeliai, P. čepon- 
kus, A. Ciplijauskas, K. Čepaitis, E. 
Dailydė, K. Daulenskis, A. Dobilas, 
A. Dragūnas, L. Dūda, P. Dunderas, 
L. L. Einikiai, P. Gaidelis, VI. Ger
manavičius, F. Gikis, S. Grigaliūnas, 
S. Grizickas, A. Gvazdaitis, S. Jagėla,
A. Jakimavičius, A. Jokūbaitis, V. J. 
Jasinevičiai, V. E. Jaškevičiai, VI. 
Jocas, P. Jurkšaitis, I. Juzukonis, K. 
Kaknevičius, K. Kalendra, J. Karka,
B. Kiršonas, V. Kazlauskas, V. Ke- 
ciorius, P. Kirstukas, J. Kirvaitis, V. 
Kolyčius, S. Krasauskas, B. Kriauče- 
liūnas, K. Kraujelis, Aloyzas Kuolas, 
Liačas, D. K. Manglicai, V. Marcin
kevičius, S. Markauskas, B. S. Matu
levičius, G. Maurušaitis, Meiliūnas, J. 
Mickeliūnas, E. Miliauskas, J. Moc-

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnokas (garlic) yra natūralus krau
ju valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PIARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamai 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk"ADAMS GARLIC 
PLARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Stos česnako kapsulės n e tu r 
nei kvapo, nei skonio. 

MAŠINININKĖ
Reikia taipgi patyrimo sąskaityboje, algų išmokėjime, 
bendrojoj buhalterijoj. Turi būti dvikalbė, mokanti anglų 
ir prancūzų kalbas. Atlyginimas $95-$ 100 į savaitę.
VEDĖJAS
prižiūrėti dviem kitiem tarnautojam drabužių valykloje. 
Darbovietė — Halifakse. Atlyginimas $100 $125 į savaitę 
pagal patyrimą ir kvalifikacijas.
STALIUS — PRIŽIŪRĖTOJAS
vadovauti medžio apdirbimo — baldų įmonei. Turi mokėti 
padaryti šablonus ir turėti patyrimo su visom mašinom ir 
apdailos darbais. Atlyginimas iki $150 savaitei.
BIBLIOTEKININKAS
Turi būti kvalifikuotas medicinos srities bibliotekininkas 
galįs dirbti ligoninės statistikos skyriuje. Atlyginimas $480 
j mėnesį.
BUDINTIS MECHANIKAS
(stationery engineer). Patyręs III klasės vyras prižiūrėti 
šildyklai (boiler room). Dalinė tarnyba. $3.60 į valandą. 
Labai tinkama vieta pensininkui.
KVĖPAVIMO SPECIALISTAS

I

(inhalation therapist). Turi būti pilnai atlikęs praktiką bei 
registruotas. įprastinis darbas. Darbas pamainomis. Atly
ginimas $498 į mėnesį.

CANADA MANPOWER CENTRE
MPAftTMENT OF MANPOWER AND IMMIGRATION

2968 Dundas St. West 

763-3611

kevičius. L. P. Murauskas, K. V. Na
ruševičius, P. P., S. Paciūnas, J. Pa
lys, A. Paškevičius, A. Peleckis, M. 
Petrulis, A. Piragis, V. Poškaitis, J. 
Punkris, S. Pusvaškis, J. Puteris, D. 
Racevičius, V. Ramanauskas, Raudys, 
J. O. Rimkevičiai, J. Rovas, K. Ru
sinas, Rusts, B. Saplys, V. Sendžikas, 
Č. Senkevičius, V. Sibulis, A. Simo- 
navičius, P. Skablauskas, V. Skrins- 
kas, E. Smilgis, A. Stankus, T. Sta- 
nulis, V. Stanulis, P. Stauskas, L. 
Stasiūnas, J. Stravinskas, A. Supro- 
nas, O. Šapokienė, M. S. šenferai, A. 
šergalys, G. šernas, E. Šileikis, V. 
Streitas, B. Trukanavičius, J. Urbo
nas, J. Uogintas, T. Užupis, I. Va- 
dauskienė, A Vaičiūnas, B. Vaidi
la, V. Vaidotas, J. Vaitkus, T. Valius, 
J. Vaškevičius, O. Venskaitienė, R.Z., 
A. Zalagėnas, J. Zenkevičius, J. Zub- 
rickas, J. Zabulionis, A. S. Žaldokai,
J. žemaitis;

$4: A Dailydė, M. Empakeris, J. 
Ignatavičius, E. Jankutė, V. Matule
vičius, O. Rimkus, B. Sriubiškis, A. 
Stulgys, M. Vaišvila, Valeška;

$3: V. Akelaitis, K. P. B., V. Ba
denas, J. Bukšaitis, A. Grigonis, P. 
Gulbinskas, K. Kareckas, O. S. Kir
šinai, A Klupšas, B. Mackevičius, M. 
Malinauskas, S. Miniota, P. Radzevi
čius, F. Senkus, M. Skučas, P. Stuo- 
pis, J. Šileikis;

$2: O. Adomavičienė, J. Aleksa, 
P. Alšėnas, I. Antanaitis, Ažubas, G. 
Balčiūnienė, N. Baltakienė, K. Balt- 
ramaitis, P. Baršketienė, K. Batūra,
A. Bernotaitis, M. Bieraitienė, J. 
Birštonas, Butėnas, S. Butkevičienė, 
V. čuplinskienė, A. Čepaitis, B. Di- 
cevičienė, V. Dobilas, J. Drąsutis, A. 
Empakeris, K. Gaputis, J. Gatavec- 
kas, U. Genčius, J. Girėnas, J. Hirhs,
O. Indrelienė, A. Jagėla, J. Jagėla, 
M. Jankus, M. Jasionytė, S. Jokū- 
bauskas, I. Jonynas, O. Juodviršienė,
P. Jurėnas, J. Juzėnas, L. Kalinaus
kas, S. Kalytis, K. Kaminskas, P. 
Karaliūnas, J. Kaulius, A. Keršis, V. 
Keturakis, J. Kriščiūnas, A. Kveda
ras, V. Kulys, J. Kuprevičius, A. 
Langas, A. Lapinskas, A. Lemežys,
K. Liutkus, Lorencas, E. Mačionie- 
nė, A. Mašalas, J. Mažeika, F. Moc
kus, K. Nasvytis, B. Norkus, M. Br. 
Norkai, B. P., V. Pačkauskas, Pakš
tas, G. Pamataitis, J. Paškevičius, V. 
P., A. Pavilonis, L. Pilipavičius, G. 
Povilaitis, Pūkas, M. Putrimas, J. 
Radzevičius, B. Rakauskas, J. Rėvas, 
J. Ranonis, J. Rugys, S. Ruibys, K. 
Šapočkinas, A. Seliokas, W. Simana
vičius, A. Spurgaitis, V. Stočkus. J. 
Stankaitis, S. Stankevičius, J. Staške
vičius, J- Sturmas, J. Šarūnas, A. 
Šiaudinis, V. Vaitkus, K. Valančius, 
S. Valickis, A. Valiūnas, A Vanagas, 
J. Vaškevičius, A. Venckus, V. Ža
kas, B. Zubrickienė, N. žolpienė, K. 
Žulys, P. Žulys;

$1: Balčiūnas, Barakauskas. J., V. 
Butrimas, J. Danginis, A. Dilkus, A. 
Drazdauskas, P. Eidukaitis, L. Gata- 
veckas, J. Gegužis, J. Genutis, P. 
Girdvainis, V. Jurevičius, R. Janku
tė, A. Karauskas, P. Kevelaitis. Kiso- 
nas, V. Knyvaitė, S. Kviecinskas, O. 
Liaudinskienė, J. Mardosas, Br. Ma
tusevičius, V. Nausėda, S. Olekienė,
B. Pačkauskas, O. Pabedinskaitė, O. 
Pajaujienė, V. Pečiulis, V. Petkevi
čiūtė, St Petryla, A. Portofėjus, B. 
Poška, Povilaitis, P. Preikšaitis, E. 
Staskevičius, P. Sturm, K. Šukevi- 
čius, L. Tilindis, J. Tonkūnas, G. 
Uleckas, J. Uleckaitė. A. Ulba, A. 
Vaičiūnienė, T. Varneckas, M. Vres- 
kevičienė, A. Valeško, A. Žemaitai
tis, P. Žymantas.

Keletas asmenų aukojo mažiau 
kaip po vieną dolerį. Kaikuriose au
kų kortelėse buvo neaiškiai įrašytos 
pavardės, vardai arba visai jų nebu
vo įrašytų. Kaikas pageidavo, kad 
nebūtų skelbiama spaudoje. Jeigu 
yra sąraše netikslumu, labai atsipra
šome. Dėkojame visiems prisidėju- 
siems prie šių aukų. Aukos renka
mos ir toliau.

TF Toronto
apylinkės atstovybė



Aloyzo Barono ’’išdžiūvusi lanka
PR. NAUJOKAITIS
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Nepailstantis mūsų kūrėjas 
Aloyzas Baronas praėjusiais 
1970 metais davė skaitytojams 
savo ketvirtąją novelių knygą 
“Išdžiūvusi lanka”. A. Barono 
raštuose tai bene dvidešimt ant
roji knyga. Joje sudėta 16 nove
lių.

Savo pasakojimuose A. Baro
nas betkuriam žmogaus nuoty
kiui sugeba duoti gilesnį psicho
loginį pagrindą ir idėjinę pras
mę, apsiausti nuotaika, kuri sa
vaime nuteikia skaitytoją ir ver
čia susimąstyti ir net pačiam 
mėginti pratęsti nujaučiamus 
įvykius, pasakojimo eilutėms 
jau pasibaigus. Dažnai pats au
torius įvyki įprasmina kuriuo 
nors taikliu pabaigos aforizmu. 
Visų novelių pagrindiniai veikė
jai yra lietuviai, daugiausia nau
jieji emigrantai, vyresnio am
žiaus žmonės, o jų problemų 
šaknys atsineštos dar iš tėvynės^

Deginanti tėvų ir vaikų santy
kių problema, o kartu ir lietuviš
ko jaunimo išsaugojimo proble
ma keliama “Pančių vijiko” no
velėje. Sprendimo autorius ne
duoda, bet tragiškai-komiško^e 
situacijose rodo vien į praeiti 
įsikibimo beprasmiškumą, 
draustinio auklėjimo bejėgišku
mą ir aplinkumos milžinišką jė
gą. Patriotiniu kalbų sakytojo 
Pauliuko duktė Lili pabėga iš 
namų su kitataučiu vaikinu, 
nors tėvas visada buvo jai gana 
palankus, švelnus. Tėvu tragiz
mą ryškiai parodo kad ir ši iš
traukėlė:

Ir tą popietę Lili grižo namo su 
liesu, ilgokais plaukais apaugusiu vy
ruku. Jis buvo baltoko veido, dėvė
jo juosvas kelnes ir rausvą švarką.

— čia mano senas pažįstamas Dži- 
mis.

Pauliukui iš karto praėjo pavasa
rio džiaugsmo siautulys. Jis per se
kundę grižo į lapkritį. Jam sunku 
buvo kalbėti svetima kalba ir jis tu
rėjo rinkti žodžius. Abejingai žvelg
dama motina ruošė kavą. Ji buvo 
tvirtesnė už vyrą. Tėvas nekentė jau
nuolio, prie lango stovėjo skuduriniu 
dangčiu juosva mašina, jis nekentė 
ir jos. Visa tai kėsinosi į jo dukrą, 
visa tai vyko kitaip, negu jis vaizda
vosi. Kažkas gomuryje degė, kažkas 
springo ir stabdė lyg ansFškų žodžiu 
tarimas. Tėvas nesuprato beisbolo, 
kurio sezonas prieš savaite prasidėjo, 
tėvas neturėjo mašinos, jis sunkiai 
kalbėjo angliškai ir jautė savo bejė
gišką nereikalingumą. Bet dukra bu
vo jo, o ne kieno kito turtas, ir ta 
viena mintis jį stiprino. Bet šiaip jis 
čia buvo pagautas, svetimas ir nerei- 
kalingas. Buvo keista, čia viešėjo vai
kinas, o Pauliukas su žmona jautėsi
svečiais. Jie varžėsi, jie neturėjo gim
tos žemes ir kvailai pergyveno men
kavertiškumo jausmą” (72—73 psl.).

Jau kitoj, daugiau bendroj 
moralinėj plotmėj rodomi tėvų 
ir vaikų santykiai “Ketvirtajame 
įsakyme”. Motinos neištikimybė 
tėvui smarkiai sukrečia dukterį 
Norą, bet ši, dėl tariamai gražių 
šeimos santykių, ryžtasi nesa
kyti tėvui sužinotos paslapties. 
Prie vedybinių temų rikiuojasi 
ir “Smėlio krantas”, nors pa
grindinę fabulą pina karo meto 
slaptosios žvalgybos tema. Į tėvo 
keliama klausimą, kiek mergai
tėje. kurios motina yra vokiečių 
repatrijantė Helė, o tėvas rusas 
karininkas, nors išauklėta lietu
ve, yra lietuviško kraujo, atsako 
sūnus: “ ... man tai nieko ne

LIETUVIŲ PROFESORIŲ SĄJUNGA spausdina knygų 

"Lietuvos universitetas 1579-1944 m.”,
kuri koinuos 15 dolerių. Profesorių draugija prašo knygos 
išleidimą paremti ją prenumeruojant, įsirašant mece
natais su 500 del. auka, garbės prenumeratoriais — 
100 dol., rėmėjais — betkuria suma

Prenumerata ir pinigai siunčiami vardu: “Lietuvos universitetas”, 
6015 South Francisco Ave., Chicago, m. 60629, USA.

reiškia. Man Regina tokia pat ty
ra... kaip dulkė saulėje” (115 
psL).

Jr trumpesniuosiuose pasako
jimuose A. Baronas sugeba pa
gauti ką nors svarbaus, esminio, 
prieštaraujančio logikai, bet at
remto į psichologinį pagrindą. 
Štai kad ir ‘‘Vaikystės detalėje” 
Lipkus džiaugiasi pobūvyje suti
kęs buvusį mokyklos draugą 
Norvainį, kuris, išmušęs langą, 
įskundė Lipkų, to tėvas turėjo 
sumokėti ir įkrėtė sūnui su 
šluotražiu. Juodu eina į karčia- 
mą ir geria iki vėlumos, nes vai
kystės atsiminimuose darosi 
brangios net nemalonios smulk
menos. “Skolos” Griška, antai, 
prieš blogą orą geliamos rankos 
nukeltas į tuos laikus, kai karo 
metu duona maitino rusų karei
vius, o vėliau belaisvius, taip su
sijaudina, kad už parduotą naš
lei seną automobilį dovanojo 50 
dolerių skolą. Bet rezultatas — 
žiauriai priešingas: “Matai, ko
kie žmonės bjaurūs, dvigubai už
siprašo, paskui patiems gėda, tai 
ir nuleidžia... lyg malonę dary
dami” (91 psl.). “Karuselėje” vė
žio ligos baigiamas tėvas pasako
ja skaudų atsiminimą, kaip džio
va sergančiai mokslo draugei pa
rodytos nupirktos Įkapių koji
nės pagreitina jos mirtį, bet pra
šo, kad nuo jo nieko neslėptų. 
Tik šis pasakojimas ir tesulaiko 
nuo tiesos pasakymo tėvui. Kaip 
kartais susipainioja žmogaus 
jausmai, atskleidžia anekdotinis 
pasakojimas “Kaltininkas”. Ja
me Kačiulis nieko nedaro 
tiems, kurie jam išmalė dantis, 
bet sužaloja veidą pirmą kartą 
sutiktam vyrui Justui, vien pa
tyręs, kad jo pamilta Liusė grau
džiai verkia, nes Justas jos ne
myli ... Linksmas nutikimas su 
piktu šunimi pasakojamas 
“Priešingumuose”.

Prie gilesnio turinio trumpų
jų pasakojimų priklauso “Prie
miestis”, kur mažametis berniu
kas eina į stotį pasitikti kiekvie
no traukinio, vis laukdamas į 
gražius tėvo namus sugrįžtančios 
pabėgusios motinos. “Reali is
torija” rodo, kaip plačios fanta
zijos ūkininkas Dilys pakliūva 
Amerikoje į labai keblią padėti 
vien dėl savo pramanytų istori
jų. Tokie taiklūs tie autoriaus 
žodžiai šio krašto gyvenimui, 
kad neiškenčiame ju nepakar
toję:

SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA
Šia tema vasario 20 d. Toron

to akademikams kalbėjo rašyto
jas Juozas Kralikauskas. Pasak 
jo, lietuvių dievų sąrašo nėra, 
taipgi neaiški jų vyresniškumo 
eilė. Paskaitininkas nurodė eile 
mitologijos mokslo tyrinėtojų 
— vokiečių, latvių ir kt., citavo 
jų nurodymus ir surinktus duo
menis apie senovinius dievus, 
siekiančius net 2000 metų prieš 
Kristaus laikotarpį. Vienas iš 
absoliutinių lietuvių dievų vis- 
dėlto buvęs Perkūnas. Tas die
vas, žmonių įsivaizdavimu, visad 
buvęs puikiai pasipuošęs, apsi
siautęs blizgučiais padabintu ap
siaustu, važinėjęs puikiais žir
gais. Jis važinėjęs, dundėjęs (už 
tai dar “dunduliu” buvęs vadi
namas), be to, ir tyliai jodinėda-

...Dilys... dabar puikiai suprato, 
Jog šitame krašte reikia nieko neži
noti, nieko nematyti, niekur nesipai- 
niott ir nieko neprisiliesti, nes visur 
paliks ženklai, kaip nuo dažų, ir lik
si nešvarus ir pralaimėjęs... — Di
lys nemokėjo to žodžiu pasakyti, ta
čiau suprato, kad šitame krašte vis
kas tikslu, kad čia nėra nerealių isto
rijų, kad visa romantika, pasakos ir 
velniai liko Lietuvoje kartu su na
mais, ganyklomis, klojimais ir grau
džiai, paslaptingai ir draugiškai šla
mančiais medžiais” (196 psL).

Puikiais lyriniais, nostalgi
niais vaizdais atausti pasakoji
mai “Mano tėvo eglutė” ir “At
laidai”.

Niekšybės istorija, vienintelė 
tokia knygoje, atskleista nove
lėje “Kelias”. Stovyklinio gyve
nimo atsiminimais atausta “Au
tostrada”; Tikras literatūrinis 
perliukas yra trumputė novelė 
“žvaigždikis”. Psichologiniais 
prieštaravimais pagrįsta liūdna 
vienakojo Kalkiaus istorija 
“Priesaikoje”. Kiek sušaržuota 
teisingų pinigų radėjų Bakučių 
liūdna istorija novelėje “Kvailu
mo riba”. Labiausiai kondensuo
ta ir nuosekliai išbaigta yra ti
tulinė novelė “Išdžiūvusi lan
ka”. Dviejų šeimų meilė, virtusi 
nesuvaldoma neapykanta, čia 
gauna visuotinumo aspektą ir 
pasiekia stiprios draminės įtam
pos. Tai viena stipriausių kny
gos novelių. Prie viršūnių reikia 
skirti dar “Pančių vijiką”, “Ket
virtąjį įsakymą”, “Smėlio kran
tą”, “Atlaidus”, “Mano tėvo eg
lutę”, “žvaigždikį”.

A. Barono pasakojimas yra 
nuoseklus, vaizdingas, lengvai 
plaukiąs, perpintas spalvingomis 
gamtos detalėmis, originalios 
minties aforizmais, bet visur 
blaivus, neperkrautas ir nelau
žytas. Tai tikrai puiki dovana 
visokių tarptautinių miglų me- 
tais, kai jos pradeda veržtis ir 
į lietuvių literatūrą.

Tą trumpą vertinimo žodį 
baigiame baroniška gamtos de
tale:

Prie kaimyno namų paskatinę nak
tį žaliuojančiame gluosnyje čiulba 
paukštis, ir jo giesmė tiko tiems, ku
rie verkė ir kurie džiaugėsi. Dan
gus, žemė, upė ir jos krantai buvo 
visų” (116 psl.).

Aloyzas Baronas, IŠDŽIŪVUSI 
LANKA. Novelės. Aplankas K. 
Veselkos. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 1970 
m., 234 psl., kaina $4.50.

vęs savuoju žirgu. Anot mitolo
ginio posmo: “Iš lėto, iš lėto die
vulis jojo nuo kalnelio.” Šiaip
jau Perkūnas buvęs labai rūstus, 
bet kartu ir labai teisingas — 
bausdavęs tik nusikaltusius.

Pagal Dusburgą, senovės lie
tuviai garbindavę visokiausius 
gyvulius ir gyvius. “O dabar”,
— su ironiška šypsenėle paklau
sė paskaitininkas, — “ar negar
bina (ypač miestuose) šunų, ka
čių ir kitokiausių gyvių?” Seno
vės lietuviai garbinę medžius 
bei miškus, bet tai gal daugiau 
kaip dievų gyvenimo buveinę. 
Be to, lietuvių didžiais dievais 
buvusi saulė, mėnulis, žvaigždės 
etc. Čia prelegentas citavo eilę 
ištraukų iš mitologinių dainų, 
sakmių ir literatūros, paremda
mas tai šaltinių nurodymais. 
Esą lietuvių dievai buvo geres
ni, nuolaidesni už kitų kraštų, 
kaip pvz. graikų Zeusą.

Apie Perkūną rašę Mažvydas, 
Glugošas ir kt. Vėliau, jau su
krikščionintas Perkūnas, buvęs 
daug švelnesnis, bet negailestin
gas velniams. Jeigu kur buvę 
trenkta, ten buvęs velnias. Per
kūno “dieviškumas” ir jo galy
bė užsilikusi net ligi 20 š. pra
džios.

Iš kitų dievų minėtina Laimė- 
Laimelė. Kas Laimelės nusakyta
— gera ar bloga — yra tikra. 
“Tai laimužės lemta, laimužės 
skirta”.

Mėnulis, saulė, žvaigždės mi
nimi daugelyje liaudies dainų, 
sakmių etc. “Saulė močiutė krai
telį krovė, mėnuo tėvelis dalele 
skyrė, žvaigždės seselės lauku 
lydėjo ..Kartu su kitais die
vais vyravęs ir vienas Dievas 
(mūsų dienų prasme) Tai dan
gaus tėvas. Dievas (deivasl dar
gi reiškiąs ir pati dangų. Buvę 
sakoma: “Troba dievu dengta” 
arba “dangum dengta”. Itin 
daug mitologinių posmų esą 
apie mėnulį, “šviečia danguj 
mėnesėlis, tai ten mūsų tėvulė
lis”. Be to, turėjusios didžios 
reikšmės ir mėnulio atmainos. 
Pvz. kas jaunam mėnulyje gi- - 
męs, būsiąs gražus, sveikas ir 
laimingas. Panašiai buvę pos
muojama ir apie saulę: “šviečia 
dangui saulytėlė, tai ten mano 
motinėlė” etc. Saulė pavargda- 
vusi, todėl ji nusileisdavusi po
ilsio. Nusileisdavusi išsiprausda- 
vo, pailsėdavo ir vėl užtekėdavo 
graži, guvi ir kitus gaivinanti.

Paskaita buvo paruošta gana 
plačiai. Sunaudojęs paskaitai 
skirtą laiką, J. Kralikauskas nu
traukė. Lifto nebeaptarti žemės 
dievai — Žemyna ir kt.

Pr. Alšėnas

Trys pasauliai vienoje salėje
Galdiko, Kasiulio, Račkaus dailės darbų paroda Toronte 

DAIL. DAGYS

įėjęs į Toronto Prisikėlimo 
par. parodų salę, iš karto pama
čiau trijų skirtingų dailininkų 
darbus. Visą kairiąją didžiausią 
sieną užima V. Kasiulis su 14 
paveikslų (litografijos ir tapy
bos). Mažesnę dešiniąją sieną iki 
durų — A. Galdikas su 6 nema
žais paveikslais. Galinę sieną ir 
dešinįjį kampą — J. R’ačkaus di
delės paspalvintos metalo plokš
tės.

Pirmas įspūdis iš tolo: Galdi
kas — aštrios spalvos, smulkus 
jų išdėstymąs; Kasiulis — švel
nūs, jautrus, gracingas, orna- 
mentalus: Račkus — platus, erd
vus.

Dail. Galdikas visada buvo ne
ramus jieškotojas. Šie jo darbai 
— iš paskutiniojo laikotarpio; 
atrodo lyg abstraktai, bet turi 
realistinius pavadinimus: miš
kas, ruduo, žiema, pavasaris ir 
pan. Tik įprasta tų žodžių pras
me jiems atitinkamų vaizdų ten 
nejieškok. Jei kaikur ir įžvelgsi 
lyg gamtos dalį, nesidžiauk ar 
nenuliūsk. nes ir visiškuose ab-
straktuose galima visko surasti. 
Jei dail. Galdiko darbams būtų 
duoti vardai, neprimenantys re
alaus pasaulio, gal... gal žiūro
vas būtų labiau paskatintas ten 
jieškoti ir įžiūrėti nežemiškus 
pasaulius ir po juos paklaidžio
ti...

Jaunystėje dail. Galdikas tu
rėjo savitą žmogų; gyvenimo pa
kelėje jį pametė, pasiliko ištiki
mas tik savo neramiam tempera
mentui, kurio į senatvę ne tik 
nenuramino, bet dar didesnius 
ragus jam išaugino; sukūrė ner
vingą techniką, ir įjungė visas 
spektro spalvas, plius juodą. 
Kaip kiekvienas dailininkas, 
taip ir Galdikas, beeidamas per 
gyvenimą, nutolo nuo viso to, 
kas jo nežavėjo, o pasiliko tik 
tai, kas širdžiai maloniausia.

Dail. V. Kasiulio tapybos ar 
spalvotos litografijos turi tos 
pačios rankos tą patį braižą. Vi
sa taip lengvai, taip tiksliai pa
daryta; neužuosi jokio sunkaus 
darbo prakaito kvapo. Jo pa
veikslai atrodo lyg dieviška ran
ka brūkštelėti ir gautas jaukus, 
judrus malonus vaizdas, be su
tepimų, be taisymų, be sunkios 
kovos. Gal dailininkas prieš tai 
kovojo, gal darė daug jieškoji- 
mų-škicų? Nemanau, kad jam 
sunki kova būtų reikalinga — jo 
darbai to nesako.

Dail. Kasiulis yra subrendęs, 
turi aiškų veidą ir savo temati
ką. Daugiausia jis yra susigyve
nęs su ramiais muzikantais ir 
šv. Rašto įvykiais. Jis yra susira
dęs savo mylimą žmogų ir jį 
brangina: ar jis būtų senas, ar 
jaunas, moteris ar vaikas — vi
sur tie patys veidai, tos pačios 
rankos, tie patys nirštai. Paklau
site: tai kas yra juose naujo? O 

Louis Temporale, oficialus
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank 
of Nova Scotia ir Archives Bldg.

gi vis naujas yra išdėstymas ra
mių spalvų, formų, bei linijų, 
vis naujos situacijos. Juk nuo 
amžių žmogus yra toks pat, bet 
kartu kitoks ir naujas. Kasiulis 
yra vis naujas nesistengdamas 
būti nauju.

Dail. J. Račkus yra kitoks. Ki
tokia medžiaga (metalas), kito
kia kompozicija — geometrinės 
formos — ir metalui sava tech
nika (aluchromie). Šis dailinin
kas vis dar savęs tebejieško, 
nors apkeliavo daug kraštų, pa
buvojo daugelyje mokyklų, iš
moko nemažai medžiagų apdoro
jimo technikų. Gal ši medžiaga 
ir ši technika bus prieplauka jo 
rimtam darbui, gal bus jo išgel
bėjimas. Juk ši technika yra 
nauja. Jos Račkus, atrodo, nuo
širdžiai siekia. Šios medžiagos 
žvilgėjimas, besikeičiąs su kin
tančia išorine šviesa, persišvie
čia, švelnūs jautrių spalvų tonai 
galimi tik šioje medžiagoje. Ašt
rios ir švarios, pagal liniuotę iš
vedžiotos, linijos daro tuos dar
bus malonius akiai. Tik ar tai
augštas menas? Tokį klausimą 
keliu tik aš pats sau, o kiti tur
būt turės kitokius atsakymus.

Aš manau, be rimtesnės ir gi
lesnės rimties, be žmogaus dva
sinio gyvenimo, be kcmplikuo- 
tesnio pasaulio, be konfliktų 
laisvoji kūryba negali pasiekti 
augštojo meno pasaulio. Ji tega
li būti kultūringa ir žmogui rei
kalinga pritaikomojo meno da
lis.

Savo darbams Račkus duoda 
ir atitinkamus pavadinimus: 
“Įvairūs elementai” (šis yra sul- 
tingiausias iš jo visų darbų), 
“Elementai I”, “Kita dimensija” 
(nevieninga kompozicija), “Nau
jas pasaulis” ir pan. Tai rodo, 
kad dailininkas stengiasi būti 
naujas betkokia kaina.

Ši paroda, atrodo, buvo su
rengta Vasario 16 proga. Kiek
viena proga yra gera populiari
nimui savų tautiečių kūrybos. 
Aš manyčiau, kad reikia rasti 
daugiau progų lietuvių kūrybai 
populiarinti. Reikia poetų, mu
zikų ir kitų kūrėjų dienų. Su 
malonumu atsimenu, kai kasmet 
vieną dieną škotai transliuoja sa
vo poeto R. Burns eiles bei pa
gal jų žodžius dainuoja dainas. 
Kodėl negali būti įvesta žymiau
sio ir prasmingiausio lietuvių po
eto Maironio diena? Dabar gi 
net nežinau kada jis gimęs! O be 
Maironio Lietuvos atgimimas, 
kaip kanklės be stygų. Prie Mai
ronio dienos galėtų glaustis ir 
kiti poetai, kuriems jis yra da
ręs įtakos. Svarbu yra žinoti ir 
prisiminti politinių įvykių datas, 
bet kultūrinio ir kūrybinio gyve
nimo prošvaistės savo galia au
gina, brandina ir turtina tautie
čių dvasią. Tautos gyvenime jos 
turbūt yra už viską svarbesnes.

Canadian Ajt Memorials Ltd

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus. 
176 Lakeshore Road West —
Port Credit. Ont. Tel. CR 8-2757 
Namų tel. CR 8-4529

Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti 
išpildyti užsakymus, todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.

U KULimatlE VEIKIOJE
PO ILGOKOS PERTRAUKOS Či

kagoje vėl atgaivintas “Pirmyn” cho
ras intensyviai ruošiasi Johann 
Strausso operetės “Šikšnosparnis” 
premjerai kovo 27 d. Marijos augš- 
tesniosios mokyklos salėje. Pagrindi
nius vaidmenis atliks choro vadovo 
muz. K. Steponavičiaus paruošti so
listai: Algirdas Brazis, Kristina Bar- 
tulienė, Praurimė Ragienė, Juozas 
Aleksiūnas, Albertas Snarskis, Alvy- 
na Giedraitienė, Juozas Laurušonis 
ir Ričardas Sabonis. Suorganizuotas 
1909 m., “Pirmyn” choras veiklos 
viršūnę buvo pasiekęs šio šimtmečio 
ketvirtajame dešimtmetyje su dabar
tiniu vadovu K. Steponavičium. Tada 
buvo statomos ne tik operetės, bet 
ir ištisos operos — G. Bizet “Car
men”, P. Mascagni “Cavalleria rusti- 
cana”, G. Donizetti “Meilės eliksy
ras”, B. Smetanos “Parduotoji nuota
ka”. Švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmeti, “Pirmyn” 
choras lankėsi Lietuvoje ir jos mies
tuose surengė 21 koncertą.

"ŠATRIJOS” INICIATYVA “Drau
go” redakcijoje Čikagoje simpoziu
mo forma buvo aptartos dvi skaityto
jų dėmesio nusipelniusios knygos — 
Danutės Brazytės-Bindokienės apysa
ka “Mieste nesaugu”, laimėjusi jau
nimo konkurso premiją, ir Česlovo 
Grincevičiaus mozaikinis romanas 
“Geroji vasara”. P. Gauclo vadovau
tame simpoziume skaitytojam atsto
vavo A. Kižienė, rašytojam — V. Ra
monas, jaunajai kartai — Ž. Bileišy- 
tė ir K. Girnius. Jie konstatavo, kad 
jaunimas mielai skaito D. Bindokie- 
nės apysaką, o tai jau yra iš tikrųjų 
didelis laimėjimas dabartinėse sąly
gose. Pagyrimo susilaukė ir č. Grin
cevičiaus romanas, tik V. Ramonui 
atrodė, kad jame pcrtamsiomis spal
vomis vaizduojamas Lietuvos kaimas, 
kai tuo tarpu kiti simpoziumo daly
viai “Gerojoj vasaroj” sakėsi radę 
labai šviesią Lietuvą. D. Bindokienė 
prisipažino, jog apysakai pasirinko 
nuotykių formą, norėdama sudominti 
jaunimą, remdamasi mokytojos dar
bo patirtimi lituanistinėje mokyklo
je ir savuoju šeimos atžalynu, č. 
Grincevičius teigė, kad jo romanas 
yra pasaka suaugusiems, sauja palai
dų spindulių, sugautų etnografiška
me fone. Todėl skaitytojas jame ne
ras atbaigtų charakterių ir dabarties 
problemų. Abiejų knygų ištraukas 
simpoziumo dab’viams skaitė Marija 
Smilgaitė ir Jurgis Bradūnas.

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ 
parapija ir choras veiklos dvidešimt
meti atžymėjo gražiu koncertu su
kaktuvinėje vakarienėje. Prancūzės 
Madeleine D. Roch vadovaujamas 
choras atliko eilę lietuvių kom
pozitorių kūrinių: J. Naujalio — 
“Malda už tėvynę”, J. Gaidelio — 
“Skaisčioji lelija”, J. Bendoriaus — 
“Mergužėle^ lelijėle”, S. Šimkaus — 
“Atsisveikinimas su giria”, J. Tallat- 
Kelpšos — “Mano daina” ir M. K. 
Čiurlionio — “Oi lekia, lekia". Ne- 
lietuviškajai programos daliai atsto
vavo “Aleliuja" iš G. Haendelio “Me
sijo", G. Verdi operos “Nabucco” ver
gų choras ir “Trubadūro” čigonų 
choras. Montrealietė sol. Gina Čap- 
kauskienė, kolaratūrinis sopranas, 
koncertą papildė V. Kuprevičiaus 
“Lakštingalos giesme” ir W. A. Mo
carto “Užburtosios fleitos^ arija. 
Sol. G. čapkauskienė, eilę metų dai
navusi klasikinius kūrinius viename 
Montrealio klube, pastaruoju metu 
vis plačiau ima reikštis lietuviškuose 
parengimuose, yra pakviesta dainuo
ti Violetą Čikagos lietuvių operos sta- 
tomoj G. Verdi “Traviatoj”. Ji taipgi 
yra pasirašiusi sutarti dainuoti Aust
rijos operose 1972 m. sezoną. Dvide
šimtmetį atšventęs Aušros Vartų pa
rapijos choras pernai išleido ilgo 
grojimo plokštelę su J. Gudavičiaus. 
B. Jonušo, J. Karoso, A. Aleksio, J. 
Tallat-Kelpšps, VI. Jakubėno, P. Ta- 
muliūno dainomis, G. Verdi, C. M. 
von Weber ir Vyt. Klovos operų iš
traukomis. Ji gaunama Aušros Vartų 
parapijoje, 1465 de Seve, Montreal 
205, Que.

LIETUVIŲ SALĖJ BALTIMORE 
MIESTE, MD., vasario 21 d. buvo su
rengta dviejų dailininkų tapybos dar
bų paroda — baltimoriečio Algiman
to K. Grintalio ir čikagietės Danutės 
Sakalauskaitės-Gintautienės.

JAV MOKSLŲ AKADEMIJOS pa
kviestas, šešių savaičių viešnagei at
vyko prof. dr. Vytautas Statulevičius, 
Vilniaus fizikos ir matematikos ins
tituto direktorius. Svečias skaitys 
paskaitas aktualiausiais tikimybių te
orijos klausimais Dortmouth, Čika
gos, Kalifornijos, Cornell, Illinois ir 
Niujorko universitetuose, susitiks su 
žymiausiais amerikiečių matemati
kais.

ZIGMUNTO STOBERSKIO plačia 
lietuvių literatūros apžvalgą paskel
bė Lenkijoje leidžiamas kultūros žur
nalas “Pogliondy” (“Požiūriai”). Ji 
pradedama 1547 m. išleistu M. Maž
vydo katekizmu ir baigiama dabar
tinės lietuvių literatūros išsamia pa
norama.

VELIONTES KOMPOZ. JUOZO 
STROLIOS kūrinių išleidimu Čikago
je rūpinasi jo sūnūs — Niujorko vy
rų choro vadovas Vytautas Strolia ir 
Čikagos Lietuvos vyčių choro vado
vas Faustas Strolia.

TĖVŲ MARIJONŲ Čikagoje angly 
kalba leidžiamo žurnalo “The 
Marian” naujuoju vyr. redaktorium 
yra paskirtas kun. Antanas Miciūnas. 
žurnalas dabar išeis 5 kartus j metus 
gerokai pakeistu formatu, turės dau
giau straipsnių.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAZIO BORUTOS raštų seriją 

“Neramiais arimais” pradėjo “Va
gos” leidykla. Į pirmąjį tomą yra 
įtrauktas K. Borutos poetinis pali
kimas, kuriam pagrindą sudaro 1964 
m. išleista “Neramių arimų” poezi
jos rinktinė, papildyta eilėraščiais iš 
kitų jo knygų, periodinių leidiniu ir 
rankraščių. įvadinį žodį parašė Juo
zas Baltušis.

PAMINKLŲ APSAUGOS IR KRAŠ
TOTYROS Draugijos Vilniaus mies
to skyriaus ekspedicijos 1967 m. su
rinktą medžiagą pateikia “Vagos” iš
leista 453 psl. studija “Merkinė”. 
Skaitytoją ji supažindina su Merki
nės gamta, materialine ir dvasine 
gyventojų kultūra, tautosaka, vieto
vardžiais, tarmėmis, atsiminimais 
apie Vincą Krėvę, jo raštų prototi
pais.

JUSTINO MARCINKEVIČIUS poe 
zijos rinktinę “Mediniai tiltai” iš
leido “Sovetskij pisatel” leidykla 
Maskvoje. Eilėraščius į rusų kalbą 
išvertė poetai: S. Kuniajevas, A. Me- 
žirovas, J. Levitanskis, D. Samoilo
vas ir kt. Knygą iliustravo dail. V. 
Kalinauskas.

KROKUVOS FILHARMONIJOJE 
sėkmingą J. S. Bacho, C. Francko 
ir O. Mesiano kūrinių koncertą su
rengė jaunoji vargonininkė Giedrė 
Lukšaitė, M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatė. Nenutrūkstančiais ploji
mais lenkai ją privertė kartoti tris 
atliktas kompozicijas ir pakvietė da
lyvauti Framberge įvyksiančiame 
vargonų muzikos festivalyje.

MALONI STAIGMENA kaunie
čiams buvo M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjuje atidaryta penkių japonų 
dailininkų paroda — Iri ir Tosiko 
Maruki, Asakura Secu, Šato Tiure ir 
Kakuo Sinkai. Portretai, peizažai ir 
skulptūros atskleidė Japonijos gam
tą, rūsčią jūros romantiką, žmonių 
kasdienybę, atominių bombų sprogi
mo liūdnas pasekmes bei eilę kitų 
temų.

A. LAURINČIUKO debiutinę pje
sę “Vidutinė moteris”, kurios prem
jera neseniai buvo Panevėžio dramos 
teatre, “Literatūros ir Meno” pusla
piuose teigiamai vertina poetas Algi
mantas Baltakis, poetė ir dramaturge 
Violeta Palčinskaitė, teatrologai — 
filologijos mokslų kandidatas Dovy
das Judelevičius ir menotyros kan
didatas Markas Petuchauskas. Spek
taklio kūrėjų gretoms priklauso rež.
J. Miltinis, dailininkai V. Mazūras ir 
V. Gatavynaitė, aktoriai — B. Bab- 
kauskas, E. šulgaitė, D. Banionis,
K. Vitkus, D. Melėnaitė, A. Masiulis. 
Įvade pabrėžiama, jog pjesė remiasi 
autentiška medžiaga ir .vaizduoja lie
tuvių išeivių gyvenimą už Atlanto 
vandenyno. Aforistiniu stiliumi pa
grindinis dėmesys esąs skiriamas 
amerikietiškojo “tirpinimo katilo” 
poveikiui į šeimą, žmonių sielas ir 
jų psichologiją. Ar pjesėje nėra su
šaržuota išeivijos gyvenimo tikrovė, 
tuo tarpu nežinome.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
salėje premjerinio koncerto susilau
kė naujausi šiemetiniai kompozitorių 
kūriniai — A. Rekašiaus “Kvintetas 
pučiamiesiems instrumentams” ir 
B. Gorbulskio “Koncertas altui ir 
kamerinei grupei”. A. Rekašiaus kū
rinį atliko fleitistas A. Armonas, obo- 
jistas J. Rimas, klarnetistas J. Čer
nius, valtornistas A. Račkauskas ir 
fagotistas J. Stankauskas, B. Gorbuls
kio — kamerinė grupė, talkinama al- 
tisto J. Fledžinsko. Naujųjų kūrinių 
sąrasą papildo vokaliniai ciklai: kom
pozitoriaus J. Bašinsko ir poeto P. 
Širvio — “Klajūnė ugnelė”, kompoz. 
V. Bagdono ir poeto A. Bernoto — 
“Trys dainos”, kompoz. G. Kuprevi
čiaus ir poeto J. Macevičiaus—“Kas
dieniškos dainos”.

K. DONELAIČIO “METUS” 
(“Evszkok”) vengrų kalba išleido 
“Europos” leidykla Budapešte. Pažo
dinį vertimą iš lietuvių į vengrų kal
bą paruošė Endre Bojtaras, o patį 
poetinį vartimą atliko žymus vengrų 
jaunosios kartos poetas Dešis Tando- 
ris. Knyga iliustruota Gjulos Hinčo 
grafika. Vengrus skaitytojus su K. 
Donelaičio asmenybe ir kūryba su
pažindina E. Bojtaro įvadinis žodis.

KAUNO MUZIKINIAME TEATRE 
J. Haydno simfoninį baletą “Atsi
sveikinimo simfonija” pastatė jaunas 
baletmeisteris A. Kondratavičius, šie
met baigiąs Leningrado konservato
rijos baletmeisterių paruošimo fakul
tetą. Negausų šio teatro baleto ko
lektyvą jis papildė Kauno J. Naujalio 
meno mokyklos choreografinio sky
riaus moksleivėmis. Su orkestru re
petavo ir pirmąjį spektaklį dirigavo 
S. Sondeckis. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. R. Songailaitė.

M. DVARIONAITĖS DIRIGUOJA
MAS Vilniaus filharmonijos simfoni
nis orkestras filharmonijos salėje 
įvykusiame koncerte atliko F. Bajo
ro simfoninę poemą “Padavimai", D. 
Kabalevskio “Koncertą violončelei ir 
orkestrui g-moll”, L. Beethoveno “Fi
delio” uvertiūrą ir “Aštuntąją sim
foniją”. Koncerte dalyvavo japonas 
čelistas K. Ivasaki.

KETVIRTĄJĮ J. S. BACHO V AR- 
GONŲ kūrinių ciklo koncertą suren
gė Vida Prekerytė paveikslų galeri
ja paverstoj Vilniaus katedroj. Pro- 
gramon ji buvo įtraukusi “Preliudą 
ir fugą c-moll”, “Preliudą ir fugą 
G-dur”, keletą choralų, su P. Juodi- 
šium ir A. Dekšniu atliktą “Koncer
tą dviem smuikam ir vargonam”.

V. Kst



QUEBEC AVE., $2,900 įmokėti, 
6 kambariai, 2 virtuvės, įvažiavi
mas ir vieta garažui. Viena skola 
7%. Tuojau galima užimti. Arti 
centrų.
DUNDAS — RONCESVALLES, 
krautuvė ir butas. $6,500 įmokėti, 
viena atvira skola 10 metų. Krau
tuvė reikalinga remonto. Tuojau 
galima užimti. Prašo $27,900.
BLOOR - WINDERMERE, $6,900 
įmokėti, atskiras, mūrinis, septy
nių kambarių, 2-jų augštų namas. 
Garažas ir įvažiavimas. Dvi vir
tuvės ir dvi prausyklos.
ROYAL YORK, $12,000 įmokėti, 
dvibutis po 5 kambarius. Du ga
ražai, modernios virtuvės, kili
mai. Gerai įrengtas poilsio kam
barys. Arti centrų.
KINGSWAY, modernus 6 kamba
rių, atskiras, mūrinis namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Pui

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

Namų telef. 766-8479

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — ALHAMBRA AVE., arti susisiekimo, krautuvių ir parko, 
9 kambarių atskiras, mūrinis namas, 2 virtuvės. Ideali vieta gyventi 
ir nuomoti. Savininkas išvyksta iš Toronto. Įmokėti apie $8,000; 

' galima tuoj užimti.
HUMBERSIDE — KEELE ST., pajamų namas, 10 kambarių, 4 pir
majame augšte ir prausykla. Trys atskiri butai, patogūs nuomojimui. 
Dvigubas garažas ir šoninis platus įvažiavimas. Arti krautuvių ir gero 
susisiekimo. Įmokėti $7,000.
SUNNYSIDE — PARKDALE AVE., prie Šv. Juozapo ligoninės, gra
žus 6 kambarių namas, 2 prausyklos, moderni virtuvė. Garažas su 
geru įvažiavimu. Savininkas išvyksta į Europą; norėtų galimai di
desnio įmokėjimo.
DURIE ST. — COLBECK AVĖ., 10 kambarių dviejų butų per du 

, augštus namas. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Įmokėti apie 
$10,000. Namas be skolų.
JANE — BABY POINT, gražių plytų namas, 8 kambariai per du 
augštus. Dvi virtuvės, dvi prausyklos. Garažas ir šoninis privažia
vimas. Įmokėti apie $6-7,000.

S. JOKŪBAITIS 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUIJ Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage
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 garažą ir gazolino stotj.- 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

i LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
i Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS 

- ------------------------------------------------------------ ■■■>■------------*-------- ------------------------

Extra Reilly 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

kus sodas su vaismedžiais. Įreng
tas rūsys. 7% skola. Arti susisie
kimo.
WINDERMERE AVE., $6,900 įmo
kėti, 11 kambarių, pajamų namas. 
Du garažai ir įvažiavimas. Dvi 
virtuvės ir dvi prausyklos. Įreng
tas rūsys. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
BLOQR — ROYAL YORK, $12,- 

000 įmokėti, 6 kambarių, 3 miega
mųjų vienaaugštis (bungalow). 
Dvi prausyklas, moderniai įreng
tas rūsys, kilimai. Gražus sodas. 
Arti susisiekimo.
JANE — LAWRENCE, $15.000 
įmokėti ir viena skola. 14-kos 
kambarių, gero mūro namas su 
dviem garažais ir privačiu įva
žiavimu. Didelis sklypas. Sutvar
kytas patogiam nuomojimui.

Reikalingi namai pardavimui

©b S PORTAS
S. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

VARŽYBŲ REZULTATAI
Vasario 20 d. įvyko S. A. baltie- 

čių ir lietuvių slidinėjimo varžybos 
“Devils Elbow” vietovėje. Rotacine 
tvarka varžybas rengė estų sporto 
klubas “Kalev”. Dalyvavo: vyrų kla
sėje — estų 16, latvių 11, lietuvių 
13; moterų — esčių 3, latvių 3.

VYRŲ SLALOMAS
Dviejų nusileidimų bendras laikas. 

12 m. ir jaunesni: Ė. Rutnik, estas, 
96,4 sek., R. Vellend, estas, 97,9. — 
13-16 m.: A. Kunder, estas, 74,0 sek., 
J. Cole, liet, 74,3, J. Čiurlionis 85,9, 
E. Jakobson, estas, 92,9. Dalyvavo 12 
asmenų. — 17-27 m.: P. Terands, lat
vis, 79,3 sek., A. Šimkus 80,3, A. Pu- 
kitis, latvis, 83,0, A. Kunder, estas,
83.7. Dalyvavo 11 asmenų. — 2844 
m.: K. Mandre, estas, 82,6, R. Rutnik, 
estas, 103,0, Z. Suritis, latvis, 112,6, 
A Garliauskas 115,2. Dalyvavo 6. — 
45 m. ir vyresni: V. Paulionis 89,4, 
T. Vellend, estas, 97,0, M. Empake- 
ris 98,8, S. Kėkštas 100, Dalyvavo 9. 
Moterų klasė; dalyvavo 8. — G. Pres- 
nikovs, latvė, 81,0 sek., J. Presni- 
kovs, latvė, 112,8, P. Kasak, estė, 
127,9, G. Makars, latvė, 128,9. DIDY
SIS SLALOMAS. Vienas nusileidi- 
dimas. 12 m. ir jaunesni: E. Rut
nik, estas, 32,2 sek., M. Vellend, es
tas, 36,5, R. Vellend, estas, 46,0. — 
13-16 m.: A. Kunder, estas, 28,5 sek., 
J. Cole, liet., 30,1, E. Suchovs, latvis, 
32,5, E. Jakobson, estas, 33,5. 17-27 
m.: A. Šimkus, estas, 27,7 sek., A. Te- 
rouds, latvis, 30,9, E. Anužis, 31. — 
2744 m.: K. Mandre, estas, 30,6 sek., 
R. Rutnik, estas, 36,4, Z. Suritis, lat
vis, 36,5, A. Garliauskas 37,4. — 45 
m. ir vyresni: V. Čiurlionis 31,5 sek., 
V. Paulionis 34,1, M. Empakeris 35,0, 
T. Vellend, estas, 36,0. — Moterų: 
G. Presnikovs, latvė, 31,sek., I. Pres- 
nikovs, latvė, 37,0, H. Later, estė,
38.8, P. Kazak, estė, 45,4.

Iškiliausi baltiečių slidininkai 
1971 m.: vyrų — Aare Kunder, es
tas, moterų — G. Presnikovs, latvė. 
Jiems įteiktos atitinkamos taurės.

Š. Amerikos lietuvių slidininkų re
zultatai:

Slalomas — 2 nusileidimai. J. Čiur
lionis, Žaibas; 85,9 sek., V. Paulionis, 
Vytis, 89,4, E. Anužis, Kovas, 95,6, 
H. Empakeris, Vytis, 98,0, S. Kėkštas, 
Aušra, 100, S. Žakas, Žaibas, 104,1, A. 
Tumosa, Aušra, 108, A. Skrinska, 
žaibas, 108,6, A. Garliauskas, Žaibas, 
115,2, J. Šenbergas, Kovas, 142,3, V. 
Čiurlionis ir P. Gaižutis, žaibas, ne
užbaigė. — Didysis slalomas. Vienas 
nusileidimas. V. Čiurlionis, Žaibas, 
31,5 sek., E. Anužis, Kovas, 34,0, V. 
Paulionis, Vytis, 34,1, M. Empakeris, 
Vytis, 35,0, A. Tumosa, Aušra, 35,8, 
S. Žakas, žaibas, 36,4, S. Kėkštas, 
Aušra, 37,0, A. Skrinska, žaibas, 37,0, 
A. Garliauskas, žaibas, 37,4, J. šen
bergas, Kovas, 112,0, J. Čiurlionis ir 
P. Gaižutis, žaibas, neužbaigė.

Pagal bendrą laiką visų trijų nu
sileidimų Š. Amerikos lietuvių slidi- 
nėtojų nugalėtoju 1971 m. tapo V. 
Paulionis, Toronto Vytis. Jam įteik
ta pereinamoji taurė.

Tą pačią dieną įvyko metropolinio 
Toronto augštesniųjų mokyklų slidi
nėjimo varžybos Blue Mountain vie
tovėse, todėl keletas gerų lietuvių 
slidininkų negalėjo dalyvauti. Tose 
varžybose L. Ališauskaitė laimėjo II 
vietą?

Kaip sportinio pasiryžimo pavyz
dį reikia paminėti Stasį Žaką iš Kle- 
velando, kuris turėdamas tik vieną 
koją dalyvauja varžybose ir pasie
kia gana puikių rezultatų. Mes, dvi
kojai slidininkai, lenkiam galvas 
mielam kolegai pagerbti. S. K.

SPORTAS LIETUVOJE
Stambios uždaru patalpų rungty- 

tynės įvyko Los Angeles mieste, Ka
lifornijoj. Dalyvavo ir lietuvis Kęstu
tis Sapka iš okup. Lietuvos, šuolio į 
augštį varžybose jis laimėjo I vietą, 
peršokęs 2.16 m.

Vilniuje įvyko uždarų patalpų 
lengvosios atletikos rungtynės, ku
riose vilnietė V. Augustinavičiūtė pa
siekė naują Lietuvos rekordą, šuoly
je į tolį ji nušoko 6.21 m. — 5 cm. 
viršijo senąjį M. Starkutės rekordą.

Sov. Sąjungos augščiausios klasės 
krepšinio varžybose, šalia meisterių 
komandų, vyksta ir atsarginių ko
mandų varžybos. Jose gerai reiškia
si Kauno Žalgirio komanda, kuri šiuo 
momentu yra II vietoje.

Lietuvos klasikinių imtynių rink
tinė lankėsi R. Vokietijoje, kur tu
rėjo susitikimą su Dinamo rinktine. 
Laimėjo Lietuva 5,5:4,5.
VYČIO ŽINIOS

KSA krepšinio varžybose dalyvavo 
3 komandos. Berniukai (iki 12) pir
mose rungtynėse artimoje kovoje 
pralaimėjo Hamiltonui 10:15. Antro
se rungtynėse įveikė Aušrą 9:6. Jie 
laimėjo antrą vietą, žaidė: Duliūnas 
14, Kaknevičius 9, Ąžuolas 1, Ignata
vičius, Bajorinas, Jakubauskas, Jan
kauskas, Miniota. Mergaitės (16 m.) 
pirmose rungtynėse skaudžiai pralai
mėjo Kovui, tačiau su Aušra kova 
buvo apylygė. Vyčio mergaitės yra 
jaunesnės. Vyrai taip pat pralaimė
jo abejas rungtynes.

Dvi Vyčio stalo tenisininkės vyks
ta į pasaulio stalo teniso varžybas. 
Jų kelionei reikia daug lėšų. Kreipia
mės į visuomenę, kad paremtų dvie
jų lietuvaičių pasirodymą pasaulio 
sporto arenoje. Į šias varžybas vyks
ta V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskai
tė. Paramą telkia ižd. V. Akelaitis 
RO 6-7496.

Mūsų rėmėjams Prisikėlimo par. 
bankeliui, “Paramos” bankeliui, Pa
kalniškiui, Mackevičiui, nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatinga padėka tautie
čiams, kurie “Paramos” bankelio su
sirinkimo metu padarė rinkliavą mū
sų stalo tenisininkių išvykai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados sporto apygardos varžy

bose Hamiltone Aušros klubas daly
vavo su 5 komandom. Vyrų ir jaunių 
B komandos draugiškose rungtynėse 
išsikovojo pirmas vietas ir parsive
žė po taurę. Stipriausiai pasirodė 
vyrų komanda, nugalėjusi Vytį 86:51 
rezultatu ir baigmėje Hamiltono Ko
vą 106:97. Prieš Vytį žaidė: G. Rau- 
tinšas 18, L. Plačiakis 15, A. Nakro- 
šius 14, F. Miniotas 14, S. Kaknevi
čius 13, J. Norkus 8 ir E. Stravins
kas 4. Treneris — D. Laurinavičius. 
Daug įdomesnės ir daugiau įtemptos 
buvo baigminės rungtynės su Hamil
tono Kovu. Jose G. Rautinšas su 40 
taškų ir S. Kaknevičius su 29 taškais 
buvo nepamainomi puolime, o L. Pla
čiakis 7 puikiai pasirodė gynime. 
Nemažiau svarbūs buvo F. Miniotas 
19, J. Norkus 11, A Nakrošius 2 ir 
E. Stravinskas. Jaunės B iš dviejų 
rungtynių laimėjo vienas prieš Vytį 
29:11 ir pralaimėjo Hamiltono Ko
vui 13:21. Žaidė: R. Vaškevičiūtė 8, 
L. Vaitiekūnaitė 7, R. Rautinšaitė 2, 
B. Plučaitė 1, I. Paškauskaitė 1, S. 
Ranonytė 21, Al. Birštonaitė 2, A. 
Plučaitė ir P. Simutytė. Treneris — 
A. Štuopis.

Ontario Church lygoj mažiausios 
mergaitės (midgets) pusbaigminėse 
rungtynėse laimėjo prieš St. Edward 
29:15.

KOVO ŽINIOS
Mergaitės miesto lygoje laimėjo 

4 iš eilės rungtynes ir įkopė į II v. 
(iš.8 komandų). Rungtynės su Glen
dale krepšininkėmis baigėsi 35:7 ko- 
viečių naudai. Žaidė: Turką 12, Zu- 
baitė 11, Solow 8, Lukošiūtė 1, Gra- 
jauskaitė 2, Stukaitė 1, Riekutė, Ker- 
šytė.

Vyrai draugiškose rungtynėse nu
galėjo Peterborough Jets komandą 
89:79. Kovui atstovavo: Sakalas 20,
Vinerskis 20, Wasilovskis 13, žilvi
tis 11, Beniušis 9, Meškauskas 7, Kal
vaitis 3, Butkevičius 4, Jonkus 2.

A. G.

Kęstutis Žulys, laimėjęs "Tau
ro” klubo šaudymo varžybose 
pirmąsias vietas suaugusių ir 
jaunių grupėse

Nuotr. B. Tarvydo

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

[^LEKTROSRANGOVAS'

< Fleet Electric Co. Ltd.
| Atlieku visus elektros 
l įrengimo darbus Toronte 
į 923-7194. Sav. A. Čeponis

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

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

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

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

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

Ateitininkų žinios
“Kristus — mūsų idealų centras” 

— tokia buvo vyr. moksleivių susi
rinkimo tema. Susirinkimą paruošė 
ir jam vadovavo MAS centro valdyba. 
Kristus buvo iškeltas trumpoje pa
skaitoje, skaitymuose, giesmėse ir 
maldoje. Viskas buvo gražiai sujung
ta ir prie žvakių šviesų draugiško
je nuotaikoje buvo galima justi Kris
taus buvimą mūsų tarpe.

Nuoširdi padėka visoms mamytėm, 
kurios praėjusį sekmadienį atėjo p. 
Čepaitienei ir mergaičių vadovėms į 
pagalbą pamokyti jaun. mergaites 
austi juostas.

Vasaros stovykla Wasagoje šiais 
metais bus jaunučiams nuo 7 m. am
žiaus ir kartu vyr. moksleiviams. Su
daromos dvi atskiros programos. Sto
vykla prasidės liepos 25 d. ir baigsis 
rugpjūčio 8 d. Vyr. moksleivių sto
vykla “Dainavoje” prasidės birželio 
20 d. ir baigsis liepos 4 d.

Ateitininkų metinės šventės metu 
bus įžodis visiem, kurie dar įžodžio 
nėra davę, šiuo metu yra išdalinti 
egzaminų klausimai, kuriuos visi kan
didatai yra prašomi gerai išstudi
juoti.

Tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja 
“Paramos” kredito kooperatyvui už 
$100 auką vasaros stovyklai paremti.

Skautų veikla
• Šį sekmadienį, kovo 7, Prisikė

limo parapijos salėse — tradicinė 
Kaziuko mugė. Visi tautiečiai iš arti 
ir toli kviečiami aplankyti mugę ir 
paremti skautų-cių veiklą. Tėvų ko
miteto valgykloje bus galima pietau
ti, atsigaivinti ir pailsėti.

• LSS tarybos pirmininko praneši
mu, Vasario 16 proga į paskautinin- 
kio laipsnį pakelti šie Kanados ra
jono vadovai: kun. B. Pacevičįus ir 
Alg. švilpa — abu iš Londono, Ont. 
Sveikiname.

• Apsisprendę važiuoti į Europą 
ir dar nespėję sumokėti pradinio $50 
įnašo, prašomi tai padaryti kaip ga
lint greičiau. Čekius ar pašto perlai
das siųsti: Mrs. D. Keršis, 487 Win
dermere Ave., Toronto 9, Ont. Tel. 
762-5521, C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

T(iiipvk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r^MfCM/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
f>V2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

rezoliucija pasmerkė Abisinijos 
imperatorių H. Selassie už stu
dentų persekiojimą ir žadėjo pa
ramą visiems antiimperialisti- 
niams sąjūdžiams Azijoje, Afri
koje ir P. Amerikoje. Konferen
cijos organizatorius R. Jones 
spaudos konferencijoje apkalti
no Toronto policiją negrų ir ■ 
negrių persekiojimu ir netgi mu
šimu. Susidaro Įspūdis, jog neg
rai Kanadoje žada imtis JAV 
praktikuojamos juodosios jėgos 
politikos, nors jie sudaro labai 
nežymią Kanados gyventoju 
dali.

Darbo unijoms Kanadoje pri
klauso 2.075.000 kanadiečių, ku
rių 1.353.290 yra vadinamųjų 
tarptautinių unijų nariai. Tų 
unijų centrinės Įstaigos ir vado
vybė yra JAV. Pramonės ir pre
kybos departamento paskelbtais 
duomenimis, 1968 m. amerikie
čių unijoms priklausantys kana
diečiai jų iždus JAV papildė 
§41.792.000. Iš šios sumos pen
sijų ir streiko mokesčių pavi
dalu Kanadon grižo tik §29.544.- 
000. Taigi, net §12.248.000 ka
nadiečių darbininkų Įmokų li
ko JAV. ši buhalterija verčia

ASM PASKOLA4' Juodame :ki §5.00'' ir MORTGTČTUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau §2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustas iki §5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

susimąstyti, ar nebūtų geriau 
turėti kanadiškas unijas, nes ta
da visas kapitalas liktų Kanado
je. Antroji problema — didžio
ji kanadiečių darbininkų ir tar
nautojų dalis, kuria nesidomi jo
kia unija. Kanados valdžios įs
taigų tarnautojų unijos pirm. J. 
F. MacMillan pasiūlė Kanados 
Darbo Federacijai steigti bend
ruomenės uniją, kurion būtų 
priimami visi unijų neatstovau
jami kanadiečiai? jų tarpe netgi 
bedarbiai ir neturtėliai, gyve
nantys iš socialinės gerovės pa
šalpų. Tada neturėtų jokios įta
kos clarbininkų skaičius darbo
vietėse, kuriam pagrindini dė
mesį skiria dabartinės unijos, 
nusigriebdamos didžiąsias ir pa
likdamos mažąsias.

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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI
A

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 

čia gausite tekstilės gaminiu* pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniy ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsi*.

<

<
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Perjaunas
— Dėde, kur išeini?
— Į jaunimo kavinę.
— Neik, ten tau negalima.
— Kodėl?
— Nes tu be barzdos!

Seniau ir dabar
Seniau žmonės Lietuvoje, 

nors netekę, sakydavo:
— Dievas davė, Dievas atėmė.
Dabar gi kolchoze šitaip sako

ma:
— Dievas davė, Leninas 

ėmė...
Motina ir duktė

Motina ir paaugusi duktė pa
baigė televizijoje žiūrėti filmą iš 
1930 metų, kuris, pagal to meto 
tradiciją, užsibaigė romantišku 
herojų pasibučiavimu.

— Žiūrėk, mamyte, jūsų fil
mai pasibaigdavo ten, kur mūsų 
tiktai prasideda ...

at-

<& SKAITYTOM PASISAKO
“LIETUVIŲ APYSAKOS”

Gan aštriai V. A. Jonynas kritikuo
ja “Lietuvių apysakas”. Ir man ne
seniai teko Miunchene perskaityti 
Sudermano“Litauische Geschichten”, 
o 6 klasėje Vilniaus Vytauto D. 
gimnazijoj beveik pusmetį, vokiečių 
kalbos pamokose, nagrinėti “Kelio
nę į Tilžę”. Knyga atspausdinta go
tiškom raidėm. Tai dar labiau ap
sunkina skaitymą ir sunkų H. Sud- 
ermano stilių, kuris yra labai ir labai 
konservatyvus. Tad pilnai supranta
ma, kad vertėjas V. Volertas turėjo 
"sunkią duonelę”. Trumpai V. A. Jo
nynas pamini ir filmą. Man teko ma
tyti “Die Reise nach Tilsit” vokiečių

Vyras grįžo iš tolimos kelio
nės po Afriką, žmona- klausia:

— Ar ten dažnai apie mane 
pagalvodavai?

— Nė vieno karto.
— Kodėl gi. brangusis?
— Tavo pačios labui.
— Kaip tai mano labui?
— Jei būčiau nors kartą pa

galvojęs apie tave, būčiau negrį
žęs penkerius metus.

• Pažinti pasauli rašytojui 
svarbu ne todėl, kad jis pama
tytu daugybę situacijų, bet kad 
pats patektų į situacijas.

(G. K. Lichtenbergas).
• Vienas mano bičiulis skirs

tydavo savo kūną į tris augštus: 
galvą, krūtinę ir pilvą. Jis pagei
daudavo, kad viršutiniojo ir apa- 
tiniojo augšto gyventojai geriau 
sugyventų (G. K. Lichtenbergas).

• Geometrijoje nėra atskiro 
kelio karaliams (Euklidas).

Parinko Pr. AIš.
OTTAWA, ONT.

(Atkelta iš 4-to psl.) 
nė ir J. Radzevičius — nariai. Ota
vos rinkiminėj apylinkėj bus išrink
tas tik vienas atstovas. Iki šiol, vyk
dant rinkimus visos Kanados mastu, 
iš Otavos būdavo išrenkama mažiau
siai du atstovai. Pastaruoju metu 
Otavai atstovavo dr. M. Ramūnienė 
ir dr. inž. A. Jurkus.

Albinas Vilniškis

St Catharines, 'Ont
ŠIEMET VASARIO 16 paminėta 

su dideliu pasisekimu. Dalyvavo vi
sas Niagaros pusiasalis ir Buffalo. 
Jaunimas atliko visą programą. Dvi 
tautinių šokių grupės šoko pakaito
mis, o protarpiai buvo užpildyti pra
nešimais, eilėraščiais, solo dainomis* 
kurias padainavo gražaus balso lietu
vaitė iš Niagara Falls. Jaunimas bu
vo įvairaus amžiaus — nuo jauniau
sių iki gimnazistų, studentų ir jau 
baigusių universitetą. Paskaitą irgi 
skaitė žymus jaunosios kartos atsto
vas Gediminas Breichmanas, sulau
kęs gausių plojimų.

Po minėjimo, kuris prasidėjo iš
kilmingu keturių vėliavų įnešimu bei 
Kanados himnu, buvo pagerbti to
viso jaunimo vadovai — Stasė Zub- okupacijos metu Vilniuje. Ekrane — 
rickienė, Jeronimas ir Kostas Biliū
nai, Petras Balsas, Sigitas Zubrickas, 
Jonas Liauga — muzikos talkininkai. 
Gėlės, gražūs žodžiai ir publikos 
plojimai rodė, kaip labai lietuviška 
visuomenė vertina šį lietuvybės dar
bą. Sis darbas vyksta T. pranciškonų 
vienuolyno pastogėje, kuriai vado
vauja kun. Juvenalis Liauba, OFM. 
Minėjime dalyvavo ir Wellando apy
linkės bei žuvautojų ir medžiotojų 
valdybos, keli svečiai iš Toronto, R. 
Masiulionis iš Buffalo. Pastarasis ten 
suorganizavo labai įdomią Vasario 16 
šventę, kurioje dalyvavo nemažas 
skaičius ir nelietuvių, jų tarpe pasi
žymėjęs smuikininkas, davęs ta 
proga koncertą. Po minėjimo įvyko 
pasilinksminimas, kurio metu salę 
užėmė pakaitomis jaunimas su savo 
suktais šokiais ir senimas, dar neuž
mirštas valsų, tangų ir net polkos su 
ragučiais. Loterija vėl buvo turtin
ga, ypač laimės staliukai, suaukoti 
duosnių tautiečių. Staliuką vėl pa
aukojo Juozas Girevičius, kuris par
davinėjo įėjimo bilietus ir rinko 
Tautos Fondui aukas. Sekmadienį 
įvyko Vasario 16 pamaldos, kurias 
atlaikė kun. Juvenalis Liauba OFM.

S. ŠETKUS nutapė didelį prel. M. 
Krupavičiaus portretą, užsakytą mi
nėjimui Toronte. Kor.

WINDSOR, ONT.
CBC RADIJAS vasario 22 d., 9.30 

v.r. transliavo pranešėjo Bruno Ge- 
russi pasikalbėjimą su Vytautu Juš
kevičiumi, gyvenančiu Toronte. Pas
tarojo sūnus nori atvykti Kanadon 
ir gavę atitinkamus dokumentus. Ne
seniai tėvas gavo pranešimą, kad sū
nus suimtas ir uždarytas kalėjiman. 
Tėvas kreipėsi į Kanados min. pir
mininką Trudeau ir gavo atsakymą- 
pažadą padėti. (Apie tai plačiau pa
rašyta “TŽ” 8 nr. Red.). J. K.

nė pusės žodžio apie lietuvius, o tar
naitės Bušės rolę užėmė lenkiškos kil
mės gražuolė. Greičiausiai filmas bu
vo paruoštas prieš karą Goebbelso 
įsakymu, įpinant į jį ne lietuvaitę 
Bušę, bet lenkiška pavarde Vasilevs-

žiotų Kanados liaudžiai svorį visuo
menėje”. Laikraštis nusiskundžia, 
kad prieš namo padegimą visi doku
mentai ir pinigai buvę išvogti, o če
kių šaknelės sudegintos. Tenka pri
siminti, kad neturtingųjų draugijos 
suvažiavimo atstovams federacinės 
valdžios buvo duota $68.000, o viena 
iš jų rezoliucijų reikalavo pasitrau
kimo iš Vietnamo, lyg tai pagelbėtų 
Toronto žmonėms būti turtinges
niais. Visos šios grupės savo rezoliu
cijose niekad Vietnamo nepamiršta.

Kas yra šitie sąjūdžiai? Kodėl jie 
braunasi į universitetą? Ar tai nau
jas nerinktas Kanados parlamentas, 
jieškantis naujos valdžios? Ar jiems 
tikrai rūpi neturtingi žmonės? šven
tajame Rašte pasakyta, kad tik iš 
darbų pažįstami vaisiai. Kažin ar 
kam nors kitam rūpėtų deginti sve
timų organizacijų atskaitomybės do
kumentus?

R. N.

K. Baronas

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

VERTINGAS LEIDINYS
Knyga “Understanding The Rus

sians”, parašyta Foy D. Kohler, verta 
visų dėmesio. Šios knygos autorius 
yra 37 metus išbuvęs JAV diploma
tinėje tarnyboje Jugoslavijoje, Ru
munijoje, Graikijoje, Egipte, Turki
joje, Kanadoje ir 7 metus Sov. Są
jungoje. Šiuo metu Foy D. Kohler 
profesoriauja Miami universitete. 
Kad ir trumpai, paminėtas taip pat 
Lietuvos vardas bei Sov. Sąjungos 
sutartys su Lietuva (61, 67, 81 psl.). 
Autorius sako, kad Sov. Sąjunga, 
kaip ir caristinė Rusija, yra imperia
listinė - kolonijinė valstybė, kuri lai
kosi ant keturių stulpų: 1. komunis
tų partijos, 2. armijos, 3. politinės 
milicijos, 4. valdžios biurokratijos. 
Autorius pabrėžia, kad šiuo metu tik 
Sov. Sąjunga ir Portugalija yra kolo
nijinės valstybės. Manau, kad būtų 
pravartu kiekvienam lietuviui šią 
knygą pasiskaityti, o ypač studen
tams — radikalams. A. L.

ĮTARTINI SĄJŪDŽIAI
“The Varsity”, Toronto universite

to “pažangiųjų” laikraštis, 1971 m. 
sausio 13 d. skundžiasi, kad Toronto 
universitetas liko ramus, kai akty
vistų (jų žodžiais) grupės kaitino. 
Toliau “The Varsity” rašo:

“Kažkas vyksta už universiteto ri
bų, ko universitetas negali ignoruoti. 
Gruodžio 18 d. degė namas 373 Hu
ron gatvėje. Tas namas yra universi
teto nuosavybė, išnuomota organiza
cijų grupei, dirbančiai Kanados so
cialinių reformų srityje. Šioje grupė
je yra Toronto moterų išlaisvinimo 
sąjūdis, miesto nuomininkų draugi
ja, “Sustabdyk Spadina — išgelbėk 
mūsų miestą” grupės koordinacinis 
komitetas ir “Praxis” tyrinėjimų ins
titutas. Paskutiniu laiku šį pastatą 
naudojo “Just Society” sąjūdis ir ne
turtingųjų draugija. Visos šitos gru
pės atskirai veikė, jieškodamos bū
dų, kaip turėtų būti sudaromi socia
linių reformų pagrindai, kurie sugrą-

NEREIKALINGOS IŠLAIDOS?
Esu sužavėtas Tautos Fondo vaju

mi ir pasiektais rezultatais visoje 
Kanadoje, tačiau yra, atrodo, nerei
kalingų išlaidų. Jos jeigu ir neatbai
do aukotojų tai susilaukia priekaiš
tų. Pvz. pernai mūsų mažą koloniją 
Kanados užkampyje pasiekė gandas, 
kad iš TF surinktų pinigų buvo sta
tomas paminklas mirusiai Toronto 
veikėjai a. a. Izabelei Matusevičiūtei.

TF rėmėjas
Red. prierašas. Pasiteiravus Tautos 

Fondo Kanados atstovybėje, buvo pa
aiškinta, kad minėtas gandas yra tik 
gandas, ir tai neteisingas. Prieš me
tus jis buvo iškeltas “NL”. Tautos 
Fondo statutas leidžia atstovybei 
skirti svarbiems reikalams lėšas, gau
tas iš palūkanų. Prie velionės Iz. Ma
tusevičiūtės, TF veikėjos, paminklo 
prisidėta $50. Spaudai skiriamos lė
šos taipgi iš palūkanų sveikinimų ar
ba aukų forma. Jos nepadengia nė 
faktinių išlaidų, kurias padaro laik
raščiai, spausdindami TF praneši
mus, aukotojų sąrašus ir pan.
AR NAUJA KANADOS LIETUVIŲ 

FONDO VADOVYBĖ?
Š. m. “TŽ” 6 nr. buvo paskelbta, 

kad sudaryta nauja K. L. Fondo va
dovybė. Ar iš tikrųjų ta vadovybė 
nauja? Pagrindinių vietų perstaty
mas (valdybos pirmininkas tapo ta
rybos pirmininku ir tarybos pirmi
ninkas — valdybos pirmininku) tai 
joks naujumas Fondo vadovybėje. 
Kitų vietos tos pačios. Vienas valdy
bos narys naujas, o penktojo, būtent, 
reikalų ir vajaus vedėjo, visai nėra. 
Įdomus atsinaujinimas! Ir po šito su- 
sutvarkymo stebimasi, kad žmonės 
nepatenkinti ir kalba. Iš patirties ži
nome, - 4gad^4žapr a štai. nemėgstamus 
vyriausybės tų valstybių, kurios su
darytos “tvirtos draugystės ir gimi
nystės” pagrindu. Pasirodo, kad tas 
galima padaryti ne tik valstybėj, bet 
ir mažesnėse organizacijose net de
mokratiniuose kraštuose, tarp de
mokratų žmonių, kurie save tokiais 
laiko. Iš viso K. L. Fondas yra visuo-

EDMONTON, Altą.
VASARIO U MINĖJIMAS, aireng- 

tas bendromis Edmontono Lietuvių 
Bendruomenės ir L. Namų direkto
rių pastangomis, įvyko vasario 20 d. 
Minėjimą atidarė ir įžanginį žodį ta
rė laikinai B-nės pirmininko parei
gas ėjusi Emilija Karosienė. Tylos 
minute buvo pagerbti kritę kovoje 
už laisvę savanoriai, tremtyje žuvę 
broliai ir sesės lietuviai. Po to su
giedotas Lietuvos himnas. Tolimesnei 
programai pranešinėti pakviesta Gai- 
lė Karosaitė. Ji supažindino dalyvius 
su garbės svečiais, perskaitė sveikini
mų telegramas. Latvių vardu sveiki
no p. Rudovics, estų p. Paets, ukrai
niečių p. Semenuk. Turiningą paskai
tą tema “žvilgsnis į pasaulį ir save” 
skaitė dr. J. Pilipavičius. Meninėje 
programoje eilėraštį deklamavo Ni
jolė Karosaitė, akordeonu grojo Ire
na Balutytė, pianinu skambino Judi
ta Kontrimaitė ir Nijolė Karosaitė. 
Gražiai pasirodė Dalios Mitalienės 
suorganizuotas ir jos vadovaujamas 
mergaičių oktetas. Mergaitės, apsi
rengusios tautiniais drabužiais, gra
žiai padainavo įvairių dainų. Jų dai
navimas sulaukė gausių publikos 
plojimų. Okteto dalyvės: Vida Žolpy- 
tė, Danutė Popikaitytė, Rūta Gudjur- 
gytė, Lidija Gudjurgytė, Rita Pilipa- 
vičiūtė, Lina Pilipavičiūtė, Irena Ba
lutytė ir Judita Grigalaitė. Progra
mos pabaigai E. Karosienė savo gim
tųjų Anykščių prisiminimui padekla
mavo pačios sukurtą eilėraštį, pianin- 
nu palydint Gailutei Karosaitei.

Po programos, prie gražiai padeng
tų stalų, visi dalyviai bei svečiai bu
vo pavaišinti kavute bei sumuštiniais. 
Veikė bufetas norintiems ko nors 
stipresnio. Grojo plokštelių muzi
ka. Pertraukos metu buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Surinkta virš 
$150. Sekančią dieną, sekmadienį, 
vasario 21, Lietuvių Namų koply
čioje parapijos klebonas kun. Iz. Gri
gaitis atlaikė pamaldas, kurių pabai
goje sugiedotas Tautos himnas.

LIETUVIŲ NAMŲ direktorių ir 
Bendruomenės metinis susirinkimas 
įvyko vasario 21 d. L.Namų valdybon 
išrinkti: J. Pašukonis, dr. J. Pilipavi
čius, dr. M. Urbonas, A. Rudzinskas 
ir V. Kasperavičius; Bendruomenės 
valdybon — O. Druktenienė, T. Uo
gintas ir A. Mitalas; revizijos komisi- 
jon — P. Zaleskienė, K. Žolpis ir J. 
Popikaitis. Padėka buvusiom valdy
bom už sklandų ir gerai atliktą dar
bą, geriausi linkėjimai naujoms.

meninė organizacija. Jos vadovybės 
ilgas nesikeitimas ar tik perstatinėji- 
mas Fondui gali neišeiti į gera. Kai- 
kur statutuose (Amerikos L. Fon
das) yra numatyta, kad po tam tikro 
laiko vadovybės sudėtis turi būti pa
keista. Dabartinėje Fondo sistemoje 
yra labai patogu buv. vadovybei pri
sirinkti daug įgaliojimų, pabalsuoti 
už save ir vėl būti išrinkta. Ateityje 
turėtų būti numatyta ir įtraukta sta- 
tutan Fondo vadovybės ir tarybos na
rių keitimosi laikas. Būtų mažiau ne
pasitenkinimo ir kalbų.

KLF narys

CALGARY, ALTA
NEPRIKLAUSOMYBES SUKAK

TIS. KLB Kalgario apylinkės valdy
bos surengtas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 53-čios sukakties 
minėjimas įvyko vasario 13 d. Atsi
lankė į banketą-vakarienę virš 110 
asmenų, o po 9 v. “vėluojančių” skai
čius pagausino dalyvių skaičių virš 
150. Iškilmę pradėjo valdybos pirmi
ninkas malda. Po banketo jis pasakė 
įžanginę kalbą angliškai, priminda
mas Lietuvos praeitį ir laisvės at
gavimą. Pagrindinis vakaro kalbėto
jas prof. Karolis Lederis kalbėjo lie
tuvių kalba, bet protarpiais naudojo
si ir anglų kalba. Jo paskaita buvo 
paremta istoriniais dokumentais, 
patriotiška ir publikos palydima 
karštais rankų plojimais. Laimingi 
yra kalgariečiai, kad jie turi tokį 
žymų asmenį, taip nuoširdžiai my
lintį savo tautą. Estų Bendruomenės 
pirm. Otomam Lamann linkėjo lie
tuviams to paties džiaugsmo, kurio 
ir jie laukia, t.y. laisvės ir nepriklau
somybės. Jis užbaigė savo kalbą šū
kiu “Valio Lietuva!” Kanados ka
riuomenės štabo viršila Algirdas Are
lis iš Medicine Hat, baigdamas savo 
kalbą, pareiškė: “Buvau per Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą ir ne
galiu jo pamiršti. Jūsų minėjimus 
taip pamilau, kad ir vėl atsilankiau. 
Ateityje lankysiuos ne tik aš, bet ir 
mano šeima”. Banketo salė buvo pa
puošta Kanados ir Lietuvos vėliavo
mis. Didelio formato Vytis, padary
tas iš “fiber” stiklo studento Kaspa
ravičiaus, kabojo tarp vėliavų ir krei
pė visų dėmesį į save.

Vakarienė ir kalbos buvo baigtos 
prieš 9 v., ir publika perėjo į šokių 
salę. Lygiai 9 v. orkestras sugrojo 
Lietuvos himną, kurio gaidas parū

pino Kalgario universiteto prof. Šal
kauskas iš p. Šalkauskienės stropiai 
saugojamų Tallat-Kelpšos kūrinių. 
Vakaras užsibaigė 12 JO v. Visi tikė
josi ilgesnio vakaro, bet B-nės valdy
ba tik tokiom sąlygom galėjo gauti 
salę.

šis minėjimas sutraukė visą mūsų 
inteligentiją, 4 universiteto profeso
rius, visus čia augusius mokytojus, 
inžinierius ir kitus, taipgi visą su
sipratusią bei Tėvynę mylinčią vi
suomenę. Deja, buvo keletas ir to
kių, kurie kliudė, niekino šio minė
jimo rengėjus, šventės tikslus ir 
griežtai atsisakė pirkti bilietus bei 
dalyvauti.

Nuoširdi padėka ponioms A. P. 
Nevadienei ir Verutei Grigienei, ku
rios taip rūpinosi svečių priėmimu 
ir supažindinimu; Viktorui Matučiui, 
kuris visą vakarą rūpinosi Tautos 
Fondo rinkliava ir surinko $128.50. ‘ 
Tautos Fondo vajus bus tęsiamas ir 
bus pasiektos tolimesnės apylinkės 
vietovės. Nuoširdus ačiū Kaziui Vait- 
kūnui, kuris taip sąžiningai dirbo 
prie baro, Kaziui Slavinskui, valdy
bos iždininkui, kuris visą vakarą sė
dėjo prie stalo parduodamas bilie
tus. KLB Kalgario apylinkės valdy
ba dėkoja visiem'apylinkės lietuviam 
už tokią nuoširdžią paramą ir pri
tarimą jos darbams. Valdyba kreipia
si į tolimesnes apylinkės vietoves — 
Brooks, Lethbridge, Red Deer, Banff, 
Blaimore ir kviečia Vasario 16 pro
ga aukoti Tautos Fondui. Aukas ma
lonėkite siųsti čekiais, įrašant Tau
tos Fondui, apylinkės valdybos pirm. 
A. P. Nevada, 4520 Varsity Dr., Cal
gary 49, Alta; arba iždininkui C. Sla
vinskas, 121 — 14 Ave. S.E. Calgary 
21, Alta. Kor.

Frank Barauskas
REALTOR

3828 Bloor St. West Islington
231-2661 231-6226

5 KAMBARIŲ VIENAAUGŠTIS 
Kingsway rajone, netoli Bloor 
požeminio. Kaina sumažinta — 
$30,000.

EDDIE SEIDER 
621-5805 arba 231-6226

MORTGIČIAI
Perkami, parduodami I-mi, 2-ri, 
3-ti rezidencinių, industrinių ir 
komercinių nuosavybių.

Mr. ANTHONY HULMAN 
251-4729 arba 231-6226

VASARNAMIO SKLYPAS
Georgian Bay, prie Waubaushene.
Apylinkėje daug lietuvių.

JUOZAS SKĖRIUS 
538-2261 (Waubaushene) arba 

231-6226

už atpigintą kainą.
JIM CURRIE 

4584485 (Cookstown) arba 
231-6226

1 AKRAS PAMIŠKĖS
Netoli Caledon East miestelio: 
apie 20 mylių nuo Toronto.

Mrs. EDNA FERRIER
857-1383 (Bolton) arbą

231-6226

CREEMORE MIESTE 
126 akrai su gražiu pastatu. Plati 
upė vingiuoja ūkio šonu.

STASYS DARGIS 
231-6226

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 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

lietuvių D 4so roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

3

<■ C’/:

Sov. 4. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 

Tel. 551-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT Chromacolor 100”

50 AKRŲ
Gražus laukas Cookstown prie
miestyje. Parduoda pensininkas

5 AKRAI
Prie golfo žaidimo lauko ir Hum
ber upės 20 mylių nuo Toronto. 
Puiki investacija.

PRANAS BARAUSKAS 
233-3323 arba 231-6226

E A R ■ V I S I O N T V - Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HlFi

S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 
532-7733

1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visų rūšių automobiliu 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 RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

780 QUEEN ST. W. __ _
PRIE GORE VALE _____Ts-r^ PHOTC> STUDĮO

AK* □ —* vestuvines nuotraukos
____ _______’'Meniškos vaikų nuotraukos 

P Portretai it kt.

yra naujausia ir geriausia 
1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo

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

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV

672 Lansdowne Ave. 531-6165

sales and service

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373 
Atidaryto: kasdien 9—6 vai.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

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

. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Savininkas V,
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus 

be atskiro atlyginimo
' agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIEN6 
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. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintu* 
kitimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
& BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo; 11 
vaL ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

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

470 College SL 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 b’tyno:

Eagles-Nešt
30 Dewson St, Toronto Ont.

Telefonas 534-0

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmadieni — Tikinčiosios 

Lietuvos Diena. Meldžiamasi už ken
čiančius lietuvius krikščionis Lietu
voje ir daroma speciali rinkliava jos 
reikalams. Gavėnios susitelkime gau
siu atsilankymu į bažnyčią ir sak
ramentų priėmimu pagerbkime Lie
tuvos krikščionis, kurie virš ketvir
čio šimtmečio kenčia tikėjimo per
sekiojimą.

— Šį penktadienį, pirmąjį kovo 
mėnesį, vakarinės pamaldos 7.30 v.

— Lankomi parapijiečiai Quebec 
ir Glenlake gatvių rajone.

— Arkivyskupijoje gavėnios metu 
vykdoma rinkliava vadinamoji “Sha
re the lent 71” varganiems kraštams. 
Tuo tikslu šį šeštadienį 2 v. Toron
to kunigų seminarijoj įvyksta kuni
gų ir pasauliečių pasitarimas.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — gegužės antrąjį sekmadie
nį.

— Lietuvių kapinių lankymo dieną 
pavasarį — gegužės 30, Sekmi
nių dieną.

— Pamaldos: šį penktadienį 7.30 v. 
vak., už a.a. Eleną Katche; šeštadie- 
nį: 7.30 v.r. u* a.a. Liudviką Gi čie- 
nę, 8 v. už Baliūnų šeimos mirusius; 
sekmadienį: 10 v. už a.a. Aleksandrą 
Balsį, 11 v. už a.a. Roką Jurgulį 
ir Joną Mockų, 12 v. už a.a. Antaną 
ir Marijoną žvirblius.

— Pakrikštyta: Brian Stephen 
Odor.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį pamaldos 9.30 v. ry

to. Jas atlaikys parapijos vargoninin
kas Petras Sturmas, par. tarybos na
rys. Šio sekmadienio vargonininke 
bus p-lė Silvija Sarkutė. Kunigas 
Alg. Žilinskas kovo 4-7 d.d. dalyvaus 
LBA socialinės atsakomybės komite
to posėdžiuose Čikagoje. Jis sakys 
pamokslą “Tėviškės” ev. liuteronų 
lietuvių parapijoje Čikagoje 10 v. r. 
sekmadienį. /

— Trečiadienį, kovo 10 d., 12.58 
v.p.p. kun. A. Žilinskas kalbės CFRB 
radijo stoties programoje “Moments 
of Meditation”. 8 v. vakaro bažnyčio
je — nuosavybės komiteto posėdis.

— Kovo 13 d., 1 v.p.p., pamokos 
konfirmandams.

— Sekmadienį, kovo 14 d., 9.30 v. 
r. pamaldos.

Vladė Bleizgienė atvyko iš 
okupuotos Lietuvos pas sūnų Jo
ną. Toronte numato viešėti apie 
pusmetį.

Informaciją apie lietuvių liau
dies meną Kanadoje bei surink
tus eksponatus paskelbė abu To
ronto lenkų laikraščiai “Zwiąc- 
kowiec” ir “Glos Polski”. Plato
ka informacija anglų kalba buvo 
paruošta spaudos agentūros 
“Canadian Scene”.

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

PARDUODAMAS ŠALDYTUVAS ir 
elektrinė virimo krosnis. TeL 536- 
6480.

VYRESNIO AMŽIAUS pora jieško 
kambario ir virtuvės be baldų, bet 
m šaldytuvu ir virimo krosnim High 
Park rajone. Skambinti tel. RO 2-9324 
po 6 v. v.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B any Ii s.

ATLIEKU VISUS NAMU RĖMO N 
TO medžio darbus, taip pat darau 
it 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! 
AUTOMOBILIAI

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

I BARONESSA BEAUTY SALON | 
| Sov. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 g
§ 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių |

E įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, ji 
H B
n perukai ir t. t. Prieinamos kainos ą

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258
Įvairios savo pastate rūkytos defros ir mėsos, HetavilH sūriai, parSin-. 

kai. rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt
Užsakymai priimami Ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

— Prašomos paskelbti Mišios: 
penktad. 7.30 v. už a.a. V. Pilėną, 
užpr. par. bankelio; šeštad. 8.30 v. 
už a. a. Veronikos vėlę, užpr. T. Kar- 
tavičienės; sekmad. 10 v. už a.a. Mar
celės ir Jono vėles, užpr. J. A. Pu- 
terių; 11.15 v. už a.a. M. Dervinį, 
užpr. p. Dervinienės; 12.15 v. — tre
tininkų; pirmad. 7.30 v. už a.a. An
taną Jonyną, užpr. par. bankelio; 
antrad. 7.30 v. už a.a. Antaną Bal
nį, užpr. par. bankelio; trečiad. 7.30 
v. už a.a. Vytautą Vingevičių, užpr. 
par. bankelio; ketvirtad. 7.30 v. už 
a.a. Stanislovą Kymantą, užpr. par. 
bankelio.
— Šį sekmadienį, kovo 7, visose 

Kanados lietuvių katalikų bažnyčio
se minima Tikinčiosios Lietuvos Die
na.

— Šį sekmadienį speciali rinklia
va parapijos skoloms sumažinti.

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

— Šį sekmadienį ryšium su Kaziu
ko muge religijos pamokų nebus.

— Kovo 6 d. parapijos salėj dar 
bus vienas vartotų drabužių išparda
vimas.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas — sekmadienį, kovo 7, po pas
kutinių Mišių.

— Kun. P. Barius ir kun. A. Pra- 
kapas yra išvykę į Kennebunkportą 
dalyvauti pranciškonų provincijos ka
pituloje. Sugrįš savaitės pabaigoje.

— Ateinančią savaitę bus lanko
mos šeimos dar neaplankytos jau pa
skelbtose vietose.

— Nuoširdžiai dėkojame parapijos 
bankui už $800 auką parapijos sko
loms sumažinti.

— Parapijos metinės rekolekcijos 
bus kovo 28 — balandžio 4 d. Ves 
kun. J. Kubilius, SJ.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišios 7.30 ir 8 v. ryto 
bei 7.30 v. vak. Ligoniai, seneliai li
goninėse ir namuose sakramentais 
aprūpinami iš anksto susitarus.

— Nuoširdžiai sveikiname: Juozą 
ir Adelę Raškauskus sidabrinio ve
dybų jubilėjaus proga; “Moters” žur
nalą auksinės sukakties proga.

— Šį sekmadienį 12 v. bendra vi
sų dainų šventėje dalyvaujančių re
peticija.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Prisi

kėlimo parapijos bankeliui už 
$300 auką Lietuvių Vaikų Na
mams. .

N. Pr. Marijos seserys 
“Latvija - Amerika” laikraštis 

vasario 17 d. laidoje plačiai at
pasakojo Andriaus Skėrio bylą. 
Jis norėjęs išvykti Kanadon pas 
tėvą, bet buvo suimtas ir paso
dintas Maskvos kalėjimam

Visuotinis “Paramos narių su
sirinkimas Įvyko vasario 28 d. 
Dalyvavo 398 nariai. Susirinki
mo eiga buvo gana gyva. Nariai » 
parodė palankų ir didelį susido
mėjimą užsimojimu įsigyti di
desne patalpas Lietuvių Na
mams. “Paramos” valdybon per
rinktas dr. J. Yčas ir naujai iš
rinktas S. Masionis. Į kredito 
komitetą perrinktas L. šeškus, į
revizijos komisiją — O. Delkus. 
Pelnas $12,929.21 susirinkimo 
paskirstytas:
Dividendai už šerius — 6% $5,355.45
Specialiam fondui 1,000.00
Nepaskirstyto pelno palikta 4,283.76 
Aukoms 2,300.00

Aukos paskirstytos:
Toronto Maironio mokyklai $800.00 
Vasario 16 gimnazijai 500.00
Tautos Fondui 200.00
Lietuvių Fondui 100.00
Sporto Klubui “Vytis” 100.00
Sporto Klubui “Aušra” 100.00
Ansambliui “Birbynė” 100.00
Toronto skautams 100.00
Toronto ateitininkams 100.00
šokių grupei “Gintaras” 100.00
Toronto chorui “Varpas” 100.00

TEAKWOOD
Solono, 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 Maironio šeštadieni
nėje mokykloje šį šeštadienį, 
kovo 6, pamokų nebus, nes §v. 
Cecilijos mokykla ruošia Tėvų 
dieną

Ryšium su Tikinčiosios Lietu
vos Diena Kanadoje, kuri mini
ma kovo 7, sekmadienį, komu
nistinė lietuvių spauda reiškia 
savo nepasitenkinimą. “Laisvė”, 
spausdinama Brooklyne, vasario 
16 d. numeryje išlieja savo tulžį 
ir tarp kitko rašo: “Vadinasi, 
Kanados klerikalai melsis, me
luos ir apgaudinės Kanados ti
kinčiuosius. Jie žino, kad nie
kas Lietuvoje tikinčiųjų neper
sekioja. Jie žino, kad Lietuvos 
tikintieji iš j ii jokios paramos 
nesitiki, neprašo ir nenori”. Tai 
maskvinio prispaudėjo balsas, 
pakartotas lietuvių lūpomis. Jei
gu mūsiškiai komunistai būtų 
lietuviškos orientacijos, kovotų 
už Lietuvos laisvę — religinę* 
kultūrinę ir tautinę. Dabar gi 
jie kovoja už Lietuvos vergiją 
ir absoliutinę Maskvos laisvę. 
Kremliaus melas jiems yra tiesa, 
o jo atnešta priespauda Lietu
vai — vadinama “laisve”. Kad 
Maskva nelaukia lietuvių išeivi
jos pagalbos, savaime aišku, bet 
kad pavergtoji ir persekiojamoji 
Lietuva jos tikisi, taip pat ne
abejotinai aišku.

VI. Pūtvio šaulių kuopa kovo 
7, sekmadienį, 4 v.p.p., Sv. Jono 
Kr. parapijos salėje šaukia vi
suotinį metinį šaulių susirinki
mą. šauliams ir šaulėms dalyva
vimas būtinas. Kviečiami ir no
rintieji būti šauliais. Po susirin
kimo kavutė-vaišės. Valdyba

Hamiltono mergaičių choro 
koncertas įvyks kovo 14, sek
madienį, 3 v. p.p., Scott Park 
gimnazijos auditorijoje, 1055 
King St. E., Hamiltone. Progra
moje: mergaičių choras, vad. 
sol. V. Verikaičio, Toronto tau
tinių šokių grupė “Gintaras”, 
vad. R. ir J. Karasiejų, ir sol. 
V. Verikaitis. Mergaičių choras 
kviečia Toronto ir kitų apylinkių 
lietuvius dalyvauti jų koncerte.

“Birbynės” sambūris rengiasi 
koncertui Niujorke gegužės 1 d. 
Richmond Hill mokyklos salėje.

Buvusių Kauno “Aušros” gim
nazijos mokinių ir mokytojų su
važiavimas rengiamas Toronte 
gegužės 29-20 dienomis. Bus pa
minėta 50 metų gimnazijos su
kaktis. Sudarytas specialus ko
mitetas iš keliolikos asmenų. Ti
kimasi gausių dalyvių iš visos š. 
Amerikos.

Tautinių grupių karavanas 
įvyks birželio 24 — liepos 1 d. 
Įėjimo bilietai-pasai jau prade
dami pardavinėti po $3. Numa
toma loterijos būdu duoti 180 
asmenų nemokamą vienos savai
tės atostoginę kelionę, šiemet 
karavane dalyvaus 40 tautinių 
grupių su savo įrengtais pavil
jonais* Tikimasi, juos aplankys 
500.000 asmenų, šiam projek
tui numatoma gauti $79.000 pa
ramos iš miesto valdybos. Per
nai buvo gauta — $69.000. Bilie
tų tikimasi parduoti apie 100.- 
000. Nemokamoms kelionėms 
skiriama $55.000. Šis tautinių 
grupių karavanas rengiamas jau 
treti metai iš eilės. Jam vado
vauja L. Kossar. Pernai lietuviai 
nedalyvavo, bet šiemet, tikimasi, 
dalyvaus. Paviljonui įrengti už
sakyta Šv. Jono Kr. par. salė.

Toronto estai savo nepriklau
somybę paminėjo priėmimu Es
tų Namuose vasario 26 d. ir iš
kilminga akademija — vasario 
28 Ryersono Instituto salėje. 
Priėmime lietuviams atstovavo 
— geri, konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas, KLB pirmininko pareigas 
einąs B. Sakalas, Baltiečių Fe
deracijos pirm. J. R. Simanavi
čius su Ponia, L. Švėgždaitė, St. 
Jokūbaitis. Iškilmingoj akade
mijoj iš lietuvių dalyvavo ir 
sveikinimo žodį tarė gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas, B. Sakalas, J. 
R. Simanavičius. Iš kanadiečių 
dalyvavo sen. A. Thompson, J*. 
Yaremko ir kt.

Vytautas Šimkus, ėjęs per gat
vę arti savo namų, važiuojančio 
automobilio parblokštas ir suža
lotas. Šiuo metu gydosi savo na
muose.

NUO LOŽNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Nomy: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos, 

1997A DUNDAS STREET WEST visi verslo bei 

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rekiomini.9J 
LIETUVIAI SAVININKAI SpQ u d i n i O^l

Pasižymėjusi deklamatorė Rena
ta Bubelytė Vasario 16 progra
moje Toronte Nuotr. S. Dabkaus

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas šį sekma
dienį, kovo 7 d., 4 v.p.p., Lietu
vių Namų salėje.- Kviečiami 25 
rinkti tarybos nariai ir Toronto 
lietuvių organizacijų bei institu
cijų pirmininkai ar* jų įgalioti 
asmenys. Susirinkime apylinkės 
valdyba darys pranešimą apie 
savo metinę veiklą, finansinius 
reikalus. Bus svarstomos atei
ties veiklos gairės, renkama nau
ja valdyba. Paskiri kvietimai ta- ’ 
rybos nariams nesiunčiami. Val
dyba kviečia visus tarybos na
rius dalyvauti. Posėdyje svečio 
teise kiekvienas kolonijos lie
tuvis gali dalyvauti ir pateikti 
savo sugestijas. Apylinkės v-ba

Apylinkės valdybos paskuti
niame posėdyje svarstyti tary
bos posėdžio reikalai. Konsta
tuotas virš $300 deficitas ry
šium su Vasario 16 šventės ren
gimu. Tikimasi, kad deficitas 
bus išlygintas Tautos Fondo, ku
ris kasmet daro rinkliavą. Apy
linkės valdyba, neturėdama lėšų, 
lieka nepajėgi vykdyti ateities 
planus, kurių ši pavasrį vienas 
pagrindinių yra dalyvavimas 
tautybių karavane.

Kūrėjų - savanorių metiniame 
susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: St, Ra
čiūnas — pirmininkas, St. Da
nelis — sekretorius, V. štreitas 
— iždininkas, VI. Kazlauskas ir 
V. Tamašauskas — kandidatai. 
Į revizijos komisiją išrinkti: A. 
Jakimavičius, K. Kregždė, J. 
Punkris ir A. Poškus kandidatu.

Valdyba
Lenkų savaitraštis “Glos Pols

ki” 8 nr.*, remdamasis “The Glo
be a. Mail” informacija, paskel
bė Vasario 16 iškilmių aprašy
mą. Tik vietoje 3000. dalyvavu
siu trijų parapijų pamaldose, 
padarė 300.

Inž. Osvaldas Kulys, Toronto 
verslininkų E. V. Kulių sūnus, 
pereitą savaitgalį sumainė vedy
bų žiedus su biologijos magistre 
Daina Botyriūte. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. J. Pakalniš
kis Viešpaties Atsimainymo liet, 
bažnyčioje Maspeth, Niujorke. 
Pobūvis įvyko ištaigingoje V. 
Paulių rezidencijoje. Jaunieji 
žada pastoviai apsigyventi Niu
jorke.

Moterims, norinčioms moky
tis anglų kalbos arba joje pasito
bulinti, yra specialūs kursai net 
trijose vietose skirtingomis die
nomis. Juose mokomasi prakti
nio kalbėjimo, lankomos įdo
mios miesto vietos, rodomi fil
mai. Motinos gali atvykti su ma
žais vaikais — jie nemokamai 
globojami pamokų metu. Pamo
kos duodamos šiose vietose: Ca
tholic Information Centre, 830 
Bathurst St. W. — kiekvieną 
antrą antradienį 9.30 — 11.30; 
St. Jamestown Language School, 
200 Wellesley St. E. — kiekvie
ną antrą trečiadienį 9.30 — 
11.30; E astminsterUnited 
Church Language School, 310 
Danforth Ave. — kiekvieną ant
rą ketvirtadienį 9.30 — 11.30. 
Telefonai pasiteiravimams: Mrs. 
Gomer 822-0790, Mrs. Sadovoy 
444-6834. Pamokos — rytais.

Žurnalo “Moteris” 50 metų 
sukaktis nuo įsisteigimo Lietu
voje ir 15 metų nuo atsikūrimo 
Kanadoje atžymėta specialiu po
būviu vasario 28 d. Prisikėlimo 
par. Parodų salėje, kur ta proga 
buvo surengta ir lietuvių mote
rų dailės darbų paroda. Rengė
jų* vardu pobūvį pradėjo KLK 
Moterų Draugijos centro valdy
bos pirm. dr. O. Gustainienė įva
diniu žodžiu apie spaudą ir “Mo
ters” nueitą kelią. Sveikinimo 
žodį tarė gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, “Tėviškės Žiburių” 
vardu — kun. Pr. Gaida, KLK 
Centro vardu — jo pirm. dr. J. 
Sungaila. Ilgesnę kalbą pasakė 
KLK Moterų Dr-jos ck valdybos 
dv. vadas kun. P. Barius, OFM. 
Raštu sveikino vysk. V. Brizgys, 
vysk. A. Deksnys, KLB pirm, 
dr. S. Čepas ir kt. Iškilmės pro
ga prisimintos visos “Moters” 
žurnalo buv. redaktorės, darbuo
tojos, bendradarbės ir bendra
darbiai. Paveikslu ir gėlėmis ap
dovanota Z. Daugvainienė, dir
banti “Moters” žurnalui nuo pat 
jo atsikūrimo Kanadoje. Gėlė
mis atžymėtos — dabartinė re
daktorė N. Kulpavičienė, admi
nistratorė Br. Pabedinskienė ir 
kt. Užbaigai padėkos žodį tarė 
red. N. Kulpavičienė, priminda
ma Diderot žodžius: kas rašo 
apie moteris, tepadažo plunksną 
vaivorykštės spalvose. Visai iš
kilmei vadovavo dr. O. Gustai
nienė. Kultūrinį atspalvį pobū
viui teikė “Moters” žurnalo ori
ginaliai išdėlioti viršeliai ir pa
veikslų paroda, kurioje buvo iš
statyti 28 darbai šių dailininkių: 
E. Docienės, S. Kvietienės. N. 
Palubinskienės, V. Pazukaitės, 
J. Paukštienės. V. Stančikaitės, 
M. Stankūnienės, A. Tamošaitie
nės, A. Zubienės, H. Žmuidzi- 
nienės, M. Žymantienės. Po vai
šių buvo humoristinė dalis, ku
rią savo sąmojum užpildė: A. 
Kuolienė, I. Kairienė, A. Sun- 
gailienė.

KLK Centras savo posėdyje 
nutarė surengti šį pavasarį stu
dijų dieną ir pavedė nutarimą 
vykdyti planavimo, studijų ir 
parapijų komisijoms. Planavimo 
komisija, susirinkusi posėdžio 
vasario 25 d., nustatė studijų 
dienos pagrindinę temą, būtent* 
“Lietuviškoji parapija dabar”, 
šiai temai gvildenti numatyti 
penki pranešimai. Studijų diena 
įvyks Toronte Prisikėlimo par. 
patalpose š. m. gegužės 15 d.. 
Šiuo metu tariamasi su paskai
tininkais.

“Žiburių” spaustuvė nuošir
džiai dėkoja Aleksui Pundziui 
už nemokamą paslaugą — grin
dų sutaisymą.

Ontario parlamento atstovas 
George Ben, Q.C., naujoj sesi
joj pateiks įstatymo pakeitimo 
projektą, liečiantį diskriminaci
ją Toronto universitete. Dabarti
nis Įstatymas, išleistas 1947 m. 
ir keistas net 6 kartus, reika
lauja, kad universiteto tarybos 
nariai būtų britų piliečiai. Nori
ma ši Įstatymą pakeisti ta pras
me, kad i tarnybą universitete 
būtų priimami visi tinkami kan
didatai, nedarant rasinio ar tau
tinio skirstymo. Turintieji nusi
skundimų šioje srityje tesikrei
pia Į adv. G. Ben telefonu 365- 
5685 arba raštu į Queens Park, 
Toronto.

Pertvarkytoje Ontario vyriau
sybėje padaryta keletas pakeiti
mų. Ne anglosaksų kilmės mi
nisterial — J. Yaremko ir A. 
Grossman gavo kitas ministeri
jas. Pastarasis paskirtas preky
bos ministeriu, J. Yaremko — 
provincij’os sekretoriumi. Buvęs 
provincijos sekretorius ir pilie
tybės min. R. Welch paskirtas 
švietimo ministeriu. Įvesti trys 
nauji ministerial be portfelių, 
matyt, ruošiantis ateičiai. Bu
vęs Ontario premjeras J. Ro- 
barts palaikė artimus ryšius su 
tautinėmis grupėmis. Ar nauja
sis premjeras W. Davis tęs šią 
tradiciją, dar nežinia. Iki šiol 
jis tautinėms grupėms mažai te- 
pažįstamas.

Dr. Haidasz, federacinio par- 
parlamento narys, pasikalbėji
me CFRB radijo programoj va
sario 28 d. tarp latko pareiškė 
rūpinąsis ateivių iš sovietų oku
puotų kraštų šeimų sujungimu. 
Ši pavasari vyksiąs į Maskvą su 
Kanados min. pirmininku ir ten 
bandysiąs karo išskirtų šeimų 
klausimą pajudinti. Tokių prašy
mų turįs visą eilę, jų tarpe ir 
lietuviu. 

C

KOMPARTIJOS NUOLAIDOS
Rumunijos kompartijos vadas 

N. Ceausescu pažadėjo darbinin
kams veiksmingas darbo unijas 
ir atlyginimų padidinimą 1972- 
75 m. 20%. Taip pat bus padi
dinti už vaikus mokami priedai 
ir socialinės pašalpos, 40% su
mažinti kompartijos ir darbo 
unijų narių mokesčiai. Unijos 
dabar turės teisę patvirtinti ar 
atmesti įmonių vadovus. N. 
Ceausescu taipgi pranešė, kad 
mažumų grupėms nebus leista 
emigruoti į užsienio kraštus. Tai 
daugiausia liečia vokiečius, ku
riuos repatrijuoti norėjo V. Vo 
kietiįa. 1966 m. surašymo duo
menimis, Rumunijoje buvo net 
376.750 vokiečių kilmės pilie
čių.
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“N. Lietuvos” spaudos balius 

šiemet buvo surengtas Šv. Ka
zimiero par. salėje. Vadovavo 
“NL” b-vės pirm. L. Girinis. Į 
svečius žodį tarė red. R. E. Ma
ziliauskas. Programą atliko Auš
ros Vartų par. vyrų oktetas. 
Publika buvo sužavėta* todėl ok
tetas turėjo keletą sykių kar
toti. Kulminacinis taškas buvo 
karalaitės rinkimai, kuriuose da
lyvavo šešios kandidatės. Kara
laitės karūna ir pereinamoji tau
rė atiteko Almai Staškevičiūtei, 
o princesių titulai — V. Grin- 
kutei ir D. Lukauskaitei. Oras 
pasitaikė labai blogas, todėl 
publikos buvo mažoka. Nežiū
rint to, nuotaika buvo puiki, nes 
buvo daug jaunimo. J. L.

“Gintaro” ansamblis šį sezoną 
pakviestas koncertuoti Toronte 
ir Ročesteryje. Jam vadovauja 
Z. Lapinas, H. Lapinienė ir I. 
Kličienė.

Montrealio ateitininkai rengia 
metinę šventę kovo 20 d. Nek. 
Pr. Marijos seserų patalpose. 
Jaunimas yra pakviestas ir iš ki
tų lietuvių kolonijų. Prašomi vi
si Montrealio sendraugiai ir stu
dentai ateitininkai šioje šventė
je dalyvauti. Kviečiami ir sve
čiai.

TORONTO, ONT.
TradieinĮ šiupinį Užgavėnių 

vakare surengė Mažosios Lietu
vos Moterų Draugija Šv. Jono 
Kr. par. salėje, kuri buvo beveik 
pilna dalyvių. Susėdus visiem 
prie stalų, Įžanginį žodį tarė 
Elzė Jankutė, primindama, kad 
šiupinys paruoštas pagal rašyto
jo Donelaičio receptą. Rengė
joms ir dalyviams sveikinimo 
žodi tarė gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, iškeldamas Maž. 
Lietuvos raštijos žmones. Raštu 
sveikino “Lietuvos Pajūrio” red. 
A. Lymantas iš Montrealio ir ki
ti. Sukalbėjus maldą ev. kuni
gui A. Žilinskui, visi vaišinosi 
šiupiniu ir kitais valgiais. Meni
nę dalį’ atliko deklamatorė Silvi
ja šarkutė, sol. V. Verikaitis, 
akompanuojamas J. Govėdo, ir 
“Birbynės” sambūrio tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. 
Biskevičienės. Laimikiais gausi 
loterija daug ką pradžiugino. Vi
siems programos atlikėjams pa
dėkojo vakaro pranešėja p. Ado
mavičienė. Tuo buvo ir baigtas 
bene dešimtasis iš eilės šiupi
nys Toronte, rengiamas darbš
čiųjų M. Lietuvos Moterų Drau
gijos narių. Tai graži tradicija, 
kuri kasmet susilaukia nemažo 
susidomėjimo.

Vyt. Aušrotas, kviečiamas 
KLB Oakvillės apylinkės valdy
bos, pasakė pagrindinę kalbą 
Vasario 16 minėjime.

Jeigu turėjote automobilio vairuotojo leidimą ir

nebuvote atsakingas už nelaimę penkerius metus:

10% NUOLAIDA NUO 
STANDARTINIŲ 
AUTOMOBILIŲ 
DRAUDOS KAINŲ.

Į-J[ NELAIMI (JĘ[ IK BUVOTE^ ATSAKINGAS^ 

NEPAKEIČIA DRAUDOS KLASĖS — 

KAINA LIEKA T A PATI.

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel. 722-3545

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Montrealio lietuviai ir šiemet 
kviečiami dalyvauti “Man and 
His World” parodoje bei sureng
ti Lietuvių Dieną. Tokia diena 
rengiama nuo 1967 m., nors kas
met susiduriama su nemažais fi
nansiniais sunkumais. Pernai 
Lietuvių Diena bei skyrius pra
dėtas rengti turint tiktai $8 ižde, 
o išlaidos siekė $500. Daug pa 
dėjo $287 parama, gauta metų 
pabaigoje iš etninės tarybos. K. 
L. B. Montrealio apylinkės val
dyba yra nutarusi rengti Lietu
vių Dieną bei skyrių ir šiemet, 
jeigu iki š.m. balandžio 1 d. bus 
surinkta $500. Montrealyje yra 
45 lietuvių organizacijos. Tiki
masi iš jų ir paskirų tą sumą 
sutelkti.

Ruošiamasi rinkiniams — K. 
L. B. tarybos ir vietinės apylin
kės seimelio-tarybos. Į KLB ta
rybą montrealiečiai turi išrinkti 
10 atstovų, i vietinį seimeli -15.

KLB Montrealio seimelio ir 
organizacijų pirmininkų posėdis 
numatomas gegužės 1 d.

K. L. K. Moterų Dr-jos Mont
realio skyriaus ' susirinkimas, 
Įvykęs vasario 21 d. seselių pa
talpose, buvo sėkmingas. Seselė 
Margarita Įdomioj paskaitoj 
“Krikščionė moteris šiandieni
niame gyvenime” gana detaliai 
išnagrinėjo konkrečius atvejus 
ir sudomino klausytojas. Kata
likės moterys rengia susirinki
mus, planuoja ir plečia veiklą. 
Uoli ligonių lankytoja P. Berno
tienė neapleidžia nė vieno ser
gančio. Kat. moterų veikla ir 
Įdomios paskaitos susirinkimuo
se teikia jėgų organizaciniam 
darbui. M. M.

Alvin Karpis, gyvenąs Mont- 
realy, 33 metus sėdėjo JAV ka
lėjimuose už Įvairius nusikalti
mus. Pastaruoju metu juo susi
domėjo didžioji spauda ir radi
jas. Toronto dienraščio “The Te
legram” savaitinis priedas 
“Weekend” vasario 27 d. laido
je atspausdino ilgą ištrauką iš 
A. Karpio pasakojimų knygos, 
kurią sudarė Bill Trent. Ji bus 
tęsiama ir sekančiuose dviejuo
se numeriuose. Įžangoje pažy
mėta, kad A. Karpis yra gimęs 
Montrealy, jo tėvas buvęs sun
kiai dirbęs lietuvis Jonas Kar- 
powicz, motina — Ona. A. Kar
pis užaugęs Topekoj, Kansas. 
Pasikalbėjimus su juo davė CF 
RB ir CBC radijo stotys.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris M. Sharp ir Izraelio am
basadorius E. Evron Otavoje pa
sirašė orinio susisiekimo sutartį. 
Kovo pabaigoje Izraelio orinio 
susisiekimo bendrovė “EI Al” 
pradės skrydžius iš Tel Avivo i 
Montreali, o kanadiškoji “CP 
Air” bendrovė — iš Montrealio 
i Tel Avivą.




