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Rėmai ir žmonės
Upės ir ežerai turi krantus. Net ir vandenynai be jų neap

sieina. Tautelės ir tautos, net milijoninės, turi savo rėmus. Kas 
gi tie jų rėmai? Tai jų sukurtos valstybės, telkiančios visą tautinį 
gyvenimą. Ak, yra tautų ar jų dalių, gyvenančių svetimuose rė
muose, bet jie yra persiauri, spaudžia j kampininkišką poziciją ir 
verčia jieškoti platesnių rėmų, kuriuose galėtų laisvai ir pakan
kamai plačiai išsitiesti. Niekas nemėgsta Prokrusto lovos — nei 
žmonės, nei tautos, nes tai žudantys rėmai. Vieninteliai rėmai, pri
imtini tautai, yra savojo dydžio rėmai, kitaip sakant, laisva, nepri
klausoma valstybė. Tokius rėmus ištisus šimtmečius turėjo lietu
viai, sukūrę savo valstybę Lietuvą. Deja, tie rėmai buvo sunaikin
ti. Iki šiol tautai tenka vargti svetimųjų suręstuose rėmuose — 
sovietiniuose ir vakarietiniuose. Sovietiniai rėmai nukalti vergams, 
vakarietiniai — laisviems žmonėms. Sovietiniuose rėmuose kenčia 
tauta priespaudą, o vakarietiniuose — nutautėjimo grėsmę, atei
nančią per demokratinę laisvę. Abeji rėmai mūsų tautai reiškia 
grėsmę, ateinančią skirtingais keliais. Pavergtoji Lietuva kovoja 
su sovietine priespauda ir prievartiniu nutautinimu, o išeivinė Lie
tuva — su nutautėjimu laisvėje. Pavergtųjų atsparumas kol kas 
atkaklus, o laisvųjų? Visuotinai žiūrint, ir pastarųjų eilėse matyti 
didelių pastangų,* ypač pirmojoj ir antrojoj kartoj. Visdėlto, lygi
nant turimas galimybes ir rodomas pastangas, matyti, kad išeivinė 
Lietuva dažnai pasimeta perdideliuose svetimuose rėmuose.

★ ★ ★
Išeivinei Lietuvai, netekusiai savų rėmų, t.y. valstybės, teko 

Įsijungti i svetimuosius, ir tai Įvairiuose žemynuose. Naujų rėmų 
didumas ir svetimumas gresia* visišku pasimetimu. Išvengti šiai 
grėsmei apdairių veikėjų buvo sumanyta Lietuvių Bendruomenė, 
kuri bent iš dalies atstotų prarastą valstybę ir jungtų visą išeivinę 
Lietuvą ne teritorine, bet tautine jungtimi. Tai lietuviško sukir
pimo rėmai, pritaikyti naujom sąlygom, telpą kitų kraštų valsty-

Punsko šventovės bokštas. Šioje šventovėje renkasi apylinkės lietuviai pamaldoms. Antroje nuo
traukoje — Punsko apylinkių lietuvaitė prie savo tėviškės namų

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Pasaulio įvykiai
RYTŲ IR VAKARŲ PAKISTANĄ GALI SUSKALDYTI Į DVI NEPRIKLAU- 
somas dalis politiniai nesutarimai. Praėjusių metų pabaigoje Pa
kistano prez. gen. Yaha Khan pirmą kartą šios respublikos isto
rijoje leido pravesti demokratinius parlamento rinkimus abiejose 
krašto dalyse. Naujasis parlamentas per tris mėnesius turėjo pa
ruošti bendrą konstituciją. Rytų Pakistane rinkimus laimėjo šeiko 
M. Rahmano Avami Sąjunga, Vakarų Pakistane — Z. Ali Bhutto 
Liaudies partija. Kadangi R. Pakistanas turi 75 milijonus gyven
tojų, o V. Pakistanas tik 60 milijonų, bendrajame parlamente 
persvara tenka Avami Sąjungos vadui šeikui M. Rahmanui, kuris 
rinkiminiame vajuje buvo pažadėjęs beveik visišką autonomiją R.

biniuose rėmuose bei teikią atitinkamas organizacines formas. Ir 
negalima sakyti, kad tai buvo išeiviška iliuzija. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė tapo konkrečiais išeivinės Lietuvos rėmais. Susi
darė konkreti daugelyje Europos, Amerikos, Australijos lietuvių 
schema, kuri užsimojo sutelkti po savo tautinės jungties stogu 
visus išeivius. Taip, ji iki šiol daug sutelkė, bet liko stambių išim
čių. Stambiausia jų — JAV lietuviai. Tai visos mūsų išeivijos 
dručgalis, kuris i PLB rėmus dar negali tilpti. Tiesa, Lietuvių 
Bendruomenė ten veikia, visuotiniuose balsavimuose dalyvauja 
daugybė apylinkių su apie 8000 tautiečių, bet visuotinumo iki šiol 
nepasiekė. Jau kuris laikas vyksta ginčai taip Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Bendruomenė siūlo ALTai Įsijungti 
Bendruomenėn, o ALTa siūlo tą patį Bendruomenei. Ir viena, ir 
kita pretenduoja Į visuotinumą, t.y. Į JAV lietuvių atstovavimą. 
Bandymas dalintis veiklos sritimis neišsprendžia problemos.

? šį ginčą seka viso laisvojo .pasaulio lietuviai, be abejonės, su 
apgailestavimu. Beveik visų kitu laisvojo pasaulio kraštų lietu
viai Bendruomenę laiko pagrindiniais rėmais ir juose dalyvauja. 
Tai parodė jau nevienas PLB seimas. Dalis JAV lietuvių viso to 
nenori pripažinti. Kaip matyti iš jų spaudos, dar daugelis Bend
ruomenę laiko eiline organizacija. Bet tai nesusipratimas, o gal 
nesupratimas. Kad taip yra, galbūt kalta iš dalies ir pati Bend
ruomenė, kuri, pradėdama skleisti savo šaknis JAV-se, nemokėjo 
deramai prieiti prie žmonių. Bet gilesnė priežastis, atrodo, glūdi 
dviejų pradų susidūrime. Bendruomenė pagrindinai remiasi ne 
partijomis, ne organizacijomis, o visais lietuviais, išskyrus komu
nistus. Joje lygų balsą turi visi tautiečiai. Kas lietuvis, tas ir Bend
ruomenės narys. Visos valdybos ■— nuo žemiausių iki augščiausių 
renkamos demokratiniu būdu. Amerikos Lietuvių Taryba sudaryta 
iš partijų ir organizacijų skirtų atstovų, panašiai kaip ir VLIKas. 
Praeityje* ši Taryba Lietuvai yra daug pasitarnavusi ir negali būti 
niekinama ar nustumta ir dabar. Viso pasaulio lietuviams ameri
kiečiai parodytu dideli pavyzdį, jei pajėgtų suderinti bei sujungti 
abu pradus — partini bei grupinį su bendruomeniniu. Tada JAV 
Lietuvių Bendruomenė būtų vieningumo žibintu. Nors kaikurie 
amerikiečiai mano, kad į jų daržą niekas neturi teisės kištis, bet -------,--------- —_ ------
tebūnie leista priminti, kad tas daržas pasidarė toks triukšmingas, vas negalįs nusileisti Vilniuje! 
jog ir kaimynai girdi. Linkėtina, kad partinė dvasia užleistų vietą 
jungiamai ai lietuviškai dvasiai, kuri iš esmės tegali būti bend
ruomeninė. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

SENSACINĖS PREMJERO VEDYBOS
Premjeras P. E. Trudeau Van

kuverio St. Stephen katalikų baž
nyčioje vedė buvusio žvejybos 
ministerio James Sinclair dukrą 
Margaritą, šios jungtuvės buvo 
dviguba staigmena kanadie
čiams dėl didelio slaptumo ir 
jaunosios amžiaus. Apie jas laik
raštininkai sužinojo iš Vanku
verio radijo pranešimo, kai jau
nieji jau buvo išvykę iš bažny
čios. Margarita Trudeau yra tik 
22 metų amžiaus, kai tuo tarpu 
Pierre Trudeau jau turi apie 52 
metus. Kurjoziškai skamba fak
tas, kad už jį yra jaunesnė net jo 
uošvė, Margaritos mama. Abu 
jaunieji susipažino 1967 m. ato
stogų metu Tahiti. Laikraščiuo
se skelbiama, jog Margarita pra
moko prancūziškai ir perėjo į 
katalikų tikėjimą. Vedybos yra 
kiekvieno žmogaus asmeninis 
reikalas, tačiau premjerui P. E. 
Trudeau turbūt nepavyks išjung
ti jų iš politikos. Jau dabar spau
doje netrūksta komentarų, kad ši 
žinia kuriam laikui užtemdys di
dėjančią Įtampą Otavoje ir vi
soje Kanadoje. Kalbama netgi 
apie federacinio parlamento rin
kimus šį rudenį, kai vasara su
mažins bedarbiu skaičių, kuris 
dabar yra rekordinis, šiuose spė
liojimuose gali būti tiesos. Jei
gu nedarbo problema tokiu pa
čiu aštrumu iškiltų sekančia žie
mą, ji gerokai susilpnintų libe
ralų pozicija parlamento rinki
muose. Tokiu atveju premjerui 
P. E. Trudeau būtų žymiai nau
dingiau rinkimus skelbti šį ru
deni.

Ontario provincijos valdymą 
perėmė naujasis konservatorių 
vadas William Davis, pagrindi
nes ministerijas atidavęs savo 
varžovams vado rinkimuose. Jo 
stipriausias oponentas A. Law
rence gavo teisingumo ministeri
ją, D. McKeough — finansų ir 
ekonomijos, R. Welsh — švie
timo. Lietuvių bičiulis J. Ya- 
remko, buvęs šeimų ir sociali
nių reikalų ministeriu, dabar pa
skirtas provincijos sekretorium 
ir pilietybės ministeriu. Jam vėl 
priklausys Ontario indėnų reika
lai, dėl kurių jis yra turėjęs 
problemų premjero J. Robarts 
laikais. Pirmoje spaudos konfe
rencijoje naujasis premjeras W. 
Davis pagrindini dėmesį žadėjo 
skirti gamtos apsaugai nuo ter
šimo, miestams, ekonominiam 
tautiškumui, nedarbui, mokes
čių reformai, Kanados konstitu
cijos pataisoms ir jos perkėlimui 
iš Britanijos Į Kanadą.

Kvebekiečių*partiją (Parti Que
becois) trečiajame savo atstovų 
suvažiavime vadu vėl patvirtino 
nuosaikesnės linkmės atstovą R. 
Levesque, bet i vykdomąjį ko
mitetą išrinko radikaliu idėjų 
skleidėją ir nuolatinį maištinin
ką P. Bourgault, kuris 1968 m. 
i kvebekiečių partiją įjungė ra
dikaliuosius nepriklausomybės 
siekėjus. P. Bourgault suvažiavi
me aštriai kritikavo kvebekiečių 
partijos vadovybę. Jo teigimu, 
nartijos vieningumui kenkia 
bandymas išlaikyti ja reikiamoje 
demokratinėje augštumoje. čia 
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Maldinės ir diplomatinės kelionės
Italijoje ir visame pasaulyje 

nemažo dėmesio sukėlė grupės 
katalikų kunigų informacinė ke
lionė i Sovietų Sąjungą paskuti
nėmis 1971 m. sausio mėnesio 
dienomis. Toje “maldingoje” ke
lionėje dalyvavo tik 82 kunigai 
ne vien tik iš Romos, bet ir iš ki
tų Italijos miestų, ši kelionė va
dinama “maldininkų kelione” 
dėlto, kad ji buvo suorganizuota 
Romos vikariato, “maldingų ke
lionių’-’, biuro, kuriam vadovauja 
mons* Dovidas Bianchi, šio ke
lionių biuro, oficialiai vadinamo 
“Opera Romana Pellegrinaggi” 
tikslas yra organizuoti kunigų 
bei tikinčiųjų keliones- į katali
kams brangias šventosios že
mės, Liurdo ir kitas šventoves. 
Ši kartą maldininkų turistinė-in- 
formacinė kelionė tikslu pasirin
ko ne katalikų pasaulio, bet ate
istinės Sovietų Sąjungos švento
ves. Tiesa, kelionės programoje 
buvo numatyta aplankyti ir Lie
tuvos katalikų šventoves Vilniu
je ir čia koncelebruoti Mišias, 
tačiau tai Maskvai gal atrodė 
per daug pavojinga, ir ši ekskur
sijos programos dalis buvo iš
braukta, Italijos keleiviams pa
aiškinant, kad dėl “rūkų” lėktu-

Aišku, nevienas iš keleivių gerai 
suprato kokie “rūkai” dengia 
Vilnių. Ekskursijos vadovai ne
oficialiai kaltę suvertė Romos 
lietuvių “reakcijai” ir “ELTA- 
PRESS” bei italų nepartinės, 
spaudos informacijai.

Spaudos balsai
Italų spauda i šią kelionę žiū

rėjo labai kritiškai. Romoje lei
džiamas dienraštis “II Giornale 
d’Italia” sausio 21 d. rašė:

“šiandieną šimtas civiliškai 
apsirengusių kunigų iš Romos 
išvyksta i Sovietų Sąjungą. Net 
optimistai negalvoja, kad tie ku
nigai vyksta misijoms — skelbti 
Evangelijos ir nešti tikėjimo 
“šventajai Rusijai”, kuri jau 
daugiau kaip 50 metų yra bom
barduojama marksistinio mate
rializmo ir valstybinio ateiz
mo ... Tai naujo tipo maldinga 
kelionė ne Į “šventas vietas”, 
bet Į suniekintas šventoves, j ieš
kant “naujos, žmogiškos patir
ties ...” Aišku, ta proga nega
lės išvengti Lenino mauzolėjaus 
ir gal ateistinių muzėjų. “Jėzau, 
apšviesk-” — baigė savo straips
nį Romos dienraštis.

Dar plačiau šią kelionę ko
mentavo kitas Romos dienraštis 
“H Tempo” sausio 23 d. veda
majame, pavadintame “šimtas 
kunigų Bolšoj teatre”. “Galbūt 
mūsų kaltė, — rašo dienraštis, 
— kad mes nemokame prisitai
kyti laikų dvasiai... Faktas yra, 
kad daugelis naujenybių kelia 
nuostabą ir susirūpinimą... Tai 
ypač tinka tiems kunigams, ku
rie, gyvendami laisvame krašte, 
svajoja apie komunizmą ir lyg 
rengiasi ateičiai... Pirmas klau
simas, kurį kiekvienas paprastas 
žmogus sau stato, yra šis — ko 
nori tie kunigai? Argi jie neturi 
laisvės kalbėti, rašyti, mokyti ir 
keliauti kur nori? Taip, jie turi 
perdaug laisvės ir ją dažnai pikt- 
naudoja... Maskvoje jie pama-

nių ginklų apribojimo sutarties. 
Atitinkami dokumentai Vatika
no atstovų vasario 25 d. iškil
mingai pasirašyti Maskvoje, 
Londone ir Vašingtone. Londo
ne ir Vašingtone šiuos dokumen
tus pasirašė Vatikano diplomati
niai atstovai, gi Maskvoje, kur 
Vatikanas neturi diplomatinės 
atstovybės, šį aktą pasirašė Va
tikano valstybės sekretoriato ne
paprastųjų bažnytinių reikalų 
kongregacijos vadovas, specia
liai atvykęs į Maskvą. Ta proga, 
ypač Italijos spauda, pažymi, 
kad augštasis Vatikano pareigū
nas Maskvoje pasiliko net keletą 
dienų ir turėjo progos susitikti 
su sovietų pareigūnais ir orto
doksų Bendrijos atstovais. Ko
kios temos ta proga buvo palies
tos, nežinoma, nes panašiais at
vejais diplomatiniai sluogsniai 
visada yra labai rezervuoti. 
Laikraščiai spėlioja, kad buvo 
kalbama apie Lietuvos, Lenkijos 
ir Ukrainos katalikų padėtį.

Kardinolo žodis
Vasario 16 šventę Romos lie

tuvių bendruomenė iškilmingai 
paminėjo vasario 21 d. šv. Kazi
miero kolegijos koplyčioje buvo 

______________ _ 7 surengtos iškilmingos pamaldos 
sunku pasakyti. Romos Lietuvių įr šventės minėjimas. Mišias už 
Kunigų Sąjungai paprašius eks
kursijos vadovybę painformuoti 
apie kelionės įspūdžius, kaip tai 
buvo anksčiau pažadėta, susi
laukta tik nepalankaus atsaky
mo.

Arkivyskupas Kremliuje
Italijos ir viso pasaulio spau

da, radijas ir televizija pranešė 
apie naują augšto Vatikano pa
reigūno arkiv. Augustino Casa- 
roli kelionę į Maskvą. Oficialus 
kelionės tikslas—patvirtinti Va
tikano prisidėjimą prie atomi-

tys Kremlių, dalyvaus Bolšoj te
atro spektaklyje, bet ar jie pri
simins tūkstančius kunigų, iš
tremtų i Sibirą, kankinių mirti
mi mirusius vyskupus, kunigus 
ir pasauliečius? Ar galės melstis 
bažnyčiose, paverstose teatrais, 
muzėjais ar sandėliais?... Tie 
klausimai ir kelia mums neri
mą.” f

Vatikano savaitraštis
Kad. šią.kelionęi'aįankiai suti

ko komunistinė spauda, nereikia 
nė sakyti. Tą riziką, kad ji gali 
būti politiškai išnaudota, iške
lia ir Vatikano savaitraštis “Os- 
servatore della Domenica”. 
Laikraščio viceredaktorius Fe
derico Alessandrini pastebi, kad 
kaikurie laikraščiai šioje kelio
nėje mato tam tikrus simptomus 
Bažnyčios laikysenos pasikeiti
mo komunizmo atžvilgiu, laiko 
įžeidimu visų tų aukų, kurios 
nukentėjo per 50 persekiojimo 
metų... Tai tikrai nebuvo šios 
kelionės tikslas — pastebi Ales- 
sandri. Kelionės tikslas buvo 
grynai informacinis, siekiant su
sipažinti su tenykščiomis sąly
gomis ir susidaryti atitinkamą 
nuomonę...

Kiek tai keleiviams pavyko,

Po kaIb is su premjeru
Š. m. kovo 3 d. Toronto libera

lų partijos veikėjai surengė Ka
nados premjerui P. E. Trudeau 
priėmimą-vakarienę, kurioje da
lyvavo 2400 asmenų ir sumokė
jo po $50. Ta proga premjeras 
pasikvietė keletą etninės spau
dos redaktorių į savo kambarį 
Royal York viešbutyje aptarti 
tautinių grupių spaudos proble
mų. Premjeras visą laiką buvo 
saugojamas policinės tarnybos 
neuniformuotų vyrų. Kviestieji 
redaktoriai buvo įsileisti su spe
cialiais kvietimais, gautais iš 
premjero raštinės Otavoje. Pri
ėmimo kambaryje redaktorius 
pasitiko premjero sekretorius 
spaudos reikalams Mr. Roberts, 
min. Stanbury ir parlamentinis 
premjero sėta*. Danson. Jie da
lyvavo pokalbyje su premjeru. 
Pastarajam redaktorius pristatė 
ministeris Stanbury, kurio žiny
boje yra ir informacijos sritis. 
Viešbučio patarnautojui išdali
nus visiems po kavos puoduką, 
prasidėjo pokalbis, apėmęs visą 
eilę klausimų.

Pašto reikalai
Lenkų red. B. Heydenbom 

priminė, kad Kanada yra imi
gracijos kraštas, tačiau ateiviai 

Lietuvą lietuvių kalba atnašavo 
Vatikano finansinio instituto di
rektorius vyskupas Paulius Mar
cinkus, o turiningą pamokslą pa
sakė sakramentų kongregacijos 
prefektas kardinolas Antanas 
Samore, prasmingai iškeldamas 
tėvynės meilės dorybę. Pamoks
lą baigė Sibiro lietuvaičių sukur
ta maldą. Kalbas pasakė Lietu
vos atstovybės prie Vatikano 
reikalų vedėjas St. Lozoraitis, 
jr., ir Italijos Lietuvių Bendruo
menės pirm. mons. V. Mincevi
čius. Kor.

telkiasi tik penkiose provincijo
se. Lietuvių atstovas iškėlė ne
tvarkingą, lėtą spaudos pristaty
mą, esą žmonės daug kur gauna 
savaitraščius tik sekančią savai
tę, o tolimesnėse vietovėse — 
net po 2-3 savaičių. “O koks skir
tumas?” — paklausė premjeras. 
Jam buvo paaiškinta, kad tuo 
būdu visos žinios ateina pasenu
sios ir tokių laikraščių žmonės 
nenori skaityti. Į pokalbį įsijun
gė vengrų red. A. Laszlo, pa
brėždamas, kad po streiko pašto 
patarnavimas yra labai sukrikęs 
ir nuo to kenčia visi laikraščiai. 
Tai tvirtino ir kiti redaktoriai. 
Atrodo, premjeras liko Įtikintas.

Valdžios skelbimai
Vokiečiu redaktorius E. O.

. Reprich iškėlė valdžios skelbi
mų klausimą. Esą etninė spauda 
tų skelbimų beveik nebegauna, 
kad jie nukreipiami Į anglišką
ją ir prancūziškąją spaudą. Red. 
Laszlo siūlė federacinei vyriau
sybei pasekti Ontario vyriausv- 
be, kuri duoda etninei spaudai 
skelbiminius . pranešimus apie 
Įvairius pakeitimus, darbus ir 
t.t. Tai esanti labai naudinga in
formacija. Danų laikraščio re- 
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Pakistanui, centrinei vyriausybei 
ir užsienio politikos reikalus. < 
Kai prez. gen. Y. Khan neribo
tam laikui atidėjo naujojo par
lamento posėdžius, šeikas M. 
Rahmanas paskelbė visuotinį 
streiką R. Pakistane, kur tuojau 
pat prasidėjo susidūrimai su ka
riuomene, centrinės valdžios' 
pareigūnų puldinėjimai. Šiuose 
neramumuose žuvo apie 300 pa
kistaniečių, tačiau neoficialiais 
duomenimis žuvusiųjų gali būti 
net 2.000. Abu Pakistanus ski
ria 1.000 mylių Indijos teritori
jos. Visos centrinės vyriausybės 
pagrindinės institucijos yra V. 
Pakistane. Dėl šios priežasties 
R. Pakistano gyventojai skun
džiasi, kad juos išnaudoja V. Pa
kistanas, turėdamas 15 milijo
nų mažiau gyventojų. Atviras 
maištas R. Pakistane privertė 
prez. gen. Y. Khaną atšaukti 
naujojo parlamento suspendavi
mą ir pažadėti, kad pirmasis par
lamento posėdis bus kovo 25 d. 
Ar parlamentui pavyks paruošti 
abiem, dalim priimtiną konstitu
ciją, tenka labai abejoti. Grei
čiausiai galutinis abiejų Pakis
tano dalių skilimas tik bus ati
dėtas kuriam laikui. Kadangi jų 
vienintelė jungtis tėra Mahome- 
do religija, Pakistano pasidalini
mas į dvi nepriklausomas res 
publikas atrodo neišvengiamas. 
Nesutarimai juntami ne tik vi
daus, bet ir užsienio politikoje. 
Centrinė vyriausybė ir V. Pakis
tanas vis dar nori atgauti Kaš- 
mirą ir vengia įtampos mažini
mo su Indija, kai tuo tarpu R. 
Pakistanas, nesidomėdamas Kaš- 
miru, siekia geresnių santykių 
su Indija.

SUNKIOS KOVOS
Pietinėje Laoso dalyje vyks

ta sunkios kovos tarp Saigono ir 
Hanojaus reguliarios kariuome
nės dalinių. P. Vietnamo kariuo
menė buvo sulaikyta skaičiumi 
gerokai gausesnių š. Vietnamo 
karių. Į kautynes Saigonui teko 
mesti papildomų 16.000 vyrų, 
kol pagaliau vėl buvo atgautas 
pirminis pranašumas. Paskuti
nėmis žiniomis, P. Vietnamo ka
riuomenė pagaliau užėmė Ho 
Chi Minh tiekimo kelio strate
ginę kryžkelę Sepone vietovėje, 
27 mylios nuo P. Vietnamo sie
nos. Prez. N. V. Thieu įspėjo 
Hanojų, jog gali būti pradėta 
invazija ir į patį š. Vietnamą, 
jeigu komunistai neatitrauks 
savo dalinių iš P. Vietnamo. 
Prez. R. Niksonas betgi prasi
tarė spaudos konferencijoje, jog 
tokiu atveju amerikiečių avia
cija neateitų į pagalbą P*. Viet
namo kariuomenei. Hanojaus ra
dijas apkaltino JAV vyriausybę, 
kad ji telkia laivyną Tonkino 
įlankoje, apie 110 mylių į šiaurę 
nuo P. Vietnamo. Specialiuose 
išsikėlimo laivuose yra pora 
tūkstančių marinų. Pagrindinis 
šių visų grasinimų ir manevrų 
tikslas, be abejonės, yra diplo
matinis bandymas laikyti š. 
Vietnamą visuotiniame netikru
me ir tuo būdu sumažinti į Lao
są siunčiamų karių skaičių. Dėl 
galimo Saigono įsiveržimo, ir 
amerikiečių išsikėlimo Hanojaus 
komunistinė vyriausybė dabar 
yra priversta didžiąją savo ka
riuomenės dalį laikyti pačiame 
Š. Vietname.

NUOLAIDOS ŽYDAMS
Augščiausiojo sovieto laukia

majame kambaryje Maskvos žy
dai suorganizavo sėdėjimo strei
ką, kuris Kremliaus vadus pri
vertė išleisti Izraelin apie 30 ar
šiausių protestuotojų, čia, ma
tyt, Įtakos turi artėjantis sovie
tų kompartijos kongresas. Kai- 
kurios žydu organizacijos jau 
kreipėsi Į užsienio kraštų kom
partijas, prašydamos paramos 
vizoms gauti. Kremliaus vadąi. 
atrodo, nenori, kad žydų klausi
mas būtų iškeltas kompartijos 
kongreso metu. O tai padaryti 
gali užsienio kompartijų atsto
vai, ypač iš V. Europos,* nepri
tariantys dabartinei Sovietu Są
jungos politikai žydų klausimu. 

palikdamas tik krašto apsaugos 

Protestuotojų vadams išduotos 
išvažiavimo vizos taip pat suma
žins įvairias žydų demonstraci
jas.

E. GIEREKO REFORMOS
Naujasis Lenkijos komparti

jos vadas E. Gierekas beveik 
pusę devyniolikos provincijų 
kompartijos vadų jau yra pa
keitęs jaunesniosios kartos at
stovais, kurių dalis netgi nėra 
centrinio komiteto nariai. Buvu
siam kompartijos vadui W. Go- 
mulkai buvo mestas kaltinimas, 
kad jis ir jo bendrininkai prara
do ryšį su liaudimi. Komparti
jos dienraštis “Žycie Warszawy” 
atvirai prisipažino, kad šiuo me
tu vyksta aštri kova tarp seno
sios ir jaunesniosios kartos ko
munistų. Premjeras, P. Jarosze- 
wicz turėjo pirmą oficialų pokal
bį su Lenkijos kardinolu S. 

"Wyszynskiu, trukusį net tris va
landas. Pasikalbėjimo temos ne
buvo paskelbtos, bet jos tikriau
siai lietė visą eilę nesutarimų 
tarp Katalikų Bendrijos ir kom
partijos, abipusius kompromi
sus.

POLITINĖ KRIZĖ
Politinę krizę Norvegijoje su

kėlė premjero P. Borteno melas 
parlamente. Spaudai paskelbus 
Norvegijos slaptų pasitarimų do
kumentą dėl įsijungimo į Euro
pos Bendrąją Rinką, premje
ras P. Borten iš karto teisino
si niekam nerodęs šio dokumen
to, o vėliau prisipažino, kad su 
dokumentu supažindino didžiau
sią įstojimo Bendrojon Rinkon 
oponentą A. Haugestadą. Opozi
cijos spiriamas, premjeras P. 
Borten buvo priverstas atsista
tydinti. Jo pasitraukimas sugrio
vė nuo 1965 m. Norvegiją val
džiusią koaliciją, kurią sudarė 
centrinė partija, liberalai, kon
servatoriai ir krikščioniškosios 
liaudies partija. Naująja vyriau
sybę greičiausiai sudarys T. 
Brattelio vadovaujami socialis
tai darbiečiai, 150 vietų parla
mente turintys 74 atstovus.

BAIGĖ STREIKĄ
Po 47 dienų 200.000 Britani

jos paštininkų nutarė užbaigti 
pirmąjį savo streiką šio krašto 
istorijoje. Unija buvo priversta 
pripažinti pralaimėjimą. Reika
lautas algų padidinimas 15% te
bėra nepriimtas, pašto pasiūly
tas 9% pakėlimas nepasikeitęs. 
Premjero E. Heath laukia sun
ki kova su darbo unijomis dėl jų 
įtakos apkarpymo naujuoju įsta
tymu. Prieš šį įstatymą į 24 va
landų streiką buvo išėję dau
giau kaip milijonas darbininku. 
Ekonominius krašto negalavi
mus liudija dviejų stambių fir
mų bankrotas — lėktuvų varik
lių “Rolls-Royce” gamyklos ir 
didžiausios Britanijoje automo
bilių draudos bendrovės. Bedar
bių skaičius šiemet gali pasiek
ti pilna milijoną. Dėl šių nrie- 
žasčiu Britanija jau yra pradėju
si derybas su V. Vokietiia. kur 
darbo galėtų gauti apie 200.000 
darbininkų. Dabar V. Vokietija 
yra įsileidusi 13.000 britų dar
bininku.

KINIJOS SATELITAS
Komunistinė Kinija iš Shuang 

Cheng Tzu raketų bazės iššovė i 
erdves savo antrąjį satelitą, kurį 
seka š. Amerikos oro erdvių ap
saugos vadovybė. Amerikos spe
cialistai dar nėra padare iokiu 
išvadų. Jie nežino, ar satelito iš- 
šovimui buvo panaudota viduti
nių nuotolių raketa ar galbūt 
tarpkontineritinės raketos pir
moji pakopa. Tokiu atveju tek
tų pripažinti Rinijos pažangą, 
nes tarpkontinentinės rakete® 
gali pasiekti tolimus taikinius.

AUGSČ. TURKIJOS TEISMAS 
kovo 8 d. nusprendė, kad Bra
žinsku pabėgimo motyvai nėra 
politiniai ir panaikino anksty
vesnį aoeliacinio teismo spren
dimą. Dabar jų išdavimas sovie
tams nrfldauso nuo Turkijos vy
riausybės.
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© RELIG1AIIAME GWEMME
* Popiežius Paulius VI, kal

bėdamas bendroje audiencijoje, 
pareiškė, kad Kristaus negalima 
laikyti politiku, demagogu, agi
tatorium ar revoliucijonieriumi. 
Jis buvęs taikos žmogus, kuris 
atėjo skelbti dangaus karalystės 
ir nurodyti žmonėms kelio į ją. 
Kaikurios teologinės srovės esą 
Kristų laiko vien žmogumi. Di
delio išsimokslinimo vyrų tarpe 
iškyla Įtartino turinio filosofija, 
kuri veda į abejones ir nepagrįs
tą radikalų Kristaus dieviškumo 
neigimą. Katalikų Bendrija ne
svyruodama stovi Jo dieviškumo 
sargyboje, nes Jis yra “Dievas 
mūsų tarpe” — nematomojo 
Dievo atvaizdas.

* Tikėjimo kongregacija įsi
vedė naujus nuostatus, pagal ku
riuos tvarkys viešuosius katali
kų pasisakymus Apreiškimo ir 
katalikiškojo tikėjimo klausi
mais. Naujieji nuostatai yra pas
toracinio pobūdžio ir daugiau 
rūpinasi įvairių minčių išsiaiški
nimu nei jų smerkimu. Nebe
bus kaltinamųjų bylų, o tik ra
mūs ir bešališki tikėjimo proble
mas sukėlusio kataliko autoriaus 
minčių persvarstymai, siekią jį 
ne iš Bendrijos pašalinti, o jo 
mintis aiškiau ir suprantamiau 
pateikti. Numatyti du svarsty
mo būdai. Vienas liestų tas auto
rių nuomones, kurios aiškiai 
prieštarauja katalikų doktrinai. 
Tuo atveju bus painformuoja
mas vietinis autoriaus vyskupas 
ir autorius prašomas nuomones 
atitinkamai pataisyti. Antras bū
das lies nuomones, kurios tikė
jimo atžvilgiu yra įtartinos savo 
esme' ir pateikimo būdu. Bus ti
riama, ar jos sutinka su Apreiš
kimo tiesomis bei Bendrijos mo
kymu ir kokią įtaką turi tikin
tiesiems bei į kokius kraštuti
numus ar pavojus gali juos nu
vesti. šiuose svarstymuose vi
suomet dalyvaus ir vienas kon
gregacijos specialistas, kuris rū
pinsis grynai pozityviu autoriaus 
nuomonės požiūriu. Jokios baus
mės autoriams nebus taikomos 
už klaidingas mintis. Kongrega
cija pasilieka sau teisę po išsa
mių studijų pasisakyti prieš au
toriaus klaidingas mintis, jeigu 
jis atsisakytų jas pats atšaukti.

* Italijos - katalikiškų knygų 
leidėjai turėjo audienciją pas 
popiežių Paulių VI, kuris prašė 
vengti skleisti per savo leidyk
las knygas, priešingas katalikiš
kajam tikėjimui ir silpninančias 
visuomenės krikščioniškąjį jaut
rumą. Imdamiesi išleisti kokią 
nors knygą, jie esą turėtų ištirti 
moralinę ir doktrininę knygos 
vertę. Taipogi jis ragino leidė
jus skatinti originalią italų kū
rybą, nes dabar leidyklos daž
niausiai visą, savo dėmesį skiria 
kitų tautybių autorių veikalų 
vertimams.

* Kun. Hans Kueng parašė 
knygą apie popiežiaus ir Katali
kų Bendrijos neklaidingumą, 
kuri susilaukė gana kritiškų pa
sisakymų. Jėzuitų leidžiamame 
“Civilta Cattolica” žurnale kun. 
Giuseppe de Rosa pasisakė, kad 
kun. Kueng savo pareiškimais 
minimoje knygoje išeina už Ka
talikų Bendrijos ribų. Panašiai 
pasisakė ir vienas rimčiausių šių 
laikų teologų — kun. Karl Rah
ner, SJ, pareikšdamas, jog kun. 
Kueng šioje knygoje kalbąs kaip 
nekatalikas. Vokietijos vyskupų 
konferencija irgi paskelbė pasi
sakymą šios knygos reikalu. 
Nors jame tiesiogiai nesmerkia
ma jo nuomonė, tačiau sakoma. 
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kad kun. Kueng savo samprota
vimuose nesilaiko keleto pagrin
dinių katalikiško tikėjimo ir 
Bendrijos sampratų ir todėl ve
da į teologiją, kurios nebegali
ma vadinti katalikiška.

* Anglikonų ir katalikų komi
sija, kuri savo paskutiniuosius 
pasitarimus turėjo praeitą rude
nį Venecijoje, paskelbė savo dar
bo vaisius katalikų “Clergy Re
view” ir anglikonų “Theology” 
žurnaluose. Iš jų aiškėja, kad 
norima iš naujo persvarstyti vi
sus argumentus, pateiktus po
piežiaus Leono XIII enciklikoje 
“Apostolicae Curae”, tvirtinan
čius, kad anglikonų kunigystės 
šventimai nesą tikri.

* Trys žymūs protestantų teo
logai — prof. dr. J. Robert Nel
son, prof. dr. George H. Wil
liams ir prof dr. Albert C. 
Outler buvo tarpe 22 profesorių 
bei gydytojų, kurie pasirašė raš
tą smerkianti abortus. '

* Kun. Adrian J. Šimonis, ku
ris kovo 20 d. bus konsekruotas 
Olandijoj Rotterdamo vyskupu, 
pareiškė, kad konservatyvumas 
yra reliatyvus dalykas. Jis suti
ko, kad lyginamas su kun. Hans 
Kueng atrodo konservatorius, 
bet lyginamas su kardinolu Ot- 
taviani atrodo kaip pažangiau
sias liberalas. Pagal Olandijos 
viešosios nuomonės instituto ap
klausinėjimus, už kun. Šimonio 
skyrimą vyskupu pasisakė 53% 
katalikų, o prieš — tik 30%.

* Kardinolas Jaime de Barros 
Camara, Rio de Janeiro arkivys
kupas, mirė aplankęs Marijos 
šventovę Sao Paulo mieste ir ten 
atnašavęs Mišias 25 metų kar
dinolystės proga, šių metų pra
džioje jis buvo atšventęs savo 
50 m. kunigystės sukaktį.

* Dr. Boris Docenko, 44 m., 
sovietų atominių mokslų specia
listas, prieš 4 metus paprašęs 
pabėgėlio teisių Kanadoje ir da
bar dirbąs tyrinėjimų srityje To
ronto universitete, pareiškė, kad 
yra tapęs krikščionimi. Jo visiš
kas atsivėrimas krikščionybei 
įvykęs Albertoje, kur savo kam
baryje jis radęs Šv. Raštą ir 
ėmęs skaityti. Jis prisiminė, jog 
kadaise labai seniai buvo matęs 
seną šv. Rašto knygą kažkokia
me Rusijos kaimelyje, bet tada 
nebuvę progos pasiskaityti.

* Vakarų Europos kunigų tar
pe vyksta apklausinėjimas, ku
rio rezultatai bus panaudoti atei
nantį rudenį įvyksiančiame vys
kupų sinodo suvažiavime Romo
je. Jau dabar yra ruošiama sino
do metu svarstysįamam kunigys
tės klausimui medžiaga. Rengė
jų komisijai vadovauja kard. J. 
Doepfner, o jai priklauso 10 
vyskupų, 7 kunigai ir vienas pa
saulietis — prof Vittorio Ba
chelet. Ši komisija naudojasi 
medžiaga, paruošta tarptautinės 
teologinės komisijos.

* Mons. William J. Bush, 
Amerikos katalikų liturginio są
jūdžio pradininkas, mirė St. 
Paul, Minn., sulaukęs 88 m. am
žiaus. Jis buvo Šv. Pauliaus se
minarijos profesorius - emeritas, 
ten dirbęs nuo 1913 iki 1969 
m. Savo studijas buvo baigęs 
Liuveno universitete, Belgijoje. 
Nuo 1926 m. jis buvo “Orate 
Fratres” leidinio nuolatinis 
bendradarbis ir redaktoriaus pa
vaduotojas. Yra parašęs dvi kny
gas ir išvertęs visą eilę europie
čių liturgistų knygų į anglų 
kalbą.

Kun. J. Stš.

Bakhmanny “The London Free

Straipsnyje liedami ir lietuviai, ypač 
jo gale. Antraštės — “T2” redakci
jos. Red.

Jei Sovietų Sąjunga kada nors 
kariautų su Kinija, turėtų smog
ti Kinijai visa savo jėga, kad ga
lėtų išlikti po tokio konflikto. 
Kremliaus vadai turi saugotis 
abejotinos būklės. Jie negali sau 
leisti tokių klaidų, kurias pada
rė vokiečiai, kariaudami prieš 
Sovietų S-gą, kaip dr. Goebbel- 
sas apgailestaudamas pasakė: 
“Mušėm priešą tik su kaire ran
ka.”

Jei sovietai nuspręstų panau
doti net atominius ginklus, abe
jotina, ar Kremliaus vadai pa
jėgtų laimėti prieš Kiniją net ir 
su “dešinės rankos” kirčiu. Kai 
viduje verda nepasitenkinimas, 
yra pagrindo manyti (kiniečiai 
tai žino), kad sovietų “dešinės 
rankos” kirtis būtų susilpnintas 
tų pačių sunkumų, kurie Mask
vos vadus persekioja jau virš 50 
metų. Visi tautiniai klausimai 
yra tie patys, kuriuos mirdamas 
Leninas norėjo išspręsti.

Kariuomenė — tik rusiška
Sovietų — kiniečių karas ga

lėtų kilti tik dėl rusų tautinių už
gaidų, dėl išlaikymo rusų terito
rinių laimėjimų Azijoje. Tokia
me konflikte tarptautinio kairio
jo bloko viešoji nuomonė remtų 
Pekingą, nes kiniečiai atrodytų 
arčiau “tikro marksizmo - leni
nizmo”, juoba, kad jie būtų ru
sų agresijos auka. Nors Krem
liaus vadovai vadinasi darbinin
kų gynėjais, jų išdidi kariuome
nė didžiuojasi rusišku tautišku- 

yra vadovaujama naujų va*- 
dų ir nauju vardu. Vadinamoji 
sovietų tarptautinė armija yra 
konservatyviausia institucija 
valstybėje, kurią gal pralenkia 
tik Ortodoksų Bendrija. Ji nepa
metė nė vienos plunksnos ir pa
veldėtų carų kariuomenės tradi
cijų. Atsižvelgdami į šias tradi
cijas, Kremliaus vadai panaiki
no sovietinės Ukrainos savus 
raudonųjų karių dalinius dar 
prieš Stalino iškilimą į neribo
tus Sov. Sąjungos vadus. Taip 
pat buvo likviduoti Dono bei Ku- 
banės kazokų ir užkaukazinių 
respublikų karių daliniai. Kari
nės tradicijos kitų tautų nepri
pažįstamos vadinamoje suvere
nių respublikų sąjungoje. Visi 
sovietų ir Varšuvos Sąjungos ka
riuomenių generolai, maršalai ir 
kiti, net ukrainiečiai ir gudai, 
privalo atstovauti “vienai ir ne
dalomai rusų armijai”. Nevalia 
kalbėti apie atskirą Ukrainos ir 
Gudijos respublikų įnašą karinei

Pr. N. SAVĖNASį Nesurašyti susitarimai
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

Ryšiai su gudais
Šiaudiniečiai buvo jau ir 

karnai apsiginklavę, turėjo

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
NKVD sąrašai
Tas pats Juodvalkys (1949 m. 

išvyko į JAV) dar papasakojo ir 
parodė dalį surastų viename 
tvarte Zarasų NKVD dokumen
tų. Ten buvo ir slapta NKVD 
agentų - skundikų kartotekos da
lis, taip pat suimti ir mirtimi 
bausti numatytų lietuvių sąra
šai, baigti sudaryti 1941. VI., 
prie jų pridėtos ir nuotraukos, 
gautos iš Zarasų apskr. foto
grafų, dažnai žydų. Dalis kar
totekos liudijo, kad žinios įra
šytos iš buv. Zarasų aps. virši
ninko ar karo komendanto ar
chyvų. Pvz. koks nors asmuo 
prašė* leidimo jaunimo geguži
nei, karo stovio metu susirinki
mui ir t. t. įtraukti atskirai bu
vo veiklesnieji kooperatyvų na
riai, dažniausiai kaip antisemi
tai. Parodė ir mano bylos likutį, 
kurį ir atidavė. Pasirodė, kad aš 
jau nuo 1941. L paimtas pilnon 
“ataskaiton” ir esąs pasislėpęs, 
nes per Naujus Metus susitikęs - 
su įtariamais ir tardytais Zarasų 
moksleiviais, pasijuokęs iš vie
no komjaunuolio Glikmano ?IT

ir 
ir

Pas veikėjus Kaune
Grįždamas sustojau Kaune 

susitikau su LF žmonėmis 
kaikuriais laikinosios vyriausy
bės nariais. Jiems perdaviau iš 
Rygos gautąją medžiagą, papa
sakojau apie Alūkštą ir Zarasų 
krašto padėtį bei ginklų reika
lus. Jie susidarančią padėtį lai
kė rimta ir pritarė mano vei
klai.

Užsukau pas buv. Zarasų aps. 
viršininką pik. J. Šlepetį ir pa
pasakojau apie sentikių rusų 
veiklą, kaikuriuos jam pažįsta
mus zarasiškius. Taip pat lan
kiau ats. pik. Pr. Bizoką (mirė 
po II pas. karo. Kaune), pas 
kurį atėjo ats. mjr. A. Andriū
nas (miręs 1955 m. Kolumbi
joje). Papasakojau ką buvau pa
tyręs kelionėje. Užsiminiau, kad 
vienas kariškis ir kažkoks koo
peratyvo vedėjas nuo Zarasų 
pirko daug ginklų iš vokiečių 
Daugpilyje. Andriūnas iš mano 
pasakojmų ėmė įtarti, kas tai 
galėjo būti. Sakėsi patikrinsiąs 
per Kalėdas. Nežinau katras iš 
jų prasitarė, kad būtų laikas su-

Ar nerusai kovos rusu kare?
gynybai, nors tos respublikos 
yra artimiausioje priešo grėsmė
je. /

Tik sovietų kariuomenei rei
kalaujant, 1944 m. sovietų kei
čiamojoj konstitucijoj nebuvo 
leista atskiroms respublikoms 
turėti atskirų gynybos skyrių. 
Net Gudija ir Ukraina, kurios 
atstovaujamos Jungtinėse Tau
tose, negalėjo pasinaudoti kons
titucine teise.

Aštrėjant rusų—kiniečių gin
čui, partijos ir kariuomenės va
dai beveik neužsimena apie so
vietų tarptautiškumą. Jie sten
giasi įdiegti rusų patriotizmą vi
siems sovietų gyventojams.

Jaunimas — karui
Nuo 1968 m. sausio mėnesio 

įsigaliojo reformuotas visuotinis 
karinės tarnybos įstatymas, ku
riuo sustiprintas karinis mokyk
los mokinių (14—16 m.) apmo
kymas. Fizinio auklėjimo pamo
kose vaikai supažindinami su 
rankinėmis granatomis, mokomi 
fechtavimo, džiudo imtynių, arti
mų kautynių. Sudarytos specia- 

’. lioš “jaunų sargybinių” klasės ir 
pavestos karo mokyklų priežiū
rai. 71-mos Kievo mokyklos vie
na tokia grupė pavesta Suvorovo 
karo mokyklai. Jaunų studentų 
klubas “Sovietų Armijos Drau
gai” palaiko artimus ryšius su 
kariuomene. Buvusios privalo
mos ekskursijos į kolektyvinius 
ūkius dabar yra nukreipiamos į 
kareivines. Karinio ir patriotinio 
auklėjimo tarybos yra skubotai 
sudaromos universitetuose ir 
augštosiose mokyklose, kur dės
to II D. karo veteranai ir vyres
nieji studentai, atlikę karinę tar
nybą. Tame sovietų jaunuome
nės kariniame paruošime kinie
čiai vaizduojami pavojingiau
siais sovietų teritorijos priešais.

Nerusai ir karas
Žmonės prisimena, kad Krem

liaus vadai užsieninę grėsmę pa
naudoja, kaip ir carų režimas 
prieš 65 metus, saviem tikslam 
—išlaikyti rusų imperijai, išvar
gintai socialinių, ekonominių ir 
politinių nesklandumų. Galimas 
sovietų—kiniečių konfliktas bū
tų “patriotinis rusų karas”, ku
riam nepritartų daugelis neru
sų.

“Bet kokia nauda iš to 
mums?” — atkerta paklaustas 
sovietinis ukrainietis. “Nurodyk 
man bent vieną motyvą, dėl ku
rio turėtume mirti už rusus ar 
Vladivostoko rajoną, kaip buvo 
priversti mirti mūsų seneliai už 

i Mandžiūriją ir Portartūrą 1904 
m., už Dardanelus 1914-17 me- 

. tais?”

važiuoti kaikuriems antazaviš- 
kiams, dusetiškiams ir jų kaimy
nams pasitarti kas toliau dary
tina. Andriūnas pasiūlė Dum
blynę, savo tėviškę, kur galėtu
me susirinkti tuojau po Kalė
dų. Aptarta buvo ir kviestinių 
kariškių bei kitų lyg sąrašas, 
kur sūsrinktų svečiais apie 12- 
15 žmonių tarpšvenčių metu. 
Toks susibūrimas niekam ne
sudarytų ir įtarimo. Vilniuje 
paurašė, tikrau liepė, užeiti pas 
mjr. St. Puodžių ir Algirdą Tu
mėną (miręs 1943 m. Stutthofe) 
bei pakviesti juos į Antazavę pa
sisvečiuoti, kartu papasakojant 
ir visą reikalą.

Pasitarimas Vilniuje
Vilniuje kaikas mano žygį 

Alūkštoje neigiamai sutiko. LF 
buvo jaunų ats. karininkų, kurie 
laikė būtina, kad kuo skubiau
siai pirktume ginklus ir sudary
tume branduolius. Mano nuo
gąstavimas jiems buvo bailio 
prielaida, nes jie visai nepažino 
ir net nenorėjo pažinti latvių, 
jų galvosenos. Jie reikalavo per 
kalėdų atostogas pasiųsti ką 
nors kitą paorganizuoti iš peties. 
Aš vėliau pažadėjau padėti ir 
supažindinti su keliais vyrais, 
šalia man priskirto, dar buvo 
parinkti vyrai į Zarasus, Bres
laujos ir kitas apylinkes, kurie 
turėtų surasti LF ryšininkus ir 
patikėtinius vietos gudų tarpe.

šiaudiniečiai
Tuomet LF jau turėjo ryšį su 

vad. šiaudiniečiais, kurie dirbo 
apie Dūkštą ir Salaką. Tai buvo 
žymaus lietuvio kovotojo šiau
dinio vyrai, keliavę po okupuotą 
lenkų Vilniaus kraštą ir dažnai 
baudę visokius niekšus, šiaudi- 
niečių pora žmonių palaikė ryšį 
su LF, bet apie savo vyrus nie
kam nesakė. Tai buvo jų didžio
ji paslaptis. Net ir apie mirusius 
jie mažai kalbėjo. Jie visi buvo 
mirti prisiekę ir jų teismo 
sprendimai visuomet buvo mir
ties bausmė, kurią įvykdydavo 
labai slaptai — net ir lenkai ne
galėjo sugriebti. 1940-41 m. jie 
taip nubaudė ir du raudonuosius 
skundikus. Dabar nuo mirties 
sprendimų lyg ir buvo susilaikę. 
Bolševikų agentai jau ėmė ding
ti, o vokiečių nelietė, nes dar 
nebuvo atėjęs laikas.

Santykiuose tarp dominuojan- - - tautybių Soy Są. 
beveik jo- 

, _ litinė rusini
mo sistema seniau ir dabar už
imtuose kraštuose yra ta pati, 
kaip ir carų laikais. Rusija čia 
nė kiek nepasikeitė, o nerusų 
tautybės žymiai pasikeitė. Pasta
rosios gyvena ekonominiu ir ka
riniu požiūriu svarbiausiose te
ritorijose, o skaičiumi dabar yra 
daug gausesnės, negu jų seneliai 
buvo carų laikais, šiandien ne
rusų Sov. Sąjungoje yra dau
giau, negu rusų, nors statistiniai 
duomenys visada yra pataisomi 
rusų naudai. Ukrainiečių, gudų, 
kaukaziečių, armėnų ir* įvairių 
azijinių grupių tautinis susipra
timas bei atsparumas yra žymiai 
stipresnis, negu komunizmo pra
džioje, Jų politiniai siekimai tu
ri gilias šaknis savose bendruo
menėse.

Darbo jėga
Buvusi beraščių ūkininkų ma

sė, kurią lengvai dominavo rusų 
miesčionių darbininkai 1917— 
1921 m., dabar yra toli pažengu
si. Nerusai yra išmokę technikos 
ir turi išvystę plačią pramonę. 
Jie turi specialistų nuo žemės 
ūkio, chemijos pramonės ligi 
erdvių tyrimo. Jų nebūtų galima 
lengvai pakeisti rusais, jei pvz. 
ukrainiečiai ir estai imtų pasy
viai priešintis ir lėtinti karo ga
minius “prieš liaudį vedamam” 
karui (pagal Lenino žodžius).

Kinijos ginče nerusų darbo jė
ga yra labai svarbi kremliaus 
vadovams, ši karinio pajėgumo 
vertė galima skaičiuoti pagal uk
rainiečių dalyvavimą II D. kare. 
Niekad nebuvo paskelbti pilni 
statistikos duomenys, bet yra ži
noma, kad virš 4.500.000 ukrai
niečių buvo sovietų kariuomenė
je, iš kurių virš 2.500.000 buvo 
atžymėti pasižymėjimo ženklais 
už narsumą, o 2.300 gavo net So
vietų herojaus ordinus — augš- 
čiaušius karinius pasižymėjimo 
ženklus. Šie nepilni duomenys 
buvo paskelbti dabartinių sovie
tų vadų, kai tik Chruščiovas ne
teko valdžios (1964 m. spalio 
mėn.).

Aišku, kad Kremliaus vadai 
apsisprendė pasigerinti bent vie
nai nerusų tautybei (ukrainie
čiams), tačiau ar jie gali būti tik
ri nerusų lojalumu, jei kiltų ka
ras?

Jaunoji karta
Dabar rusai nuolat prisimena 

vokiečių “veržimąsi į rytus”, su
jungdami su aiškiu Vakarų ne
noru pripažinti skirtingomis tau
tomis gudus ir ukrainiečius, ku- 

tin- 
dar 

iš 1939 m. susislėpę ginklų, pa
pildę šio meto laimikiais, neiš
skiriant nė lengvų kulkosvai
džių. Bet nei vyrų skaičiaus, nei 
ginklų neišdavė, tepasakydami, 
kai reiks ginti Lietuvos laisvę, 
jie patys mobilizuosis ir kovos 
net dėl dalies Gudijos, gana to
li dar už Minsko, nes gudai pa
tys gintis nuo rusų nemokėsią. 
Lietuvių talka esanti būtina. Gu
diją reikėsią pasidalinti lietu
viams ir ukrainiečiams, kad ji 
neatitektų lenkų vergijon. Ant
ra, “tuteišus” jie laikė lietu
viais, kurie buvo užmiršę savo 
tėvų kalbą. Ir su tais “tuteišais” 
jie turėjo tikrus ryšius, buvo su
sitarę drauge kovoti. O kur “tu- 
teišai” perėjo į gudus, jie dar 
nesutarė patys, t.y. “tuteišai” 
“tuteišais” laikė net Vitebsko 
apylinkės gyventojus, bet gudai 
jiems Smolensko “bielorusai”.

Svarbiausia — ginklai
Apskritai, tuo metu LF vy

rams tikrai rūpėjo surasti ginklų 
šaltinius ir sudaryti gana grei
tai patikimų vyrų būrį, kurie ga
lėtų ginklus nuo* Daugpilio per
mesti į Rokiškio, Utenos ir 
Švenčionių apskritis. Iš ten 
ginklai jau keliautų į visą Lie
tuvą pagal sudarytą planą. Ypač 
jau tuo metu vien tik vietos sau
gos reikalams ginklai buvo bū
tini Suvalkijai, visam Vilniaus 
kraštui ir Kėdainių apylinkei. 
Todėl Vilniuje tada labai norėta 
surasti vyrus, kurie 1940-41 m. 
žiemą vežė ginklus nuo švenč;o- 
nėlių į Rokiškio ir Panevėžio 
apskritis. Bet tuo metu dar ne
buvo gauta tų vyrų nei slapyvar
džių, nei sužinota kas jie buvo 
Vienui vieno teturėta shoyvar
de, tai Smailius arba Dūdelė, 
kuris tais metais dirbo Rokiškio 
pašte telefono techniku. Jį ro
kiškėnai tuojau išaiškino, kad 
tai Veršelis (1949 m. išvažiavo 
į JAV ir gyveno apie Niujorką). 
Buvo dar sugriebta ir jauno ry
šininko iš 1941 m. žiemos sla- 
pyvardė. Tai Žliubas, kuriuo pa
sirodė esąs Jonas Kalpokas (Vo
kietijoje baigė mediciną ir išva
žiavo 1950 m. į Čikagą).

(Bus daugiau)

rie rodomi natūraliais rusų są- 

dien įžeidinėjamas ir rusinamas 
toje pačioje sąjungoje, kurią jis

Suprantama, jaunoji nerusų 
karta nenori būti antraeilių pi
liečių būklėje, kaip jų tėvai, ku
rie per 30 metų buvo terorizuo
jami Stalino-Ježovo-Berijos. Jau
nieji nori pakeisti sovietų kons
tituciją, kad daugiau teisių ir 
atstovavimo turėtų nerusų etni
nės grupės Sovietų Sąjungoje. 
Kaikurie primena Kremliaus 
valdovams Lenino nuomonę, 
kad tokia šovinistinė rusų laiky
sena gali atstumti nerusus.

Žymus ukrainietis rašytojas 
Ivan Dziuba rašo, kad šita būklė 
nepasikeitė nuo 1920 metų, o M. 
Skrypnik kaltina, kad ukrainie
čių ir visų nerusų didžiausiu ru
sinimo įrankiu yra sovietų ka
riuomenė. Pastaruoju metii uk
rainietis Antin Kovai apeliavo į 
Ukrainos augščiausiąją tarybą, 
kad Ukrainai būtų grąžinta tei
sė turėti savus kariuomenės da
linius Sovietų Sąjungoje, šitoks 
reikalavimas- sukrėtė lanksčiuo- 
sius sovietinės Ukrainos respub
likos tarybos narius, kurie sovie
tų partijos vadų akyse yra tik 
guminio antspaudo vietoje.

Nerusų respublikos
Panašūs kaltinimai bei reika

lavimai pakeisti vienalytę rusų 
imperijos tvarką yra girdimi jau 
keletas metų iš visų nerusų res
publikų. Kremliaus kritikai nu
rodo, kad Maskva rūpinasi papil
dyti rusais imigrantais nerusų 
teritorijas ir kad vietinius gy
ventojus išveža ar priverčia išva
žiuoti į Sibirą bei centrines-ryti- 
nes sritis Sovietų Sąjungoje. Dėl 
tokių priverstinių perkėlimų 
1945 — 1959 m. rusų skaičius 
Latvijoje pakilo nuo 10% iki 
26%; Lietuvoje — nuo 2% iki 
8% (4 kartus daugiau), Estijoje 
— nuo 8% iki 20%. Ukrainoje 
rusų skaičius nuo 1926 m. sura
šinėjimo padidėjo 300%, o uk
rainiečių padaugėjo Kazachsta
ne ir Amūro—Usuri rajone prie 
Kinijos sienos. Daliniai 1970 m. 
surašinėjimo duomenys tai pa-

a

Mūsų skyriaus narę MARIJĄ TUMAITIEN|, 
liūdinčią Lietuvoje mirusio mylimo brolio

Vlado Petravičiaus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu dalinamės jos 
liūdesiu —

Punsko parapijoje mirus, BRONIŲ AGURKį Čika
goje ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
O. J. Ažubaliai O. V. Marcinkevičiai
A. B. Rickevičiai A. P. Kružikai

B. Z. T. R. S. Prakapai

ATEIKIM Į TALKĄ KONGRESUI
pat reikia ir platesnės tautinės jung
ties. Tokią jungtį sudaro pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresai.

1966 m. įvykęs pirmasis pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas savo už
davinį atliko. Jis parodė, kad jauni
mo tautinis pajudėjimas visuotiniu 
mastu yra galimas ir reikalingas. Da
bar esam pakeliui jau į antrąjį kon
gresą, kuris įvyks 1972 m. šis kon
gresas remsis turima patirtimi ir tu
rės tautinius jaunimo uždavinius pa
pildyti, praplėsti, pagilinti ir vykdy
ti. Kongresas turės sutraukti dau
giau jaunimo ypačiai iš kitų kraštų. 
Turės apžvelgti jaunimo dirbamą 
tautinį darbą ir pasiektus kūrybinius 
laimėjimus. Turės smaigstyti gaires 
ateičiai. Todėl jam reikia sudaryti 
tvirtą moralinę ir materialinę atra
mą. Tai kiekvieno lietuvio pareiga ir 
uždavinys. Todėl ir kreipiamės į vi
sų kraštų lietuvių bendruomenes, i 
visų kraštų lietuvių organizacijas, i 
visų kraštų lietuvių spaudą bei radijo 
valandėles. į visų kraštų paskirus 
lietuvius:

Stokime visi į II-jo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso organizavimo 
talką!

Teikime visi šiam kongresui visą 
galimą moraline bei materialinę pa
galbą!

ženkime visi kartu su savo jauni
mu lietuviškos ateities keliu!

STASYS BARZDUKAS, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas
DR. JUOZAS KAZICKAS.

II-jo PLJK Finansų Komisijos 
pirmininkas

ROMAS SAKADOLSKTS.
II-jo PLJK Komiteto 

prezidiumo pirmininkas

1971 Vasario šešioliktosios d.

Visų mūsų akys krypsta j jaunimą. 
Ir suprantama kodėl: jis užima vy
resniųjų vietas, perima jų dirbamus 
darbus, kuria naują ateitį. Mums rū
pi, kad ši ateitis būtų lietuviška ir 
atitiktų tuos siekimus, kuriais gyve
no bei sielojosi mūsų tautos pirmta
kai, ugdydami tautinę sąmonę, kur
dami tautinę kultūrą, organizuoda
mi savą valstybę. Tad ir mūsų jauni
mas turės tęsti kovą už Lietuvos lais
vę ir apsispręsti už svetur gyvenan
čio lietuvio išlikimą savo tautoje.

šiam dideliam tikslui yra būtina 
turėti savo jaunimą organizuotą, są
moningą ir suvokianti tautinę bei 
kultūrinę savo ateities misiją. Tam 
jį visų pirma rengia jaunimo orga
nizacijos, ir joms turi būti skiriamas 
pirmasis mūsų dėmesys. Bet tam taip

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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tvirtina. Didėjantis rusų skai- 

raimeciai, moldavai, baltieciai ir 
kiti skundžiasi, kad rusai užima

Tokia blogų santykių būklė 
nesudaro vidinio stiprumo kovai 

numas yra gerai žinomas kinie
čių strategams. Prieš kiek laiko 
Pekingo “Liaudies Dienraštis” 
priminė Lenino posakį, kad Ru
sija yra tautų kalėjimas, o ukrai
niečiai buvo pakartotinai mini
mi, kad jie yra prislėgti “naujų 
carų”. Sovietų “Taikos ir pažan
gos” radijo stotis, atsakydama ki
niečiams, kaltino juos blogu el
gesiu su nekiniečiais Sinkiange 
ir vidinėje Mongolijoje. Pekin- 
gas yra daug geresnėje būklėje, 
negu Maskva su nerusais.

Lietuviai studentai

tų federacinė sistema seniai yra 
tapusi tik popierine konstituci
ja. Protestuojantieji sovietų ra
šytojai tvirtina, kad mažiausias 
nerusų kultūrinis ar politinis 
siekimas yra laikomas Rusijos 
išdavimu, čia primenami tik du 
atvejai. KGB tardytojas (kaip ra
šo Dziuba “Internacionalizmas 
ar rusifikacija”) pajuokė kon
centracinės stovyklos auką — 
ukrainietį: “Kodėl tu taip bijai 
pasidaryti bulgaru?” Anatolis 
Marčenko savo knygoje “Mano 
liudijimas” rašo, kaip trys lie
tuviai studentai toje koncentra
cijos stovykloje buvo mirtinai 
nukankinti. KGB karininkai 
jiems šaukė: “Ateikite, Lietuva 
laisva! Šliaužkit artyn, tuojau 
gausite savo nepriklausomybę!”

Sunku pasakyti, kaip ilgai 
žmonės gali tai pakęsti taikos 
metu, bet karo metu toks prie
šiškas nusiteikimas gali būti 
labai pavojingas. Situacija gali 
būti panaši į tą, kurią Leninas 
nusakė vakariečių puolimo at
veju: “kai tik tarptautinė buržu
azija pakels ranką prieš mus, jos 
pačios darbininkai nutvers ją ir 
sulaikys.” Kai Sov. Sąjunga susi
kibs su Kinija, jos karinė ranka 
galės būti sulaikyta įpykusių ne
rusų. Mt.

KLK Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius



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

novo laiškas popiežiui Pauliui VI
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dabar tarp ortodoksų ir sektų 
santykiuose galima matyti naują 
dvasią. Senas nepasitikėjimas ir 
kartumas yra praėjęs — vyrauja 
simpatija ir abipusė pagarba. 
(Žinoma, to negalima pasakyti 
apie fanatiškas sektas, su kurio
mis ortodoksai negali turėti nie
ko bendro. Jų plitimą sovietuo
se galima paaiškinti stoka religi
nio auklėjimo ir nebuvimo orto
doksų šventovių artimose vieto
se). Taip Rusijoje susidarė prak
tiškas tikėjimų bendravimas be 
konferencijų, be oficialių kalbų 
ar didelių banketų, kaip tai bu
vo daroma Amsterdame. Galbūt 
dėlto čia ir yra tikras ekumeniz
mas. Čia taip pat susidarė šilti 
santykiai tarp ortodoksų ir sen
tikių.

Ortodoksai ir katalikai
Ortodoksų ir katalikų santy

kius sukrėtė neteisingas ir pri
verstinis unitų grąžinimas poka
riniais metais. Bet tai truko ne
ilgai. Dabar yra pastebimas orto
doksų jaunuolių domėjimasis 
Katalikų Bendrija, kuri patrau
kia jų dėmėsi visuotiniu išsiplė
timu pasaulyje. Palaiminta as
menybė, popiežius Jonas XXIII, 
yra labai gerbiamas tikinčiųjų 
Rusijoje. Vatikano santaryboš 
reformos yra labai atidžiai stu
dijuojamos. Ir visa tai nė kiek 
nesilpnina lojalumo mūsų tauti
nei Ortodoksų Bendrijai, kurią 
mes laikome kaip motiną, nes 
tik per ją gavome dvasini gyve
nimą, kaip ir mūsų senoliai bei 
rusiškoji tėvynė.. ’

Ortodoksų Bendrijos 
atnaujinimas
Dabar svarbiausias uždavinys 

yra atnaujinti Bendriją iš vi
daus. Deja, šie žodžiai pas mus 
primena nemalonią praeiti. Se
niau mes turėjome modernistini 
Bendrijos atnaujinimą, būtent, 
1920 m., kai susidarė naujas są
jūdis. Aš Įsijungiau ir tapau at
naujinto arkivyskupo dijakonu. 
Po gyvenimo patirties dabar aš 
matau aiškiai šio sąjūdžio klai
das. Beprincipinis pataikavimas 
valstybės vyriausybei, kaikurių 
naujojo sąjūdžio vyskupų begė
diškas lankstymasis, nesilaiky
mas kanonų, kurie tvarkė kuni
gų moralę, baisus reformų prie
vartavimas, žmonių valios nepai
symas — buvo naujojo sąjūdžio 
klaidos. Tačiau visos šitos klai
dos negali silpninti pačios at
naujinimo minties.

Bendrijos atnaujinimas turi 
pasireikšti pagyvintais pamoks
lais. Tai speciali sritis, kuri pas 
mus Rusijoj turi ilgą, savitą pra
eiti. Pamokslavimas buvo pasie
kęs savo viršūnę apie 1920 me
tus. Aš maloniai klausiau didžių
jų bažnyčios kalbėtojų — Alek
sandro Vedenskio, Antano Gra- 
novskio, Aleksandro Bojarskio 
pamokslų ir žinau, kiek Įtakos 
darė žmonėms jų pamokslai. Aš 
žinau, bet to nežino mano drau
gai. 1930 m. pamokslai buvo nu
tildyti ir dar nėra atgaivinti. 
Maskvoje yra keli kunigai, ku
rie nuolat sako sisteminius pa
mokslus, o. visi kiti tyli arba pa
skaito savo pamokslus iš rašto, 
kurie būna nerūpestingai ir šal
tai paruošti. Jie klausytojus 
greičiau atšaldo, o ne skatina ti
kėti. Pamokslų sakymo atnauji
nimas yra sunkus uždavinys. 
Sunkumus sudaro ne tik išori
niai trukdymai, kurie galėtų būti 
nugalėti, bet ir gyvos patirties 
stoka. Tradicija jau yra nutrū
kusi ir ją reikia atnaujinti. Žvel
giant i jaunimą, kuris taip ga
biai, darbščiai ir entuziastiškai 
dirba Bendrijoje, aiškiai matyti, 
kad visa tai yra galima Įveikti.

Antras svarbus uždavinys yra 
atnaujinti seną Bendrijos Tėvų 
teologiją ir religijos filosofiją. 
Prieš dešimti metų viename sa

TRUMPA VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
AL. GIMANTAS

Įdomu klausytis skaidrėmis ir 
filmu iliustruoto pasakojimo — 
įspūdžių iš viešnagės Lietuvoje. 
Viena Ohio valstijoje gyvenanti 
šeima lankėsi tėvynėje ir kartu 
nusivežė savo 12-meti sūnų. 
Bendrieji turistų Įspūdžiai yra 
gana panašūs. Jie skirtingi ten, 
kur skiriasi lankytojų tikslas, in
teresai, dvasinė kultūra. Pasako
jama apie nepaprastą vaišin
gumą. nuoširdumą, nepaprastai 
gyvą tautinį atsparumą, šiuo at
veju ne tiek jau svarbu kuris jų 
prasčiau ar ištaigingiau gyvena, 
bet turimų sąlygų ribose kiek
vienas stengiasi siekti geresnio 
gyvenimo lygio, bendrųjų civili
zacijos teikiamų patogumų. 
Džiaugiamasi gavus butą nau
juose. tegu ir prastesnės koky
bės, dideliuose apartamentiniuo- 
se namuose, kurių viename gal 
ir langai pilnai neužsidaro, kitur 
durys pakrypusios, šildymas ne
pilnai veikia ar sanitariniai įren
gimai sutrikę. Visdėlto juosė esą 
žymiai geriau už iki šiol turėtą 
menką gyvenamą patalpą. Tad ir 
didžiuojamasi nauja gyvenamą
ja patalpa, nors ir su visais pasi
taikančiais trūkumais.

vo straipsnių pastebėjau rusų 
teologijos pavojingą būklę, nes 
buvo labai didelis akademinių 
teologinių darbų trūkumas. Kal
bėdamas apie teologines akade
mijas, aš turiu pakartoti, kad Ši 
būklė nėra pagerėjusi. Ten mo
koma iš 70 metų senumo knygų, 
o magistro disertacijos yra labai 
žemo lygio, šitas trūkumas yra 
iš dalies papildomas teologiniais 
darbais, kurie yra parašomi ne 
akademijoje ir platinami rašo
mos mašinėlės kopijomis, čia 
pirmiausia reikia paminėti bu
vusio arkivyskupo Luko (profe
sorius V. F. Voeno-Jasenecky) 
“Dvasia, siela ir kūnas” darbą. 
Šis garsus vyskupas, kuris buvo 
ir geras chirurgas, gali būti lai
komas pradininku rašoma maši
nėle spausdintos apologetinės 
literatūros, kuri yra pasiekusi 
ir tolimiausius mūsų neribotos 
šalies užkampius. Kiti minėtini 
darbai yra A. Lamįšino, Fioleto- 
vo ir Bielovo. Jie yra gana augš- 
to lygio, juose panaudoti nau
jausi moksliniai duomenys.Kuni- 
gas A. Menia parašė gražų, labai 
gyvą ir aiškų religinės istorijos 
darbą. Puikūs yra kun. S. Želud- 
kovo straipsniai ir taip pat ano
niminis darbas “Ar Kristus kada 
nors gyveno?” Visi šitie darbai 
yra tik mažas lašelis, kuris mėgi
na užpildyti teologinių darbų 
trūkumą. Mes tikimės, kad ne
trukus pasirodys nauji darbai 
bei nauji autoriai, ir gyvų min
čių vėjai pūstels Į mūsų akade
mijas.

Liturginė reforma
Trečias dabarties uždavinys 

yra liturginė reforma. Mes kal
bėjome apie naujus krikščionis, 
kurie atėjo iš visai skirtingos 
aplinkos. Jie priima šv. Raštą su 
atvira širdimi, bet skirtingai j Į 
vertina. Jie neturi savo vaikys
tės prisiminimų, kurie būtų su
rišti su mūsų Bendrijos gyveni
mu. Jie nesupranta mūsų Bend- 
drijos senosios slavų kalbos, ap
eigos jiems atrodo bereikšmės, 
o daugelis papročių, kurie išsi
laikė šimtmečiais ir yra natūra
lūs mums, jiems yra keisti ir 
nereikalingi. Visa tai rodo, kad 
religingi jaunuoliai šventovėse 
lankosi labai retai. Jie priima 
sakramentus ir telkiasi mažo
mis grupėmis apie žinomus ku
nigus ar religijos mokytojus. Jie 
domisi N. Berdiajevo ir S. N. 
Bulgakovo darbais; skaito rašo
ma mašinėle spausdintus straips
nius, bet retai eina i šventovę ir 
nelabai noriai. Netikinčiam jau
nuoliui, susidomėjusiam religi
niu gyvenimu, šventovė yra sve
tima. Dažnai atsitinka, kad apei
ginės maldos juos atšaldo ir net 
atstumia. Visa tai rodo, kad li
turginės reformos yra būtinos, 
tik klausimas, kaip jas Įvykdyti.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad betkokia Įpareigojanti li
turginė reforma, kuri verstų 
priimti naujus papročius, būtų 
nepriimtina ir sukeltų dideli 
tikinčiųjų nepasitenkinimą. Mū
sų Bendrija turėjo tragišką pa
tirtį su patriarcho Nikono re
formomis, kurios nuvedė į skili
mą. Mes čia gal turėtume pasi
naudoti Katalikų Bendrijos pa
tirtimi ir Vatikano santarybos 
nutarimais. Liturginės reformos 
neturi būti staigiai vykdomos, 
nutraukiant susidariusias tradi
cijas, bet įvedamos šalia senų
jų ir palaipsniui Įgyvendinamos. 
Tokiu būdu rusų kalba galėtų 
būti vartojama šalia senosios 
slavų liturginės kalbos. Greta 
tradicinės liturgijos galėtu būti 
Įvesta vyskupo Antonio liturgi
ja. kuri yra sudaryta iš senųjų 
liturgijų (sirų, koptų ir kt.). Ži
noma, visos šios naujybės turė
tų būti augščiausių Bendrijos au
toritetų patvirtintos ir vartoja
mos tik su vyskupo sutikimu.

(Bus daugiau)

Taip, gatvių užrašai rusų ir 
lietuvių kalbomis. Taip, daug 
kur didesnėse krautuvėse perso
nalas užkalbina tave rusiškai, 
bet nušvinta veidai, kai pradedi 
kalbėti lietuviškai. Taip, pama
tysi eiles gatvėje prie kaikurių 
parduotuvių. Pyksta, nerimsta 
už tai žmonės, bet džiaugiasi, jei 
pavyksta nusipirkti norėta pre
kė. Vakarų turisto akimis ir Vil
niaus — Kauno autostrada, sta
tyta bene keletą dešimtmečių, 
nieko ypatingo. Vietinių tautie
čių nuomone, gera ir ji, nes tai 
reiškia pažangą ir patogumą. 
Taip, trūksta Kaunui dažo ir 
bendrojo išviršinio remonto 

• bent jau didesniems miesto pa- 
statamas, Baltosios gulbės — 
buv. senajai rotušei ir kitiems. 
Vilniaus “Gintaro” viešbutis 
(ar Kauno “Baltija”), bent išore, 
visai impozantiškas, bet viduje 
netaip jau patogu ir ištaiginga. 
Statomas Druskininkuose di
džiulis naujas viešbutis. Vilniaus 
Rasų kapinėse Kipro Petrausko 
kapas dar nesusilaukė jokio pa
minklo. Trakai su atstatyta pili
mi yra žavi vieta. Gerai, kad ir

(Nukelta j 6-tą psl.)

Minint Lietuvos 53 metų nepriklausomybės sukakti 14. 2. 71., buvo padėtas vainikas prie Laisvės pa
minklo Plaza de Mayo, Bs. Aires, Argentinoj, dalyvaujant gausiai publikai. Kairėje: Susivienijimo 
Liet. Argentinoje ir “Ateities“ jaunimas su tauti niais drabužiais ir vėliavomis, vyskupas Casanova, 
laikęs Mišias, už jo — Vabuolis, ALOS Tarybos pirm. A. Mičiūdas, Z. Juknevičius, nuoširdus koloni
jos veikėjas, lietuvaitė tautiniais drabužiais, Jz. šiušis ir Susivien. Liet. Argentinoje vicepirm. Aliu
kas Nuotr. Kirstuko

Lenkų spauda apie
Lenkų išeivių žurnalas “Kultūra”, 

leidžiamas Paryžiuje, 1970 m. 10 nr. 
atspausdino E. Žagiell straipsni “Len
kai Lietuvoje”, čia pateikiame jo at
pasakojimą, kuriame atsispindi 
beveik tradicinės pažiūros. Red.

Pagal 1959 m. gyventojų sura
šymo duomenis, Lietuvoje len
kai sudarė 8,3% visų gyvento
jų: 162.0000 jų gyvena kaimuo
se ir 69.000 miestuose. Z. V. Re
kašius esą apskaičiuoja, kad 
1968 m. lenkų skaičius sumažė
jo iki 8,2%. Mokyklose su lenkų 
dėstomąja kalba 1959 m. mokė
si 6% visų vaikų, o 1968 m. jau 
tik 4%. Mat, dalis lenku vaiku 
mokosi rusiškose mokyklose, o 
Vilniaus krašte, ypač kaimuose, 
didelė dalis jaunimo pasitraukia 
iš vyresnių klasių, neužbaigę 
vidurinių mokyklų. Tai liečia 
daugiausia gudų ir lenkų vaikus.

Kita statistika pateikia inteli
gentus tautybėm, tiksliau sakant, 
specialistus — profesionalus su 
viduriniu arba augštuoju moks
lu. Čia 1966 m. lietuviai sudarė 
79,9%, rusai 11,9%, žydai 2,5%, 
visi kiti 2,7%. Prie tų kelių “ki
tų” nuošimčių įskaityta yra ir vi
sa lenkų inteligentija.

Apie lenkų gyvenamas vieto
ves Lietuvoje galima spręsti iš 
“Červony Štandar” (Raudonoji 
Vėliava) dienraščio prenumera
torių. 1965 m. jo tiražas buvo 
20.000. Tai sudarė 6,8% bendro 
Lietuvos laikraščių tiražo. (76% 
lietuvių kalba ir 17% rusų). Da
lis dienraščio egzempliorių eina 
į Lenkiją, tad skaitytojų nuošim
tis Lietuvoje yra mažesnis. Ei
šiškių rajone lenkiško laikraščio 
skaitytojai sudaro 44%, Trakų 
— 25%, o Vilniaus — 50%. 
Švenčionių rajone yra 41% ru
siškos spaudos skaitytojų, o apie 
lenkišką spaudą — jokios žinu
tės. Kolchozų atstovų suvažiavi
me iš 700 dalyvių lenkų buvo tik 
26 asmenvs. taigi, mažiau kaip 
4%.

Koks yra lenkų vaidmuo ty
lioj lietuvių — rusų kovoj?

Lietuviai mano, kad lenkai 
yra nežymi ir tirpstanti grupė, 
kurios už keliasdešimt metų ne
bus. Jie — ne problema. Tuo 
tarpu lenkų šaltiniai, gal dau
giau iš asmeninio patyrimo, sa
ko, kad lietuviai tautininkai 
Smetonos laikais buvo angeliu
kai. palyginus su lenkiškumo 
ėdikais lietuviais komunistais. 
Smetonos laikais esą veikė len
kiškos gimnazijos, organizacijos 
ir t. t. Šiandieną iš to visko nie
ko nebeliko.

Dar prieš 10 metų Kauno 
priemiesčiuose buvusi girdima 
lenkų kalba. Kaip yra šiandie
ną?

Vilniškė enciklopedija moks
lininkų sąraše pateikia keletą 
lenkiškų gimnazijų auklėtinių? 
bet nepažymi tautybės. Iš užsie
nio turistų, 1969 m. aplankiusių 
Lietuvą, gausiausi buvo Lenki
jos svečiai. Buvimo laikotarpis 
turistams prailgintas iki 10 die
nų. Leidžiama lankyti Vilnių ir 
Kauną. Provincija ir toliau lie
kanti uždara. Amerikos lietu
viai, negalintieji patekti į Sov. 
Sąjungą, jau kelinti metai at
vyksta į Augustavo apylinkes, 
kur Lenkijos lietuviškoji mažu
ma turinti labai plačiai išvystytą 
kultūrinį gyvenimą, kuris ke
liem šimtam tūkstančių lietuvių 
Rusijoj yra visiškai neprieina
mas.

Lietuviškoji emigracija
Vienas lietuvis veikėjas taip 

apibūdinęs pokarinę lietuviškos 
emigracijos veiklą: politinėj ak
cijoj primindavom pasauliui 
apie Lietuvą; jos inkorporavi
mas iki šiol nepripažintas: taigi, 
padarėm, kiek mūsų kuklios są
lygos leido. Emigracijoj išaugi- 
nom jauną inteligentiją. Tačiau 
stovime prieš labai sunku užda
vinį, būtent, kad toji inteligenti
ja dirbtų Lietuvai, užuot pratur
tinusi savo kūryba kitų tautų 

kultūras, kaip tai nekartą Įvyko 
Lietuvos istorijoj.

VLIK’o pirm. Valiūnas esą 
keliauja po pasaulį kas keli me
tai, užsukdamas net Į tolimą 
Australiją. Sako, kad 75% biu
džeto eina propagandai, o kelio
nėms ir reprezentacijai metų lai
kotarpyje iš biudžeto išmokėta 
70 dol. Lietuvių emigracijos va
dovas, prieš eidamas i politiką, 
savo darbu susitaupė lėšų ir da
bar visas reprezentacines išlai
das padengia iš nuosavos kiše
nės. Septyniom kalbom leidžia
mi biuleteniai, perduodamos ra
dijo žinios iš Europos Į Lietuvą 
ir Sibirui iš Filipinų. Tokie ir 
panašūs laimėjimai privedė prie 
to, kad SovTSąjunga jau kelinti 
metai stengiasi “suminkštinti” 
lietuvių išeiviją. Tai esą prasi
dėjo mio pasaulinės 1967 m. pa
rodos Kanadoje, kur pasirodė 
Lietuvos ansambliai ir solistai. 
Buvo surengta sportininkų vieš
nagė. Leista net lietuviams iš
eiviams su antisovietine praei
timi aplankyti savąjį kraštą.

Konservatyvi lietuviškos emi
gracijos dalis ir jos rinkta vy
riausia vadovybė nepalaiko jo
kių santykių su komunistinėm 
Įstaigom ir su" nepasitikėjimu 
žiūri i svečius iš savo krašto. Čia 
ir Įvyko fermentacija emigraci
joje, kuri privedė net prie ski
limo kaikuriose organizacijose.

Užmiršta ginklo brolybė
Šalininkas pažiūros, kad ko

munistas negali būti laikomas 
tautiečiu, pateikia leidinyje 
“Lietuvos keliu” sekantį istorinį 
pavyzdi: 1918 m. pabaigoje Ura
lo srityje Įsisteigė lenkų pėsti
ninkų pulkas, o prie jo ir sep
tintoji lietuvių kuopa. Vėliau, 
Sibiro lenkų divizijos rėmuose, 
kuriai vadovavo Linkus-Linkevi- 
čius, veikė 600 vyrų lietuvių ba- 
talijonas. Bendradarbiavimą su 
lenkais lengvino ir pats lenku 
vadas pik. čiuma, žemaitis iš 
Švėkšnos. Bolševikų pusėj taip 
pat buvo lietuvių raudonarmie
čių dalinys (jų tarpe grupė Ang
lijos lietuvių komunistų). Kolča- 
ko pergalėse i nelaisvę pateko 
lietuviai raudonarmiečiai, tačiau 
dalį jų išgelbėjo lietuvių batali- 
jonas ir įjungė juos į savo eiles. 
Vėliau, dengiant čekų pasitrau
kimą, šis batalijonas susilaukė 
raudonosios armijos puolimo. 
Lietuviams patriotams jis pasi
baigė tragiškai — skerdynėmis: 
buvo sušaudyta 15 karininkų ir 
1.1. Lenkams šie tragiški Įvykiai 
yra įdomūs tuo, kad tai buvo vie
nintelės XX-to amž. lietuvių-len
kų ginklo brolybės dienos.

Emigrantai apie lenkus
“Mūsų Pastogėj” skaitome: 

šiandieną, kaip ir mes, taip ir 
lenkai išeiviai siekia sugriauti 
sovietinę vergiją. Tačiau lenkai 
galvoja ne taip, kaip kitos pa
vergtos tautos, nes Maskva pri
pažįsta Lenkijai Oderio — Nei
sės sieną. Sprendžiant iš pasikal
bėjimų, lenkai tiki, kad komu
nizmas žlugs, ir Lenkija atsikels 
dabartinėse sienose. Realistai 
tačiau žino, kad Oderio — Nei
sės linijos jie neišlaikys, nes Va
karai jos nepripažįsta. Žino jie 
taip pat, kad neatgaus ukrainie- 
tišku žemių, nes komunistai pir
mą kartą istorijoj sujungė i at
skirą valstybę 42 milijonus gy
ventojų. Bet lenkai tikisi, kad, 
kilus audrai Rytų Europoj, jie 
savo teritoriją galės padidinti 
Gudijos, Čekoslovakijos, Lietu
vos ir gal net Rumunijos sąskai
tom Reikia atsiminti, kad, kilus 
audrai Sov. Sąjungoj, lenkai tu
rės savo armiją, o lietuviai netu
rės. Žinant lenkišką apetitą, ga
lima laukti, kad lenkai mėgins 
užimti Lietuvą. (E. žagiell ko
mentaras: nelabai aišku, kokiu 
būdu Lenkija, palikdama Ukrai
ną, galėtų pasiekti už kelių šim
tų km esančią Rumuniją?).

Lietuvos istorikai tvirtina, 
kad 400 m. laikotarpyje lenkai 

lietuvius 
skriaudė ir apgaudinėjo lietu
vius. “Mūsų Pastogės” rašinio 
autorius taip pat klausia, kokie 
duomenys rodo, kad lenkai stai
ga pasikeitė. Pasikalbėjimus 
Vilniaus reikalu palygina su 
praeiviui pateiktu klausimu, ar 
pinigai mano kišenėj priklauso 
man? Pabaigoj lietuvis labai 
skeptiškai žiūri į bendradarbia
vimą su lenkais prieš sovietus. 
Nors lenkai Australijoj yra aš- 
tuoneriopai gausesni už lietu
vius, tačiau Pavergtųjų Euro
pos Tautų Komitete jie reiškiasi 
žymiai mažesniu aktyvumu už 
lietuvius.

Leidiniai
E. Žagiell yra gerai susipaži

nęs su mūsų išeivijos politiniu ir 
kultūriniu gyvenimu. Rašyda
mas apie mūsų leidinius, jis at
žymi V. Rimkaus “Lietuvių su
kilimą Vilniuje 1941 m.”, pa
stebėdamas, kad iš kitų Lietuvos 
vietovių apsigyvenę lietuviai 
(daugiausia tarnautojai ir stu
dentai) Vilniuje pirmi sukilo 
prieš bolševikus. Atsiminimai, 
kaip sako E. Ž., esą daugiau as
meninio pobūdžio, be skaičių, 
neduoda pilno įvykių vaizdo. 
Lenkams esą Įdomus faktas, ko
dėl pirmi sukilo lietuviai. Atsa
kymas — jie bijojo, kad to nepa
darytų lenkai.

E. žagiell, rašydamas apie lei
dinį “Lithuania 700 years”, 
perspėja lenką skaitytoją, kad 
ten Bialystok yra Baltstogė. 
Brzesc — Brasta, kunig. Adams 
yra Čartoriskis, sukilimo vadai 
Lietuvoje buvo ne Kalinovski ir 
Sierokovski, bet Kalinauskas ir 
Sierakauskas ir 1.1. (Jeigu E. Ža
giell tuo pasipiktina, kodėl jis 
pats rašo Wilno, Kowno ir t. t.
— K. B.). Atžymėta ir LE anglų 
kalba, straipsnis Kanados lietu
viškoj spaudoj apie lietuvių — 
lenku santykius iš Parvžiaus 
“Kultūros” (“TŽ” — K. B?). Pa
mini plačiai leidžiamus atsimini
mus. mokslinius leidinius, prozą 
ir poeziją, paliečia iš “anapus” 
literatūrą, suminėdamas J. Mi
kelinsko “Trys dienos ir trys 
naktys”, kuri buvo išimta iš kny
gynų ir bibliotekų Lietuvoje. E. 
Žagiell cituoja iš jos trumpą iš
trauką susitikimo jaunnystės 
draugų — mokyklos inspekto
riaus ir kunigo.

Jaunimo susitikimas
Lenkai studentai Sidnėjuje 

surengė susitikimą lenkų na
muose su lietuviais studentais. 
Pradžioje lietuvių būta tuzino, o 
lenkų — 60. Vėliau, daliai lenkų 
išėjus i namus ir atvykus dau
giau lietuvių, santykis išsilygi
no. P. A. Valytė padarė trumpą 
pranešimą apie lietuvių kultū
rini atgimimą pereito šimtmečio 
pradžioje. Nekontraversinė te
ma nedavė progos diskusijoms. 
Jaunimas turi savo priėmimo 
metodus, senus ar naujus, tačiau 
kitokius. Po paskaitos visi iš di
džiosios salės perėjo i mažesnę
— kavinę, kur jau buvo spūstis, 
beveik tamsu, plokštelių muzi
ka, stiklas vyno, pyragaičiai ir 
humoras. Kadangi vyravo anglų 
kalba, dingo tautybių skirtumas’, 
o spūstis dar maloniau veikė su
siartinimo linkme. Linksmintasi 
beveik iki pirmos vai. nakties.

E. Žagiell baigdamas sako, 
kad “seniai” galbūt padarytų ki
taip, o gal net ir susibartų...

Paruošė K. Baronas

MALONIEMS “TŽ” SKAITY
TOJAMS primename, kad dar 
yra neatsilyginusių už prenume
ratą. Jeigu esate tokių tarpe, 
malonėkite nedelsti. Metinė pre
numerata — $7. Sumokėjusiems 
prenumeratą pakvitavimai ne- 
siunčiami taupumo sumetimais. 
Norintieji gauti pakvitavimus 
prašomi pridėti pašto ženklą. 
Gaunantieji “TŽ” labai pavėluo
tai arba netvarkingai prašomi 
pranešti administracijai.
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PAMOKA, KURIOJE VISI DIRBO
Naujas mokymo būdas bandomas lietuviškose mokyklose
Pedagogas A. Rinkūnas regu

liarių šeštadienių pamokų metu 
Toronte turėjo parodomąją be- 
skyrės sistemos pamoką. Ją ste
bėjo tuzinas mokyklos mokyto
jų, kurie buvo laisvi nuo kitų pa
mokų.

Pamokos tema: “Vytautas Di
dysis”, skyrius — X.

A. Rinkūnas pamoką pradėjo 
susipažinimu, kuris dabar yra 
labai praktikuojamas Kanados 
mokyklose. Visi mokiniai susto
jo rateliu prie mokytojo ir, jo 
klausiami, atsakinėjo, kas ir ką 
žino apie jį bei apie atskirus mo
kinius. Teko nustebti, kad kaiku- 
rie mokiniai net savo bendrakla
sių vardų nežinojo.

Klasėje buvo 18 mokinių. 
Jiems buvo paruošti 4 stalai su 
atitinkamu skaičiumi kėdžių. 
Mokiniai susėdo prie tų stalų ir 
taip buvo paskirstyti Į keturias 
grupes. Kitais atvejais jie galė
tų grupes pasirinkti. Bendri 
klausimai lentoje: 1. Kas yra Vy
tautas D.? 2. Kada jis gyveno: 
prieš Kolumbą ar vėliau? šiuos 
klausimus išsprendė visi bend
rai ir galutinus atsakymus užra
šė lentoje bei savo užrašuose.

I grupė — 4 mokiniai, skaid
rės, 2 prožektoriai ir 8 darbo la
peliai.

II grupė — 5 mokiniai, vado
vėliai, kitos knygos (romanai, 
poezija, kelionių aprašymai, is
torijos ir kt.) ir 10 darbo lapelių.

III grupė — 5 mokiniai, Lie
tuvos geografijos pratimai “Kur 
bėga Šešupė”, kelios poros žirk
lių (karpymui ir lipdymui) ir 2 
darbo lapeliai.

IV grupė — 4 mokiniai. Lie
tuvių Enciklopedijos 3 tomai (5 
knygos) ir 4 darbo lapeliai. Kiek
vienas mokinys pasirenka po 
vieną darbo lapeli ir turi pats 
padaryti lapelyje nurodytą dar
bą. Jei lapelių pasirinkimas yra 
mažesnis, tai ir keli mokiniai ga
li dirbti pagal vieną lapelį.

Beveik kiekvienas mokinys tu
ri skirtingą darbą, ji atlieka gal
vodamas, susirenka žinias iš 
skaidrių, knygų, padaro atitin
kamus piešinius, iškarpas, užra
šus pagal darbo lapelio nurody
mus. Taip visi dirba noriai, Įdo
miai ir skubiai, nes žino, kad 
tik 30 minučių skirta darbui. 
Atskirais klausimais pasitaria 
tarpusavyje arba klausia moky
toją. Pastarasis atsako tik i klau
simus, bet i mokinių darbą ne
sikiša. Po skirto darbui laiko 
kiekvienas mokinys iš eilės pa
skaito savo užrašus, parodo pie
šini, padarytas iškarpas, nupa
sakoja savais žodžiais įgytas ži
nias. Kiti mokiniai klauso ir, rei
kalui esant, pareiškia savo nuo
monę ar papildo nepilnai atliktą 
darbą, šis pranešimas yra gana 
trumpas, bet visiems Įdomus, 

Parodomoji pamoka pagal naują beskyrės sistemos metodą Toron
to šeštadieninėje mokykloje. Dešinėje mokytojas A. Rinkūnas

Grupė mokinių, jieškanti žinių įvairiose knygose, kaip reikalau
ja naujas mokymosi metodas. Toronto šeštod. mokyklos mokinės 
iš kairės: S. Kazilevičiūtė, D. Barzdžiūtė, R. Grigaliūnaitė, R. Bum- 
bulytė, R. Zubrickaitė

K. Ališausko stambus veikalas
“Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės”

I t., redaguotos Prano Čepėno, jau įpusėtas spausdinti. Knygoje opražomas 
Lietuvos kariuomenės ir valstybės organixavimas, kovos su rusu boHevHtois 
ir bermontininkais. Knygoje bus ir fotografijų, o kautynių aprašymai pa
iliustruojami brėžiniais. Kietais viršeliais knygos kaino 12 doleriu.
Iš anksto užsisakydami ir sumokėdami už ją 12 dolerių, palengvin
site autoriui ją išleisti. Knygos leidimo rėmėjai, paaukoję nemažiau 
kaip 25 dolerius, ir Knygos mecenatai, paaukoję nemažiau kaip 200 
dolerių, bus su dėkingumu autoriaus paskelbti knygos pabaigoje.
Pinigus ir užsakymus prašoma siųsti: K. Ališauskas 

7312 S. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60629, USA.

nes kiekvieno yra skirtingas da
lykas. Baigus pranešimą, moky
tojas Įvertina mokinio darbą ir 
atžymi jo užrašų lape.

Mokiniai, nors apdoroja tik 
vieną darbo lapeli, bet per tą pa
moką išgirsta daug Įdomių ir 
naujų dalykų iš savo draugų 
pranešimų. Jei visa tai paskai
tytų ar papasakotų mokytojas, 
daug mokinių visai to negirdėtų 
dėl pašalinių minčių. Sekančiose 
pamokose mokiniai perkeliami Į 
kitas darbo grupes ir jie turi at
likti darbus pagal kitus darbo la
pelius. Vienoje darbo grupėje 
mokinys turi atlikti tik vieną 
darbo lapeli.

Pamokos tema ir darbo lape
liai buvo paimti pagal “Švietimo 
Gairių” 2 nr., 1970 m., panaudo
jant ten nurodytą medžiagą.

Po pavyzdinės pamokos mo
kyklos mokytojai susirinko i mo
kytojų kambarį pasikalbėjimui. 
Šios sistemos darbu visi mokyto
jai labai susidomėjo, nes pama
tė pamoką, kurios metu visi mo
kiniai nuoširdžiai ir Įdomiai dir
bo be jokio pašalinio raginimo. 
A. Rinkūnas tokią pamoką paro
dė Montrealio lietuviškoje mo
kykloje prieš Kalėdas, kur dar
bo rezultatai taip pat buvo labai 
geri. Pasikalbėjimo metu moky
tojai pastebėjo, kad mokiniai ne
supranta daug lietuviškų žodžiu, 
nes jų negirdi savo šeimoje, čia 
yra reikalingas specialus mokyk
linis lietuviškas žodynas, kuris 
jau seniai ruošiamas, bet nežinia 
kada pasirodys. Mokytojai pa
stebėjo, esą reiktų daug knygų 
ir būtų sunku tiek parūpinti. 
Manau, kad Torontas tuo nega
lėtų skųstis, nes yra 3 parapijų 
ir Lietuvių Namų bibliotekos, 
kurios galėtų skolinti knygas 
mokyklai. Dabar mokykla nau
dojasi Prisikėlimo parapijos bib
lioteka.

Sunkiausia paruošti darbo la
pelius kiekvienam dalykui mo
kyklinių metų eigoje. Be darbo 
lapelių šia sistema negalima 
naudotis. A. Rinkūnas pastebė
jo, kad ši darbą turėtų atlikti 
mokytojai, specialiai pasamdyti 
tam darbui, nes tai yra sunkus ir 
ilgas darbas. Tuos darbo lape
lius galėtų naudoti viso pasaulio 
lietuviškos mokyklos. Tad šiam 
darbui turi būti surasta pinigų. 
Reikalas labai skubus ir turėtų 
būti sprendžiamas nedelsiant. 
Kaikurie mokytojai siūlė darbo 
lapelius paruošti patiems moky
tojams pagal specialistų nurody
mus.

Prieš ruošiant darbo lapelius, 
reikėtų peržiūrėti dabartines 
programas. Daug smulkesniu ir 
mažiau svarbių dalykėlių reikė
tų iš programų išleisti. Tada lik
tų daugiau laiko pagrindiniams 
dalykams.

V. Matis
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© WROTE e Lil iuVIAI PASAULYJE
DAINOS VAKARONĖJE
Kompoz. P. Tamuliūnas ir Vilniaus 

konservatorijos choro dirigavimo kla
sės vyr. dėstytojas R. Kašponis ‘‘Tie
sos” redakcijai atsiųstame laiške nu
siskundžia, kad daug jaunų žmonių 
nemoka liaudies dainų ir tenkinasi 
menkavertėmis dainuškomis, radijo 
stočių ir stoteliūkščių transliuojamo
mis užsienio melodijomis su trankia 
gitarų palyda. “Tiesos” sausio 23 d. 
laidoj jie rašo: “Matyti, viena iš šio 
reiškinio priežasčių yra ta, kad per 
mažai kreipiame dėmesio į rinktinių 
liaudies ir originaliosios kūrybos dai
nų propagavimą. Neretai daina tam
pa ne žmogaus vidinės kultūros po
žymiu, o lengvabūdiško pasilinksmi
nimo, trumpalaikės nuotaikos suda
rymo šaltiniu. Tokiais atvejais men
kavertės dainuškos užgožia vertingas 
dainas, žaloja žmonių, ypač jaunimo, 
skonį, kuris dideliu mastu lemia 
bendrąją mūsų visuomenės kultūrą. 
Manytume, kad susidariusiai padė
čiai reiktų iš esmės paprieštarauti. 
Viena iš formų liaudies bei origina
liosios kūrybos dainoms propaguoti, 
vystyti rimtą pažiūrą į jas galėtų bū
ti konkursai-vakaronės, siekiantys iš
aiškinti, kas daugiausia žino ir ge
riausiai atlieka dainą. Jie galėtų vyk
ti mokyklose, kultūros namuose, klu
buose. Dalyviais galėtų būti visi, o 
labiausiai tie, kurie mėgsta dainuo
ti...” Laiško autorių nuomone, pa
vyzdinį konkursą-vakaronę galėtų su
rengti ir Vilniaus televizija.

REUMATUI GYDYTI
Kauno vaistų gamykla “Sanitas” 

pernai sukūrė priešreumatinius vais
tus, kurie buvo sėkmingai išbandyti 
klinikose, šiemet jau pradėta masi
nė naujųjų vaistų gamyba. Per pir
mąjį pusmetį bus pagaminta 10.000 
ampulių priešreumatinių vaistų. 
Sanitiečiai, bendradarbiaudami su 
Kauno medicinos institutu, taipgi 
yra užbaigę vaistų nuo ūminio mio
kardo infarkto laboratorinius ekspe
rimentus. Naujasis vaistas dabar tik
rinamas ligoninėse.

PLAUKIMAS PAVANDENIUI
Šiandien daug lietuvių mokslinin

kų yra susilaukę tarptautinio pripa
žinimo bei įvertinimo, tačiau ne
trūksta ir tokių, kurie mokslinius 
laipsnius įsigyja plaukdami pavande
niui pigia kompartijos propagandos 
upe. Vienas tokių — Vilniaus univer
siteto žurnalistikos katedros vyr. dės
tytojas Viktoras-Liubomiras žeiman- 
tas, istorijos mokslų kandidato laips
nį gavęs už disertaciją “LKP pogrin
dinės spaustuvės 191840 metais”. Jo 
oponentais buvo prof. dr. J. Jurginis 
ir kompartijos instituto direktorius 
R. Šarmaitis. Partinės propagandos 
bei veiklos suplakimas su istorija iš 
tikrųjų yra labai liūdnas reiškinys, 
nupiginąs tuos istorijos mokslų kan
didatus ir daktarus, kurie savosiom 
disertacijom panaudojo daug sun
kaus darbo pareikalavusias archeolo
gines ar istorines studijas, liečiančias 
žiląją Lietuvos praeitį. Iš jų tarpo 
reikėtų atskirti visus propagandistus 
ir suteikti jiems gerokai pigesnius 
kompartijos istorijos kandidatų 
laipnius bei doktoratus.

INŽINIERIŲ KALBA
Vilniaus inžinerijos institutas su

rengė seminarą kalbos kultūros klau
simais. Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas taisyklingai kalbai, kirčia
vimui, naujų terminų sudarymui. 
Prof. A. Kudžys instituto inžinierių 
specialybių dėstytojams pasiūlė šauk
tis kalbininkų pagalbos, kai tenka 
sudaryti ar versti į lietuvių kalbą 
įvairius šios srities terminus.

OTTAWA,
LIETUVIŠKA VĖLIAVA prie 

miesto rotušės plevėsavo jau treti 
metai iš eilės vasario 16 d. 1969 m. 
tuometinio Otavos Bendruomenės 
pirmininko V. Priščepionkos pastan
gomis gautas miesto burmistro suti
kimas iškelti mūsų tautinę vėliavą. 
Otavos miesto, Kanados sostinės, sa
vivaldybė palaiko glaudžius ryšius su 
federacine valdžia, todėl lietuviškos 
vėliavos iškėlimas vasario 16 d. Ota
voje parodo, kad laisvojo pasaulio 
lietuvių nepriklausomos Lietuvos 
šventės minėjimas yra Kanados val
džios palankiai vertinamas.

VASARIO 16 TELEVIZIJOJ. Va
sario 17 d. televizijos stotys 13 — 
Ottawa ir 8 — Cornwall savo savai
tinės programos metu “Get Toget
her” nuo 11 iki 11.30 v. r. pusę lai
ko skyrė lietuviškai programai. Pra
nešėjas paminėjo, kad lietuviai Va
sario 16 švenčia kaipo Lietuvos ne
priklausomybės dieną ir pakvietė P. 
Ancevičienę paaiškinti šios dienos 
kilmę ir reikšmę. Si televizijos pro
grama yra pramoginė dainos, muzi
kos bei pokalbių programa, todėl ši
tuose rėmuose ir vyko lietuviška pro
gramos dalis. P. Ancevičienė papa
sakojo kaip lietuvių Bendruomenė 
mini šią šventę. Atsakant į paklausi
mus. kalbėta apie lietuviškus val
gius, šeštadieninę mokyklą, tautinius 
šokius, kurių “Grandinėlės” prasmę 
plačiau paaiškino Z. Balsevičienė. 
Dail. A. Tamošaitienė paaiškino skir
tingumus tautinių lietuvių drabužių 
pagal jų sritinę kilmę, taip pat apie 
jų audimą. Buvo pademonstruoti 
įvairūs gintaro dirbiniai, senoviniai 
“dievukai” iš dail. Tamošaičių rinki
nio. Dail. Tamošaitienė papasakojo 
apie savo gobelenų kūrybos eigą bei 
audimą. Buvusios tautinių šokių gru
pės “Žilvitis” šokėjai Irena Bany

NEVISI MIR?
Rašant apie Lietuvos aviacijos ve

teranus, “TŽ” 9 nr. pasakyta, kad 
pirmoji veteranų ketveriukė jau mi
rusi. Paskelbus šią žinią, remiantis 
informacija iš okupuotos Lietuvos, 
paaiškėjo, kad vienas minėtų vete
ranų, būtent, Vytautas Civinskas gy
vena Klevelande.

“SAULĖS VAIKAI”
Aleksandras Morozovas “Literatū

roj ir Mene” vasario 13 d. bara Tau
ragės kultūros namuose koncertavu
sį Šiaulių miesto buitinio aptarnavi
mo kombinato ansamblį, pasivadinu
sį “Saulės vaikais”: “Koncerte išgir
dome ir gerų dainų, ir gerų balsų. 
Bet liūdniausia, kad buvo dainų, ku
rias atlikdami, “Saulės vaikai”, elek
trinių gitarų ir būgnų pritariami, ir 
staugė, ir kaukė — visokius nežmo
niškus garsus leido. Aprašyti visa tai 
neįmanoma — reikia išgirsti... Be
liko tik stebėtis ir pranešėjo jumo
ro lėkštumu, pigumu, o jo pasako
jimas (pamėgdžiojant “kaukazietiš- 
ką” akcentą) rodė ne tik menką sko
nį, bet buvo paprasčiausiai nepado
rus — kitos respublikos atstovas ta
me pasakojime pavaizduotas puskvai
liu ir baidykle. Kadangi esu respubli
kinio radijo darbuotojas, panorau 
magnetofono pagalba koncertą įam
žinti. Deja, savo sumanymo nega
lėjau įgyvendinti iki galo: pranešė
jas koncerto metu nuo scenos papra
šė, kad koncertas nebūtų įrašomas, 
o per pertrauką man pateikė ulti
matumą ...” Ir visdėlto A. Morozo
vas konstatuoja, kad kaikurios “Sau
lės vaikų” dainos buvo sutiktos aud
ringais plojimais, ne vien tik kritiniu 
reagavimu, kurį jis pats stengiasi 
pabrėžti.

MAŠINŲ REMONTAS
Įvairias žemės ūkio mašinas — 

traktorius, kombainus, sunkvežimius, 
elektrinius variklius remontuodavo 
“Žemės ūkio technikos” skyriai, iš
garsėję bloga atlikto darbo kokybe ir 
jo vilkinimu, šią skriaudą kolcho
zams ir sovchozams turės pašalinti 
naujas įstatymas, įpareigojąs remon
tininkus laikytis nustatytos laiko 
normos. Traktoriams, sunkvežimiams 
bei kitoms stambesnėms mašinoms 
numatyta 40 kalendorinių dienų re
monto riba, įvairiems varikliams — 
20 dienų. “Žemės ūkio technikos” 
skyriai, peržengę šias ribas, turės mo
kėti ūkiams specialias baudas. Už 
pirmąsias 20 dienų jie atskaitys po 
0,2% bendros remonto sumos, o vė
liau — net po 3% už kiekvieną pa
vėluotą dieną. Taigi, ilgiau uždelsus, 
visą remontą gali tekti atlikti be jo
kio atlyginimo. Jeigu atremontuota 
mašina sugestų dėl remontininkų kal
tės, nepasibaigus garantijos galioji
mui, minėtieji remonto skyriai jos 
savininkams turi mokėti 5% remon
to kainos bandą. Ji padidinama dar 
2%, jeigu remontininkai uždelsia 
trūkumų pašalinimą.

ORO ŠVARA
Geografijos mokslų kandidatas Pet

ras Korkutis, Lietuvos hidrometeo
rologinės tarnybos vandens ir oro 
chemijos laboratorijos darbuotojas, 
“Tiesos” 44 nr. rašo apie oro šva
ros stebėjimo stotis, kurių 10 visa
me pasaulyje pasiūlė įsteigti dvi 
tarptautines organizacijas — meteo
rologų ir sveikatos apsaugos. Sovie
tų Sąjungoje numatomos trys tokios 
stebėjimo stotys, kurių viena bus 
Lietuvoje. Vietovės P. Korkutis ne
paskelbia, nes tuo klausimu, matyt, 
Maskva dar nėra padariusi galutinio 
sprendimo.

V. Kst.

ONTARIO
tė, Milda Danytė, Teresė Ramūnaitė, 
Ligija Tružnickaitė ir Petras Butvie- 
tas pašoko “Grandinėlę” ir susilau
kė studijos žiūrovų garsių plojimų. 
Spalvotoje televizijoje labai įspūdin
gai atrodė šokėjų bei programos da
lyvių tautiniai drabužiai, A. Tamo
šaitienės gobelenai, kilimai, tautinės 
juostos ir kiti audiniai.

Lietuvių pasirodymą televizijoje 
išrūpino ir suorganizavo P. Ancevi
čienė, Otavos apylinkės valdybos vi
cepirmininkė, mokytojaujanti šešta
dieninėje mokykloje. Pirmas lietuvių 
kultūrinis pasirodymas televizijoje 
ryšium su Vasario 16 švente yra di
delis ir svarbus įvykis Otavos lietu
vių Bendruomenės istorijoje.

J. V. Dns.

Lietuvos vėliava prie Otavos ro- 
tušės vasario 16 dieną

Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmių užbaigoje kalba Hamiltono apylinkės pirm. K. Mileris, 
dalyvaujant vėliavoms ir programos atlikėjams Nuotr. A. Juraičio

S HAMILTON5"
ŠĮ SEKMADIENĮ, kovo 14 d., 3 v. 

p. p., Scott Park gimnazijos salėje 
Hamiltono mergaičių choro koncer- 
tas-krikštynos. Choro koncerto pro
gramoje dalyvaus Toronto tautinių. 
šokių grupė “Gintaras”, vad. R. J. 
Karasiejų ir D. Balsytės, sol. V. Veri- 
kaitis, minįs savo muzikinio darbo 25 
m. sukaktį. Tad visi dalyvaukime 
šiame koncerte, pagerbdami sol. V. 
Verikaitį ir dainuojantį bei šokantį 
mūsų jaunimą.

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS “GIED 
RAITIS” mergaičių chorui paaukojo 
$40. Choras nuoširdžiai dėkoja. J. P.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI
JA vasario 23 d., antradienį, Jaunimo 
Centre suruošė užsigavėjimo vakarie
nę, kurion atsilankė nemažas skaičius 
dalyvių. Būtų gera, kad valdyba iš 
anksto painformuotų visuomenę 
spaudoje apie šios rūšies pobūvį. J 
jį tikrai atsilankytų daugiau žmonių.

“GYVATARAS” kovo 13 d. Čika
gos Marijos Augšt. Mokyklos sa
lėje atliks koncertą kartu su Jauni
mo Centro ansambliu. Kartu su “Gy- 
vataru” vyksta ir solistas Jonas Vaš
kevičius. Jaunimas išvyksta autobusu 
kovo 12, penktadienį, 7 v.v., nuo Ha
miltono Jaunimo Centro.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ, 
rengiama skautų, įvyks sekmadienį, 
kovo 21. Kviečiame visus parapijie
čius atvykti.

SESUO IGNĖ, atvykus iš Toronto, 
vasario 23 d. turėjo pokalbį su vy
resnėm skautėm. Vakarą skautės pra
leido labai įdomiai ir maloniai. Se
sei Ignei skautiškas ačiū! Sekantis 
pokalbis įvyks kovo 16 d., 7 v.v., pas 
tuntininkę ps. A. Volungytę (18 Ru
therford Avė.). Prašom visas Hamil
tono vyr. skautes atvykti ir. praleis
ti vakarą su sese Igne. Tema bus 
moderni ir labai įdomi.

ŠIĄ VASARĄ Vokietijoje prie 
Schwetzingeno (13 km. nuo Heidel
bergo ir Mannheimo) organizuoja
ma Anglijos ir Vokietijos skautų ju- 
bilėjinė stovykla, į kurią kviečiamas 
ir Kanados rajonas. Išskrendama lie
pos 8 d. į Angliją, grįžtama liepos 
31 d. arba rugpjūčio 1 d. Autobu
sais kelionė 12 dienų po Europos 
kraštus, nakvynės ir maistas, įskai
tant stovyklos mokestį. Visa kelionė 
atsieis apie $500. Skautai nuo 14 m. 
gali registruotis šiuo adresu: Mrs. 
M. Vasiliauskas, 51 Smithfield Dri
ve, Toronto 560, Ont. Tel. CL 1-5126. 
Taip pat skautai gali kreiptis į tun- 
tininkus ligi kovo 15 d. vėliausiai. 
Registruotis gali ir neskautai. Su re
gistracija būtinas $50 depozitas. Šios 
stovyklos reikalu šekit skautų sky
rių “T. Žiburiuose”.

MCMASTER UNIVERSITETO lie 
tuvių studentų draugija (LSD) ruo
šia šokius kovo 20, šeštadienį, 8.30 
v.v., Wentworth House, McMaster 
universitete. Gros gausus orkestras 
“The Owl (minus 3)”, kuris šiais me
tais dalyvaus CNE drauge su gerai 
žinomu “Lighthouse”. Įėjimas tik $1. 
Kviečiame visą jaunimą dalyvauti 
šiame linksmavakaryje ir paremti lie
tuvius studentus. Lauksim!

Aldona Volungytė
ATEITININKŲ RĖMĖJŲ tėvų ko

miteto rengtas kaukių balius sutrau
kė pilną Jaunimo Centro salę svečių. 
Pagrindiniu vakaro programos punk
tu buvoA kaukių premijavimas. Suda
ryta komisija padarė šią atranką:
l. baidyklė — K. Žilvitis, 2. rabinas 
— p. Rickienė, 3. ruduo — V. Stu- 
kaitė, 4. vynuogės — A. Žilvitienė, 
5. indėnė — A. Narušytė. K B.

VYSK. VALANČIAUS šeštad. mo
kyklos išlaikymui tėvai moka po $25 
į metus nuo šeimos. To mokesčio 
toli gražu neužtenka. Pvz. 1969-70 m.
m. pajamos: likutis iš pr. metų $748,- 
15, tėvų sumokėta $2.400, aukos $1.- 
965, kitos pajamos $43,80; iš viso 
pajamų $5.156,95. Aukojo: Aušros 
Vartų par. $350, KLB v-ba $210; 
“Talka” — $1.200, Kanados Lietuvių 
Fondas $150, Tri Realty Ltd. $20, 
B. Kronas $20, J. Valevičius $5, A. 
Dirsė $10. Išlaidų turėta: $4.798,76.

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Stambiausios išlaidos: mokytojam $3.- 
155, patalpų valymas $805, moki
niams premijos, vaišės ir tt. $467.- 
68. 1970-71 m. m. iki Kalėdų mokyk
lai aukojo: Aušros Vartų par. $500, 
Kanados Lietuvių Fondas $100, KLB 
Hamiltono apyl. v-ba $100, Lietuvių 
Namai $20. “Talka” vietos šeštad. 
mokyklai paskyrė $1.500, Vasario 16 
gimnazijai $1.200. Tuo būdu “Talka” 
tampa dideliu finansiniu ramsčiu lie
tuvybės ugdyme. 1969 m. lietuviš
kiems reikalams ji paskyrė $2.410, o 
1970 m. $3.685. Tad svarbu, kad visi 
lietuviai priklausytų šiai finansinei 
įstaigai ir aktyviai dalyvautų tiek sa
vo indėliais, tiek paskolomis savo 
reikalams. Juo didesni balansai, juo 
daugiau pelno, juo daugiau paramos 
lietuviškiems reikalams. — Aušros 
Vartų par. klebonui mons. dr. J. 
Tadarauskui ir k-tui, kredito koope
ratyvo “Talka” vedėjui, valdybai ir 
visuotinio susirinkimo dalyviams, K. 
L. B. Hamiltono apyl. valdybai, Ka
nados Lietuvių Fondui ir visiems ki
tiems mokyklos rėmėjams reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Kreipiamės į 
mokinių tėvus, prašydami nepalikti 
nesumokėjusiais nustatyto mokyklos 
išlaikymui mokesčio. Iki balandžio
24 d. viską tikimės gauti.

J. Mikšys, mokyklos vedėjas
J. Stankus, tėvų k-to pirmininkas

KOVO KREPŠININKAI LAIMI. 
Kiekvienais metais lietuviai sporti
ninkai susirenka vienon vieton patik
rinti savo pajėgumo įvairiose spor
to šakose. Šį kartą 12 krepšinio ko
mandų rungėsi Hamiltone. Mūsų 
mergaičių komanda, kurią sudarė 
Zubaitė, Lukošiūtė, Stukaitė, Rieku
tė, Grajauskaitė, R. Kareckaitė, L. 
Kareckaitė, laįmėjp_7 prieš Toronto 
Vytį 23:2 ir prieš Aušrą 23:13, tapo 
Kanados lietuvių krepšininkių nuga
lėtoja. Komandos treneris — J. Stan
kevičius. — Jauniausioji berniukų 
komanda taip pat išsikovojo meiste
rio taurę, žaidė: R. Kybartas, R. Bu- 
dininkas, J. Riekus, E. Bikinas, R. 
Dudonis, P. Grajauskas, R. Antanai
tis, L. Žilvitis. Komandos vadovas — 
Jonas Trumpickas. — Jaunių B ko
manda, sužaidus lygiomis su Aušra, 
liko II v. — Vyrai, sunkioj kovoj lai
mėję prieš Londono Taurą, baigmėje 
dėl I v. negalėjo išlaikyti prieš stip
rią Aušros komandą. Taures įteikti 
sp. klubo Kovas pirm. Z. Stanaitis 
pakvietė Kovo garbės narį ir rėmėją 
mons. dr. J. Tadarauską, taip pat 
didelį sportininkų rėmėją bankelio 
“Talka” atstovą A. Vainauską, buv. 
ilgametį klubo pirm. J. Bulionį ir 
klubo sekr. ir mergaitėms taurę pa
aukojusią Z. Rickienę. — š. Ameri
kos krepšinio varžybos įvyks bal. 24-
25 d. Toronte, kur irgi dalyvaus mū
sų krepšininkai. A. G.

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'entllittįer Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

Mokame už:
9.30 — 5 v. p.p. depozitus
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Į Darbo valandos:

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 —1 v. p.p.
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

■ f —————

Vemokama gvvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če-
l Mn patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik

rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2^00.000
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Winnipeg, Man.
SU NEPAPRASTAI PAKILIA nuo

taika paminėta Lietuvos nepriklau
somybės šventė vasario 21 d. Prisirin
kus pilnutėlei bažnyčiai tautiečių, 
įnešta Lietuvos vėliava, lydint ketu
riom lietuvaitėm, pasipuošusiom tau
tiniais drabužiais. Tuo momentu cho
ras jautriai giedojo lietuviškas gies
mes. Sis reginys visus jaudinte jau
dino. Pamaldų metu už tėvynę buvo 
prisimintas ir a. a. Winnipego apyl. 
pirm. agr. J. Malinauskas. Kun. J. 
Bertašius pranešė, kad gautos užuo
jautos iš Citizenship Council of Ma
nitoba ir Folk Arts Council (šis pri
dėjo $25 auką bažnyčiai). Po jaut
raus patriotinio pamokslo, pasakyto 
klebono kun. J. Bertašiaus, visi su
sirinko į par. salę. Pasistiprinę kava 
ir sausainiais, dalyviai pasiruošė pro
gramai. Įžanginį žodį tarė apyl. pirm. 
Vincas Januška. Paskaitą skaitė Ka
nados kariuomenės majoras R. V. 
Paukštaitis, tarnaująs vietinėje įgu
loje. Jo minčių visi įdėmiai klausė, 
ypač jaunimas. Pagrindinė jo mintis 
— kol lietuviai bus susiskaldę, ne
bus sėkmingos, vieningos veiklos. Jis 
skatino skaityti lietuvišką spaudą. V. 
Januška perskaitė Amerikos Lietuvių 
Tarybos padėkos laišką Br. Bujokie- 
nei už jos $100 auką Bražinskų rei
kalams. Laiškas įteiktas Br. Bujo- 
kienei. Meninę dalį atliko jaunimas. 
M. Timermanas gražiai padeklamavo 
ir padainavo solo, palydimas D. Ja- 
nuškaitės. Taip pat įspūdingai dek
lamavo Irutė Marozaitė ir Albertas 
Marozas. Parapijos choras, vadovau
jamas D. Januškaitės, padainavo ke
letą dainų. Balčiūnaitė gražia tarena 
paskaitė B. Voveraitės istorinę poe
mą, o Algis Stankevičius mikliai pa
skambino pianinu gana sudėtingą kū
rinį. Pagaliau Nijolė Ziminskaitė pa
skaitė ilgą Aguonos eilėraštį “Tėviš
kė”. Rezoliuciją Kanados vyriausy
bei perskaitė mjr. Paukštaitis. Užbai
gai choras padainavo keletą dainų, o 
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos him
ną. Tautos Fondui surinkta $152. 
Prie aukų staliuko, kur buvo plati
namos ir knygos sėdėjo T. Timer- 
manienė. Ji su savo šeima aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. Da
lyvių tarpe buvo ir visuomenės vei
kėjas P. Liaukevičius su žmona iš 
Portage — La Prairie. Apskritai, šis 
minėjimas visus ryžtingai nuteikė, 
nors truko dvi valandas. Tokiuose, 
minėjimuose mes atsigaiviname, pa- 
sisemiam naujų patriotizmo jėgų ir 
vėl su didesniu ryžtu galime toliau 
dirbti bei aukotis. Jei tokių minėji
mų nebūtų, mūsų patriotinė dvasia 
imtų merdėti. Baigsiu Danguolės Sa- 
dūnaitės eilėraščio žodžiais: “Tu esi 
šviesa, kuri prižadina mane kas ry
tas, Laikysiuos tavęs, kaip laivas in
karo”. Bronė Bujokienė

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE

TIKROJI SPAUDA!

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

„ 5% 
šėrus ir sutaupąs  ____ 6% %

už vieną metų terminuotus 
indėlius ........._.... .......... 7%
ir virš $10.000 • 3 metams 7’4% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš „. 10% 
nekiln. turto paskolas iš 9%

J. A. Valstybės
VAŠINGTONE LANKĖSI ALTos 

pirm. dr. K. Bobelio vadovaujama de
legacija, kurios gretose buvo ir 
vysk. A. Deksnys. Vasario 16 d. 
Lietuvos pasiuntinybės suruoštame 
priėmime ALTos delegacija turėjo 
progą susitikti su eile JAV parei
gūnų, padėkoti Vatikano apaštališka
jam nuncijui arkiv. Raimondi už po
piežiaus Pauliaus VI pastangas pa- 
keisti V. Simokaičio mirties bausmei. 
Sekančią dieną delegacija lankėsi 
pas Valstybės Departamento parei
gūną R. Europos reikalams D. Mar
tin. Buvo daromi žygiai pagelbėti 
Lietuvos pasiuntinybėms ir išgauti 
S. Kudirkos “Vigilant” laive palik
tus daiktus. ALTos delegacija taipgi 
dalyvavo bendrame JAV baltiečių ko
miteto posėdyje, kuriame buvo ap
tartas planuojamas vizitas JAV vi- 
ceprez. S. Agnew, š. Amerikos bal
tiečių informacinės konferencijos 
rengimas, “Amerikos balso” ir 
“Laisvosios Europos” radijo klausi
mai. Nutarta įteikti specialų memo
randumą dėl politinių pabėgėlių glo
bos JAV delegacijai, kuri dalyvaus 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių kon
vencijoje Ženevoje.. Vasario 18 d. 
vysk. A. Deksnys laikė Mišias Ši
luvos Marijos koplyčioje ir sukalbė
jo invokaciją JAV kongreso atstovų 
rūmuose. ALTos delegacija dalyvavo 
kongreso atstovo D. Flood praves
tame Lietuvos nepriklausomybės su
kakties atžymėjime. Senate Vasario
16 buvo atžymėta vasario 23 d. sen. 
Ch. Percy kalba.

JONAS ŽEMAITIS, Los Angeles 
lietuvis, yra lengvojo svorio boksi
ninkas, žinomas Rago vardu, turėjęs 
keletą sėkmingų rungtynių Florido
je. Jis taipgi yra šv. Kazimiero pa
rapijos narys, įsteigęs klubą jaunie
siems boksininkams. J. žemaitis kovo
17 d. Los Angeles olimpinėje salėje 
turės bokso rungtynes, kurias trans
liuos televizijos XIII kanalas tarp 8 
ir 11 vaL vakaro.

N. PR. MARIJOS SESELIŲ bend
rabutis Putname jau registruoja mer
gaites 1971-72 mokslo metams. Pri
imamos lietuvaitės, norinčios lankyti 
katalikų gimnaziją ar kolegiją, gyven
ti lietuviškoje aplinkoje, domėtis lie
tuvybe. Kreiptis šiuo adresu: Bend
rabutis, Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260, USA. Se
selės taipgi ruošiasi vasaros stovyk
loms. Neringoj, Malboro, Vermont, 
šiemet dirbs seselės M. Igne, Dalia 
Keblinskaitė ir M. Oliveta, Daina
voj, Manchester, Mich. — seselės M. 
Paulė, M. Arkadija ir M. Jonė.

BERNIUKŲ STOVYKLA. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys plečia 
stovyklavimą “Neringos” stovyklavie
tėje Vermonte. Daug kartų buvo gir
dima tėvus klausiant, kada seselės 
pradės organizuoti panašią stovyklą 
berniukams, šiais metais seserys or
ganizuoja pirmąją vien berniukų sto
vyklą “Neringoje” nuo liepos 25 iki 
liepos 31 d. Berniukų stovyklai ski
riama šiais metais tik viena savaitė. 
Norima pažiūrėti, ar tikrai tėvai pa
sinaudos šia proga ir kaip patys ber
niukai norės reikštis kūrybingoje 
stovyklos atmosferoje. Priimami ber
niukai nuo 7 iki 14 metų.

“NERINGOS” STOVYKLAVIETĖ
JE bus šios stovyklos: mergaičių — 
birželio 27 — liepos 24 d.; berniu
kų — liepos 25 — liepos 31 d.; šv. 
Kazimiero parapijos Worcester, 
Mass., altoriaus berniukų — rugpjū
čio 1 — rugpjūčio 7 d.; MAS rytinio 
pakraščio — rugpjūčio 8 — rugpjū
čio 21 d. Anglų kalba lietuviškos 
dvasios stovykla berniukams ir mer
gaitėms — rugpjūčio 22 — rugpjū
čio 28 d. Stovyklų reikalais rašyti: 
“NERINGA”, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA.

ALGIRDAS GUSTAITIS spaudai 
išsiuntinėtuose laiškuose primena 
kongreso atstovo Roman C. Pucinski 
JAV kongrese vasario 3 d. iškel
tą rezoliuciją H. J. Res. 271, siūlan
čią “Vigilant” laivo pavadinimą pa
keisti į “Simas Kudirka”. R. C. Pu
cinski laukia lietuvių paramos. Laiš
kus, reikalaujančius, kad H. J. Res. 
271 būtų duota eiga, prašoma siųsti 
šiuo adresu: Chairman, Committe on 
Merchant Marine and Fisheries, U. 
S. House of Representatives, Wash
ington, D. C. 20515.

MONS. VYTAUTAS BALČIŪNAS, 
knygų serijos “Krikščionis gyveni
me” reikalų vedėjas, praneša, jog 
nuo š. m. kovo 1 d. šios serijos kny
gų spausdinimas, platinimas ir admi
nistravimas iš Lietuvių Enciklope
dijos spaustuvės Bostone yra perkel
tas į “Draugo” spaustuve Čikagoje. 
Visais reikalais dabar prašoma kreip
tis šiuo adresu: “Krikščionis gyveni
me” administracija, 4545 West 63rd 
St., Chicago, III. 60629, USA.

TAUKINIŲ ŠOKIŲ IV ŠVENTĖ 
bus Čikagoje 1971 m. liepos 2 d. 
Norinčios dalyvauti tautinių šokių 
grupės, vienetai ir rateliai kviečia
mi nedelsiant registruotis pas ren
gėjų komiteto sekr. Birutę Vinda- 
šienę, 6435 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, BI. 60629, USA. Tel. (312) 
925-5612.

Argentina
JUOZO ŠIUŠIO PRANEŠIMU, Bue- 

nos Aires lietuviai Vasario 16 atžy
mėjo Lietuvių Centre vasario 13 d. 
Jaunimui įnešus Argentinos ir Lietu
vos vėliavas, atidaromąjį žodį tarė 
Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos pirm. A. Mičiūdas, 
o muz. V. Rymavičiaus diriguojamas 

jungtinis Šv. Cecilijos ir “Aušros” 
choras sugiedojo Argentinos ir Lie
tuvos himnus. Pagrindinius praneši
mus apie Lietuvos garbingą praeitį, 
jos dabartines kančias sovietinėje 
okupacijoje padarė: ispanų kalba — 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
centro valdybos pirm. R. Stalioraitis, 
lietuvių kalba — visuomenininkas Z. 
Juknevičius. Nepriklausomybės pro
ga lietuvius sveikino kitų tautybių 
atstovai. Koncertinę programą atliko 
M. čikštaitės vadovaujamas tautinių 
šokių ansamblis “Ateitis”, jungtinis 
Sv. Cecilijos ir “Aušros” choras, di
riguojamas muz. V. Rymavičiaus. 
Chorui akompanavo L. Mikučionienė. 
Užbaigos žodį minėjimo rengėjų ko
miteto vardu tarė Lietuvių Centro 
pirm. V. Misiūnas. Vasario 14, sek
madienį, lietuviai susirinko Santo Do
mingo katedroje, kur vysk. A. Casa
nova, asistuojamas kun. A. Steigvi- 
lo, MIC, atlaikė Mišias ir pasakė gra
žų progai pritaikytą pamokslą, čia 
taip pat giedojo muz. V. Rymavičiaus 
diriguojamas jungtinis choras, var
gonais palydimas L. Mikučionieųės. 
Po pamaldų visi jų dalyviai padėjo 
gėlių paminklą prie Argentinos lais
vės paminklo, išklausė Z. Juknevi
čiaus ir A. Mičiūdo kalbų, šioje iš
kilmėje dalyvavę spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai su ja supažindino 
argentiniečius. Vasario 16 vakarą vai
niko padėjimu buvo pagerbtas Ar
gentinos išlaisvintojas Gral. Jose San 
Martin prie jo atminimui pastatyto 
paminklo San Martin aikštėje. Daly
vaujant lietuviams ir svetimtaučiams, 
nemažam būriui SLA ir “Ateities” 
jaunimo su vėliavomis, Lietuvos pro
blemas nušvietė tie patys kalbėtojai 
— A. Mičiūdas ir Z. Juknevičius, 
sveikinimo žodį taręs rumunas Mi- 
hailescu. Minėjimo, pamaldų ir vai
nikų padėjimo prie dviejų paminklų 
dėka Lietuvos vardas ir Vasario 16 
susilaukė nemažo dėmesio spaudoje, 
radijo ir televizijos programose.

Italija
ROMOS LIETUVIAI Vasario 16 iš

kilmes pradėjo pamaldomis Šv. Ka
zimiero kolegijos koplyčioje. Žodį po 
pamaldų įvykusiame Vasario 16 mi
nėjime tarė Lietuvos atstovas Vati
kanui St. Lozoraitis jr. Kalbėtojas 
konstatavo, kad laisvės kovoje esa
me pasiekę gražių rezultatų, nes iš
eivija turi tvirtą balsą pasaulyje. Ko
va už Lietuvos teises kartu yra ir 
kova už visos žmonijos pažangą, tei
singesni pasaulį. St. Lozoraitis jr. 
visų lietuvių vardu padėkojo kardi
nolui A. Samore už jo nuolatinį pa
lankumą bei paramą Lietuvai ir lie
tuviams. Abiem šventės svečiams — 
kardinolui A. Samore ir vysk. P. 
Marcinkui jis įteikė knygą “Lithua
nia 700 years”. ,

Į BRAZILIJĄ išvyko salezietis 
kun. Šileika; ruošiasi išvykti ir lau
kia vizos — kun. Pr. Gavėnas.

DAIL. R. VIESULAS, gyvenąs su 
šeima Romoje, privačiai įteikė kar
dinolui A. Samore savo paveikslą 
“žengimas į dangų”.

PREL. L. TULABA išvyko į JAV 
vesti lietuviams rekolekcijų — Či
kagoje ir Los Angeles miestuose. 
JAV-se išbus porą mėnesių.

SALEZIEČIŲ SPAUSTUVĖ baigia 
spausdinti popiežiaus lyg ir encikli
ką apie išeivių sielovadą “Migrato- 
rum eura”. Išvertė ir paaiškinimus 
pridėjo prel. L. Tulaba. Leidėjas — 
Europos lietuvių sielovados spaudos 
centras.

Prancūzija
BR. VYČIO-VRUBLEVIČIAUS pra- 

nešimu iš Paryžiaus, Vasario 16 iškil
mės čia buvo pradėtos vasario 21, 
sekmadienį, Prancūzijos LB valdy
bos pirm. kun. J. Petrošiaus atlaiky
tomis pamaldomis, kuriose dalyvavo 
apie 100 Paryžiaus ir iš toliau atvy
kusių lietuvių. Gražiu pamoksiu j pa
maldų dalyvius prabilo užsieniečių 
sielovados direktorius prel. Ramon- 
dot: ‘'Brangūs lietuviai, džiugu, kad 
jūs susirinkote čia pasimelsti, siek
dami laisvės ir nepriklausomybės 
okupuotai tėvynei Lietuvai. Būkite 
vieningais patriotais, puoselėkite 
meilę ir pagarbų, kaip mus mokė 
Kristus..Garbės sargyboj prite 
lietuviškos trispalvės stovėjo dvi tau
tiniais drabužiais pasipuošusios jau
nos lietuvaitės. Pamaldų dalyviai gie
dojo lietuviškas giesmes. Po pamaldų 
įvykusiame minėjime pirmiausia bu
vo sugiedotas Tautos himnas, išklau
syta trumpo įvadinio žodžio, tarto 
PLB pirm. kun. J. Petrošiaus. Lie
tuvos tragedija, sovietinėje vergijo
je ir Vasario 16 reikšme nušvietė iš 
Romos atvykęs diplomatų šefas S. 
Ix*zoraitis. Ambasadorius De la Tour- 
nelle ragino lietuvius neužmiršti 
Laisvės varpo dūžių ir ryžtingai tęs
ti kovą už Lietuvos nepriklausomy
bę. Adv. Bossin, jau 1929 m. buvęs 
Lietuvoje, minėjimo dalyviams pri
minė jos garbingą praeitį, Vytautą 
Didįjį, Žalgirio mūšį, lietuvių karžy- 
giškumą, lietuvių kalbos ryšius su 
sanskritu. Nors pasauliui šiandien 
trūksta taikos ir teisingumo, lietu
viai neturėtų prarasti laisvės ryto 
vilties. Atsiminimų pluoštu apie 
1940-41 m. Kaune dalijosi Lietuvą 
savo antrąja tėvyne laikantis prof. 
C. Matore. Jį, Prancūzijos pilietį, ta
da sovietai “per klaidą” buvo užda
rę kalėjimam Koncertinei minėjimo 
daliai atstovavo A. Martinkaitės va
dovaujamos tautinių šokių grupės pa
šokti “Rugučiai”, “Oželis", Kubilas” 
ir “Malūnas”. Po programos buvo su
rengtos kuklios šeimyninio pobūdžio 
vaišės.
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LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, įvykęs 

vasario 28 d. CCC salėje, buvo neei
linio pobūdžio. Jau vien PLB pirm. 
St. Barzduko dalyvavimas ir pirmą 
kartą čia tartas žodis iškėlė minėjimą 
į augštesnę orumo plotmę. Įspūdį dar 
daugiau sustiprino Hamiltono atvež
tas “baltų gulbių” pulkas, kurias bu
vo malonu ne tik stebėti, bet ir klau
syti. “Baltijos” ansamblio tautinių šo
kių, deklamacijų ir dainų pynė — 
montažas “Nemunas” davė dienos 
nuotaikai atitinkantį patriotinį at
spalvį, o-svečio V. Verikaičio solo

Hamilto miesto burmistras V. 
Cops ir KLB Hamiltono apylin
kės pirm. K. Mileris prie rotušės 
demonstracijoj, kuri protestavo 
prieš V. Simokaičio nubaudimą 
mirties bausme'Vilniuje

Nuotr. M. Borusienės 

dainos vaizdžiai priminė kenčiančios 
tėvynės dalią. Augštųjų kanadiečių 
dalyvavimas suteikė platesnę šventei 
apimtį.

Apyl. pirm. A E. Pocius Maironio 
žodžiais atidarė minėjimą ir paprašė 
sugiedoti Lietuvos himną bei tylos 
minute pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę. St. Barzdukas savo pa
skaitoje patarė pirmoje eilėje pasi
tikėti savimi, išvystant reikiamas pa
stangas, atremtas į dr. J. Basanavi
čiaus “Aušroje” paskelbtą atsišauki
mą: “Juk ir mes esame tokie pat 
žmonės, kaip ir mūsų kaimynai, ir 
norime tokiomis pat teisėmis naudo
tis”. Kalbą baigė tuo atsišaukimu ir 

KANADIEČIAI.

savo paraginimu: “Būkime tvirti ir 
budrūs, ugdykime veiklai labiausiai 
reikalingą elementą ir jos gyvybinį 
pagrindą — tautinį solidarumą. Juk 
mes visi esame lygūs tos pačios šei
mos broliai.” Jo kalba buvo su dide
liu dėmesiu išklausyta ir gausiais pa
dėkos plojimais palydėta. Po to sce
noje pasirodė kun. B. Pacevičiaus 
montažas “Nemunas”, kurį atliko 
“Baltijos” ansamblis. Sauliaus Dra- 
gūnevičiaus deklamacija buvo tikra 
staigmena ir kartu dėmesio vertas 
deimančiukas. Deja, mergaičių dek
lamacijų toliau sėdintieji negalėjo 
girdėti, nors ten ir buvo garsiakal
bis. Taip pat labai gaila, kad neprisi

laikyta montažui skirto laiko. Dėl to 
svečių iš Hamiltono programa turėjo 
būti skubinama, o neseniai įsisteigu
siam ir visuomenės pamiltam Londo- 
nono studenčių .kvartetui visai ne
beteko pasirodyti, nors jis tai šven
tei buvo kruopščiai paruošęs specia
lų repertuarą.

Šventės proga lietuviams žodį tarė 
miesto burmistras H. McClure. Jis 
pasidžiaugė, kad etninės grupės pra
turtino Londono miestą. Federacinės 
valdžios vardu sveikino fed. parla
mento narys J. Buchanan. Jis pa
brėžė Rusijos kovą už savo imperia
lizmą, pagyrė lietuvių pastangas at
gauti laisvę. Taip pat jis užsiminė 

apie Kudirką, Bražinskus ir kitų 
lietuvių mėginimus patekti į laisvę. 
PLB pirm. St. Barzdukas abiem svei
kintojam įteikė po knygą “Lithua
nians in Canada”. Apyl. pirm. A. E. 
Pocius palinkėjo, kad lietuvių taut, 
juostelė knygoje neleistų jiems pa
miršti lietuviškų reikalų, o p. Bu
chanan prašė perduoti Kanados min. 
pirmininkui lietuvių prašymą padėti 
jų broliams ir sesėms, kai tokia pa
galba bus reikalinga. Plojimais su
tiktas ir palydėtas Hamiltono lietu
vaičių choras, vad. sol. V. Verikai
čio, atliko keletą Uet. kompozitorių 
sunkesnių dainų. Daug plota ir pra
šyta pakartoti. Ypač didelio dėmesio 

susilaukė F. Strolios daina “Partiza
no mirtis”. “London Free Press" 
dienraštis apie chorą šitaip atsilie
pė: “The spirited singing of a 52 — 
voice Lithuanian girls choir from 
Hamilton, directed by Vaclovas Ve- 
rikaitis was a high point of the pro
gram.” V. Verikaičio su įsijautimu 
išpildytos lietuviškos kompozicijos 
atitiko dienos nuotaiką. Jam akom
panavo J. Govėdas. Apylinkės valdy
bos surengtas minėjimas baigtas pir
mininko padėka ir Kanados himnu, 
labai įspūdingai sugiedotu Hamiltono 
mergaičių choro. Po minėjimo prog
ramos dalyviai pavaišinti užkandžiais.

D. E.

RODNEY, ONT.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOM  Y- 

BES minėjimas įvyko vasario 20 d. 
L. Klubo patalpose. Minėjimą ati
darė apylinkės pirm. J. Statkevičius. 
Vėliavą įnešė P. Jocius, lydimas R. 
Narbutaitės ir A. Ciparytės. Pagerb
ti tylos minute mirusieji už Lietuvos 
laisvę. Paskaitą skaitė Londono apy
linkės pirm. A. Pocius. Anot jo: 
‘ Nors mes čia Lietuvos ir neturim, 
bet kai kalbam, šokam, dainuojam 
ją minėdami, Lietuva yra su mumis.” 
Deklamavo ir skaitė šeštidizninės 
mokyklos mokiniai: L. Rastapkevi- 
čius, A. Ciparytė, D. Gaidauskaitė, V. 
Jokūbaitis, K. Kereševičiūtė, P. Jo
cius. Pianinu skambino D. Gaputytė. 
Gražiai pasirodė vietos jaunimo dai
nos ir šokių grupė, vadovaujama D. 
E. Bliskių. Jie buvo paruošę naujų 
dainų ir šokių. Jų mokomas jaunimas 
per trumpą laiką padarė didelę pa
žangą ir iš žiūrovų susilaukė gra
žaus įvertinimo. Apylinkės pirmi
ninkas dėkojo paskaitininkui A. Po
ciui, mokyt. D. E. Bliskiams, G. Ig- 
naitytei, J. Šarapnickui už muziką ir 
V. Ignaičiui už vadovavimą jaunimui. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu ir 
bendromis vaišėmis. Malonu buvo 
stebėti, kad salė, nors ir nedidelė, 
buvo pilna žmonių. Buvo tautiečių 
iš Londono, Windsoro ir kitur.

KANADOS UŽSIENIO REIKALŲ 
ministeriui M. Sharp rezoliuciją Lie
tuvos reikalu paruošė apylinkės val
dyba. Ją minėjimo metu perskaitė 
stud. E. Ciparis. Svarbiausi jos punk
tai: 1. kad ir toliau Kanados vyriau
sybė nepripažintų Lietuvos okupaci
jos, 2. kad Lietuvos išlaisvinimo rei
kalas būtų keliamas tarptautinėse or
ganizacijose. Panaši rezoliucija praei
tais metais buvo taip pat pasiųsta 
užs. r. ministeriui M. Sharp per par
lamento atstovą H. Stradfordą ir bu
vo gautas labai palankus, paskatinan
tis atsakymas.

D. E. BLISKIAMS, dainos ir šo
kių mokytojams, vietos motinos su
ruošė šeimyninį pobūvį. Jiems buvo 
įteikta viena bendra dovana, o mer
gaitės dar atskirai nuo savęs įteikė 
po dovanėlę. Pobūvis Įvyko T. J. 
Rastapkevičių ūkyje. K.

EDMONTON, ALTA
KOSTAS IR BIRUTĖ ŽOLPIAI, 

praeitų Kalėdų metu atšventę 20 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį, š.m. 
vasario 27 d. atšventė Kosto 50 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga į jų erdvų, 
paties Kosto padidintą, namą suva
žiavo nemaža bičiulių ir draugų. Prie 
gražiai papuošto stalo bei gausių 
vaišių sveikinimo žodį tarė kun. Iz. 
Grigaitis ir J. Popikaitis. Vertingą 
dovaną visų dalyvių vardu įteikė P. 
Zaleskienė. žolpiai, keturių namų 
Edmontone savininkai, yra pastovūs 
Lietuvių Namų ir lietuvių parapi
jos rėmėjai. Koštas eilę metų dar
bavosi Lietuvių Namų valdyboje įvai- 

< riose pareigose. Edmontono lietuviai 
linki sukaktuvininkams ilgų ir sėk
mingų metų, o taip pat ir toliau dar
buotis šio lietuvybės židinio gero
vei plačiuose vakarų Kanados plo
tuose.

EVAREŠTAS FEDARAS, atvykęs 
iš Winnipego, praleisti atostogų sli- 
dinėjant Banffo kalnuose, pakeliui 
užsuko į Edmontoną, aplankė gimi
naičius Juozą ir Oną Popikaičius, o 
vasario 28 d. lankėsi Lietuvių Na
muose ir dalyvavo lietuviškose pa
maldose. J. P.

Sault St. Marie, Ont
AUKOJO TAUTOS FONDUI 1970 

metais — $5: S. Druskis, Z. Girdvai
nis, J. Kvosčinskas, V. Minauskas, 

• H. Matijošaitis, J. Malskis, V. Moc
kus, M. Riauka, V. Skaržinskas. J. 
Skardis. A. Skardžius, A. žemaitis; 
S4: A. Balčiūnas; $3: N. Aukštikalnis, 
V. Kramilius, J. Meškis, A. Simkevi- 
čius, A. Vanagas; $2: J. Duoba, J. 
Gasperienė, A. Gustainis, I. Girdzevi- 
čius, I. Genys, S. Gromskis, S. Gri- 
gelaitis, V. Jokumaitis, V. Liudavi- 
čius. A. Motuzas, A. Motiejūnas, V. 
Poškus, M. Pareigis, J. Puteikis, P. 
Puteikis, A. Petronis, K. Sližys, J. 
Staškūnienė, V. Vainutis, J. Valas, J. 
Ziebraitis, V. žiurauskas; $1: J. Ok- 
manas, P. Umbrasas, B. Dabulskis, A. 
Bilijonas, V. Goldbergas, B. Kamins
kas, J. Kazakauskas, K. Valius; 30 
centų: A, Trakinskas. Iš viso suau
kota $131.30.

SL Druskis, TF įgaliotinis

Beveik 60,000 vyru ir motery iš visy pasaulio šaliy kas metai tampa Kanados piliečiais.
Galbūt jūs jau gyvenate Kanadoje daugelį metu ir galvojate įsigyti

Kanados pilietybę? Jei esate kvalifikuoti, Kanada jus mielai priims.
Aplankę vieną iš čia minimu pilietybės teismą, jūs galėsite sužinoti, ar esate kvalifikuoti.

Būsite maloniai priimtas. Jūsų klausimai bus atsakyti ir bus pagelbėta užpildyti prašymą.
Jei negalite aplankyti šios įstaigos, rašykite į jums artimiausią 

pilietybės teismą, ir visos žinios bus jums atsiystos.

COURTS OF CANADIAN CITIZENSHIP:
55 St. Clair Avenue East 
TORONTO, ONTARIO 
150 Main Street West 
Zone A 
HAMILTON, ONTARIO 
National Revenue Building 
166 Frederick Street 
KITCHENER, ONTARIO 
360 St. Paul Street East 
ST. CATHARINES, ONTARIO 
Federal Building 
Room 304, 19 Lisgar Street South 
SUDBURY, ONTARIO 
Dominion Public Building 
5th floor, 457 Richmond Road 
LONDON, ONTARIO 
Federal Building, 5th floor 
185 Ouellette Avenue 
WINDSOR, ONTARIO 
2054 Broad Street 
REGINA, SASKATCHEWAN 
Sir Alexander MacKenzie Building 
9828-104th Avenue 
EDMONTON, ALBERTA

Taip pat galima kreiptis raštu į: Citizenship Registration Branch, National Building, 130 Slater St, Ottawa 4, Ont. |

Government of Canada
Gouvernement du Canada

Oil Exchange Building 
Suite 300, 309-7th Avenue S.W. 
CALGARY, ALBERTA 
1075 Georgia Street West 
VANCOUVER, B.C.

Customs Building 
816 Government Street 
VICTORIA, B.C.

Centennial Building, 6th floor 
Corner Sackville & Granville Sts. 
HALIFAX, NOVA SCOTIA

McLean-Spear Building 
77 Vaughan Harvey Blvd., Box 828 
MONCTON, NEW BRUNSWICK

Commerce House, Room 1080 
1080 Beaver Hall Hill 
MONTREAL, QUEBEC

9th floor, 150 Kent Street 
OTTAWA, ONTARIO

508 Financial Building 
230-22nd Avenue
SASKATOON, SASKATCHEWAN
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DELHI-TILLSONBURG, ONT.
VEDYBINES SUKAKTYS. Stasė ir 

Antanas Steigvilos š. m. vasario 14 d. 
paminėjo 25 m. šeimyninio gyvenimo 
sukaktį. Didelis būrys jų draugų ir 
artimųjų tą dieną juos aplankė, su
darydami staigmeną. Kad ir netikėti, 
sveteliai mielųjų šeimininkų buvo 
labai nuoširdžiai priimti. Sveikini
mus perpynė dainos, deklamacijos, 
pasilinksminimai. Perskaitytas spe
cialiai tai sukakčiai parašytas Birutės 
Vytienės eilėraštis. Sukaktuvininkai 
išaugino gražią šeimą — dukrą ir tris 
sūnus. Visi vaikai siekia mokslo, da
lyvauja jaunimo chore, tautinių šokių 
grupėj, sporte. St. Steigvilienė yra 
šiuo metu K L. K. Moterų Dr-jos 
Delhi skyriaus pirmininkė. Ji dirbo 
kelerius metus šeštadieninėj mokyk
loj. A. Steigvilas yra kooperatinin
kas, toj srity dirbęs Lietuvoj. Sukak
tuvininkai gyvena Glen Meyer mies
tely, kur turi didelę įvairių prekių 
krautuvę. Jie yra nuoširdūs Šv. Kazi
miero parapijos nariai, veiklūs liet, 
bendruomenėj žmonės.

Labai mielą, originalų 25 m. vedy
binio gyvenimo sukakties minėjimą 
suorganizavo dvi šaunios Sofijos ir 
Petro Augaičių dukros Birutė ir Dai
na, norėdamos pagerbti savo tėvelius 
ir jiems padėkoti už jų rūpesčius bei 
globą. Jų pakviesti svečiai susirinko 
vasario 20 d. į Delhi lenkų salę. Su
važiavo giminės, draugai iš Hamilto
no, Toronto ir kitų vietų. Gražiai mi
nėjimui vadovavo V. Ignaitis, atvykęs 
su šeima iš Rodnės. Perskaityta daug 
sveikinimo telegramų, laiškų. Dvi te
legramos buvo iš Lietuvos. Sveikino 
eilė organizacijų ir parapijos atstovų. 
Visiems patiko specialiai tai progai 
parašytas B. Vytienės eilėraštis. Vi
sus gražiai nuteikė abiejų dukrų nuo
širdūs, gražia lietuvių kalba pasakyti 
sveikinimai. Ilgesnį žodį tarė pats 
sukaktuvininkas P. Augaitis, nupasa

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information

Finansų ir 
komercinių reikalų 
departamentas 
VARTOTOJŲ APSAUGA 
Pinigu skolinimas ir pirkimas 
skolon yra įprasti vartotojams 
dalykai. Dėl didėjančio sutarčių 
terminų, kainų ir sąlygų sudė
tingumo reikia aiškios pagrindi
nės informacijos. Ontario pro
vincijoj yra išleistas vartotojų 
apsaugos įstatymas (The Consu
mer Protection Act) jums pagel
bėti.
PIRKIMAS SKOLON
Jei perkate gaminį arba paslau
gą daugiau kaip S50 vertes, pa
gal įstatymą turite teisę gauti 
aiškų, rašytinį pareiškimą, nuro
dantį:

1. Pardavėjo pavardę ir adresą
2. Pilną aprašymą su išvardin

tomis gaminių bei paslaugų 
kainomis ir tikslų paaiškini
mą mokėjimo sąlygų

3. Detalinę gaminių ar paslau
gų kainą, mokant grynais

4. Draudęs arba oficialių mo
kesčių sumą, kuri turi būti 
mokama pagal federacinį ar 
provincinį įstatymą

5. Pradines įmokas arija įkeiti
mo sumą

6. Visus finansinius įsipareigo
jimus, mokėtinus nuo balan
so netto sumos doleriais ir 
centais, taipgi kaip metinį 
nuošimtį

7. Pagrindą, pagal kurį gali 
būti reikalaujami papildo
mi mokesčiai, jeigu atsiliksi- 
te mokėjimuose

8. Paaiškinimą apie garantiją. 
Jeigu ji neduodama, sutar
tyje tai turi būti pažymėta 

tsniMt

SOW 
THKoar

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visa kūną, ir nori grei
tai atgauti gera savijauta, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunku kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.
R O X O D IU M PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRICIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tu sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, snuo- 
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAXODIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

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

kodamas kaip bešokdami tautinius 
šokius Vokietijoj susipažino, kaip at
vyko į Kanadą ir tapo tabako ūkinin
kais. S. Augaitienė-Budreikaitė, kilu
si nuo Svėdasų, yra mokytoja, baigu
si Lietuvoj mokytojų institutą. Kana
doje eilę metų dirbo šeštadieninėj 
mokykloj, vadovavo L. Kat. Moterų 
Dr-jos Delhi skyriui. P. Augaitis stu
dijavo Vilniaus universitete miški
ninkystę, buvo mokytoju Lietuvoj ir 
Kanadoje. Jis yra Kanados Lietuvių 
Fondo įgaliotinis, paaukojęs fondui 
$500. Jo rūpesčiu šioj apylinkėj fon
dui suaukota $4000. Jis yra taip pat 
ilgametis parapijos komiteto narys, 
juo išbuvęs virš 10 metų, pirmininka
vęs Bendruomenės apylinkei. Be to, 
jis yra taiklus medžiotojas, geras žve
jys ir sportininkas. Sukaktuvininkai 
kartu su S. Augaitienės broliu Anta
nu Budreika turi gražų tabako ūkį; 
neseniai pirko gražią rezidenciją prie 
pat Delhi miesto. Jų dukra Birutė 
baigė Toronto universitetą, tobulino 
savo prancūzų kalbą Grenoblio uni
versitete Prancūzijoj, dabar turi gerą 
tarnybą švietimo ministerijoj Toron
te. Antroji dukra Daina, bebaigianti 
gimnaziją, dalyvauja tautinių šokių 
grupėje ir jaunimo chore, vadovauja 
skaučių “Birutės” draugovei, gabi 
matematikė.

PASAULIO MOTERŲ MALDOS 
DIENOS MINĖJIMAS įvyko kovo 5 
d. Šv. Kazimiero bažnyčioje. Įvadinį 
žodį tarė Vanda Garnelienė. Ji ir var
gonais palydėjo giedamas giesmes. 
Šios parapijos kat. moterys aktyviai 
prisidėjo prie šių pamaldų suorgani
zavimo. Jose dalyvavo kelių protes
tantų bažnyčių narės ir abiejų kat. 
parapijų atstovės. Bendra malda ap
jungė visas krikščiones moteris. Gra
žus žingsnis ekumeniniame sąjūdyje.

REKOLEKCIJOMS PRIEŠ VELY-
(Nukelt į 9-tą psl.)

9. Jūs ir pardavėjas privalote 
turėti sutarties pasirašytas 
kopijas (parašų per kalkinį 
popierių neužtenka)

10. Jei įmokate depozitą arba 
paliekate įkaitą be pasirašy
tos sutarties ir negaunate 
gaminių bei paslaugų, par
davėjas, jūsų prašomas, pri
valo grąžinti jūsų depozitą 
arba įkaitą.

Jeigu gaminių arba paslaugų 
kaina yra mažesnės vertės nei 
.$50, taip pat galite prašyti su
tarties, apimančios minėtus 
klausimus.
NUOSAVYBĖS ATGAVIMAS
Jei du trečdaliai ar daugiau, 
įskaitant važmos išlaidas, sumo
kėta už pirkinį, jis negali būti 
atgautas arba kitam parduotas 
be apskrities (county) ar rajoni
nio (district) teismo teisėjo leidi
mo. '
KELIAUJANTIEJI 
PARDAVĖJAI
Yra specialūs nuostatai turint 
reikalų su keliaujančiais parda
vėjais, kurie pardavinėja gami
nius ar paslaugas ne savo pasto
vioje verslo vietoje.
SPECIALUS “ATVĖSIMO 
LAIKOTARPIS”
Keliaujantiems pardavėjams yra 
nustatytas dviejų darbo dienų 
“atvėsimo” laikotarpis. Šis lai
kotarpis įsigalioja, kai jūs, pir
kėjas, gaunate pirkimo sutarties 
kopiją. Į “darbo dienas” įeina ir 
šeštadienis, bet ne sekmadienis 
ir ne statutiniai šventadieniai. 
Tame laikotarpyje galite atsisa
kyti sutarties. Tai turi būti pada
ryta raštu, įteiktu asmeniškai ar
ba registruotu laišku, kurio paš
to antspaudas rodytų dviejų die
nų laikotarpį.
KUR KREIPTIS SU 
PROBLEMOMIS?
Vartotojų apsaugos biuras įsteig
tas jums pagelbėti. Kreipkitės į 
The Registrar, Consumer Protec
tion Bureau, 555 Yonge Street, 
Toronto, jei turite sunkumų šio
je srityje. Siųskite visus faktus, 
pridėkite sutartis, pakvitavimus, 
garantijas ir visus skelbimus, 
kurie prisidėjo prie jūsų spren
dimo.

THE HOH. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO

Sao Paulo, Brazilijoje, Vasario 16 minėjime šoka patys jauniausi 
žilvitiečiai, vadovaujami mokytojos M. Vinkšnaitienės

Nuotr. A. Saulaičio

AR REIKALINGI TAUTINIAI NAMAI?
J. KARPIS

Kiekvieno žmogaus prigimty
je glūdi stiprus palinkimas gy
venti tokioje aplinkoje, kurioje 
jam būtų viskas sava ir nuosava. 
Lietuvis prie nuosavybės yra 

-ypatingai prisirišęs. Jam savos 
šeimos gūžta, kokia ji bebūtų, 
yra itin miela ir artima. Užtat 
jam taip mielas ir tas kraštas, 
kuriame glūdi senais medžiais 
apaugusi ir darželiu pasipuošusi 
sena, sena jo gimtoji sodyba. Čia 
gimė, augo ir brendo jis pats ir 
visi jo artimieji. Ši sodyba, per
eidama iš kartos Į kartą sukaupė 
kažkokį paslaptingą, stipriai 
prie savęs rišantį artumą. Tos 
gražios apylinkės, užkerėjusios 
jo jaunystės svajas, nesiliauja 
viliojusios savo prieglobstin. 
Svetima pastogė lietuvį slegia 
savo šaltumu. Jis negali išsities
ti ir laisvai visa krūtine kvėpuo
ti. Lietuvis svetimoje pastogėje 
pajunta tą sunkią klajoklio ne
dalią. Net ir šiame krašte, kur 
nuosavybė yra pasidariusi tik 
egzistencine būtenybe, lietuvis 
su savo nuosavybe vistik skiriasi 
gana sunkiai. Jis yra išmokęs 
branginti ne tik savo asmeninį 
turtą, bet ir visuomeninį, kuris 
tik tarnauja bendriems reika
lams.

Ne vien Lietuvoje turėjome 
daug bažnyčių, rūmų, klubų ir 
kitokių visuomeninių pastatų 
bei nuosavybių, bet ir išeivijoje 
esame jų jau nemažai Įsigiję. Sa
vomis pastogėmis greitu apsirū
pinimu sukėlėme kitų tautybių 
žmonėse net nusistebėjimą. Tai 
nėra Įsitvirtinimo ženklas, o tik 
jiėškojimas ir svetimoje žemėje 
nors mažyčio nuosavo kampelio. 
Aišku, kad tas mažytis kampelis 
svetimų žmonių jūroje neduoda 
ir negali duoti to pasitenkinimo, 
artumo ir šilumos, kurią patirda- 
vome savame krašte, savoj pa
stogėj. šitaip bendri visuomeni
niai namai pasidaro dar reikalin
gesni, reikšmingesni mūsų išei
vijos gyvenimui. Pasidaro visai 
suprantamas savų parapijų stei
gimas, vasarviečių pirkimas, sto

vyklaviečių įrengimas.
Tuo būdu aiškėja, kad tauti

niai namai įgauna pirmumą, nes 
po jų stogu glaudžiasi visi lietu
viai, visai neatsižvelgiant į jų re
liginius įsitikinimus, politines 
pažiūras, ideologinius nusistaty
mus ar dar kitokius suskirsty
mus. Todėl visai nenuostabu, 
kad visose lietuvių kolonijose vi
suomeninių namų idėja yra gy
va. Tai rodo, kad normalus išei
vijos tautinis gyvenimas be vi
siems lygiai priklausančių namų 
yra nepatenkinamas. Antra ver
tus, taip pat aišku, kad tie visuo
meniniai namai turi būti tauti
nės kultūros židiniais, susiartini
mo ir vieningos veiklos bazėmis. 
Tik šitaip tautiniai namai gali 
tapti tautinėmis šventovėmis. 
Kiekvienas, peržengdamas jų 
slenksti, turėtų palikti už durų 
lietuvius skaidančias idėjas. 
Juose turi vykti vien tik tautinio 
pobūdžio gyvenimas. Išeivijoje 
tautiniai namai savęs nebepatei- 
sina, kai jie tarnauja vienos ar 
kitos grupės interesams. Užtat 
yra labai svarbu, kad tautiniuo
se namuose teiktųsi geriausios 
pozityvaus darbo pajėgos ir apie 
juos spiestųsi visi kas tik jau
čiasi lietuvių tautos sūnumis ar 
dukromis. Svarbiausia, neturė
tume pamiršti jaunimo ir mažų
jų. Tėvai turėtų laikyti sau šven
ta pareiga, kad jų prieauglis bū
tų aktyviais tautinių namų daly
viais ir čia semtųsi tautinio są
moningumo. Kad tai būtų įma
noma sėkmingiau atlikti, visi pa
sirūpinkime tam tinkamų sąlygų 
sudarymu. Tuo būdu išspręsime 
labai daug jaunimo problemų ir 
tarpusavio nesusipratimų.

Kaip išlaikyti provincinę 
sveikatos drauda

nuolat galiojančią
KAI TUOKIATtS
Praneškite sava grupei per 30 dienų, o jeigu nepri
klausote grupei, rašykite: OHSC a. OHSIP, 2195 
Yonge Street, Toronto 7. Pažymėkite abi pavardes, 
savo Ontario Hospital Insurance ir OHSIP numerius 
bei jungtuvių datą.
KAI KEIČIATE DARBĄ
Rūpestingai paskaitykite instrukcijas, atspausdintas 
antroje pusėje OHSC ir OHSIP įmokų pažymėjimo, 
kurį turi išduoti jūsų grupė.
KAI SUSILAUKIATE KŪDIKIO (arba įsūnijate) 
Reikia pranešti tiktai OHSIP. Jei priklausote grupei,

praneškite jai; jei ne, rašykite OHSIP 30 dienų lai
kotarpyje.
KAI JOSŲ VAIKAS SULAUKIA 21
ARBA TAMPA NEPRIKLAUSOMU _____
Jis ar ji turi būti įrašyta atskirai per jūsų vaiko gru
pę (jeigu jis ar ji dirba, kur yra grupė) arba tiesio
giai. "Pay Direct" formos gaunamos bankuose ir li
goninėse arba iš OHSC bei OHSIP. Kai jūsų vaikas 
susituokia, naudokitės informacija, pateikta skirs
nelyje "Kai tuokiatės".

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH 
Hon. A. B. R. Lawrence, Minister

Ontario Hospital
Service Commission
Ontario Health Services
Insurance Plan
2195 Yonge St., Toronto 7, Ontario
Telephone 482-1 111

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

ČIKAGOS LIETUVIAI, kad ir gau- 
sus, nedaug suruošia renginių, ku
riuose dalyvautų simfoninis orkest
ras. Tad muzikos mėgėjai su malonu
mu ėjo pasiklausyti “Margučio” kon
certo vasario 27 d. (ta pati programa 
buvo pakartota ir sekančią dieną1) 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje. 
Pirmieji du šio koncerto kūriniai: A. 
Ponchielli uvertiūra “I Lituani” ir 
M. K. Čiurlionio “Jūra” klausytojų 
jau buvo pažįstami (“Jūra” atlikta 
pernai ateitininkų kongreso koncer
te), tačiau kiti du — “Infinitas VII” 
ir ”11 Vigilante Del Mare” buvo nau
jovė bei staigmena klausytojams. Tai 
kompozitoriaus Dariaus Lapinsko kū
riniai, jo paties diriguojami. Beje, ir 
simfoninė poema “Jūra” šį kartą bu
vo kiek paįvairinta — įjungtas bale
tas. čia pasirodė R. Arve, V. Karo- 
saite (jos choreografija) ir M. Rozak. 
Taip pat scenoje žaidė ir M. K. Čiur
lionio tapybos kūriniai, perduoti 
skaidrėmis.

“Infinitas VII” — tai pagal M. La
pinsko muziką, baletinis kūrinys, ku
rio choreografija buvo amerikiečio 
Richard Arve (jis buvo ir pagrindi
nis solistas). Dalyvavo 10 šokėjų, ku
rių tik viena Violeta Karosaitė buvo 
lietuvaitė. Kūrinys gana abstraktus, 
nors išreiškingas, gana augšto meni
nio lygio. Apie šį kūrinį spausdinto
je programoje buvo toks paaiškini
mas: “Choreografo giliu tikėjimu, 
žmogus, būdamas Dievo tvarinys, gali

ST. CATHARINES, ONT.
“NIAGARA FALLS REVIEW” va

sario 8 d. aprašė lietuvių reng
tą demonstraciją prie St. Catharines 
miesto rotušės ir Įdėjo didelę nuo
trauką, kurioje matyti daug plakatų 
ir deginama Kosygino-Brežnevo iš
kamša. Demonstracija buvusi rengta, 
lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, 
lenkų, čekų, slovakų, vengrų, slovė
nų, kroatų, rumunų ir žydų. Dėlto 
parinkta ir atitinkama antraštė: “Nia
gara ethnic groups protest Russian 
tyranny and oppression”. Demonst
racijoje dalyvavę apie 300 asmenų. 
Policija buvusi “nustebinta” de
monstracijos tvarkingumu. Kor.

SLA 278 KUOPA kovo 28 d., 4 v. 
p.p., 7 Southwood Dr. šaukia metinį 
susirinkimą, kuriame bus renkama 
valdyba ir revizijos komisija. Kvie
čiame visus narius, nares ir prijau
čiančius dalyvauti. Nežinantiems bus 
Įdomu išgirsti valdybos narių prane
šimus apie įvairias draudos rūšis — 
SLA draudžia nuo 1 iki 70 metu. 
Mokesčiai — pagal amžių ir draudos 
rūšį. Po to bus vaišės. Valdyba

PADĖKA
Ryšium su vasario 20 d. surengta 

Lietuvos nepriklausomybės švente, 
reiškiame padėką kun. Juvenaliui 
Liaubai, OFM, už invokaciją; Gedi
minui Breichmanui iš Hamiltono už 
paskaitą; meno vadovams — Stasei 
Zubrickienei ir Jeronimui Bieliūnui; 
Nijolei Gverzdytei už perskaitymą re
zoliucijos; už paaukotus loterijai sta
liukus — Niagara Falls moterų klu
bui ir pirm. Z. Ulbinienei, Juozui 
Paukščiui ir Juozui Girevičiui; už pa

BULAITIS
pasiekti dieviškąjį renesansą. Šokyje, 
kuris choreografo nuomone yra žmo
gaus augščiausio lygio išraiška, vaiz
duojamas žmogaus gyvenimas, vyks
tanti kova ir septynių etapų kelias į 
Dievo buveinę”.

Pagaliau “Il Vigilante Del Mare”, 
skirtas jūrininko S. Kudirkos žygio 
prisiminimui, buvo tikrai retas kūri
nys lietuviškuose renginiuose. Tai 
veikalo autoriaus, kompozitoriaus ir 
režisoriaus D. Lapinsko nuopelnas. 
Veikalas yra mišinys: pinasi ir mu
zika, ir drama, ir solo dainos, ir lyg 
cirkas, ir K. Bradūno, A. Mackaus po
ezija, ir filminės iškarpos, ir kt. Vei
kale daug faktinės medžiagos, kurią 
pateikia du jūrininkai — E. Momkus 
ir A Barauskas ir “Master of Cere
monies” — L. Barauskas, čia groja
mas (su pertraukomis) ir vienas 
punktas JAV himno su kandžiais ko
mentarais. Čia yra ir keli gana vul
garūs išsireiškimai. Su lietuvių liau
dies dainomis pasirodė sol. Dalia Ku- 
čėnienė. Dalyvavo ir komp. D. La
pinsko žmona — akt. Laima Rasteny
tė, turbūt pirmą kartą Čikagos lietu
vių scenoje. Be jau minėtų asmenų, 
veikale reiškėsi: G. Čepėnas, L. Lau- 
rušonis, L. Alenskas, R. Vasiukevi- 
čius, L. Regis, T. Martis, J. Smilga, 
M. Mikutaitis.

Daugiau kaip pusė šio veikalo teks
to yra duodama anglų kalba. Tai irgi 
naujovė lietuviškuose renginiuose. 
Be abejonės, šis kūrinys sukels daug 

ruošimą vaišių — V. Žemaitienei, Iz. 
Baronienei ir E. Jasevičienei; dirbu
siems prie baro: P. Dauginui, K. Vil- 
bikaičiui, K. Bogušiui, Juozui Grigui; 
Z. Jokūboniui už suorganizavimą vė
liavų minėjime ir pamaldose; už sta
liukų loterijos bilietų išplatinimą — 
D. Dauginienei ir P. Baronui; vi
siems betkokiu darbu prisidėjusiems 
ir dalyvavusiems minėjime.

Apylinkės valdyba
ATITAISYMAS. “TŽ” 7 nr. de

monstracijos aprašyme pasakyta, kad 
rezoliuciją perskaitė Stella Zubric- 
kaitė; turėjo būti — Stasė Zubric- 
kienė. Atsiprašome.

TRUMPA VIEŠNAGĖ 
LIETUVOJE
(Atkelta iš 3 psl.)

Vilniaus nuostabioji Šv. Onos 
bažnyčia apsupta pastoliais, reiš
kia, remontuojama, restauruoja
ma, blogai, jeigu ji netarnaus 
tam tikslui, kuriam ji buvo sta
tyta. Perlojoje nepriklausomy
bės dienomis statytas Vytautui 
Didžiajam paminklas stovi tvir
tai. Plaukė mūsų turistai Drus
kininkuose laivu Nemunu. Šalia 
jų sėdėjo pensininkas ir atosto
gaujantis kurorte — Justas Pa
leckis. Tokių pareigūnų — lietu- 
tuvių ir rusų netrūksta. Deja, jo
kiuose kurortuose nepasirodo 
Sibiran išvežtieji lietuviai. 
Daug jų ten žuvo, bet juos išve- 
žusieji pareigūnai pramogauja 
kurortuose.

diskusijų žiūrovų tarpe ir spaudoje. 
Vieniems jis atrodė kaip išradingas 
veikalas, gi kiti, kaip teko po koncer
to girdėti, jį vadina nesusipratimu. 
Beje, šio renginio premjera nesutrau
kė pilnos salės (žiūrovų tebuvo apie 
800). Taip pat paminėtina “naujovė”: 
spausdinta programa buvo atvežta 
prasidėjus trečiajam kūriniui, ir tai 
jos pakako gal tik pusei žiūrovų.

MIESTO TARYBOS NARIŲ rinki
muose buvo ir lietuvių kandidatų. 13- 
tame rajone kandidatavo naujasis 
ateivis Juozas Bacevičius, kuris 5 
varžovų tarpe pagal balsus užėmė III 
vietą (gavo 1.299 balsus). Du pirmie
ji surinko virš 7000 ir nė vienas ne
gavo reikiamos 51% balsų daugumos. 
Dėlto turės tarp savęs dar persirung- 
ti specialiuose rinkimuose. 19-tame 
rajone kandidatu buvo Kazimieras 
Oksas, kuris surinko nepilną tūkstan
tį balsų ir, žinoma, nelaimėjo. 18-me 
rajone stipriu kandidatu buvo lietu
višką pavardę turintis Donald Janulis 
(lietuvių tarpe jis niekur nebuvo pa
sireiškęs), už kurį ragino balsuoti vi- 
sa didžioji Čikagos spauda. Tačiau jis 
liko antruoju, nors surinko beveik 
5000 balsų, šį kartą į Čikagos miesto 
tarybą (iš viso yra 50 narių iš 50 ra
jonų) pirmą kartą istorijoje pateko 
katalikų kunigas Francis Lawlor, ku
ris buvo nepriklausomas nuo partijų 
kandidatas. Jis surinko nepaprastai 
daug balsų, nors nesusilaukė spaudos 
paramos. Šis kunigas pasisako prieš 
šiuo metu labai populiarų rasinį mai
šymąsi. Už tai iš Čikagos kardinolo 
Cody susilaukė suspendavimo ir ne
gali eiti kunigo pareigų.
• • •

TEBEVYKSTA LIETUVOS nepri
klausomybės minėjimai. Vasario 20 
dieną jį surengė Dariaus ir Girė
no lit. mokykla — viena iš didesnių
jų Čikagoje. Joje mokosi 120 moki
nių; yra įsikūrusi nelietuvių parapijų 
mokyklų patalpose, kaip kad daugu
mas panašių mokyklų, šios mokyklos 
minėjimą, į kurį atsilankė gana daug 
mokinių bei tėvų (apie 150), pradėjo 
mokyklos vedėjas J. Plačas, kuris nu
švietė Vasario 16 prasmę. Programą 
atliko patys mokiniai, kurie deklama
vo, skaitė ir dainavo. Antroje prog
ramos dalyje E. šulaitis parodė du 
garsinius filmus iš Lietuvos.

Cicero liet, kolonijoje minėjimą 
surengė LB Cicero apyl. valdyba va
sario 28 d. šv. Antano par. salėje, 
žmonių atsilankė apie 300 ir sudėjo 
S1300 aukų. Pagrindinis kalbėtojas- 
prof. dr. Z. Rekašius pabrėžė, jog iš
eivijos lietuviai yra dar labai vienin
gi ten, kur reikalas liečia bendruo
sius atvejus. Jei tautiečiai tėvynėje 
yra atsparūs sovietinei santvarkai, 
irgi reikia džiaugtis. Paskaitininkas 
kvietė gerbti tautiečius pavergtoje 
Lietuvoje, nes jie sunkiose sąlygose 
sugeba sukurti daug vertingų dalykų. 
Tai nėra okupanto, bet jų pačių nuo
pelnas. Cicero minėjimą pradėjo vie
tos LB apylinkės valdybos pirm. V. 
Zalatorius. Buvo įneštos įvairių or
ganizacijų vėliavos, sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Meninę minėjimo 
dalį pradėjo moksleivė L. šulaitytė, 
padeklamuodama B. Brazdžionio eilė
raštį “Kritę kariai”. Mokyt. J. Krei
vėno montaže dainas atliko jo vado
vaujamas moksleivių choras.
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Lietuves moterys istorijoj ir mituose
Kiekvienas žmogus gyvena 

neatskirtas nuo praeities, nuo 
kadaise pergyventų ar patirtų 
įvykių, palietusių jį. Žmogus ir 
savo mintimis yra nusigręžęs į 
praeitį ir dažnai į dabartį iš jos 
žvelgia. Praeitis “persekioja” 
žmogų — ji neatskiriama nuo 
jo.

Kaip žmogus, taip ir kiekvie
na istorinė grupė gyvena praei
timi. Tarp įvairių istorinių gru
puočių žymiausia yra tauta. Jos 
individualybė Sąlygojama išgy
ventos praeities. Jos tautinė są
monė reiškiasi praeities prisimi
nimuose, kurie yra išlikę rašyti
niuose paminkluose, padavimuo
se, pasakose, dainose. Tauta tol 
gyva, kol turi ryšį su savo praei
timi.

Lietuvių tauta, turėjusi am
žiais prislopintą individualybę, 
atgavo tautinę sąmonę, kai buvo 
supažindinta su praeitimi, su 
labai savita istorija. Tai darė 
mūsų tautos pirmieji žadintojai, 
aušrininkai. Nuo “Aušros” pra
dėtas tautos sąmoninimas per 
istoriją pasiliko mūsuose iki 
paskutinių laikų. Į istoriją 
kreipta nemaža dėmesio nepri- 
lausomybės laikais. Kiek sąlygos 
leidžia, puoselėjama ir dabarti
nėje Lietuvoje. Ja rūpinamasi, 
kad ir labai ribotose, išeiviško 
gyvenimo sąlygose. Tas darbas 
čia dirbamas neorganizuotai, pa
skirų asmenų, jam pasiaukoju
sių. Jis dirbamas, taip sakant, iš 
pašaukimo, be apčiuopiamos 
naudos.

Geras pavyzdys tokio išeiviško 
darbo yra torontiškių Anysų vei
kalas “Žymios lietuves moterys” 
(1970). Dr. M. Anysas, Mažosios 
Lietuvos sūnus, išleidęs labai 
kruopščiai ir su meile parašyta 
veikalą apie prūsų kovas dėl 
laisvės, šiame darbe perėjo iš 
grynai istorinės srities į pusiau 
mitologinę ir drauge su savo 
žmona parengė Lietuvos praeitį 
mylintiesiems šį veikalą. Tokio 
pobūdžio darbas dar nebandytas 
platesniu mastu mūsų istorio
grafijoje. Todėl jis vertas ypa
tingo dėmesio.

Ponų Anysų veikalas nėra 
vientisas kūrinys. Tai tarp savęs 
nesusietų monografijų rinkinys. 
Monografijų skaičius siekia 13. 
Pirmoji jų yra Baltijos jūros pa
saka apie Jūratę ir Kastytį, mū
suose ypač žinoma iš to pat var
do Maironio baladės. Ji yra savo 
esme žvejų pasaka, nesusijusi 
nei su Lietuvos kraštu, nei su 
jos istorija. Dar ją galima būtų 
laikyti Baltijos jūros pasaka, 
kaip rodo M. Anyso minimas vo
kiškas romanas, kuriame ji jun
giama su Baltijos jūroje esančia 
sala (autorius vadina pusiasaliu) 
Ruegen ir jos kalnu Rugard. 
Dėlto ši pasaka galėtų būti iš
skirta iš veikalo turinio ir pa
likta jo paraštėje. Tuo būdu tu
riniui priskirtina 12 apysakų bei 
apybraižų. Jų pobūdis leidžia jas 
susikirstyti į 3 grupes: mitologi
nės apysakos, iš dalies mitologi
nės apysakos ir istorinės apy
braižos.

Mitologinės apysakos
Rinkinyje yra 5 mitologinės 

apysakos: Neringa, žemaitė, Ag
luona, Gražina ir Skaistutė, šios 
apysakinės Lietuvos herojės nė
ra istorinės. Tai laisvos kūrybos 
padarai. Tik gilesnis tyrinėjimas 
jų kilmės, vystymosi, jų raštiš
ko palikimo gal galėtų atskleisti 
tam tikrus Lietuvos istorijos mo
mentus, slypinčius jose. Juk tos 
apysakos yra vis tam tikro laiko, 
tam tikros aplinkos kūriniai, ir 
tai turėtų atsispindėti jose kad 
ir pridengta forma. Pvz. pirmo
je apysakoje apie Neringą atsi
spindi aiškiai Mažosios Lietuvos 
pajūrio gamtovaizdis: Karvaičių 
kaimas, Ventės ragas su akme
niniu dugnu, Agilos įlanka, smė
lio iškyšuliai Neringos pakrantė
se. Šie gamtovaizdžiai žmonių 
vaizduotėje tarnavo apysakos te
matikai. Ji, be abejonės, yra lie
tuviška apysaka ir siekia senus, 
dar pagoniškus laikus. Tad ji 
yra įrodymas, kad Baltijos pajū
ryje lietuviai gyveno nuo senų 
senovės ir nebuvo kokie imi
grantai nuo XVI š., kaip Kara
liaučiaus profesoriai ir jų moki
niai pradėjo skelbti pokariniais 
laikais.

Apysakoje apie Žemaitę ma
tyti istorinė tikrovė: Žemaičių 
krašto savitumas senaisiais Lie
tuvos istorijos laikais. Jų kara-

Canadian Art Memorials

Louis Temporole, oficialus skulptorių 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Ban 
of Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

Apie Anysų veikalą "Žymios lietuvės moterys" 
J. JAKŠTAS

lienė žemaitė simbolizuoja aną 
tolimą buitį.

Agluonos mite atsiskleidžia 
Vytauto laikai ir jo santykiai su 
kryžiuočių ordinu. Ji yra liudi
ninkas išlikusio Vytauto garso 
lietuviuose, ypač žemaičiuose.

Gražinos apysaka labai gimi
ninga savo tematika Agluonai. 
Joje irgi ryškėja Vytauto laikai 
bei išlikęs jo garsas. Būtų svar
bu susekti, ką joje sudėjo Ad. 
Mickevičius iš žmonių padavimų 
ir ką pats sukūrė. Iš to paaiškė
tų joje atsispindintis istorinės 
tikrovės laipsnis.

Beveik visai nežinota apie di
delio rusų poeto Lermontovo 
sukurtą eiliuotą apysakaitę “Lit- 
vinka”. Be abejonės, didysis poe
tas ne iš piršto ją išlaužė. Jis tu
rėjo ją išskaityti iš kokių nors 
rusiškų šaltinių. Kaip M. Anysas 
nurodo, šaltiniai lietė 16—17 š. 
karus Lietuvos su Maskvos kuni
gaikštija. Be tų karų lietuvių 
vardas gerai buvo žinomas vaka
riniams rusams iš juos apėmu- 
sios Lietuvos D. Kunigaikštijos. 
Iš rusams įprasto lietuvių vardo 
ir galėjo kilti pasakojimas apie 
lietuvaitę, kuris pakliuvo ir į jų 
metraščius, kurių užrašais ir pa
sinaudojo Lermontovas savo kū
rybai.

Iš dalies mitologinės moterys
Šiuo bendru vardikliu remian

tis, manding, galima sugrupuoti 
istorines moteris, apie kurias 
kronikose ar šiaip patikimuose 
istorijos šaltiniuose išlikusios ži
nios labai skurdžios. Tos moterys 
daugiau žinomos iš vėliau sukur
tų pasakojimų. Jos yra pusiau 
mitologinės moterys. Jų yra 
trys: Birutė, Ona ir Aldona. Bi
rutės istoriškumu neabejojama. 
Ji, Kęstučio žmona ir Vytauto 
motina, dalijasi garsu su abiem 
Lietuvos didvyriais. Deja, jos 
garsas legendų apipintas ir tik
ruose šaltiniuose mažai kas pa
sakyta. Tikrai nežinoma net jos 
kilmė. Iš netiesioginių šaltinių 
išvedama, kad ji kilusi iš Žemai
tijos. Kad buvusi vaidilutė ir 
Kęstučio pagrobta vedyboms, ži
noma tik iš padavimų, užrašytų 
XVI š. Tos legendos buvo pasi
gautos rašytojų, poetų ir išplės
tos. Mūsų autoriai surinko tas le
gendas, kronikų nuotrupas ir iš 
jų sulipdė Birutės apysaką. “Bi
rutės medžiaga paimta iš pada
vimų, istorijos... vokiečio rašy
tojo Kotzde-kottenrodt didžiojo 
istorinio romano “Die Burg im 
Osten” ir K. S. Karpavičiaus vei
kalo “Vytautas Didysis” — pri
sipažįsta autoriai. Priedėliu prie 
apysakos duodami 3 eilėraščiai 
apie Birutę: Valiūno. Maironio ir 
Rėzos. Pastarojo vokiškas eilė
raštis—gražus, labai tobulai Ty- 
ruolio išverstas, pirmą kartą pa
skelbtas, be šio leidinio, dar ir 
rinkinyje “Nemarioji žemė” 
(1970).

Apysaka Mirga mažai ką turi 
bendro su istorija. Ji tik susieta 
su istoriniu faktu — Vytauto iš
silaisvinimu iš kalėjimo. Nėra 
tikrai šaltinių paliudyta, kad jį 
tarnaitė Mirga būtų išvadavusi. 
Dėl Vytauto didelio garso Lietu
vos istorijoje jo įkalinimas ir iš
laisvinimas tapo legendiniu pa
sakojimu ir davė medžiagos ra
šytojams. Mūsų rašytojo Puidos 
drama “Mirga” ir pasinaudojo 
p. Anysai.

Su Aldona, Gedimino dukteri
mi, jau įžengiame į istorijos sri
tį. Čia turime gerai žinomą įvykį 
—Aldonos vedybas su paskuti
niuoju lenkų Piastų Kazimieru 
D. ir Lietuvos — Lenkijos pir
mąją sąjungą. Sis faktas mini
mas istoriniuose veikaluose, o 
lenkų istorikas St. Zajončkovs- 
kis parašė apie jį 600 metų su
kakties proga (1925) specialią 
studiją. Bet ši istorinė asmeny
bė buvo apipinta legendomis ir 
tapo daugiau literatūrine figūra. 
Autorius, kaip įvade (XII p.) pa
stebi, ėmė medžiagą apysakai iš 
literatūrinių kūrinių, ne vien iš 
istorinių. Šiuo atveju istorinė as
menybė panaudota laisvai lite
ratūrinei kūrybai.

Istorinės monografijos
Apybraižos, skirtos Onai, So

fijai. Barborai Radvilaitei ir 
Emilijai Platerytei, yra jau tik
ros istorinės monografijos. Tik 
Vytauto žmonos Onos aprašy
mas dar kiek atmieštas literatū
riniais įtarpais, nors daugiau lai

komasi istorinės tikrovės. Pa
grindiniu vadovu Onai istoriškai 
pavaizduoti mūsų autoriams bu
vo Ign. Jonyno monografija 
“Vytauto šeimyna”, labai 
kruopščiai ir apdairiai parašyta. 
Tam pačiam tikslui apžvelgia
mos ir kryžiuočių kronikos ir 
šiek tiek Lietuvos metraščiai. 
Šiaip Onos istorija supinama su 
Vytauto pabėgimu pas kryžiuo
čius ir bendradarbiavimu su 
jais. Onos dalyvavimas Vytauto 
ir ordino santykiuose ir yra 
Onos istorija, su kaikuriomis li
teratūrinėmis priemaišomis.

Į grynai istorinį rašinį įžen
giama su Vytauto dukters Sofi
jos apybraiža. Tai jau tikras bio
grafinis kūrinys. Sekama senai
siais didžiaisiais rusų istorikais, 
kaip Karamazinu, Solovjovu, ir 
pagal juos vaizduojamas Mask
vos kunigaikštienės Sofijos vaid
muo. Pageidautina, kad autoriai 
tuo metu Kremliuje vykusiai re
voliucijai pavaizduoti būtų pa
naudoję ir naujesnius rusų isto
rikus bei pagal juos papasakoję 
apie Sofijos ir jos sūnaus Vosy
liaus II (rusų vadinamo “Tam
siojo”) nuotykius. Tai buvo įžy
mūs laikai ir Lietuvos istorijai, 
kai Vytauto valdos siekė Mask
vos apylinkes ir jo įtaka buvo 
jaučiama Kremliuje. Tačiau au
toriai nesigilino į to meto poli
tinę istoriją. Jiems terūpėjo 
vien Sofijos likimas ir ii pavaiz
davo daugiau literatūriškai, kad 
ir nenukrypdami nuo istorinės 
tikrovės.

Barbora Radvilaitė ir Emilija 
Platerytė — tai populiariai pa
rašytos istorinės apybraižos. 
Ypač patraukliai ir jausmingai 
aprašyta Barboros ir Žygimanto 
Augusto meilės istorija, jos vai- 
nikavimasis Lenkijos karaliene 
ir mirtis pačioje jaunystėje. Tai 
žavingas skaitinys istorijos mė
gėjams. Mūsų autoriams vadovu 
buvo K- šainochos, lenku istori- 
ko-literato, rašiusio pakiliu, iš
pūstu stiliumi, monografija. Juo 
sekdami rašo apie Barborą taip 
pat patraukliai, sentimentaliai ir 
lietuviškojo leidinio autoriai. 
Pavyzdžiui štai viena ištrauka:

Barbora Radvilaitė buvo pirmoji 
ir vienintelė lietuvė, kuri Lietuvos- 
Lenkijos valstybėje Įgijo karališką 
vainiką. Jaudinanti ir amžinos atmin
ties verta ta didžioji meilė, kuri jun
gė ją su karaliumi ir jį su ja, kurios 
net mirtis negalėjo panaikinti, šiai 
meilei reikėjo pastatyti dideli ir ne
gęstanti paminklą pasaulinėje litera
tūroje. (249 p.)

Platerytės atvejis yra karžy
gės istorija 1831 metų sukilime. 
Čia skaitytojas ras to sukilimo 
išpjovą, kaip jis vyko Lietuvoje 
ir kaip Platerytė jame dalyvavo. 
Platerytė tame daugiau bajoriš
kame sukilime pavaizduota per
dėtai lietuve patriote beveik mo
derniąja prasme. Grynai istori
nei monografijai tai netiktų, bet 
šiai knygai, kuri yra daugiau 
“Erbauungsbuch”, gal ir dera.

Veikalas — skaitinys 
jaunimui

“Šį veikalą skiriame Lietuvos 
jaunimui susipažinti su savo 
tautos herojėmis” — šiais de
dikacijos žodžiais nusakė auto
riai veikalo tikslą. Isiskaičius į 
jo turinį, susidaro įspūdis, kad 
dedikacijoje permažai pasakyta. 
Iš tikrųjų veikale duoti skaiti
niai ne tik supažindina su Lie
tuvos istorinėmis ir mitologinė
mis herojėmis. bet ir skatina 
skaitytoją susidomėti Lietuvos 
praeitimi, pamilti ją. Tam rei
kalui rašoma tokiu pakiliu, šiek 
tiek išpūstu, sentimentaliu sti
liumi. Iš esmės darbas yra leng
vo turinio pasakojamasis kūri
nys su istoriniu pagrindu. Jis 
tinkamas naudoti mūsų lituanis
tinėse mokyklose Lietuvos isto
rijos, literatūros ir net krašto 
pažinimo pamokose. Jaunimui 
skirtas kūrinys tiko būti ir skau
tu leidiniu. Linkėtina jam būti 
skaitomu mūsų skautiškojo ir 
šiaip jaunimo.

Dr. Martynas ir Valerija Any- 
sai, ŽYMIOS LIETUVĖS MOTE
RYS mitologijoje, padavimuose 
ir istorijoje. Medžiaga surinkta 
iš įvairių literatūrų: lietuvių, 
lenkų, rusų ir vokiečių. Leidė
jas — Lietuvių Skautų Sąjun
gos Kanados rajonas, Toronto. 
Ontario, 1970, 287 psl. Kaina 
S7.50. Iliustracijas piešė Jūratė 
Batūraitė, atspaude “Žiburių” 
spaustuvė, 941 Dundas St. W.. 
Ont.
Leidinys gaunamas pas autorius 
292 Indian Rd., Toronto 3, Ont.. 
Canada. Taip pat — pas platin
tojus ir spaudos kioskuose.
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Dalia Viskantienė diriguoja "Birbynės“ sambūriui koncerto metu 
V. Pranaitis

Dvidešimt penkerių metu sukaktis
Sol. V. Verikaitis mini savo 25 me

tų muzikinės veiklos sukaktį. Jis iš
vydo pasaulį Kaune. Mokėsi Panevė
žio gimnazijoje. Vilniuje dalyvavo 
operos chore, lankė muzikos mokyk
lą. 1944 m. kartu su kitais pasitrau
kė į vakarus. Karo audroms praėjus, 
V. Verikaitis apsigyveno Dillingeno 
stovykloje ir įsijungė į kultūrine 
veiklą bei dalyvavo J. Štarkos vyrų 
chore. Pereinamoje stovykloje suor
ganizavo mišrų chorą ir oktetą. Pra
sidėjus emigracijai, Vaclovas išvyko 
1947 m. i Kanadą miško darbams. 
Miške, kur dirbo apie 60 lietuvių, su
organizavo vyrų chorą, kuris švenčių 
metu atlikdavo programą. Persikėlęs 
gyventi į Torontą 1949 metais, su
sirado darbą ir tęsė muzikos studi
jas konservatorijoj, specializuodama
sis dainavime. Dirbdamas Prisikėli
mo parapijoje, suorganizavo mišrų ir 
vaikų chorus bei orkestrą. Buvo su
organizavęs ir vyrų kvartetą, su ku
riuo koncertavo Kanados ir JAV-bių 
lietuviškose kolonijose. Iš konserva
torijos V. Verikaitis perėjo į Toron
to universiteto muzikos fakultetą, ku
rį 1955 m. baigė MA diplomu. 1953 
m. pradėjo dainuoti savaitinėje CB€ 
radijo programoje “Songs of my Pe
ople”. Vėliau jis dainavo solistu Ca
nadian Opera Co. pastatymuose, kaip 
“Toska”, “Užburtoji fleita”, “Ma-> 
non”, “Parduotoji nuotaka”, “Mada
me Butterfly” ir kt. Dažnai pasiro
dydavo radijo ir televizijos progra
mose, kur visada rasdavo vietos 
įtraukti lietuvių kompozitorių kūri
nių bei lietuviškų liaudies dainų. 
Nuo 1955 iki 1959 m. V. V. dalyvavo 
Stratfor do miesto operečių pastaty
muose, kurios važinėjo Kanadoje ir 
JAV-bėse su gastrolėmis. Tuo pačiu 
metu jis studijavo vasariniuose peda
goginiuose kursuose, kur įsigijo mo
kytojo teises dėstyti muziką mokyk
lose. Dirbo įvairiose mokyklose, šiuo 
metu dėsto muziką vienoj Toronto 
vidur, mokykloj, kur mokosi per 
tūkstantį jaunuolių, šioje mokyklo
je jis vadovauja mišriam chorui ir 
orkestrui.

1959 m. V. pradėjo vargonininkau
ti Aušros Vartų parapijoje Hamilto
ne. čia jis suorganizavo mišrų ir vai
kų chorą. Dirbdamas parapijoje, 
rasdavo laiko dalyvauti operų pasta
tymuose bei Toronto Filharmonijos 
choro koncertuose solistu.

Plati jo veikla muzikos srityje. 
Sunku šiandien visus jo pasiektus 
laimėjimus suminėti. Vienas didžiau
sių jo darbų — Hamiltono mergaičių 
choro suorganizavimas. 1970 m. sau-

Inž. Gintautas P. Mitalas, pasi
žymėjęs savo srities darbais

si# 11 diena Hamiltonui visada liks 
atmintyje. Tą dieną gimė tas didžiu
lis mergaičių choras, kuriam šiuo me
tu priklauso 60 mergaičių. V. Veri- 
kaičio pedagoginiai gabumai sugebė
jo jaunimą sudominti lietuviška dai
na. Jis sugebėjo uždegti širdis jauni
mo, kuris tėvų žemės nematė. Jis su
gebėjo suburti jį į šį meno vienetą— 
chorą. Mergaičių tėvai ir lietuviškoji 
visa visuomenė yra dėkinga choro va
dovui V. Verikaičiui už darbą bei pa
siaukojimą lietuviškai veiklai.

Šiais metais mūsų solistas švenčia 
savo muzikinio darbo 25 metų sukak
ti. Linkime jam daug daug darbingų 
metų! J. P.

Sol. Vaclovas Verikaitis

B. GAIGALIENĖ

SVAJONIŲ ŽEMĖ
... Grįžtu čia atsigerti seno vyno 
iš pakelės šermukšnių, iš sodo

obuolių. 
Mane, kaip maža paukštį, gimtoji 

žemė išaugino 
Ir davė šviesų kraitį — saulužės 

spindulių.
Grįžtu čia būt jauna ir vėl

mylėti — 
Prie Šaltinėlio pasėdėt po liepomis 

grįžtu. 
Mana svajonių žemė — žali laukai 

saulėti 
Ir giedras džiaugsmas ryto vyturių

VLADAS MOZŪRIŪNAS

ŠALTINIS PRIE 
KELIO

Aš geriu iš Šaltinio versmės — 
Jo jėga manyje pasilieka, 
Ir klausausi tylios jo giesmės, 
Nenutylančios niekad.
Taip poeto daina, aš tikiu. 
Nei nutUt, nei išsekti negali. 
Jeigu žemė jai teikia jėgų. 
Kaip šaltiniui prie kelio.

M. STUNDŽIA

DUONA
Vis ilgimės ir jieškom naujo ... 
O duona — žmogui amžina. 
Ateina ji i mūsų kraują 
Kaip meilė, kaip vaiski diena.
Ateina per rankas sėjėjų
Ir kvepia ant stalų visų, 
Nugairinta žaibų ir vėjų, 
Skalsi nuo triūso ir rasų.
(Iš spaudos)

Atsiųsta paminėti
Lituanus No. 4, winter, 1970. Kul

tūrinis žurnalas anglų kalba, reda
guojamas prof. A. Klimo ir prof. I. 
K. Skrupskelio. Metinė prenume
rata — $5. Adresas: Lituanus, P.O. 
Box 9318, Chicago, Ill. 60690, USA.

Metmenys nr. 20, 1970 m. Jauno
sios kartos kultūros Žurnalas, lei
džiamas keturis kartus į metus. Pre
numerata — $10, atskiras nr. — 
$3. Administracijos adresas: 2606 
Princeton Ave., Evanston, III. 60621, 
USA.
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a KULTORillEJE VEIKLOJE
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE Va

sario 16 proga surengtoj čikagiečių ir 
apylinkėse gyvenančių dailininkų pa
rodoj premijas laimėjo: I — Zitos 
Sodaitienės akrilika “Buities santy
kiavimas”, II — Vytauto O. Virkau 
akrilika “Be pavadinimo”, III — 
Aleksandro Marčiulionio metalo ke
ramika “Gerasis aitvaras”. Garbės at- 
žymėjimai paskirti: Daliai Reklytei- 
Aleknienei už akriliką “Vaizdas II”, 
Jonui Kelečiui už abstraktinę tapybą 
“Gamtovaizdis” ir Adai Sutkuvienei 
už akvarelę “Psalmė”. Bene origina
liausią kūrinį — beržo tošies kolažą 
“Beržo motyvais” buvo išstačiusi 
Vanda Balukienė. Originalumu dvel
kė ir Jadvygos Paukštienės drobės 
“Po kovos”, “Į darbą iš ryto”. Paro
doje dalyvavo 21 dailininkas su 39 
darbais.

ADOMO GALDIKO darbų parodą 
Filadelfijos Liberty Federal Savings 
and Loan Association patalpose kovo 
6—7 d. d. surengė Putnamo seselių 
rėmėjų būrelis. Atidaromąjį šodį 
apie A. Galdiko gyvenimo ir kūrybos 
kelią tarė jo buvęs mokinys skulpto
rius Petras Vaškys.

VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE 
R. Berlyne surengta vokiečių rašyto
jo Johannes Bobrowski knygų, rank
raščių ir asmeninių daiktų paroda at
skleidžia jo artimus ryšius su Lietu
va. čia pvz. buvo išstatytas iš mokyk
linio atlaso išplėštas Europos žemė
lapis su pieštuko linija paženklinto
mis penkiomis J. Bobrowskio kūrybi
nėmis zonomis, kurių viena yra skir
ta Lietuvai. Jau savo pirmuose eilė
raščiuose J. Bobrowski piešė lietu
viškus vaizdus, o prieš mirtį parašė 
lietuvių ir vokiečių gyvenimą 1936 
m. vaizduojantį romaną “Lietuviški 
fortepijonai”, kurin įpintas ir poetas 
K. Donelaitis. Tad ir šioje parodoje 
ryškią vietą užėmė K. Donelaičio 
“Metai”, o taip pat ir Žemaitės pa
veikslas, paskatinęs J. Bobrowskj pa
rašyti bičiuliams lietuviams dedikuo
tą vaizdelį apie Žemaitės susitikimą 
su senovišku foto aparatu. Sukurto 
vaizdelio data — 1965 m. birželio 25 
d. J. Bobrowski gimė 1917 m. Tilžė
je, augo Klaipėdos krašte. Rašyti pra
dėjo II D. karo metais fronto linijose 
prie Ilmenio ežero. Pokaryje jam, 
kaip ir daugeliui vokiečių karių, ket
verius metus teko praleisti sovietų 
karo nelaisvėje. Grįžęs į R. Vokieti
ją, dirbo redaktorium vienoje R. Ber
lyno leidykloje ir tik laisvalaikį sky-. 
rė kūrybai, kurią nutraukė ankstyva 
mirtis 1965 m. Parodą surengė R. Vo
kietijos valstybinė biblioteka ir J. 
Bobrowskio kūrinius leidžianti “Uni
on” leidykla.

ALGIRDO GUSTAIČIO naujausių 
fotografijos darbų parodą vasario 22 
— kovo 5 d. d. Čikagoje surengė Alt- 
mano fotografinių reikmenų parduo
tuvė savo patalpose.

JAV LB NIUJORKO APYGARDOS 
vasario 13—21 d. d. Kultūros Židiny
je surengta senosios, jaunosios daili
ninkų kartos ir dailės mėgėjų darbų 
paroda sutraukė gausų būrį dalyvių. 
Atidarymo proga žodį tarė LB Niu
jorko apygardos pirm. A. Vakselis, 
Lietuvos generalinis konsulas A. Si
mutis, Tėvų pranciškonų provincijo
las L. Andriekus ir pagrindinę paro
dos rengimo naštą turėjęs dail. J. 
Bagdonas. Su 109 įvairaus žanro dar
bais parodoje dalyvavo 35 dailės ats
tovai, jų tarpe V. Vizgirda, A. Els- 
kus, J. Bagdonas, V. Ignas, č. Janu- 
šas, Pr. Lapė, A. Merker, M. žukaus- 
dienė ir kt.

INŽ. GINTAUTAS P. MITALAS š. 
m. sausio 28 d. dalyvavo American 
Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers konfe
rencijoje Filadelfijoje. Jis dirba Ka
nados Valstybinėje Tyrimų Įstaigoje 
Otavoje, pirmininkauja šios profesi
nės sąjungos komisijai, kuri redaguo
ja “Air-Conditioning Cooling Load” 
skyrių knygoje “Handbook of Funda
mentals, ASHRAE”. ši knyga yra da
lis standartų, pagal kuriuos pro
jektuojamos ir įrengiamos šildymo, 
vėdinimo ir vėsinimo sistemos. Są
junga JAV-se ir Kanadoje turi virš 
30.000 narių. Inž. Mitalo kaikurie 
spausdinti darbai yra panaudoti šio
je knygoje. Be to, jis yra įtrauktas 
j pereitais metais išleistą knygą-žiny- 
ną “Engineers of Distinction”, Engi
neers Joint Council, New York, 1970, 
į kurią patenka tik savo srityje pa
sižymėję JAV ir Kanados inžinieriai.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS, 
vadovaujamas V. Maciūno, slaptu bal
savimu išrinko visą eiię naujų narių. 
Jų tarpe yra ir Kanadoje gyvenąs 
dail. A. Tamošaitis (jo pavardė “T. 
Ž.” 7 nr. žinutėje per neapsižiūrėji
mą iškrito). Iš instituto pasitraukė 
buvęs jo pirmininkas dr. J. Balys, 
protestuodamas prieš jam nepriimti
ną liniją.

INŽ. JUOZAS V. DANYS š. m. va
sario 4—5 d. d. dalyvavo Kanados 
“Rytinio rajono sniego konferenci
joje” (Eastern Snow Conference) 
Fredericton, N. B., kur tarp kitų bu
vo diskutuojamas ir jo kartu su C. 
H. Atkinson ir D. L. R. Cronin, Acres 
Ltd., Consulting Engineers, parašytas 
referatas “Ledo jėgų, veikiančių ne
didelius įtvarus, matavimas”, šios 
rūšies įrengimai bus pritaikyti Kana
doje pirmą kartą.

MACKAUS FONDO LEIDYKLA 
Čikagoje šiemet išleis Belgijoje gy
venančio Edvardo Cinzo romaną 
“Brolio Mykolo gatvė”, šiuo metu 
jis rašo knygas “Raudonojo arklio 
vasara” ir “Mėlynakis žydas”

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KRAŠTOTYRININKŲ DRAUGI

JOS Vilniaus miesto skyriaus lietu
vių kalbos sekcija surengė simpoziu
mą tema “Tarptautiniai žodžiai lie
tuvių kalboje”. Pranešimus skaitė: 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto mokslinis 
bendradarbis J. Klimavičius—“Apie 
tarptautinių žodžių dažnumą ir vai
tojimą”, Vilniaus pedagoginio insti
tuto vyr. dėstytojas K. Kuzavinis — 
“Tarptautinių žodžių kirčio vietos 
dėsningumas”. Pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas tarptautinių žodžių 
plitimui įvairiose gyvenimo srityse 
bei jų norminimui. Nutarta išleisti 
atskirą “Mūsų Kalbos” numerį tarp
tautinių žodžių lietuvinimo klausimu.

LIETUVIŲ APYSAKŲ antologiją 
“Fische haben kein Gedaechtnis” 
(“Žuvys neturi atminties”) išleido 
“Kultur und Fortschritt” leidykla R. 
Berlyne. Knyga pradedama žemaitės 
“Marčia”, J. Biliūno “Kliudžiau”, 
“Laimės žiburiu”, A. Vienuolio “Iš
duktere”, V. Krėvės “Antanuko ry
tu”, J. Savickio “Kleviene”, baigia
ma P. Cvirkos, A. Venclovos, J. Bal
tušio, J. Mikelinsko, V. Dautarto, M. 
Sluckio, A. Pociaus, R. Lankausko, I. 
Mero, J. Apučio, L. Jacinevičiaus, 
Alf. Bieliausko bei kitų rašytojų kū
riniais. Sis leidinys yra pirmasis re
prezentacinio pobūdžio lietuviškų no
velių rinkinys vokiečių kalba, papil
dytas literatūros kritiko A. Bučio 
straipsniu “Lietuvių apysakos raida” 
ir “Biografinėmis pastabomis”. “Li
teratūroj ir Mene” skelbiamos anto
logiją paruošusių vokiečių sulietuvin
tos pavardės: dail. K. Enzikatas, su
darytojai V. Elert ir R. Ekertas, re
daktorė I. Kretcig, vertėjai iš lietu
vių kalbos — I. Breving, R. Ekertas 
ir V. Elert, vertėjai iš rusų kalbos — 
Š. Košut, I. Kretcig, M. Milak ir R. 
Rode. '"iKi

VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 
pranešimą apie Gvinėjos kultūrinio 
ir ekonominio gyvenimo pasikeitimus 
padarė Naujosios Vilnios pedagogi
nės mokyklos direktoriaus pavaduo
tojas J. Lasauskas, apie šio krašto 
gamtą ir gyventojų papročius — 
Mokslų Akademijos, zoologijos ir pa
razitologijos instituto darbuotoja G. 
Lasauskienė. Abu pranešimai buvo 
iliustruoti spalvotomis skaidrėmis. J. 
Lasauskas dvejus metus yra buvęs 
UNESCO patarėju neraštingumo lik
vidavimo reikalams Gvinėjoje.

ESTRADINĖS MUZIKOS KON
CERTUS Kauno. ir Panevėžio spor
to salėse surengė A. Končiaus va
dovaujamas Vilniaus televizijos ir 
radijo orkestras, pasikvietęs talkon 
“Vilniaus bokštų” jaunųjų daininin
kų konkursų laureatus — N. Tallat- 
Kelpšaitę, D. Kubiliūtę, A. Lemaną, 
S. Liupkevičių, S. Stankūną ir L. 
šumskį, konkursuose dar nedalyva
vusią V. Rakauskaitę ir F. Viskan
to vadovaujamą merginų ansamblį. 
Programoje buvo populiariausios lie
tuvių kompozitorių dainos — B. Gor- 
bulskio “Atmintis”, “Vėjas”, T. Ma- 
kačino “Jūros laiškai”, “Akvarelės”, 
M. Noviko “Šypsena”, “Laimės tau 
linkiu”, V. Telksnio “Sūnus paklydė
lis”, M. Vaitkevičiaus “Pienės” bei 
eilė naujausių kūrinių.

BAKU OPEROS TEATRE gastro
liavo du Vilniaus operos solistai. Te
noras V. Adamkevičius atliko pagrin
dinius vaidmenis G. Bizet “Carmen” 
ir G. Verdi “Rigoletto” operose, ba
ritonas E. Kaniava — Figaro vaidme
nį G. Rossini “Sevilijos kirpėjuje” ir 
Rigoletto vaidmenį to paties pavadi
nimo G. Verdi operoje.

TAUTODAILĖS PARODĄ SKUO
DE surengė šio rajono 20 liaudies 
meistrų. Gausiausias — medžio dro
žinių skyrius, kuriame išsiskiria iš 
kitų eksponatų Valerijono Jonušo 
lazdos, jo brolio Aniceto “Sėjėjas”, 
“Velnias pirtyje”, Valiaus Girdžiūno 
“Sukilėliai” ir “Mindaugas”. Lanky
tojus taipgi žavi Povilo Kuprio gin
tariniai medalionai ir vėriniai, Juli
jos Batakienės ir Stefos Gailienės 
drobių raštai.

VENGRIJOJ GASTROLIAVO Lie
tuvos styginis kvartetas, kurį sudaro 
E. Paulauskas, K. Kalinauskaitė, J. 
Fledžinskas ir R. Kulikauskas. Kon
certai buvo surengti Gyoero ir Sop- 
rono miestuose. Jų programoje — J. 
Juzeliūno, J. Haydno ir J. Brahmso 
kvartetai.

BYDGOŠČIAUS PARODŲ RŪ
MUOSE buvo atidaryta II lietuvių 
dailininkų grafikos ir tapybos darbų 
paroda. Ją teigiamai įvertino lenkų* 
televizija ir spauda. “Iliustrowany 
Kurier Polski” žavėjosi Aldonos Ski- 
rutytės, Vytauto Kalinausko, Algi
manto Švažo, Vlado žiliaus, Stasio 
Krasausko, Albino Načiulio grafika, 
Aloyzo Statulevičiaus, Jono Čeponio. 
Jono Švažo, Leonardo Tuleikio, An
tano Gudaičio spalvingomis drobė
mis.

JUOZO GRUŠO apysakų rinktinę 
ruošiasi išleisti vengrų leidykla “Eu
ropa”, neseniai pateikusi skaityto
jams K. Donelaičio “Metus”. Rinkti
nei bus panaudoti J. Grušo knygų 
“Sunki ranka” ir “Rūstybes šviesa” 
apsakymai, kuriuos į vengrų kalbą 
verčia lietuvių literatūros bičiulis 
Endre Bojtaras.

LITERATŪROS MUZĖJUS Kaune 
vysk. M. Valančiaus 170-tąsias gimi
mo metines atžymėjo specialia paro
da, kurioje buvo išstatytos įvairios 
“Palangos Juzės” laidos bei kitos 
knygos, rašytojo asmeniniai daiktai 
ir giminių nuotraukos. 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
kus sodas su vaismedžiais. įreng

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

Namų telef. 766-8479

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

Bloor Autorite Garage fta%6 rLl-VciK
Sav. FR ANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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

PROGRESS 
REAL ESTATE LT 

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 PARDAVIMUI

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l NAMUS

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.
BLOOR — ROYAL YORK, $12,- 
000 įmokėti, 6 kambarių, 3 miega
mųjų vienaaugštis (bungalow). 
Dvi prausyklos, moderniai įreng
tas rūsys, kilimai. Gražus sodas. 
Arti susisiekimo.
BLOOR — JANE, šeši butai — 4 
po du miegamuosius ir du po vie
ną miegamąjį. Atskiras, gero mū
ro pastatas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Arti požeminio ir 
krautuvių. Gera nuomojimui vie
ta.

Reikalingi namai pardavimui

Bandome mokytis pagal naują metodą Toronto šeštadieninėj mo
kykloj. Iš kairės: N. Patašiūtė, K. Augėnaitė

SPORTAS LIETUVOJE
Kuibyševe prasidėjo Rusijos sta

lo teniso varžybos, kuriose dalyvau
ja ir keletas lietuvių. Geriausiai čia 
pasirodė moterys — trys iš jų pate
ko j baigminius žaidimus. Tai Asta 
ir Roma Giedraitytės ir kaunietė V. 
Vaitkevičienė. Šiose pirmenybėse ge
rai žaidė ir L. Balaišytė, kuri laimė
jo visus susitikimus. Vyrams sekėsi 
blogiau. R. Miknevičius, kuris dabar 
gyvena Rygoje, pateko į baigminius 
žaidimus.

R. Plungė, kuris rutulio stūmime 
pirmasis iš lietuvių peržengė 19 m 
ribą, žada šiais metais įveikti ir 20 m 
ribą. Jis yra nustūmęs rutulį 19.23 m.

Darbo rezervų bokso varžybose 
meisteriais tapo J. Muraška ir V. 
Bingelis. P. Jusaitis baigmėje pralai
mėjo Europos meisteriui. Jam atite
ko II vieta.

Krepšinio varžybose Kauno Žalgi
rio vyrai ir Vilniaus Kibirkšties mo
terys įsitvirtino trečiose vietose ir at
rodo taip užbaigs varžybas. Kauno 
Politechnikos moterys yra X vietoje, 
o Vilniaus Statyba antrosios grupės 
baigminiuose peržaidimuose pasiekė 
4 laimėjimus iš eilės.

KREPŠINIO TURNYRAS
Pranešame sporto klubams, kad 

Aušros klubui sutikus rengiama ant
ra krepšinio turnyro dalis kovo 28 d. 
Prisikėlimo salėje Toronte. Klubai 
prašomi kiek galint anksčiau praneš
ti apygardos vadovui kokias krepši
nio komandas jie norėtų ir galėtų 
siųsti į turnyrą. Smulkiau apie tur
nyrą praneš Aušros klubas. Praneši
mus siųsti šiuo adresu: K. Lukošius, 
28 The Palisades, Toronto 3.

KSA vadovas

VYČIO ŽINIOS
P. Lorencas, vienas iš Vyčio jau

nųjų krepšininkų, žaidė Toronto mo
kyklų rinktinėje, kuri nugalėjo To
ronto futbolininkų Argos komandą 
84:79. Lorencas šiose rungtynėse iš
kovojo 13 taškų.

Mergaitės (14 m) CYO krepšinio 
varžybose iškovojo ketvirtą vietą.

Berniukai (iki 12) CYO varžybose 
nugalėjo St. Albins komandą 19:2. 
Žaidė: Ignatavičius 4, Ąžuolas 2. Du- 
liūnas 13, Kaknevičius, Jankauskas, 
Jokūbauskas, Bajorinas.

Krepšininkai dalyvavo Crystal Ball 
krepšinio turnyre. Intermidiate kla
sėje dalyvavo 12 komandų. Pirmose 
rungtynėse vytiečiai pralaimėjo Wel- 
landui 56:59. Po to, nugalėję Toron
to Lintrac komandą 67:47, pusbaig- 
myje vėl 2 taškais pralaimėjo Nia
gara Falls 58:60.

Mūsų rėmėjams — J. Gustainiui, 
J. Balsiui, V. Pulkiui ir R. Vaitke
vičiui nuoirdžiai dėkojame. A. S.

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

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

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

PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIU S46.80
5 vilnonės skarelės didelėm ar
ba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės. įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
COMBINATION SPECIAL $126. 

DIDELĖS VERTĖS
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100%vilnonė medžiaga,
3 jrd. moteriškam žieminiam 

apsiaustui 100% vilnonė me
džiaga,

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

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ N A U J U ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New Torių N.Y. 10010, USA 
TeL: 982-1530

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGU

PORTAS
ATITAISYMAS. “Tž” 9 nr. klai

dingai išspausdintas V. Akelaičio tele
fono numeris. Turi būti RO 6-7489.

AUŠROS ŽINIOS
Išvykus klubo pirm. E. šlekiui ke

letui savaičių, jo pareigas eina klubo 
vicepirm. K. Šapočkinas.

Nuoširdi padėka “Paramos” ir Pri
sikėlimo par. bankams, taipgi Anta
nui Rekščiui už piniginę paramą klu
bui.

CYO lygoj jaunutės mergaitė (mid
gets) sėkmingai užbaigė pusbaigmį 
prieš St. Edwards 25:21. B. Plučaitė 
labai gerai pasirodė — iškovojo 13 
taškų; A. Plučaitė 6, N. Čižikaitė 2, 
I. Paškauskaitė 2, P. Simūtytė 2, A. 
Klibininkaitė, A. Bartninkaitė, D. Da- 
naitytė, L. Radžiūnaitė ir V. Vinge
lytė. Treneris — A. štuopis.

Berniukai jaunučiai CYO lygoj 
lengvai nugalėjo Greenwood Centrą 
24:2. H. Chveduko priežiūroj žaidė: 
E. Punkrys 13, V. Raab 7, E. Gata- 
veckas 2, R. Sriubiškis 2, V. Slapšys 
ir du broliai Steponai.

Krepšinio treniruotės: mergaitėm
— trečiadieniais, jauniams ir vyrams
— ketvirtadieniais. Stalo teniso tre
niruotės ketvirtadieniais 6-8 v. v. 
Treniruoja J. Nešukaitis. Golfo tre
niruotės betkada, išskyrus antradie
nius, penktadienius ir šeštadienius.

KOVO ŽINIOS
Krepšinio varžybų Hamiltone re

zultatai: Vyrai: Aušra — Vytis 86:51, 
Kovas — Tauras 77:75. Baigmėje 
Aušra laimėjo prieš Kovą 106:98. Dėl 
III vietos Tauras Įveikė Vytį 70:50. 
Berniukų B I v. Aušra prieš Kovą 
34:34. Berniukų D I v. Hamiltono Ko
vas laimėjo prieš Vytį 15:10 ir Auš
rą 9:6. II v. Vytis laimėjo prieš Auš
rą 8:5. Mergaičių B I v. Kovas nuga
lėjo Vytį 25:2 ir Aušrą 21:13. II v. 
Aušra prieš Vytį 29:11.

Sp. klubo valdyba dėkoja garbės 
nariui mons. dr. J. Tadarauskui už 
auka padengti daliai varžybų išlaidų.

A. G.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėsima sulaiko plaukų slinkimų, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.
J Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 

2498 Dougall Ave., Windsor 12. Ont., Canada

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

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

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

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

Meistriškas darbas, paikus lietuviški projektai 
.... t .o

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų berniukų ir mergai

čių susirinkimai įvyks kovo 14, sek
madienį, 2 v.p.p.,, L. V. Namuose. 
Berniukai šj ’rią ‘ ^nkasi į L. 
V. Namus. Da’/vaviias Csiems yra 
privalomas.

Būrelių vedovų pc :ėd’.c įvyks kovo 
14, sekmadienį, tuoj po 10 v. Mišių, 
ateitininkų kambaryje.

Vyresnieji moksleiviai raginami at
kreipti dėmesį į MAS centro valdy
bos paskelbtą rašinių konkursą. Ku
rie yra pametę pasiūlytų temų sąra
šą, prašomi kreiptis į kuopos val
dybą.

Visi jaun. ir vyr. moksleiviai, ku
rie yra pasiėmę platinimui loterijos 
knygutes, prašomi pasiskubinti bilie
tus išparduoti. Už kiekvieną išplatin
tą knygutę būreliui ar kuopai lieka 
$2. Tėvai taip pat yra prašomi pa
dėti vaikams tas knygutes išparduoti.

Studentai raginami atkreipti dė
mesį į Lietuvių Jaunimo Informaci
jos Centro organizuojamą kelionę šią 
vasarą. Kelionė truks 80 dienų ir 
bus aplankomi įvairūs miestai JAV, 
Kanadoje ir Meksikoje.

Gavėnios metu atidžiau pažiūrėki
me kiekvienas į save ir paklauskime 
save, ką galime padaryti šūkiui “Visa 
atnaujinti Kristuje”.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 

kovo 7 d. organizuotai dalyvavo Mi- 
šose Prisikėlimo bažnyčioje minint 
šv. Kazimierą ir Tikinčiosios Lietu
vos Dieną. Po pamaldų Kanados ra
jono vadas s. K. Batūra ir skautų-čių 
veiklos nuolatinė rėmėja G. Kuzmie- 
nė atidarė tradicinę Kaziuko mugę. 
Draugovių paviljonai nuolat buvo ap
gulti pirkėjų, o tėvų komiteto val
gykla abiejose mažesnėse salėse vos 
begalėjo sutalpinti pietaujančius sve
čius, kurių tarpe buvo matyti ir iš 
toliau atvykusių — s. E. Šakienė iš 
Buffalo, s. B. Simonaitis iš Port Col- 
borne, s. A. Šetikas iš St. Catharines, 
skautininkai D. ir V. Fidleriai iš 
Chalk River, Ont. Mugės komendan
tas jūr. ps. A. Empakeris rūpestin
gai vadovavo šiam metiniam skautų- 
čių sujudimui. Draugovės dėkoja vi
siems atsilankiusiems ir visiems pa- 

. dėjusiems darbu ar patarimais, o 
daugiausia tiems, kurie pirko.

• Skristi į Europą jau užsiregist
ravo reikiamas skaičius asmenų, bet 
atsiranda vis dar daugiau norinčių 
j tą kelionę jungtis. Todėl užsakytas 
didesnis lėktuvas ir registracija pra
tęsiama. Registruotis, įmokant $50 
pradinį įnašą, pas s. M. Vasiliaus
kienę, 51 Smithfield Dr., Tor. 18 
(Tel. CL 1-5126), arba s. D. Keršie
nę, 487 Windermere Ave., Tor. 9 
(Tel. 762-5521).

• Skautai dėkoja J. Usvaltui už 
10.000 22-tro kalibro - šovinių $130 
vertės. Sportinis šaudymas, pradėtas 
Romuvoje pereitais metais, numato
mas tęsti ir šią vasarą.

• Kaziuko mugės metu įvyko jūrų 
skautų-čių loterijos bilietų trauki
mas. Džiovintuvą laimėjo J. Balta
duonis, magnetofono aparatą p. Pyli- 
pavičius.

• “Šatrijos” tunto draugininkių 
posėdis — sekmadienį po 10 v., pa
maldų skautų būkle. Dalyvavimas bū
tinas. 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 įvąžiavimu; pra
šoma kaina $26.500.
WINDERMERE — BLOOR, atskiras 7 kambarių mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, augštas rūsys, garažas su plačiu 
įvažiavimu, puiki vieta, netoli Bloor gatvės; apie $10.000 įmokėti, 
žemas išsimokėjimo nuošimtis.
BLOOR — JANE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigubas 
garažas, puiki - judri vieta, tinka betkokiam verslui; dabar išnuo
mota už $400 mėnesiui ir nuomininkas viską apsimoka; apie $15.000 
įmokėti ir viena atvira skola 10 metų 9%. Nepraleiskite progos.
JANE — BLOOR, gražus rupių plytų atskiras 7 kambarių namas, 
centrinis planas, vandeniu-alyva šildomas, kilimai, moderni virtuvė, 
garažas; apie $7.000 įmokėti.
KINGSWAY, puikus, modemus 6 kambarių vienaaugštis, kilimai, 
gražiai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažia
vimu, netoli susisiekimo; prašoma kaina tik $34.900. Nepraleiskite 
progos, kas jieškote vienaaugščio.
JANE — BLOOR, 4 atskirų butų mūrinis pastatas, vandeniu-alyva 
šildomas: 4 garažai su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor; apie 
$20.000 įmokėti; puiki vieta nuomojimui.

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A ft /I A ji A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAf\ A/vlM 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

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

IMA

8% už asm. paskolas

81^% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn.' šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Straffordville, Ont.
PADĖKA

Gulėdamas ligoninėj susilaukiau 
daug lankytojų. Nuoširdžiai dėkoju 
visiem už gėles ir dovanas: žmonai, 
sūnui, marčiai, anūkam, Delhi šv. 
Kazimiero parap. klebonui kun. dr. 
J. Gutauskui, KLK Mot. Dr-jos Del
hi skyriui, Ūkininkų klubui Tillson- 
burge, p.p. Mikėnam, Liutkam. Balai- 
šiam, Rakščiam, Jauneikai, Galec- 
kam, Šiurnienei, Garnelienei, St, Au
gustine, Skuodienei, Augaičiui, Gar- 
liauskui, Galdikam, Žilvičiam, Gurk
liam, Gavėnui, Rugienienei, V. Stra- 
domskytei, Mac Farlane, Dambraus
kam, sr., Dambrauskui, jr.

Visiems dėkingas —
J. Onaitis

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEEN — EUCLID, palikimas, U 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 8L4%; 
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 — mortgičiiL

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

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

a A a aaAAaAAaA a a ^*1 ■

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

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

< į
Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < j 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų* 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. ,

w w w w 1 w v v1 v ▼ v v w

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
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Mirties pranešimas
JAV nedidelio miestelio laik

raštis išspausdino mirties prane
šimą: “Mūsų gerinamas klebo
nas Smith vakar rytą mirė. Jis 
paliko žemę ir iškeliavo į dan
gų.” Po kelių dienų redakcija 
gavo telegramą: “Klebonas 
Smith neatvyko. Stop. Nerimau
ju. Stop. — Šventas Petras".

ŠYPSENOS
Netobuli laidai

Tarp Maskvos ir Vašingtono 
nutiesta tiesioginė telefono lini
ja pasirodė netobula: kad per
duotų Kenedžiui bučkį, anuome
tinis Kremliaus valdovas Chruš
čiovas turėjo pirma nuvykti į Ju
goslaviją ir pabučiuoti Tito, o 
Tito tą bučkį turėjo atvežti į 
Vašingtoną...

Savotiškas klausimas
— Tėveli, prie kiek laipsnių 

vanduo užšąla? — klausia paš
tininką jo sūnus.

— Prie 32, sūneli.
— Iš tikro? O iš kur vanduo 

žino, kad jau lygiai 32 laipsniai?
Diagnozė

Telegrafo išradėjas Samuelis 
Morzė buvo neblogas dailinin
kas. Kartą jis nutapė paveikslą, 
vaizduojantį žmogų mirties ago
nijoj. Pirmasis žiūrovas, pama
tęs paveikslą, buvo jo draugas 
gydytojas.

— Kokia jūsų diagnozė? — 
paklausė Morzė gydytoją, kuris 
geroką pusvalandį labai atidžiai 
tyrinėjo paveikslą.

Gydytojas nusiėmė akinius, 
atsigręžė į Morzę ir pareiškė:

— Maliarija! parįnį0 Pr. Alš.

C E S NAKAS-
\ •- * ****** .* x . * p

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

BALIO MASKELIŪNO 

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, Šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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 R . pYn^rfrinrf C n 480 Roncesvalles avė., 
ĮSTAIGA oailIC Exporting UO. TORONTO 3, Ontario

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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

S T A TOM IR TAISOM T. V. ANTENAS
532-7733

1613 Dundas St. W. * Sav. R. StasiuUs

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Visu 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

1911. III. 11 — 10 (1101)

WINDSOR, ONT.
IR ŠIAIS METAIS Vasario 16 mi

nėjimas vasario 21 d. prasidėjo iš
kėlimu Lietuvos vėliavos prie mies
to valdybos pastato ir pamaldomis 
Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje. 
Pamaldas ir pamokslą pasakė vietos 
klebonas kun. D. Lengvinas. Po pa
maldų visi rinkosi į kroatų salę. 
Organizuotasis jaunimas dalyvavo su 
vėliavomis, uniformomis ir tautiniais 
drabužiais. Akademija pradėta Ka
nados himnu. Visiems stovint, Mil
da Tautkevičiūtė paskaitė B. Braz
džionio maldą už žuvusius ir kenčian
čius už Lietuvos laisvę. KLB Wind- 
soro apylinkės pirm. V. čerškus, ku
ris vadovavo iškilmei, pristatė inž. 
Br. Nainį, svečią iš Čikagos. Pasta
rasis kondensuotoje kalboje nušvie
tė dabartine Lietuvos vadavimo si
tuaciją ir pabrėžė čia gimusio lie
tuviškojo jaunimo entuziazmą bei su
gebėjimą tiksliai veikti. Buvo pri
imta KLB krašto valdybos paruošta 
rezoliucija Kanados vyriausybei.

Meninėje programos dalyje pasiro
dė Detroito ir Windsoro jungtinis 
jaunimo choras, diriguojamas muz. 
St. Sližio. Mergaičių kvartetas, akor
deonistė Kristina Puidaitė, Windsoro 
jaunimo tautinių šokių grupė gra
žiai atliko keletą dalykėlių. Meninės 
dalies organizatorė buvo Valė Taut- 
kevičienė. Vidutinio didumo salė bu
vo beveik pilna. Tautos Fondui su
rinkta rekordinė suma — $433. Tu
rime būti dėkingi lietuviams preky
bininkams, dalyvavusiems iškilmėje, 
nes jų duosnumas gerokai pakėlė 
aukas.

DR. Č. IR J. KURU NAMUOSE 
įvyko Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui Rengti Komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo k-to nariai ir sve
čiai — apie 20 asmenų. Posėdis pra
sidėjo vasario 20, šeštadienį, ir tru
ko su mažom pertraukom iki sekma
dienio. Kanados lietuviams bene 
svarbiausias nutarimas, kad kongreso 
stovykla įvyks Kanadoj ir jos ren
gimu rūpintis Kanados atstovai.

SPECIALUS KOMITETAS ruošia
si Balio Sruogos komedijai “Dobilė
lis penkialapis”, kurį vaidins Hamil
tono Dramos Mėgėjų Teatras “Au
kuras” kovo 21 d., 3 v. p.p. Rengė
jai kviečia ne tik Windsoro, bet 
ir aplinkinių miestų lietuvius. Veiks 
šiltų ir šaltų valgių bei gėrimų bu
fetas, bus šokiai. B. B.

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

Namų tel. 277-0814

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

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

KANADOS
(Atkelta iš 1 psL)

jis, be abejonės, turėjo galvoje 
kvebekiečių partijos atsiriboji
mą nuo FLQ teroristų. Vadui 
R. Levesque pavyko sustabdyti 
eilę aštrių rezoliucijų, kaip pvz. 
finansinės paramos nutraukimas 
angliškoms mokykloms nepri
klausomame Kvebeke. Jis taip
gi pabrėžė, kad nepriklausomy
bės Kvebekui partija sieks kve
bekiečių įtikinimu ir demokra
tiniais parlamento rinkimais. R. 
Levesque netgi pranašiavo, kad 
Kvebekas gali būti paskelb
tas nepriklausoma respublika 
jau 1975 m., kai JAV švęs ne
priklausomybės 200 metų su
kaktį.

Montrealio dienraščio “Jour
nal de Montreal” ir Kvebeko 
dienraščio “Journal de Quebec” 
leidėjas P. Peladeau šią vasarą 
planuoja pradėti leisti naują 
dienraštį prancūzų kalbą “Jour
nal de Hull-Ottawa”. Tabloidi- 
nio formato naujasis dienraštis 
bus skiramas Otavos ir kaimyni
nio miesto Hull gyventoj am. Sa
vo spaudos imperiją P. Peladeau 
taipgi planuoja padidinti nauju 
anglišku laikraščiu Toronte, ta
čiau sumanymas bus įgyvendin
tas tik po dvejų metų.

Krašto apsaugos ministerio D. 
Macdonald pranešimu, bus pa
ruošti specialūs atsarginių karių

DELHl-TIL
(Atkelta iš 6-to psl.)

KAS pakviestas žinomas istorikas 
pranciškonas T. dr. Viktoras Gidžiū
nas. Rekolekcijos prasidės po Kan
čios sekmadienio pirmadienio vakarą 
ir baigsis Verbų sekmadienio pamal
domis. Rekolekcijos vyks įprastu bū
du salėje ir bažnyčioje. Salėj bus 
pranešimai aktualiais klausimais, dis
kusijos, o bažnyčioj grynai religinės 
konferencijos.

JAUNIMO CHORAS IR TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ uoliai ruošia 
programą Motinos dienos minėjimui. 
Suaugusių choras turėjo įdomią re
peticiją A. Ks. Ratavičių namuose. 
Jų dukra Daiva lanko vargonininkų 
kursus Londone. Kor.

SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO
VĖ vasario 14 d. surengė savo Vasa
rio 16 minėjimą. Pamaldose dalyva
vo organizuotai su vėliavom, talkin- 
damos vietos šauliam. Parapijos sa
lėje surengė iškilmingą sueigą su 
minėjimu, įžodžiu ir menine progra
ma — dainomis bei deklamacijomis, 
pritaikytomis Vasario 16-tai. Rikiuo
tės daliai sklandžiai vadovavo dr-vės 
adjutante Rita Dirsytė. Dienai pritai
kytą trumpą žodį tarė draugininke 
Daina Augaitytė. Įžodį davė Dalia La- 
pienytė, kuriai kaklaraištį užrišo 
draugininke, gero darbelio mazgelį— 
tėvelis, tėvynės mazgelį — klebonas. 
Programoje vyravo tautiniais moty
vais gražiai atliktos deklamacijos ir 
melodeklamacijos, čia gražiai pasi-

m i,

1971 metų spalvota TV 
įvairaus didumo

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

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
Savininkas A. ČIŽIKAS

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

dienos metu arba vakarais

ĮVYKJIAl |
daliniai viešajai tvarkai prižū-' 
rėti galimų neramumų atveju. 
Prasidėjus FLQ teroristų sukel
tiem neramumam Kvebeko pro
vincijoje, teko siųsti reguliarią 
kariuomenę, kuri praėjusių me
tų pabaigoje turėjo tik 86.005 
vyrus. Iš šio bendro skaičiaus vi
soje Kanados kariuomenėje eili
nių karių tėra 17.850, o karinin
kų* viršilų, puskarininkų pri- 
skaitoma net 68.155. Pagal šią 
proporciją vienam kareiviui ten
ka beveik keturi didesni ar ma
žesni viršininkai. Susidaro įspū
dis, jog krašto apsaugos minis
terija nori išlaikyti pastovų 
profesinio lygio kadrą, jeigu 
kartais netikėtai reikėtų padi
dinti Kanados kariuomenę.

Ontario Hydro bendrovės ato
minė elektros jėgainė pradėjo 
darbą Pickering vietovėj. Srovę 
jau gamina jos pirmasis genera
torius, kurio pajėgumas yra ma
tuojamas 540.000 kilovatų. Kai 
bus įrengti dar trys generatoriai, 
atominė jėgainė duos 2.160.000 
kilovatų srovės. Ji bus didžiau
sia atominė jėgainė Kanadoje ir 
viena didžiausiųjų pasaulyje. 
Lig šiol Ontario Hydro buvo 
pastačiusi dvi nedideles bando
mojo pobūdžio atomines jėgai
nes Rolpthon ir Douglas Point 
vietovėse. Naujasis atominis mil
žinas, užbaigus statybą ir visus 
įrengimus, atsieis $662.000.000.

LSONBURG
rodė su savo deklamacija Dana 
Augustinavičiūtė. Pabaigoj sesės sa
vo svečius pavaišino kavute ir savo 
keptais pyragais. Apylinkė labai 
džiaugiasi gražia skaučių veikla ir pa
geidauja dažniau tokių gražių akimir
kų. Dalyvis

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame visiem 

mūsų kaimynam ir bičiuliam už da
lyvavimą ir dovanas mūsų vedybų 
sidabrinio jubilėjaus proga. Išskirti
na padėka dukrelėm už iniciatyvą ir 
poniom už aktyvų talkinimą šventę 
ruošiant: M. Povilaitienei, B. Rudo
kienei, A. Grincevičienei, B. Dirsie- 
nei, E. Augustinavičienei, H. Kairie
nei, A. Ratavičienei, M. Ožalienei, V. 
Bleizgienei iš Toronto ir Z. Orvidie- 
nei Hamiltone. Nuoširdus ačiū ir 
kalbėtojams: V. Ignaičiui už šiltą va
dovavimą pobūviui, sveikinusiem žo
džiu: klebonui kun. dr. J. Gutauskui, 
St. Beržiniui — Bendruomenės var
du. VI. Miceikai — choristų, K. Ltb 
košiui — parapijos komiteto, St. 
Steigvilienei — kat. moterų, J. Bleiz- 
giui, Bleizgienei (rtiočiutei, viešniai 
iš Lietuvos), - K.. Ožalui, Linui Kai
riui — už sveikinimą ir gėles šešta
dieninės mokyklos vardu.

Jūsų visų šiltas bendravimas šios 
mūsų šeimos šventės proga, jūsų var
dai ir veidai ilgai mūsų širdyse ro
žėm žydės.

Z. ir P. Augaičiai

BRIGHTON KINO TEATRAS 
127 Roncesvalles Avė

Tel. 532-2710 
rodo du lenkiškus filmus

ANTRAS ŽMOGUS 
šiuolaikinė meilės drama. 
Pirmą kartą Kanadoje.

Antra pilno ilgio momedija 
BASES NUOTYKIAI

KOVO' 11 IKI 16
Tik 6 dienas — trečiadieniais 

uždaryta
Sekantieji filmaiT"

BALTOSIOS NAKTYS 
spalvotas, pagal Dostojevskį;

IVANO VAIKYSTĖ
Abu su angliškais parašais.

Kasdien nuo 7 v. v. šeštad. nuo
5 iki 11 v. v. Sekmad. nuo 3 v. p. 

p. iki 10.30 v. v.

Išsikirpkite, kad neužmirštumėt 
datų

SUDBURY, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, sureng- 

tas KLB Sudburio apylinkės valdy
bos, praėjo labai pakilusio j nuotai
koj. Minėjimą pradėjo pirm. J. Ba
naitis. Sugiedojus Lietuvos himną, 
paskaitą skaitė J. Staškus. Eilėraš
čius deklamavo R. čebatoriūtė, G. 
Poderytė, T. Stankutė. Aldutė ir Vy
tukas Stepšiai ir P. Tolvaišą. R. Ku- 
sinskytė ir V. Remeikytė padainavo 
“Leiskit į tėvyne” ir “Močiutė mane 
barė”. Mergaičių choras, vadovauja
mas D. Remeikytės, padainavo “Sė
džiu už stalelio” ir “Bijūnėlis žalias”. 
Neseniai suorganizuota energingosios 
Silvijos Martinkutės jaunimo tauti
nių šokių grupė, susidedanti iš 18 šo
kėjų, pasirodė su tikrai gražia ir 
turtinga programa. Pašoko Kalvelį, 
Sėjau rūtą, Blezdingėlę, Suktinį ir 
Polką. Akordeonu grojo A. Gatautis. 
L. Šviežikaitė visų vardu įteikė Sil
vijai raudonų rožių puokštę. Po me
ninės dalies šokiams grojo geras or
kestras. Mūsų jaunimas taip pamėgo 
šokius, kad, pirmąjį šokį užgrojus, 
suaugusiems beveik nebuvo vietos 
šokti. Jie dominavo salėje. Loterijoje 
laimė šyptelėjo broliams Petrui ir 
Povilui Juteliams ir J. Remeikiui. 
P. Jutelis, sužavėtas jaunimo tauti
nių šokių, savo laimę — šampano 
bonką atidavė šokių mokytojai Sil
vijai. Pamaldos, kurias užprašė val
dyba Vasario 16 proga, buvo atlai
kytos vasario 21 d. už a.a. M. Krupa
vičiaus vėlę ir padaryta antra rink
liava Tautos Fondui. Prie Lietuvos 
ir Kanados vėliavų garbės sargybą 
ėjo E. šviežikas, G. Lumbis, M. Step- 
šytė. Aldona ir Angelė Kručaitės ir 
V. Remeikytė.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ repeticijos bū
na sekmadieniais tuoj po lietuviš
kų pamaldų. Ruošiama Motinos Die
nai nauja programa.

PAGERBTUVĖŠ. Sekmadienį, po 
Vasario 16 minėjimo, K. E. šviežikai 
suruošė Silvijai Martinkutei šaunias 
pagerbtuves už pasidarbavimą su mū
sų atžalynu. Pagerbtuvėse dalyavo 
kun. Ant. Sabas, Silvijos mamytė, 
pirm. J. Bataitis, sekr. J. Kručas su 
visa šeima ir dar keli artimieji.

K. A. S.

POKALBIS SU PREMJERU
Atkelta iš 1-djo psL 

daktorius pritarė tai idėjai ir 
priminė, kad Danijos vyriausybė 
savo krašte padeda išsilaikyti 
mažesniems laikraščiams, nes 
nori girdėti ir atskirų vietovių 
balsą. Esą didžiųjų įsigalėjimas 
nustelbtų mažųjų balsą ir turė
tų spaudos monopolį. Kanadoje 
esanti panaši būklė ir dėlto 
feder. vyriausybės pagalba etni
nei spaudai skeloimų forma 
esanti reikalinga. Slovėnų red. 
V. Mauko paaiškino, kad etni
nės spaudos federacijos delega
cija lankėsi Otavoje ir tą klau
simą aptarė keliose ministerijo
se. Ten patirta, kad krizės me
tais biudžetas informacijai su
mažintas. Skirtosios sumos pa
vedamos privačioms skelbimų 
agentūroms, kurios nekreipia 
dėmesio į etninę spaudą. Esą 
daug darbo su ja (vertimai, są
skaitos), o naudos mažiau nei 
iš didžiosios spaudos.

Seka etninę spaudą
Vokiečių redaktorius nusi

skundė, kad vyriausybė nekrei
pianti dėmesio į etninės spaudos 
balsą, pasisakantį Kanados poli
tikos klausimais. Min. Stanbu- 
ry paaiškino, kad vyriausybė tu
rinti įvairių kalbų vertėjus, se
kanti etninės spaudos nuomo
nes, bet sunkumą sudaro verti
mai — jie ateina po 2-3 savai
čių, kai klausimas jau būna nu
stojęs aktualumo. Premjeras 
Trudeau pridūrė, esą vyriausy
bės pareigūnai seka ir etninę 
spaudą, žino jos nuomonę, bet 
nebūtinai ja remiasi.

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 
2514729 arba 231-6226

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

JUOZAS SKĖRIUS 
538-2261 (Waubaushene) arba 

231-6226 

50 AKRŲ
Gražus laukas Cookstown prie
miestyje. Parduoda pensininkas

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos
namų

537-1708 
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. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 782-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA JVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APJILDYMO 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 pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

769-4612
2231 Bloor Street W

Daugiatautė valstybė
Portugalų redaktorius paklau

sė Trudeau, ar nesąs nusivylęs 
savo politine veikla, šis paaiš
kino, kad būna visko — kartais 
žmonės tavęs nesupranta, o kar
tais pats žmonių nesupranti, čia 
Seras prisiminė etninės 

os priekaištą, esą jis, rū
pindamasis dviejų kalbų ir kul
tūrų klausimu, užmiršęs bei ig
noravęs kitas tautybes. “Šį kar
tą jūs manęs nesupratot. Aš 
nesu šalininkas dviejų tautų 
(two nations) teorijos. Kanada 
yra viena valstybė (one nation) 
su daugybe tautybių. Yra dvi 
oficialios kalbos, bet tai nereiš
kia, kad kitos yra bereikšmės”. 
Be to, suglausdamas pokalbio 
mintis, premjeras Trudeau pa
reiškė, kad grįžęs Otavon kalbė
siąs su pašto ministeriu J. P. 
Cote ir kitais kolegomis bei žiū
rėsiąs, kas galima padaryti etni
nės spaudos srityje. Sunkumų 
esą turi ne tiktai etniniai laik
raščiai, bet ir anglų bei prancū
zų— ir jų leidiniai gana daž
nai likviduojasi. Tai normalus 
ekonominio gyvenimo procesas. 
Etninė spauda nusipelno išskir
tinio dėmesio ta prasme, kad 
ji neturi tų sąlygų, kurias turi 
didžioji spauda, radijas ir tele
vizija. Kaip komunikacijos prie
monė, etninė spauda verta dė
mesio ir gali būti naudojama 
net vyriausybės.

Po šio pokalbio-premjeras at
sisveikino ir išskubėjo į kitą po
sėdį

Pr. G.

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) arba

231-6226

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

STASYS DARGIS 
231-6226 

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

PRANAS BARAUSKAS 
233-3323 arba 231-6226

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

OKULISTAS
8.BROGOWSKLiOJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE M25L Darbo valandos nuo? lt 
vaL ryto iki 6JŪ vai vai. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

ptet?-

LLUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924

Darbo valandos 9.30 vj*.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefono

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bHvno:

30 Dewson St, Toronto A. Ont
Telefonas 534 - 01

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

ART?



^TORONTO1'
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

—» Praėjusį sekmadienį pamaldose 
prisiminta tikinčioji Lietuva ir pada
ryta rinkliava.

— Tikybos pamokos vaikams šį 
sekmadienį po 10 vai. pamaldų.

— Laisvės paminklui statyti To
ronto kapinėse per apylinkės val
dybą yra gauta $7576.76. Didžioji 
sumos dalis surinkta per kapinių lan
kymą. Dėkojame apyL valdybai už 
pastangas. Einant paminklo statybai 
prie galo, tolimesnis aukų rinkimas 
paminklui per apyL valdybą nebėra

— Lankomi parapijiečiai Pacific, 
High Park ir Glenlake gatvėse.

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
kovo 27 d. Jų vedėjas — kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ.

— Sį sekmadienį 10 v. pamaldos 
latviams katalikams.

— Šį šeštadienį 10 v. pamaldos už 
a.a. Mykolą Matušaitį. Sekmadienį
10 v. — už a.a. Kazimierą šalinską,
11 v. — už a.a. Joną Apanavičių, 12
— už a.a. Julių Abromaitį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— 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.

Žemaičių susirinkimas kovo 7 
d. salėje virš “Tž” patalpų buvo 
labai negausus ir nutarė pasi
ruošti kitam. Sudarytas komite
tas: A. Bričkus, K. Lukošius, V. 
Montvilas, S. Lungytė-Olekienė, 
J. P. Vaseris.

“Tėvvnės prisiminimai” — 
lietuviškoji radijo programa sa
vo dvidešimtmetį paminės ba
landžio 17 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Pakviestas orkestras “Neo- 
lituania” iš Čikagos.

Archit. A. Šalkauskio akvare
lių paroda atidaroma šį šešta
dienį — kovo 13 d. Prisikėlimo 
Parodų salėje. Bus atidaryta ir 
sekmadienį. Lankymo valandos
— nuo 11 v. ryto iki 8 v.v. A. 
Šalkauskis yra filosofo Stasio 
Šalkauskio brolis, pastoviai gy
venąs Toronte.

ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
NAUJOS KNYGOS

J. Gliaudą, Simas. $3. L. Dovydė
nas, Mes valdysim pasaulį, 2 dalys; 
$8. S. Rūkienė, Grįžimas į laisvę — 
Sibiro tremties užrašai. $6. Pupos pa
saka, (Pauliaus Augiaus iliustraci
jos) $4. J. lininis, Dailininko žmona, 
romanas. $1.

Naujos plokštelės:
Gimtinės dangus — lietuviškos 

lengvos muzikos rinkinys. $5. Skam
ba ir aidi daina — dainuoja Vilniaus 
chorai. $5. Poezija ir proza — skaito 
savo poeziją P. Andriušis, B. Braz
džionis, A. Gustaitis ir St. Santvaras.

Velykinių sveikinimų kortelės.
Šiuos leidinius galima užsakyti ir 

paštu: V. Aušrotas, 485 Windermere 
Ave., Toronto 9, Ont. Už persiuntimą 
pridėti 50 et.

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

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y 1 i s.

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

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

kambarius. Tel 5354724.

DĖMESIO! 
AUTOMOBILIAI 

Į LIETUVĄ 
Tik ribotam laikui 

MOSKVICIUS 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

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762*4252^

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

— Mišios: penktad., kovo 12, 7.30 
v. už U. Stanislovą Barzdaitį, užpr. 
parapijos banko; 830 v. už a.a. Juozą 
Švėgždą, užpr. E. švėgždienės; šeštad. 
9 ▼. ui n Vladislovą Folertą ir 
Konstanciją Folertienę (koncelebra- 
cinės), užpr. A. Gataveckienės; sek- 
mad. 10 v. už a.a. Oną Lesniauskienę, 
užpr. J. A Ramonių, 11:15 v. už a.a. 
Vyt Simanavičių, užpr. V. M. Sima
navičių, 12.15 v. už a.a. Mykolą Ma
tušaitį, užpr. Br. Matušaitytės; pir- 
mad. 7.30 v. už a.a. Vytautą Gavelį, 
užpr. parapijos banko; 8.20 v. už a.a. 
Valeriją ir Adolfą, užpr. S. M. šen- 
ferių; antrad. 7.30 v. už a.a. Mykolą 
Dervinį, užpr. parapijos banko, 8.30 
v. už a.a. Sofiją Navickienę, užpr. 
P. B. Saplių.

— Lankomos šeimos ateinančią sa
vaitę: Evelyn Ave., Evelyn Cres. ir 
Norma Cres.

— Brolis Antanas Trumpa, pran
ciškonas, staigiai mirė Brooklyno 
vienuolyne kovo 3 d.; palaidotas ko
vo 6 d. šv. Jono kapinėse Niujorke. 
Velionis ilgą laiką dirbo laikraščio 
“Darbininkas” administracijoj. Jo gi
mines ir artimuosius giliai adan
čiame.

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

— Pirmosios Komunijos, katecheti
nės ir religijos pamokos gimnaris- 
tam — sekmadienį po 10 v. Mišių 
įprastose patalpose.

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

— Nuoširdžiai sveikiname Joną ir 
Agnietę Arštikaičius sidabrinės ve
dybų sukakties proga.

— Repeticija suaugusių chorui ket
virtadienį, kovo 11 d., 7.30 v.v.

KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo skyriaus susirinki
mas įvyko vasario 28 d. Pirm. 
L. Murauskienė pasveikino su
sirinkusias dalyves ir padarė 
pranešimą apie numatytus dar
bus. Vienas didesnių darbų — 
paminėjimas skyriaus 15 - kos 
metų sukakties. Pranešė, kad 
gauti sutikimai iš paskaitininkių 
sekantiems susirinkimams. Bu
vo pristatyta nauja valdyba. 
Skyriaus iždininkė B. Vaitiekū
nienė pateikė Užgavėnių baliaus 
apyskaitą. Pasidžiaugta, kad fi
nansiškai balius pavyko labai ge
rai. Pirmininkė padėkojo vi
siems prisidėjusiems, atkreipda
ma dėmesį, kad vardinė padėka 
įdėta į parapijos biuletenį. “Mo
ters” žurnalo redaktorė N. Kul- 
pavičienė kalbėjo tema “Krikš
čionims reikšmingos vietovės”. 
Paskaita buvo iliustruota skaid
rėmis. Matėm Liurdą, Fatimą, 
Vatikaną, Aušros Vartus ir daug 
kitų vietovių. Dalyvės išreiškė 
pageidavimą ir daugiau tokių 
paskaitų. Nuoširdus ačiū N. 
Kulpavičienei. Kor.

Ligoniai. Queen Elizabeth li
goninėje serga kūr. - savanoris 
Ant. Stauskas; Šv. Juozapo ligo
ninėje — J. Lukošiūnas, E. Ge- 
cevičienė, S. Norvaišas, P. čiur
lys, B. Jackus, J. Pūras, R. Pil
kauskas, S. Bekeris, O. Vars- 
lauskienė; savo namuose — R. 
Benotas.

žiemos atostogų į pietų kraš
tus yra išvykę: H. žmuidzinienė, 
dr. A. Lukienė, p. Aperavičienė, 
dr. A. Pacevičius, J. Tumosa, J. 
Starkevičius ir kt.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

; ADVOKATAS '

I G. Balčiūnas
• praneša klientams, <
( kad a t i d a r ė savo <
! teisinę įstaigą <
J 3828 Bloor Street W., J
1 Islington 678, Ont. '
► (Six Points — Bloor ir Kipling <

► gatvių sankryžoje) 1

• Prano Barausko patalpose. < 
J TELEFONAS 233-9632. J

Advokatui nesant įstaigoje, į 
» gerb. klientai prašomi < 
’ palikti savo pavardę ir ' 
’ telefono numerį. ,

TEAKWOOD
Solono, valgomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog ii importo sandė
lio. Atidaryto 1—9 v. v.

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

nominacijų komisijon — L. 
Gvildienę ir B. Saplį. Apylin-

sį sekina

— kovo 14 d. Lietuvių Namuo
se. Be einamųjų reikalų, bus ap
tartas kuopos parengimas, kuris 
įvyks Šv. Jono Kr. par. salėje 
gegužės 1 d. Kuopos nariai pra
šomi dalyvauti. Pradžia 1 v.p.p.

Jaunimo sambūris “Birbynė” 
sekmadienį, kovo 14 d.. 3 v. p.p., 
Detroito Liet. Namuose atliks 
meninę programą koncerte, ku
rį rengia Lietuvių Fondas ry
šium su įnašų vajaus pradžia. 
Įėjimas — $5, jaunimui — $2.

Akademikų rengiama paskai
ta įvyks kovo 20 d., 8 v.v., Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje.

nis iš Woodhaven, N. Y., tema 
“Politika be valstybės”. Studen
tai, akademikai ir Toronto visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. Valdyba.

Naujai persitvarkęs Toronto 
“Varpo” choras, dabar vadovau
jamas muziko A. Ambrozaičio iš 
Montrealio, ruošiasi dalyvauti 
IV Lietuvių Dainų Šventėj lie
pos mėnesį Čikagoje ir minė
jime, kuris įvyks Toronte 
kovo 21 d. “Varpas”, dabar pa
siekęs 50 choristų skaičių, svei
kina naujus narius: R. Radžiū
naitę, A. čeponienę, R. Urbonai
tę, N. Ruslytę, G. Stauskienę, N. 
Kuprevičienę, T. Kennedy, J. 
Deimantavičių, P. Dunderį- Tiki
mės, skaičius padidės, ir nuo
širdžiai kviečiame jaunus ir vy
resnius jungtis į mūsų eiles. Re
peticijos vyrams: pirmadieniais 
7.30 v.v., moterims — trečiadie
niais 7.30 v.v., bendros sekma
dieniais 6 v.v. Lietuvių Namuo
se. Šia proga “Varpas” nuošir
džiai dėkoja “Paramos” ir Prisi
kėlimo bankams už stiprią ma
terialinę paramą. Valdyba

Kanados lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimas įvyks 
kovo 27, šeštadienį, Hamiltono 
Jaunimo Centro salėje. Rengia 
KLB švietimo komisija. 

• PADĖKA J
» Už mūsų vedybinio gyvenimo 25 metų sukakties proga vasario Į 
[ 20 d. suruoštą pobūvį-staigmeną Vlado ir Irenos Penkauskų na- <
t muose nuoširdžiai dėkojame tos šventės “kaltininkėms”-rengėjoms: '
• S. Andrulienei, J. Kaknevičienei, G. Trinkienei, I. Penkauskienei; ■
[ už sveikinimo kalbas: pobūvio vedėjai Genovaitei Trinkienei, “Tž” <
• red. kun. dr. Pr. Gaidai, KLK Kultūros Dr-jos pirm. P. Bražukui,
• mūšų vestuvių dalyviui VI. Penkauskui; dalyvavusiems už linkėji- <Į mus, sveikinimus, gėles ir brangią dovaną: kun. dr. Pr. Gaidai, kun. <
> P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui, V. I. Penkauskams, B. G. Trin- *
’ koms, S. J. Andruliams, K. J. Kaknevičiams, R. P. Bražukams, A O. (
, Jakimavičiams, B. S. Prakapams, A M. Norkams, S. V. Aušrotams, 1
' L. Glinskytei, J. Glinskiui, F. V. Urbonams, VI. Germanavičiui, '
' SL Juozapavičiui, V. J. R. Simanavičiams; prisidėjusiems prie do- <
, nos: M. A. Bumbuliams, A. P. Kružikams, A. B. čirūnams, A. I. '
1 Zalagėnams, A V. Balniams, P. E. Jarašiūnams, V: K. Ottams, V. (J Plačiakienei, F. Gikiui, Vyt. Kastyčiui; “Tėvynės prisiminimų” ra- <
> dijo valandėlės vedėjui J. R. Simanavičiui už pagarsinimą mūsų
' vedybinės sukakties savo programoje; Sv. Jono Kr. parapijos kle- ,

< bonui kun. P. Ažubaliui už Mišias. . *
• Dar kartą visiems nuoširdus ačiū už Jūsų draugiškumą, kurio <
’ niekados nepamiršime. Jūsų — '

, Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai *

A t A
Irenai Kilinskienei

mano mylimai žmonai ir mūsų motinai mirus, norime 
nuoširdžiai padėkoti: Tėvam pranciškonam už šv. Mišias 
ir palydėjimą į kapus; visiem draugam ir pažįstamiem 
už gėles, šv. Mišias; pareiškusiem užuojautą mūsų liūde
sio valandoje; palydėjusiem velionę į kapines.

Visiems labai dėkingi —

vyras Antanas,
sūnūs Edmundas ir Timutis

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

LITHO-ART SPAUSTUVĖ SS 
programos

7997A DUNDAS STREET WEST visi verslo bei;

Telefonas: 5 3 3-4 363 rekiaminiaj
LIETUVIAI SAVININKAI spaudimai

me apie valdybos veiklą suminė
jo stambesnius atliktus darbus: 
dalyvavimą antileninėj parodoj, 
dviejose demonstracijose, Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jime ir surengimą Vasario 16 
šventės. Numatyti darbai: a.a. 
prel. M. Krupavičiaus pagerbi
mas, lietuvių paviljono įrengi
mas tautybių karavane, apylin
kės tarybos rinkimai. Ižd. V. Sta- 
bašinskas pranešė, kad 1970 m. 
solidarumo įnašų gauta $1140; 
Vasario 16 šventė palikusi nuo
stolį. Dėl šio pastarojo kilo ilgo
kos diskusijos. Iš jų paaiškėjo, 
kad apylinkės valdyba, kuri ren
gia Vasario 16 minėjimą, negali 
padengti išlaidų iš gautų aukų 
prie įėjimo. Tautos Fondo atsto
vas aiškino, kad šiam fondui 
skirtos aukos turi būti panaudo
tos Lietuvos laisvinimo tikslams.
Pagaliau balsų dauguma nutar
ta, kad ateityje Vasario 16 mi
nėjimo salės nuomos išlaidas pa
dengia per pusę apyl. valdyba ir 
TF skyrius, šių metų nuostoliui 
išlyginti iš TF gauta $250. — 
Su nauju Lietuvių Namų pro
jektu — pirkti Alhambra bu v. 
šventovės pastatą supažindino J. 
Strazdas ir J. Karpis. Pasak jų, 
šis projektas sieksiąs pusę mili
jono dolerių. — Atkreiptas ta
rybos dėmesys į Vasario 16 gim
nazijos naujo bendrabučio staty
bą ir paramos reikalingumą.

Į naują apylinkės valdybą 
slaptu balsavimu išrinkti: K. 
Asevičius, G. Urbonas, K. Ren- 
kauskas, S. Masionis. P. Butė
nas, R. Stirbys, J. Karpis. Re
vizijos komisija palikta ta pati: 
M. Abromaitis, B. Saplys, I. Že
maitienė. Naujoji valdyba nu
mato pasiskirstyti pareigomis šį 
sekmadienį.

Posėdis užtruko apie 4 valan
das. Dalyvavo 50 asmenų. Dėl 
užsitęsusios darbotvarkės nebe
liko laiko aptarti tautybių kara
vanui ir naujos apylinkės tary
bos rinkimams. Tuo reikalu dar 
niekas nepadaryta.

Pernai Toronto lietuviai tau
tybių karavane nedalyvavo, nors 
buvo įsiregistravę. St

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
paminėta abiejose parapijose. 
Vysk. V. Brizgys parašė straips
nį “Supraskime, ko šaukiasi Lie
tuva” vasario 23 ir 24 d. “Drau-. 
go” laidose. Ten išryškintos 
mintys, aktualios Turinčiosios 
Lietuvos Dienai. Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa savo kovo 4 
d. biuletenyje pažymi, kad Ka
nados Lietuvių Katalikų Cent
ras, paskelbęs Tikinčiosios Lie
tuvos Dieną, “yra puikus pavyz
dys” ir JAV lietuvių parapijom.

“Gintaras”, Toronto lietuvių 
tautinių šokių grupė, po sėkmin
go pasirodymo Vasario 16 minė
jime, kovo 1 d. atliko progra
mą vokiečiams “Harmonie” klu
be; kovo 13 d. šoks kanadiečiams 
“Lions” klubo nariams; kovo 14 
d. dalyvaus Hamiltono lietuvių 
mergaičių choro krikštynose; ken 
vo 28 d. Įvyks “Gintaro” sukak
tuvinis 15 metų koncertas 
Brockton gimnazijos salėje To
ronte. Koncerto programoje da
lyvaus veteranai šokėjai ir pil
nas dabartinis “Gintaro” sąsta
tas — apie 90 šokėjų. Programą 
paįvairins “Dainuojanti jaunys
tė”, vad. kun. B. Jurkšo, ir sol. 
Jonas Vaškevičius. Gintariečiai 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atsilankyti į koncertą — pa
sigrožėti dideliu pulku šokančio 
ir dainuojančio jaunimo. Taip 
pat gintariečiai dėkingi savo 
mieliems rėmėjams už gautas 
aukas: p.p. St. ir G. Kuzmams 
už $115, Prisikėlimo parapijos 
bankui už $100, “Paramos” ban
kui už $100, Žūklautojų ir Me
džiotojų Klubui “Tauras” už 
$50. Gintariečiai jau pradėjo 
platinti paveikslų loterijos bilie
tus ir prašo kiekvieną lietuvį 
juos paremti.

“Nepriklausoma Lietuva” ko
vo 3 d. laidoje pakartojo S. 
Pranckūno “Naujienoms” pa
teiktą klaidingą, pramanytą ži
nią, kad Toronto arkivyskupija 
nutarusi panaikinti Šv. Jono Kr. 
parapiją, o kunigo P. Ažubalio 
įsteigtas lietuvių kapines Port 
Credit vietovėje perimti savo ži
nion. Prie žinios pridurta, atro
do, pačios redakcijos: “Ar toks 
nutarimas yra galutinis ir nebe
pakeičiamas — nežinoma”. O 
tikrovė yra tokia, kad parapijos 
panaikinimo klausimas arkivys
kupijos vadovybei niekad nebu
vo kilęs. Visa ta žinia, vyskupo 
Fultono žodžiais tariant, yra 
“nonsense”.

“Star” dienraštis kovo 2 d. ve
damajame “The Soviet jail” pa
liečia žydų problemą Sov. Są
jungoje, kuri nenorinti išleisti 
žydų emigruoti, “čia rusai ne
diskriminuoja žydų. Jie nieko 
neišleidžia, nežiūrint rasės, reli
gijos, odos spalvos. Rusų komu
nistai valdo savo šalį kaip dide
lį, bestogį kalėjimą. Ten sovie
tinis pilietis privalo turėti pasą 
net keliaudamas iš vieno mies
to į kitą. Vieši protestai prieš to
kią priespaudą Maskvos yra va
dinami “antisovietinėm provo
kacijom”. Rusai absurdiškai te
betvirtina, kad jų žydų proble
mą sudarė pasaulio žydai. Tėra 
vienas paprastas kelias sovie
tams baigti pasauliniam ginčui 
dėl žydų ir kitų mažumų trakta
vimo. Atidarykite kalėjimo du
ris; atidalykite duris ir leiskite 
išvykti visiems, kurie nori pa
likti tą šalį”. Tai paskaičius pri
simena anekdotas, pasakojamas 
okup; Lietuvoj: “Jei sovietų val
džia laisvai leistų važiuoti į už
sienius, lipčiau į medį. — Ko
dėl? — Kad išvažiuojančių mi
nios nesumindytų.”

Toronto “Baltic Veteran 
Corps”, kuriame lietuviams at
stovauja VI. Pūtvio šaulių kuo
pa, posėdžiavo kovo 3 d. latvio 
O. Perro bute. Dalyvavo kuopų 
valdybų atstovai, pirmininkavo 
estas M. Randla. Be einamuių 
reikalų, buvo svarstytas penkių 
metų gyvavimo sukakties pami
nėjimas kovo 20 d. Latvių Na
muose 491 College St. Minėji- 
man numatoma kviesti garbes 
svečiais b a 1 tie č i ų konsulus, 
Bendruomenės atstovus ir Ka
nados kariuomenės atstovus. 
Programoje: oficialioji ir meni
nė dalis, Vakarienė ir pasilinks
minimas. Suinteresuoti dalyva
vimu prašomi kreiptis pas St. 
Jokūbaitį tel. 537-2869.

Sidabrine vedybų sukakti ko
vo 7 d. atšventė J. ir A. Aršti- 
kaičiai, gyveną Bramptone. Susi
rinkus gausiam būriui bičiulių 
V. ir F. Urbonų namuose, pobū
vio iniciatorių vardu prabilo F. 
Urbonienė ir programai vado
vauti pakvietė J. šarūna. kuris 
susirinkusių vardu pasakė svei
kinimo kalbą. Be to, sveikino: 
Bramptono tautiečių vardu ■— 
agr. J. Paršeliūnas. KLB Toron
to apyl. pirm. V. Skrinskas, vi
sų giminių vardu — dr. Uleckas. 
Įteikta bendros dovanos — dail. 
Tel. Valiaus paveikslas ir dvi 
žvakidės, sugiedota “Ilgiausių 
metų. Sukaktuvininkų vardu pa
dėkos žodį tarė J. Arštikaitis. 
Pažymėtina, kad p. Arštikaičiai 
anksčiau gyveno Hamiltone; 
Bramptone jie turi gėlyną. Abu 
yra “TŽ” rėmėiai. Jų duktė M. 
Arštikaitytė mokytojauja Toron
to šeštadieninėje mokykloje — 
moko IV skyriaus lietuviukus. 
Ilgiausiu metu visai šeimai!

Bramptone gyvena kelios liet, 
šeimos ir augina gėles.
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Vasario 16 šventė. Aušros 

Vartų ir Šv. Kazimiero par. baž
nyčiose vasario 28 d. atlaikytos 
iškilmingos pamaldos. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Minėjimas įvyko Plateau salėje. 
Sveikino latvių ir estų bendruo
menės atstovai. Latvių atstovas 
pareiškė norą matyti Pabaltijo 
kraštus federacijoje. Mintis nė
ra nauja, bet verta dėmesio. Pa
skaitą skaitė “NL” red. R. Ma
ziliauskas. Pagrindinė mintis bu
vo “NL” vedamasis “Dienos te
momis”. Esą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpis vaizduoja
mas perdaug žydriomis spalvo
mis — romantiškai. Nepriklau
soma Lietuva komunistinėje is
toriografijoje — juodinama, žo
džiu, Lietuvos įvaizdis nėra ob
jektyvus ir nepriklausomybės 
laikotarpis laukia savo istoriko. 
Nors Vasario 16 aktas 1918 m. 
rašytas ir su išklerusia rašomą
ja mašinėle, tačiau'buvo lemtin
gas Lietuvos istorijoje — antrą 
kartą gimė Lietuva. — Rezoliu
cija perskaityta trimis kalbomis. 
Meninę dalį atliko jaunimo an
samblis “Gintaras”. Pradžioje 
pasirodė pačios jauniausios an
samblio kanklininkės, kurios 
publikos buvo šiltai priimtos. 
Vyresnieji atliko muzikos, šokių 
ir dainos pynę. Minėjimą nuo
stabiai gražiai (trimis kalbomis) 
pranešinėjo “Gintaro” ansamb
lio dalyvė Rūta Rudinskaitė. 
Ankstyvesnės imigracijos lietu
vių minėjime buvo vos keletas 
— tie patys, kurie palaiko ir lie
tuvių parapijas. O kur šimtai ki
tų mūsų tautiečių? J piknikus 
jie dar atvažiuoja. J. L.

TORONTO, ONT.
Liberalų partijos surengtoje 

vakarienėje Royal York viešbu
tyje Kanados premjerui P. E. 
Trudeau pagerbti kovo 3 d. da
lyvavo ir 9 lietuviai. J. R. Sima
navičius — Baltiečių Federaci
jos pirm., L. švėgždaitė, Al Dū
da — High Park rajono libe
ralų skyriaus pirm., p. Dūdienė, 
J. Strazdas, V. Juškevičius, p. 
Juškevičienė, B. Kronas ir. p. 
Kronienė iš Hamiltono. Dalyva
vimas vakarienėje kainavo $50 
asmeniui. Vieni dalyvavo savo 
savo lėšomis, kiti — organiza
cijų arba mecenatų (už L. švėgž- 
daitę sumokėjo verslininkas 
Ben. Jackus). Lietuvių grupė bu
vo pristatyta premjerui. V. Juš
kevičius turėjo progą netgi įteik
ti laišką jam savo sūnaus rei
kalu, kuris užuot atvykęs Kana- 
don pateko Maskvos kalėjimam 
L. švėgždaitė gražiai atstovavo 
lietuviams pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. Ji buvo nufotogra
fuota ir nuotrauka įdėta “The 
Telegram” dienraštyje kovo 4 d. 
nr. Gerą reklamą lietuviams pa
darė vyriausias vakarienės ren
gėjas Leo Weinstein. Jis priva
čiai ir viešai pasisakė esąs iš 
Lietuvos, atvykęs Kanadon su 
tėvais 4 m. amžiaus. Dauguma 
vakarienės dalyvių susidarė 
įspūdį, kad jis yra lietuvis. Apie 
savo tikrąją kilmę jis neužsi
minė. Liberalų partijos veikloje 
dalyvauja keletas Toronto lietu
vių. Tuo būdu jie turi progos 
priminti Lietuvos ir lietuvių 
reikalus.
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Sv. Kazimiero par. žinios
IS KUN. DR. F. JUCEVIČIAUS 

KALBOS dešimtmečio proga: “Pa
skyrimo rašte kardinolas Leger nu
rodė man pradėti darbą šioje para
pijoje Kūčių dieną. Tuo jis norėjo 
turbūt man padaryti kalėdine staig
meną. Iš tikrųjų tai buvo graži dova
na, nors iš pradžių man taip neatro
dė. Ir tai nepaslaptis kodėl. Para
pijos finansinė padėtis buvo sunki. 
Tačiau aš tuojau supratau, kad tai 
nėra pagrindinė problema. Man buvo 
aišku, kad daug svarbesnis dalykas 
yra suburti visus parapijiečius į vie
ną šeimą, šioje parapijoje mes tu
rime kanadiečius lietuvius, ty. gi
musius šiame krašte, ir tris emigra
cijas iš Lietuvos. Tos keturios gru
pės yra maždaug vienodo dydžio, iš
skyrus galbūt mūsų veteranus, atvy
kusius dar prieš pirmą pasaulinį ka
rą. Tas grupinis įvairumas reiškia vi
sai natūraliai amžiaus, galvojimo, įsi
tikinimo, kalbos, profesijų įvairumą. 
Nežiūrint to įvairumo, mes su pasi
didžiavimu galime sakyti, kad šian
dien esame jau viena šeima. Ar tai 
nėra nuostabus dalykas?

Mes susirinkome kartu atšvęsti tai, 
ką visi kartu pasiekėm per dešimt 
metų. O mes pasiekėme tikrai daug. 
Kitur lietuviams tai sunkiai pavyksta 
pasiekti. Mes nugalėjome visus skir
tingumus ir tapome artimi vieni ki
tiems, mes padarėme iš savo parapi
jos jaukią lietuvišką buveinę. Net 
svetimtaučiai stebisi ta šilta ir šei
myniška nuotaika, kuri viešpatauja 
mūsų parapijiniuose pobūviuose.”

Aušros Vartų par. žinios
— Vasario 27 d. pradėtos vakari

nės šeštadienio Mišios 5 v.
— Religiniai pašnekesiai bus ga

vėnios trečiadieniais 7.30 v.v., pra
dedant kovo 3 d. Kviečiame atsilan
kyti.

— Vasario 11 d. buvo palaidotas 
P. Baradinskas. Gili užuojauta šei
mai.

— Parapijos choras ruošiasi dainų 
šventei, kuri bus Čikagoje liepos 4 d. 
Kelionei ketina nusisamdyti specia
lų lėktuvą, tuo būdu gerokai nupi
gindami kelionės išlaidas. Bus gali
ma ir kitiems prisidėti prie šios gru
pės.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras pirmąjį kovo sekmadienį pa
skelbė “Tikinčiosios Lietuvos Diena”. 
Ta proga buvo prisiminti persekio
jami Lietuvos tikintieji ir padaryta 
rinkliava.

— Kovo 13 d. — “Lito” susirinki
mas ir vakarienė par. saėje; kovo 20 
d. — ateitininkų moksleivių metinė 
šventė; kovo 21 — 28 dienomis Auš
ros Vartų par. rekolekcijos; balandžio 
17 d. — Šv. Onos Dr-jos organizuo
jamos klebono vardinės; balandžio 18 
d. — Aušros Vartų parapijoje pirmo
ji Komunija; gegužės 1 d. — litua
nistinės mokyklos metų užbaigtuvės; 
gegužės 8 d. — parapijos choro me
tinis koncertas; gegužės 15 d. — 
“Gintaro” metinis koncertas.

— Montrealio skautai savo mugę 
nukėlė į balandžio 3 d.

“Litas” per š.m. vasario mė
nesį paaugo $78,000. Svarbiau
sios pozicijos aktyve: nekiln. 
turto paskolos $1,846,936, as
meninės paskolos $422,944, vert, 
popieriai $196,344, term, indė
liai banke $75,000. Pasyve: serai 
$6,595, taup. sąskaitos $1,383,- 
844, ein. sąskaitos $480,466, 
term, indėliai $752,130, ats. fon
das $44,871 ir pelnas $23,215.




