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Žmogus ir mėsa
Ar tai reiškia, kad čia bus kalbama apie vegetarus? Anaiptol. 

Vegetarų sąjūdis Amerikoj nepopuliarus. Mažai čia žmonių kaip 
Vydūnas, Gandhi ir panašūs. Amerika yra kraštas, kur daug popu
liaresnis “steikas”. Tai, galėtume sakyti, sotaus gyvenimo sim
bolis. Jis atstovauja materialinio gyvenimo vertybėms, dėl kurių 
visi labai intensyviai grumiasi. Jungtinių Amerikos Valstybių vė
liava yra žvaigždėta, primenanti augštybes, idealines vertybes, 
tačiau kasdieninis gyvenimas yra valdomas daug proziškesnių 
dalykų, t.y. “steiko” dvasios, kuri , lygiai yra būdinga Kanadai ir 
daugeliui kitų kraštų. Tai verta pastebėti ypač gavėnios metu, 
kai krikščioniškoji tradicija skelbia atgailos dvasią. Ji, tiesa, ne
kviečia viską palikti ir eiti į tyrus, bet minte primena reikalą pa
žvelgti Į save ir pastebėti, kad sotusis gyvenimas yra tuščias, jei
gu neranda gilesnio turinio. Tuo metu žmogus pastebi, kad šalia 
sočiųjų yra alkanųjų gyvenimas. Dėlto pastaraisiais metais vis 
daugiau aktualėja mintis neužsisklęsti savajame sotume, neužsi
daryti savo egoistinėje dykumoje, bet dalintis tuo sotumu su alka
naisiais, kurių ypač daug ekonomiškai atsilikusiuose kraštuose. 
Vadinamasis “Share the Lent 1971” planas kaip tiktai ir eina ta 
linkme, kviesdamas tikinčiųjų mases savo gavėnios duoklę skirti 
alkaniesiems.

Propagandisto pokalbis su Kudirka
Komunistinės "Tiesos" korespondentas V. Miniotas aplankė Simą Kudirką Vilniaus kalėji
me ir paskelbė suniekinantį

Išeivijos sukeltas triukšmas
dėl galimo P. A. Bražinskų grą-

'žinimo, V. Simokaičio mirties 
bausmės ir S. Kudirkos gėdin
go išdavimo sovietams neliko be

reportažą, kuris pasmerkia asmenį nelaukdamas teismo 
kovo 5 ir 9 d.d. laidose komu
nistinė “Laisvė” JAV, redaguo
jama A. Bimbos. Nors rašinys 
turi antraštėlę “Kaip aiškinasi 
pats Simas Kudirka”, iš tikrųjų

Pasaulio įvykiai

Dalinimasis savo sotumu su alkanaisiais vienkartine duokle 
neabejotinai yra geras krikščioniškas mostas, tačiau toli gražu ne
pakankamas, nes jis paliečia žmogaus kišenę, bet palieka mažai te
su judintą širdį. Juk vieno ar kelių dolerių davėjas savo sočiose 
sąskaitose tepadarys mažą spragą. Dėlto kiekvienas krikščioniškai 
galvojantis žmogus pastebi, kad širdies dalyvavimas gali būti netgi 
svarbesnis, nes jis neapsiriboja vienkartine duokle. Kai žmogus 
duoda iš širdies, reiškia, kad jis visą savo gyvenimą pakreipia alt
ruistine linkme. Savo sotumu jis stengiasi dalintis ne tiktai gavė- 
ninės duoklės proga, bet visą laiką. Kitaip sakant, jis nuegoistina 
savo gyvenimą, dirba ne tik sau, bet ir artimui, ir visuomenei. Tuo 
būdu jis pasiekia aukos lygį, jos dvasią, kuri sotumo apsuptame 
gyvenime yra sunkiai suprantama. Žmogus, sėdįs ant dolerių mai
šelio, klausia: man niekas nedavė, kodėl aš turiu duoti? Vienin- 

. telis dalykas, kurį jis supranta, yra pelnas. Kadangi davimas nėra 
pelnas, o materialinis nuostolis, negali būti jam priimtinas. Kad 
davimas alkanajam yra moralinis pelnas, jis to nemato, nes nėra 
apčiuopiamas jokios buhalterijos. Tai labai praktiška, populiari, 
lengva laikysena, bet nemorali, nekrikščioniška.

Dalinimasis sotumu lieka išoriniu mostu, jeigu giliau nepa
liečia asmens, jo nepaskatina i savęs vidinį taurinimą, apvaldymą. 
To apvaldymo seniau buvo siekiama Įsakytu pasninkų ir abstinen
cija. Pasninkas reiškė aplamai'savo sotumo apvaldymą, 'o1 absti
nencija — susilaikymą nuo mėsiškų valgių. Populiarioje žmonių 
galvosenoje pasninkas reiškė susilaikymą nuo mėsos. Kas jos ne
valgydavo Įsakytomis dienomis, atlikdavo savo tikybinę pareigą. 
Tikrumoje betgi tasai tikybinis Įpareigojimas siekė daug daugiau, 
būtent, žmogaus sotumo apvaldymo, primenančio, jog žmogus , ne 
viena duona gyvas. Deja, daugelio galvosenoje pasninkas tapo 
tiktai vegetarine laikysena, nedaug teturinčia tikybinės dvasios. 
Dabar įsakyminė pasninko pusė yra panaikinta, tačiau pats pasnin
kas, kaip savęs apvaldymas, tebėra evangelinės dvasios dorybė. Pas
ninko laikytis neverčia joks įsakymas bei Įpareigojimas, tačiau 
bendras krikščioniškasis savęs apvaldymas skatina jo neužmiršti 
kaip atsvaros prieš sotumo dvasią, dvelkiančią egoizmu. Tai nebe 
Įsakymo, o krikščioniškos sąžinės dalykas, skirtingas nuo papras
tos vegetarinės laikysenos, kurios motyvai yra daugiausia medicini
niai. Krikščioniškoji dvasia, skatinanti žmogų į savęs apvaldymą, 
kviečia į dvasinio taurėjimo plotmę, iškylančią virš materialinio 
sotumo lygio. Pr. G. Lietuviai demonstruoja Niujorke, reikalaudami laisvės Simui Kudir

kai, Pranui ir Algirdui Bražinskams. Smulkiau žiūr. skyriuje "Lie
tuviai pasaulyje" Nuotr. V. Maželio
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KANADOS ĮVYKIAI

MILIJONAI DOLERIŲ STUDENTAMS
Federacinė vyriausybė stu

dentų ir gimnazistų vasaros dar
bams finansuoti paskyrė $57,8 
milijono, padvigubindama per
nykštę sumą. Valstybės sekreto
riaus G. Pelletier teigimu, dar
bo bus parūpinta 500.000 stu
dentų ir gimnazistų. Jo duome
nys, deja, yra labai abejotini. 
Jeigu pernai dvigubai mažesnė 
suma darbo parūpino 34.000 stu
dentų, tai šiemet geriausiu atve
ju darbą turėtų gauti ne 500.- 
000, bet tik 100.000. Darbo bus 
parūpinta karinėse bazėse bei ki
tuose valdžios projektuose. Da
lis studentų galės Įsijungti į mi
liciją, valyti upes* lankyti kal
bų kursus arbą keliauti po Ka
nadą, kur jų lauks nemokamos 
nakvynės. Kadangi Kanadoje da
bar yra apie 1.800.000 studen
tų ir vyresnių klasių gimnazis
tų, tuos $57.8 milijono tenka 
laikyti tik lašeliu jūroje.

Senato finansų komitetas pla
nuoja išsamų Kanados ekonomi
nių reikalų tyrimą, šį sumany
mą* pasiūlė liberalų partijos se
natorius D. Everett, atvirai pri
sipažinęs, kad yra kažkas ne
tvarkoje su dabartine Kanados 
vyriausybės ekonomine politi
ka, jeigu turima tiek bedarbių. 
Pasak senatoriaus D. Everett, 
ekonominės politikos stoka liu
dija nuolatiniai susidūrimai tarp 
infliacijos ir nedarbo. Komitetas 
patarėjais planuoja kviestis žy
miuosius amerikiečių ekonomis
tus — Milton Freedman, Walter 
Heller, Paul Samuelson ir eile 
kanadiečiu. Vasario mėnesi be
darbiu skaičius Kanadoje padi
dėjo 7.000 ir pasiekė 675.000. 
Pasigirdo balsu, kaltinančiu Ota
vą, kad ji nutylėjo 50.000 bedar
bių, kurie šiuo metu valdžios lė
šomis lanko specialius kursus, 
norėdami įsigyti naują amata ar 
profesiją. Tokiu atveju bedar
biu būtu 725.000.

Krisdamas po požeminio trau-

kinio ratais, Toronte nusižudė 
27 metų amžiaus pakistanietis 
imigrantas Muhammed Asghar. 
Jis buvo įsigijęs chemijos baka
lauro ir magistro laipsnius Pan- 
jabo universitete, bet Kanadoje 
negavo darbo savo specialybėje, 
nes Ontario švietimo ministeri
ja jam tepripažino kanadišku 
mastu trylikos klasių išsilavini
mą. M. Asgharui teko dirbti pa
prastu sargu vienoje įmonėje. Į 
laidotuves iš JAV atvykusi sesuo 
kaltino Kanados imigracijos įs
taigas suvedžiojimu. Verbuoda- 
mos ateivius, jos visada žada jų 
specialybės darbus Kanadoje* 
Jeigu savižudžiui M. Asgharui 
būtų buvę iš anksto pareikšta, 
kad Kanada nepripažins jo dvie
jų diplomų, jis būtų likęs Pakis
tane ir gavęs lektoriaus vietą 
Panjabo universitete.

Kvebeko premjeras R. Bou
rassa, rinkiminiame vajuje pa
žadėjęs kvebekiečiams 100.000 
naujų darbų, paramos įieško 
JAV finansiniuose sluoesniuose. 
Neseniai jis lankėsi Niujorke, 
kur specialių pietų metu ameri
kiečius finansininkus kvietė in
vestuoti kapitalą Kvebeke. Jo 
teigimu, teroristų veikla dabar 
jau yra sutvardyta — nebus pa
vojinga amerikiečių kapitalu pa
statytoms naujoms pramonės 
įmonėms. Balandžio 12-22 d.d. 
premjeras R. Bourassa panašaus 
pobūdžio kelionę atliks Europo
je. Kapitalo Kvebekui jis žada 
jieškoti Londone. Paryžiuje, 
Duesseldorfe ir Milane, šia pro
ga numatomas R. Bourassos su
sitikimas su Prancūzijos prez. 
G. Pomoidou ir popiežium Pau
lium VI.

žydų dokumentacijos centras 
Vienoje įteikė raštą Kanados 
ambasadoriui, kaltinantį vieną 
Kanadoje gyvenanti ukrainieti 
žydų žudymu. Centro vadovo S. 
Wiesenthal teigimu, minėtasis 
asmuo yra buvęs vokiečių pa- kaino išsilavinimo.

visą aiškinimo darbą atlieka V. 
Miniotas.

Tardytojo kabinete
Pasikalbėjimą su S. Kudirka 

propagandos tarnautojas V. Mi
niotas turėjo Vilniuje, tardyto
jo kabinete. Jis rašo: “Sulaidy
tos kelnės, šlepetės taip ir sako, 
kad žmogus išėjo pasivaikščio
ti. Kudirkos pasivaikščiojimas 
priverstinis, ir tai jis supran
ta...” Taigi, S. Kudirka ne savo 
noru, bet priverstas susitiko su 
V. Miniotu. Naiviai skamba V. 
Minioto tariamoji nuostaba, kad

atgarsio. Pirmasis prabilo vilniš
kės kompartijos XVI suvažia
vime A. Sniečkus apie tėvynę 
“išdavusius” ir ją bandžiusius 
“išduoti” lietuvius. Nors jis ir 
nesiteikė suminėti pavardžių, 
tautiečiams sovietų okupuotoje 
Lietuvoje iš užsienio radijo pra
nešimų buvo aiškūs tie “nusi
kaltėliai’ ir jiems prikišamas 
tėvynės “išdavimas”. A. Snieč
kus taipgi nepašykštėjo piktų 
žodžių išeivijos lietuviams, viso
mis galimomis priemonėmis gi
nantiems laisvės siekusius Bra- ____ _________ ______
rinskus, Simokaičius, Kudirką. ' s. Kudirkos veide nesimato jo

kių mušimo žymių, kurios per 
porą mėnesių nebūtų galėjusios 
užgyti. Neseniai mes turėjome 
Niujorke boksininkų Muham
mad Ali ir Joe Frazier susiti
kimą dėl pasaulinio čempijono 
vardo. Abiejų veidai po rungty
nių žiauriai atrodė, bet šiandien 
juose taip pat nėra jokių žymių.

Nauji faktai
Savo rašinyje V. Miniotas at

skleidžia keletą mums nežinomų 
faktų. Kaip ir buvo galima spė
ti, nenorėjusį grįžti S. Kudirką 
“Vigilant” laive daužė ne tik 
rusai, bet ir pora lietuvių — E. 
Gružauskas ir V. Valavičius, ku
rių pavardes V. Miniotas teikė
si paskelbti. Plačiai nuskambė
jęs pranešimas iš Maskvos, kad 
S. Kudirkai Klaipėdoje duotas 
butas, nėra tikslus. Butą Mary
tė ir Simas Kudirkos, V. Minio
to teigimu, gavo pernai pavasa
rį. Nežinojome taipgi, kad S. 
Kudirka turi dukrą Lolitą ir 
sūnų Edvardą.

Belieka padėkoti drg. A. Snieč
kui už išeivijos pastangų nušvie
timą kompartijos oficioze “Tie
soje” ir kituose jos laikraščiuo
se, kurie lig šiol savo skaitytojų 
nepainformavo apie Vytauto ir 
Gražinos Simokaičių, Simo Ku
dirkos bandytus proveržius į 
laisvę.

Kudirkos vardu
A. Sniečkaus prasitarimas bu

vo skirtas vietinei rinkai, bet 
kompartijai rūpi ir šiokia tokia 
atsvara užsienyje, šiam tikslui 
buvo panaudotas komunistinei 
propagandai itin paslaugus “Tie
sos” korespondentas Vytautas 
Miniotas, kurį dr. J. Grinius dėl 
M. Prialgauskaitės ir Vyt. Svilo 
persekiojimo visai pagrįstai bu
vo pavadinęs raganų medžioto
ju. Tribūną V. Miniotui suteikė

LAISVOJO PASAULIO ŽURNALISTUS MASKVOJE PASIEKĖ DVIEJŲ 
Leningrado psichiatrinėje ligoninėje uždarytų politinių kalinių 
laiškas ir fiziko A. Zacharovo protesto telegrama vidaus reikalų 
ministeriui gen. N. ščelkovui. Laiškas yra pasirašytas Viktoro 
Fainbergo ir Vladimiro Borisovo. . Pirmasis buvo suimtas 1968 m. 
Maskvoj įvykusioj demonstracijoj, smerkusioj Sovietų Sąjungos 
suorganizuotą invaziją į Čekoslovakiją, antrasis — 1969 m. už 
antisovietinių atsišaukimų platimą savo darbovietėje, viename 
Maskvos fabrike. Laiško* autoriai nusiskundžia, kad gydytojai 
vaistų, pagialba bando pakeisti jų politinius įsitikinimus: “Medici
na, viena žmoniškiausių profesijų, paverčiama režimo organų tar
naite jų budeliškiems tikslams. Medicinos vardu naudojamos fi
zinės ir cheminės priemonės su- •----- —------- '■-------------------- —
naikinti protinę galią tiems as
menims, kurie nepriima režimo 
primestų standartinių Įsitikini
mų ir nesutinka dėvėti visada 
laimingo, besišypsančio vergo 
kaukės...” Abu suimtieji be
protnamyje buvo uždadyti be 
teismo, pasitenkinant komparti
jai paslaugių gydytojų padarytų 
pareiškimu, kad jie yra nepilna- 
pročiai. V- Feinbergas ir V. Bo
risovas juodomis spalvomis pie
šia gyvenimą psichiatrinėje ligo
ninėje, kur jie yra izoliuoti su 
pavojingais ligoniais, kur jiems 
grasinama elektros smūgiais, ne
duodama knygų, popieriaus ir 
pieštuko. Jie taipgi primena, jog 
įstatymas leidžia priverstini gy
dymą tokiose ligoninėse tik dve
jus metus, tačiau politiniams ka
liniams jis nėra taikomas. Jie 
laikomi neribotą laiką, jeigu ne
sutinka pakeisti savo politinių 
įsitikinimų. Fizikas A. Zacharo- 
vas savo telegramoje prašo vi
daus reikalų ministerį gen. N. 
Ščelkovą tiesioginiu įsikišimu 
išgelbėti abiejų suimtųjų sveika
tą ir jų žmogiškąjį orumą.

PASKYRĖ PREMJERĄ

Turkijos prez. C. Susay nau
juoju premjeru paskyrė teisės 
prof. Nihat Erimą, vidurinės po
litinės linijos atstovą. Ministeriu 
kabinetą sudarys keturios di
džiosios partijos, kurias bendra
darbiauti dabar verčia kariuo
menės vadų spaudimas. Prem
jeras N. Erim žadėjo pravesti 
žemės reformą, išdalinti beže
miams ir mažažemiams ūkinin
kams didžiuosius dvarus. Jis taip
gi nori reformuoti mokesčių sis
temą, švietimą, Įvesti naujas rin
kimų taisykles, sumažinančias 
partijų vadų įtaką kandidatų pa
sirinkimui. Pagrindiniu premje
ro N. Erim uždaviniu bus kairų- 
jų teroristų sutramdymas.

ŽODŽIŲ KARAS

Maskva ir Pekingas vėl atnauji
no ideologinį žodžių karą. So
vietų Mokslų Akademijos išleis
toje knygoje apie Kinijos užsie- 

_ ____ nio politiką skelbiama, jog kinie-
kad “reakcingoji lietuviu emi- čių kompartijos vadas Mao yra 

" ’ .............. pažadėjęs JAV vyriausybei ne
siųsti savo kariuomenės Į Indo- 
kinijos kraštus, kol amerikiečiai 
nebandys įsiveržti i Š. Vietnamą. 
Maskva nusiskundžia, kad Kini
ja trukdo sovietų paramos tei
kimą Š. Vietnamūi, stengiasi ge
rinti* santykius su JAV ir provo
kuoti karą tarp Sovietų Sąjungos 
ir JAV. Į šiuos kaltinimus atsi
liepė pagrindiniai Pekingo dien
raščiai, L. Brežnevą ir A. Kosy
giną apšaukę naujaisiais carais, 
vilkais avies kailyje, kuriem vi
siškai nerūpi gyventojų gerovė. 
Pagrindinį dėmesį jie s k i r i a 
ginklų gamybai, nes tik jų dėka 
gali kontroliuoti kalėjimu pa
verstą savo kraštą ir kolonijas 
užsienyje.

TRAUKIASI IŠ LAOSO

Nenutrūkstantys komunistų 
puolimai privertė P. Vietnamo

du apie S. Kudirką šitaip atsi
liepia: “Nuolat klausydavosi už
sienio radijo. Primesdavo mums 
antitarybinius disputus, šmeižė 
mūsų santvarką. Kada bandyda
vome jį Įspėti, purkštaudavo, 
įvairiai mūs plūsdavo, užsisklęs
davo ir tylėdavo...” Vadovau
damasis M. Prialgauskaitės ir 
Vyt. Svilo raganų medžioklėje 
įgyta patirtimi, V. Miniotas drį
so kreiptis į S. Kudirkos žmoną 
Marytę ir jo motiną Mariją Šuls- 
kienę. Jis cituoja jų žodžius, kad 
Simas gerai gyvenęs, neblogai 
uždirbęs, bet buvęs ūmus, greit 
prarasdavęs pusiausvyrą ir savi
tvardą. Žmona Marytė Kudir
kienė netgi prasitarusi: “Kaip 
vyras jis buvo labai pavydus ir 
Įtarus ...” Lengva V. Miniotui 
operuoti citatomis, kai jų tikslu
mo neįmanoma patikrinti. Vis- 
dėlto atrodo labai neįtikėtina, 
kad pvz. Marytė Kudirkienė kal
bėtų apie Simo pavydumą ir Įta
rumą tokiu nelemtu momentu, 
kai jam gresia mirties bausmė.

Kasa duobę
V. Miniotas teigia, kad S. Ku

dirka norėjo patekti i laivą “Ko
vų šlovė”, plaukusi Vakarų Vo
kietijon remontuotis, bet nebuvo 
priimtas, nes neturėjo užsienio 
paso. O tas nelemtasis pasas iš
duodamas tik tiems jūrinin
kams, kurių laivai dažnai užsu
ka i užsienio kraštų uostus. Pa
sak V. Minioto, V. Vokietijoje 
S. Kudirka norėjęs nusipirkti ste
reofoninį magnetofoną “Gruen- 
ding”, elektros laidų. ir atsuk- 
tūkų, bet jų galima gauti ir Klai
pėdoje. Susidaro įspūdis, jog- V. 
Miniotas sąmoningai kasa duo
bę S. Kudirkai, pakišdamas kal
tintojams minti ir apie jo gali
mą pabėgimą V. Vokietijoje.

Primena išeiviją
Dabartinei S. Kudirkos būk

lei V. Miniotas skiria šias esmi
nes pokalbio eilutes:

. “Simas buvo atvežtas į Klai
pėdą, pristatytas i Vilnių. Jam 
užvesta byla.

— Supranti, kad už mėgini
mą pabėgti i užsienį būsi tei
siamas?

— žinoma.
Simas Kudirka apgailestauja, 

kad žengė tą neapgalvotą, liūd
nai lemtingą žingsnį, ir supran
ta-, kad teks už ji atsakyti...”

V. Miniotas sakosi supažindi
nęs V. Kudirką su triukšmu iš
eivijos lietuvių spaudoje dėl jo 
likimo. S. Kudirka buvęs nuste
bintas ir labai nepatenkintas,

gracija Jungtinėse Valstijose pa
naudojo jį kovai prieš gimtąją 
Tarybų Lietuvą”. Tokie yra V. 
Minioto žodžiai, kuriuos jis pri
skiria S. Kudirkai, norėdamas 
sustabdyti išeivijos lietuvių re
akciją.

laiškas
V. Miniotas skelbiasi po kelių 

dienų gavęs S. Kudirkos rašytą 
laišką, bet jo viso necituoja, pa
sitenkindamas iš konteksto iš
peštomis eilutėmis: “šiame atsi
tikime už .viską atsakomybę ne
šu aš vienas. Mano šeima, gyve
nanti Klaipėdoje, nepersekioja
ma. Dabartiniu metu esu svei
kas.” Tai ir viskas. Kodėl cita
tas mėgstantis V. Miniotas pa
sitenkino tik trim sakiniais, be
lieka spėti. Galbūt šiame laiške 
S. Kudirka bandė atskleisti tik
rąsias nepavykusio pabėgimo 
priežastis, kurios nepatiko ir ne
tiko V. Miniotui. V. Kst.

galbinės policijos viršininku, da
lyvavęs 10.000 žydų egzekucijo
se Stanislave, Ukrainoje prie 
Lenkijos sienos. Jo gyvenamąja 
vieta buvo nurodytas Londonas 
Ontario provincijoje, šio mies
to dienraštis “The Free Press” 
minėtąjį asmenį rado Vankuve
ryje, kur jis yra eilinis vieno 
pastato valytojas. Laikraštis ne
skelbia ukrainiečio pavardės, 
bet duoda jo pareiškimą, kad 
jis niekada nėra buvęs polici
jos viršininku, nei dalyvavęs žv- 
dų šaudyme. Policijos viršininko 
pareigoms jis neturėjęs pakan

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES naujos kraš
to tarybos-seimo rinkimai bus 
balandžio 25, sekmadienį, visose 
apylinkėse, šį kartą rinkimai 
vyks pagal naujas taisykles, ku
rių pagrindinė naujovė yra ta, 
kad kiekviena apylinkė turės sa
vo atskirus kandidatų sąrašus 
ir tik už juos balsuos. “T. žibu
riai” mielai skelbs kandidatų są-

žmona ir motina rašus. Pastaruosius rinkiminės
Pasak V. Minioto, S. Kudir- komisijos prašomos atsiųsti re-

lin. Pasak arabų, jų eilėse yra 
daug karo specialistų, kurie da
bar sustiprins Izraelio karines 
pajėgas. Maskvoje buvo pasklidę 
gandai, kad sekančių kelerių me
tų laikotarpyje Izraeliu bus iš
leista 300.000 sovietų žydų. Nors 
gandai buvo paneigti oficialių 
sluogsnių, tačiau juose turbūt 
esama tiesos. Tai mums liudija 
Izraelio vicepremjero Y. AHono 
prasitarimas, kad Maskva buvo 
pasiūliusi išleisti didesn| skai
čių žydų, jeigu Izraelis atitrauk
tų kariuomenę iš visų arabų že
mių. Y. Allono teigimu, tokio pa
siūlymo Izraelis negali priimti.

POLITINĖ KRIZĖ
Politinę krizę š. Airijoje su

kėlė premjero J. Chichester- 
Clark atsistatydinimas. Aplan
kęs Britanijos premjerą E. 
Heath, jis reikalavo veiksmin
gesnių priemonių katalikų ir 
protestantų riaušėms sustabdyti, 
bet nesusilaukė pritarimo. Nepa
dėjo ir paskutiniu momentu Į 
Belfastą atsiųstas Britanijos ka
riuomenės generalinio štabo vir
šininkas gen. G. Baker su kraš
to apsaugos ministeriu lordu

kinti premjerui J. Chichester- 
Clark Britanijos politiką Š. Ai
rijoje. Praradęs daugelio pro
testantų ir netgi savo unionistų 
partijos narių paramą, premje
ras atsistatydino. Protestantai 
reikalauja vėl apginkluoti poli
ciją, nori, kad jiems būtų leis
ta be jokio teismo internuoti da
lyvavimu riaušėse Įtariamus ka
talikus. šios priemonės greičiau
siai tik padidintų pilietinį karą 
primenančią Įtampą.

KARO STOVIS

Liaudies Išlaisvinimo Fronto 
teroristiniai veiksmai privertė 
Ceilono premjerę S. Bandara- 
naikę paskelbti karo stovi. Tero
ristus ji pavadino Che Gueva- 
ros stiliaus revoliucininkais, no
rinčiais perimti krašto valdžią. 
Už grotų jau atsidūrė šios kai
riųjų grupės vadas R. Wijewee- 
ra? Kariams duotas leidimas per
imti policijos pareigas — daryti 
kratas ir suiminėti Įtariamus as
menis. Beveik tuo pačiu metu 
JAV žvalgyba paskelbė, kad Ki
nija nori gauti bazę Ceilone sa
vo karo laivynui Indijos vande
nyne. _

RINKIMAI V. BERLYNE

V. Berlyno rinkimuose socia
listai prarado 6% rėmėjų ir rin
kimus laimėjo tik 50,4% balsų 
persvara. Tuo tarpu opozicinė 
krikščionių demokratų partija 
savo populiarumą padidino 5% 
ir gavo 38% balsų. Balsuotojų 
nuotaikoms nemažos įtakos tu
rėjo nusivylimas kanclerio W. 
Brandto Rytų politika, Maskvai 
ir Varšuvai padarytomis nuolai
domis, kurias aštriai kritikavo 
krikščionys demokratai.

IŠTRĖMĖ DIPLOMATUS

Meksikos teisingumo ministe- 
kariuomenę pradėti pasitrauki- J?° Juho Sanchez Vargas prane- 
mą iš Laoso. Amerikiečiai turėjo 
sutelkti visą savo aviaciją, net 
didžiuosius B-52 bombonešius. 
Saigono kariai išvežami malūn
sparniais. Pakartotinės raketų 
ugnies susilaukė ir amerikiečių 
Khe Sanh bazė pasienyje.

ARTIMIEJI RYTAI

Izraelio premjerė G. Meir lai
mėjo parlamente iškeltą pasiti-

Šimu, policija susekė meksikie
čių studentų sąmokslą įvesti 
marksistinį - leninistinį režimą. 
Idėja tokiam studentų sukilimui 
buvo gimusi Maskvoje, Patrice 
Lumumbos universitete, kur stu
dijavo stipendijas gavę meksi
kiečiai studentai. Busimieji re- 
voliucininkai sukilimui buvo pa
ruošti Maskvoje ir š. Korėjos 
sostinėje Pyongyange. Policija

kėjimo klausimą, iš parlamento 20 stu4en^ Įr MSR?
išėjus dešiniojo sparno politi- 29 šios grupes nanų. Mek-

Pasak V. Minioto, S. Kudir- komisijos prašomos atsiųsti re- ti visas Izraelio okupuotas ara- 
ka yra baigęs radijo operate- dakcijai iki š.m. balandžio 6 die- bų žemes. Naują karo grėsmę 

.-- sudaryti Egipto ir Sirijos

E. Rabasa dėl Maskvos įsivėli- 
mo j šį sąmokslą įsakė išsikraus
tyti iš Meksikos penkiems sovie 
tų diplomatams.rių kursus, bet jo neįsileido nos. gali sudaryti Egipto ir Sirijos

didelę atranką daranti jūreivys- Taip pat balandžio 25 d. bus paskelbta karinė sąjunga su 
rinkimai į KLB Montrealio apy- bendra kariuomenės vadovybe.

■‘ ‘ ‘ .. • Egipto aviacija dabar galės būti
linkės tarybą. Rinkiminės šių permesta į Sirijos aerodromus, done Aug. Domą, 76 m., būda- 
apylinkių komisijos taipgi pra- iš kurių lengva pasiekti taikinius mas ir muzikantas, vasario 27 d. 
šomos atsiųsti “Tž” redakcijai Izraelyje. Arabų spauda pradėjo dirigavo chorui; staiga griuvo ir

H pa- buvo nugabentas ligoninėn. Mi- 
Izrae- rė kovo 12 d.

tės mokykla Klaipėdoje. Pra- rinkimai į KLB Montrealio apy- bendra kariuomenės vadovybe, 
džioje S. Kudirka plaukiojo linkės seimelį ir į Toronto apy- Egipto aviacija dabar galės būti 
“Petro Cvirkos” laivų, vėliau — r 
“Sovietskaja Litva , kurią V. ;. _ 
Miniotas vadina “Tarybų Lietu- šomos atsiųsti 
va”. V.' Miniotas, aplankęs “Pet- kandidatų sąrašus iki 
ro Cvirkos” įgulą, jūrininkų var- 6 dienos.
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Slaptas planas Lietuvai kolonizuoti

* Popiežius Paulius VI gavė
nios proga kvietė visus stengtis 
šį metą įprasminti: atitrūkti 
nuo materializmo ir pradėti po
kalbį su Dievu. Jau esąs atėjęs 
laikas Atverti sielos langas ir įsi
leisti dvasinę šviesą, kuri atgai
vintu suglebusią asmenybę. Da
bartinė žmonių klaida — tai sa
vo gyvenimo' apribojimas ap
čiuopiamąja patirtimi. Pastaroji 
esanti gyvybiškai reikalinga, ta
čiau perdėtai vertinama apgau
na savo akinančiu tikrumu ir už
dusina tikrąjį žmogų, gimusį 
Dievui. Dabar dažnai savos as
menybės ugdymo bei nevaržo
mos laisvės vardu krikščionys 
jieško gyvenimo, kuris pamažu 
pašalina iš jų tarpo betkokį su
sivaldymą, pasiaukojimą ir kry- 
aą. Tokie žmonės, pasak popie
žiaus, niekada neras Kristaus 
paprastumo.

* Vatikano radijas atšventė 
savo 40 metų gyvavimo sukaktį. 
Ta proga popiežius Paulius VI 
priėmė audiencijoje visus radijo 
tarnautojus ir jų darbą pavadino 
tiesos bei meilės atnaša klausy
tojams.

* Kun. Anibale Būgnini, Vati
kano liturginės kongregacijos 
sekretorius, pranešė, kad jau iš
leistas naujas kongregacijos pot
varkis, pagal kuri nebėra būtina 
naudoti alyvų aliejų Krikšto, Su
tvirtinimo, Kunigystės bei Ligo
nių Patepimo sakramentų teiki
me. Dabar tam reikalui galima . 
naudoti betkurį augalinį aliejų, 
kaip pvz. linų, kokoso riešutų ir
l. 1. Tai padaryta praktiškais su
metimais, nes daugelyje kraštų 
alyvų aliejaus nėra ir jį reikia 
importuoti iš kitur. Taipgi pada
ryti pakeitimai ir aliejaus šven
tinimo apeigose — jos gerokai 
sutrumpintos ir vyskupui nebū
tina šventinti aliejus D. Ketvir
tadienį. Jis gali pasirinkti ir kitą 
patogesnę, nebūtinai D. Savaitės 
dieną. Be to, vietinės vyskupų 
konferencijos gali duoti leidi
mus savo kunigams, reikalui 
esant, šventinti aliejus, naudoja
mus Krikštui, Kunigystei ir Li
gonių Patepimui.

* Tikėjimo bei doktrinos kon
gregacija parengė naujus nuo 
Kunigystės Įsipareigojimų atlei
dimo procedūrinius nuostatus. 
Jie išsiuntinėti popiežiaus dele
gatams visuose kraštuose. Nuos
tatai buvo parengti remiantis da
bartiniais sociologiniais-statisti- 
niais kunigų pasitraukimo iš sa
vo pašaukimo duomenimis. Šiuo 
metu minėtoji kongregacija ren
giasi išleisti naujas gaires anks
čiau pasitraukusiems kunigams, 
kurie dabar vėl grįžta i kunigys
tę.

* Frederico Alessandrini, Va
tikano spaudos sekretorius, pra
nešė, kad Vatikano statistikos 
rodo, jog katalikų skaičius nuo
1968 m. iki 1970 m. paaugo 11 
milijonų. 1968 m. vienam kuni
gui teko 2,078 tikintieji, o 1969
m. — 2,229 tikintieji. Iš viso
1969 m. pasaulyje buvo 353,185 
katalikų kunigai, o 1970 m. — 
351,709. Per 1970 m. naujai 
Įšventinamų kunigų skaičius nu
krito 12%%: tais metais įšven
tinta 4,063 kunigai.

* Italijos vyskupų konferenci
jos doktrinos ir katachetikos ko
misija pasisakė prieš kun. Hans 
Kueng knygą, nagrinėjančią po
piežiaus neklaidingumą. Ji pa
reiškė, kad kun. Kueng nuomo
nės bei teigimai nesutinka su 
Katalikų Bendrijos tikėjimo tie
somis. Šios komisijos pareiga 
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esanti nurodyti autoriaus klai
das tikintiesiems. Kun. E. Schil- 
lebeeckx, OP, Olandijos vys
kupų teologinis patarėjas, pa
reiškė, kad yra tam tikrų sričių 
popiežiaus neklaidingumo dog
moje, kurių ribose kntika esan
ti galima, tačiau jis nesutinkąs 
su kun. Kueng kritikavimo bū
du bei metodais. Jo manymu, 
kun. Kueng paėmęs perdaug 
bažnytinį pobūdį ir nekreipęs 
tinkamo dėmesio į socialines 
dogmos apraiškas. Kun. Kueng 
iš savo pusės gi pareiškė, kad jis 
kritikavęs iš meilės savo Bendri
jai ir nė nesapnuojąs nuo jos 
atsiskirti.

* Olandijos vyskupai išleido 
ganytojinį laišką, kuriame pa
smerkė abortus. Jų pagrindinis 
teigimas, kad pagarba kiekvie
nai žmogiškai gyvybei savaime 
reikalauja pagarbos, ir negimu
siai žmogiškai gyvybei, panašiai 
kaip ir toms gimusioms gyvy
bėms, kurios protiniu atžvilgiu 
neišsivysto. Net Šv. Raštas, no
rėdamas nusakyti suaugusio 
žmogaus kilnumą, pradeda nuo 
jo pačios pradžios motinos įsčio
se. Pasak vyskupų, negimusio 
kūdikio gyvybė, nors ir priklau
santi nuo motinos gyvybės, 
tačiau sykiu esanti ir visiškai 
skirtinga — kitas asmuo.

* Kun. Karl Rahner SJ, lanky
damasis Anglijos universitetuo
se, pareiškė, kad Krikščionių 
Bendrijos turinčios jungtis ne- 
belaukdamos, kol doktrininiai 
skirtumai bus išspręsti. Daugu
ma krikščionių esą ir dabar iš
pažįsta labai daug tų pačių tikė
jimo tiesų, o skiriasi ne tiek tik
rais nesutarimais, kiek vieni ki
tų minčių nesupratimu. Jo ma
nymu, galėtų būti viena Krikš
čionių Bendrija, apimanti Įvai
rių rūšių krikščioniškus tikėji
mus. Tada net ir popiežius ne
būtų kliūtis vienybei, nes angli
konai, liuteronai, katalikai ir ki
ti galėtų jo vadovaujanti vaid
menį aiškintis pagal savo sam
pratas. Anglikonai, pavyzdžiui, 
galėtų vadovautis panašiomis 
autonominėmis teisėmis, kurio
mis dabar tvarkosi Rytų apeigų 
katalikai Jis taipgi pridūrė, kad 
popiežiaus Leono XIII encikli
koje padarytas pareiškimas, jog 
anglikonų kunigystės bei vysku
pystės šventimai nėra tikri, ne
santi Katalikų Bendrijos dogma, 
o tiktai tuometinis popiežiaus 
Įstatyminis potvarkis. Olandijos 
katalikuose jis nematąs pavo
jaus schizmai, nes sąlygos skili
mams šiais laikais neegzistuo
jančios. Tačiau jis numato dide
lį perversmą ateityje pačioj 
institucinėj Bendrijoj, kurią 
daugelis žmonių esą paliks, o 
kaikurie net nustos buvę krikš
čionimis.

* Zambijos vyskupų konferen
cija svarsto klausimą, ar never
tėtų prašyti Vatikaną leidimo 
įvesti pagalbinių kunigų siste
mą, nes ten kunigų labai* trūks
ta. Pagalbiniai kunigai būtų sa
vo profesijose dirbą vyrai, daž
niausiai vedę, ir įšventinti eitų 
kunigiškas pareigas savaitga
liais. Kol kas tokios rūšies kuni
gų nėra — tik dijakonai. Adrian 
Smith iš Zambijos katalikų sek
retoriato pareiškė, kad popiežius 
Paulius VI, apie tokią galimybę 
užsiminęs praeitą vasarą, kalbė
damas apie misijų kraštus, šiuo 
metu Zambijoje yra 728,961 ka
talikas, aptarnaujamas 56 vie
tiniu ir 432 užsieniečiu kunigų.

Kun. J. Stš.

Virš šimtmečio rusų priespau
doje gyvenusiai lietuvių tautai 
I D. karo metu aušo laisvės ry
tas. Lietuva buvo nualinta, karo 
nusiaubta, okupacijos metu vo
kiečių suvarginta, nes anuo me
tu buvo valdoma lyg kolonija, 
o vėliau turėjo atsispirti trijų 
didžiųjų kaimynų kėslams ir 
krauju atgauti nepriklauso
mybę.

Lietuvių tautos šviesuomenė 
svajojo apjungti savas etnogra
fines žemes, bet kaimynė Len
kija šias svajones sužlugdė. 
Maskvoje padarytoje 1920. VII. 
12 sutartyje daugelis įsipareigo
jimų buvo netesėti, o Lietuvai 
priskirtų žemių nepavyko atgau
ti. Lenkija atkirto Vilnių ir gry
nai lietuviškas sritis. Lietuvai 
tepavyko prijungti Klaipėdos 
kraštą, 500 metų valdytą vokie
čių.

Lietuvių tauta, bent pirmai
siais metais nepriklausomybę at
gavus, gyveno pakilia nuotaika. 
Mūsų istorikai ėmė ją taipgi 
labai* stiprinti, primindami isto
rinės Lietuvos laimėjimus, bet 
nesiryžo aptarti lietuvių tautos 
sunykimo priežasčių.

Pavojingi pasikeitimai
Per pirmą dešimtmetį susida

rė Įspūdis, kad politinė pusiau
svyra, pasiekta Lietuvai atsiku
riant, dar ilgai laikysis. Politi
kai, privalėję rūpintis Lietuvos 
ateitimi, gyveno įprastiniu Įsi
bėgėjimu. Vidaus klausimai, at
siradusi tarpusavio trintis kėlė 
didesnį susirūpinimą už stebėji
mą pavojingų pakitimų mūsų 
kaimynuose.

Kiekvienas kaimynas turėjo 
savo vargų. Sovietai pamažu 
stiprėjo, nors pergyveno kruvi
nus pasipriešinimus. Lenkija, 
būdama Prancūzijos ranka Vo
kietijai apsupti, netikėtai ėmė 
su vokiečiais bičiuliautis ir 1934 
m. pasirašė- draugystės sutartį. 
Tai buvo rimtas ir įspėjantis 
žingsnis net ir netikintiems len- 
kų-vokiečių sutarties politiniu 
nuoširdumu. Kas beliko Lietu
vai? Pabaltijo kraštų sąjunga 
tebuvo vaikų darželio politinis 
žaidimas, juoba, kad Estija ir 
Latvija atsiribojo nuo Lietuvos 

| Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVČNAS
Vienos apylinkės laisvės' rfwos, būdingos ir visai Lietuvai J

kada vokiečiai juos gali surinkti. 
Pvz. Kaune Levo Prapuolenio 
suėmimas ir likimas buvo dau
giau nei Įspėjimas visiems. Ne
norėjome sulaukti ir tokių, ku
rie po sukilimo savo teises* pasi
didino ir kartais be jokio reika
lo suiminėjo ar palupę savo apy
linkės žmones, kurių visas nu
sikaltimas, kad paėmė iš komu
nistinės valdžios sklypą ir 1.1.

Į vagoną pro langus
Nelengvai gavome leidimus 

važiuoti geležinkeliu, nes tada 
buvo perkrauti visi platieji ge
ležinkeliai karo reikalams. Ir 
leidimą turint, reikėjo didelės 
sveikatos patekti į vagoną, ypač 
Vilniuje. Sulindom pro langus, 
nes durys skirtos merginoms, se
neliams. Nuo Švenčionėlių skirs- 
tėmės Į tris šalis. Daugelis mūsų 
siunčiamųjų toliau keliavo siau
ruoju geležinkeliu, tik mes — 
iki Gryvos. Ten ir vėl negavo
me keleivinio vagono ir turė
jom keliauti Į Obelius tuščiame 
gyvuliniame vagone, kur tebebu
vo dar karvių kelionės paliki
mas. Mano draugui suvalkiečiui 
tokia kelionė nebuvo įprasta, 
nes iš Kauno į Eitkūnus buvo 
net ir greitųjų, o iš Gryvos į 
Radviliškį, rodos, tik du kelei
viniai vagonai ir tik vieną kar
tą per dieną būdavo prijungia
mi prie karinio traukinio Ost- 
lando “šunims” (kartą taip vie
nas rudis vokietis išsitarė — 
“fuer Hunden”; mat, jis buvo 
ilgesnį laiką Lenkijoje).

Pirmasis pasitarimas 
Antazavėj
Šis pasitarimas buvo tarp Ka

lėdų ir N. Metų. Atrodo, kad bu
vo parinktas sekmadienis, o gal 
ir antroji Kalėdų diena, nes N. 
Metų išvakares praleidome Lat
vijoje pas alūkštiškius. Vyrus 
kvietėme slapyvardėmis. Kvietė
me iš valsčiaus po 2-3 asmenis, 
aiškiai pažymėdami, kad susitin
kame tuojau po pamaldų šven
toriuje, netoli didžiųjų vartų, ir 
Rokiškio, Užpalių vyrai — ar
čiau vakarinių vartelių, latvinin- 
kai — prie vartelių į kleboniją. 
Pavojaus atvejui dar buvo nuro
dytos dvi pavardinęs slapyvar- 
dės asmenų, kurie.dėvės pilkas 
baronines kepures ir budės pū
gos metu. Latvininkams dar bu
vo nurodytos kelios ryšio vietos, 
jei kartais paklystu ar pavėluo
tų. Antra, jie galėjo atvykti ir 
dviem skirtingais keliais — pro 
Kumpuolius ir pro Vėdarius, t.y. 
vieškeliu nuo Zarasų. Jei visa 
bus gerai, tai atvažiavusius vy
rus pasiimsime į pasitarimą kur 
atrodys patogiau. Jei kartais pa-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Parašiutinės kiaulės
LF vienam karininkui pavyko 

susitikti su tuo latvių kapitonu, 
kurį pažinojo iš nepr. Lietuvos 
laikų. Jie taip pat susitarė ben
dradarbiauti, t.y. prekiauti odo
mis, medžiagomis ir “diržais”. 
1942 m. vasario mėn. buvo su
rasta Imbrado valsčiuje prekių 
pakeitimo vieta. Ją surado Imb
rado vals. viršaitis Cicėnas, ku
rį 1943 m. rudens metu bolše
vikiniai desantininkai nušovė, 
o šeima vėliau pasiekė JAV. LF 
iš to latvio kapitono pirkdavo 
daugiausia vokiškus ginklus 
už skerstas kiaules, nes Daug
pilis surado naują transporto 
būdą kiaulienai Į Karaliaučiaus 
apylinkes. Būdavo sudedamos 2- 
3 skerstos kiaulės į vieną maišą, 
keli jų pritvirtinami prie para
šiuto. Siunta grįžtančio vokie
čių lėktuvo į Karaliaučių būda
vo nuleidžiama sutartoje vieto
je, nes grįžusius iš rytų lėk
tuvus aerodrome labai nuodug
niai tikrindavo. Daugpilio vokie
čių karininkams toks “kariavi
mo” būdas labai patiko ir jį dar 
išplėtė, ypač 1944 m. pavasarį.

Į pasitarimų vietą
Į Zarasų, Rokiškio ir Utenos 

apskritis išvyko po 2 vilniečius 
ir kauniečius, o į Svenčionių- 
Brėslaujos apskritį — 6 vilnie
čiai ir tik 1 kaunietis. Pradžioje 
mūsų pasitarimų vieta Zarasų 
aps. buvo numatyta Imbrado 
vis., bet galų gale ji buvo pa
keista Į Antazavę, suderinta su 
mjr. Andriūno kviestinių vieta 
ir laiku. LF tada rūpėjo taip 
pat pasikviesti dar nuo Rokiš
kio, Utenos žmonių. Kad nesu
sidarytų kam nors nereikalingas 
Įtarimas, Įspėjome po pamaldų 
rinktis prie didžiųjų šventoriaus 
vartų, o kviestiems iatvininkams 
— prie mažųjų vartelių, netoli 
varpinės, kur prasideda takelis į 
kleboniją. Antazaviškiai Įdomūs 
žmonės — po pamaldų sustoja 
šventoriuje ir ilgokai pasikal
ba, nesiskirsto kaip kitose vie
tose. Be to, suvažiuos daugiausia 
ūkininkai, tai galima bus pa
skelbti “aplotą”, jog atvažiavo iš 
toliau nuo Rokiškio, nuo 
lių samdyti šeimynos, o paskui 
su tais ūkininkais nueiti į vals
čių, pieninę ar kooperatyvą, net 
i parapijos salę. Iš anksto ne
buvo numatyta kur tikrai susi
rinksime. nes buvo aišku, kad 
Antazavėje nei mjr. Andriūnui, 
nei kitiem vietos susimesti neat
sakys. I suvažiavimą kvietėme 
tik plačiau neiškilusius asmenis, 
nes daugiau pagarsėję 1941 m. ___
sukilimo vietiniai vadai gali būti sitariinas Antazavėje butų neža
vėliau nenaudingi — nežinia togu daryti, t.y. kokiu nors būdu

“ypatingų klausimų”, būtent, 
mūsiškės kovos išlaikyti Klaipė
dos kraštą ir iš Lenkijos atgauti 
lietuviškas etnografines žemes.

Planai lietuviams vokietinti
Anuo metu, kai dar nebuvo 

ryškios nacių persvaros Vokieti
joje, atsidėjęs studijavau Vokie
tijos tikslus Pabaltijy I D. karo 
metu. Man rūpėjo ne pasibaisė
tina vokiečių okupacija, palygin
ti menkai tenušviesta mūsų isto
rijoje, bet Vokietijos veržia į 
rytus ir jos kėslai Pabaltijo tau
tas išstumti, likusius suvokietin
ti, kraštą vokiečiais apgyvendin
ti ir prijungti prie Prūsijos.

Man pavyko gauti prof. dr. 
Friedricho Lezius slaptą knyge
lę “Deutschland und der Osten”, 
Koenigsberg, 1916, kurios 11 
psl. dėstoma:

Nėra prasmės iškeldinti beveik du 
milijonus stiprių Lietuvos kaimiečių, 
gyvenančių Kauno, dalyje Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkų gubernijų. Kara
liškieji lenkų ir rusų valdomieji dva
rai, kuriuos reikia nusavinti atlygi
nant už nuosavybę, tarnaus koloniza
cijos tikslams. Rusus ir lenkus reikia 
apgyvendinti Lenkijoje. Stambūs 
ūkiai liks vokiečių rankose. Dvarus 
išnuomoti Vokietijos piliečiams. Rei
kia padidinti vokiečių stambių žem
valdžių ir nuomininkų skaičių. Vokie
čiams kariams duoti valdyti majora
tus. Administracinė kalba bus vokie
čių. Vokiškai bus dėstoma valstybi
nėse ir vokiečių bendruomenės mo
kyklose kaimuose. Jas galės lankyti 
ir lietuvių vaikai Lenkiškų mokyklų 
negalima pakęsti. Lietuviai gali leisti 
vaikus į lietuviškas mokyklas, kurio
se gali būti dėstoma ir vokiečių kal
ba, jei tėvai pageidauja. Vokiečių 
kalbos jėga neprimesti, nes tėvai 
greitai įsitikins, kad be vokiečių kai- 
bos jų vaikai negali išsiversti ir 
vers juos mokytis vokiečių kalbos. 
Lietuviams, gyvenantiems miestuose, 
nedrausti išlaikyti lietuviškas mokyk
las savo lėšomis. Vilniuje, o dar ge
riau Jelgavoje (Mitau), reikia įsteig
ti vokišką universitetą, sustiprinti vo- 
kiškuma Klaipėdos krašte. Miestuose 
ir kaimuose steigti vokiškas savival
dybes, kurias turi stiprinti vokiškoji 
administracija. Nereikia lietuvius 
staigiai suvokietinti. Jų ramus tauti
nis nusiteikimas neturi būti sutrikdy
tas. Jie neverčiami susigyvens su vo

kiečiais, įsijaus į jų dvasią, o kraštą 
po 100 metų bus galima prijungti 
prie Prūsijos.

Antras planas
Prof. F. Lezius siūlė lietuvius 

malti pamažu vokiškomis girno
mis. Siam uždaviniui atlikti pir
miausia reikėjo laimėti karą ir 
turėti visą šimtmetį ramybės. 
Vyriausioj karinė Vokietijos va
dovybė buvo tikra, kad laimės 
karą, bet jai nebuvo aišku, ar 
Vokietija turės ištisą šimtmetį 
laiko lietuviams suvokietinti. 
Dėlto ji turėjo kitą, spartesnį, 
labai slaptą planą “menkavertei 
lietuvių ūkininkų tautai suvokie
tinti per dvi kartas”.

“Streng geheim” planui vyk
dyti Vokietijos vyriausybė pasi
telkė įvairių sričių žinovus ir vo
kiečių kolonistų sąjungą, vadi
namą Ansiedterhilfe, leidusią 
laikraštį “Der Osten”, kuriame 
atvirai buvo svarstomas minėto 
plano įgyvendinimas.

Prof. Bruekneris (Archiv fuer 
slavische Philologie, XXXXV t., 
613 p.) samprotavo: “Neturtinga 
ir maža lietuvių tauta neturi Sa
vo kultūros, literatūros, istori
jos. Jos. vienintelis nuopelnas, 
kad nuošalumoje užsisklendusi 
sugebėjo išlaikyti seną lietuvių 
kalbą”. Toks buvo vokiečių pro
fesoriaus vertinimas, paremtas 
ne pažinimu, bet prietarais, iš
augusiais vokiškajame išdidu
me.

Dr. Karge, Karaliaučiaus uni
versiteto archyvo patarėjas, rei
kalavo tuojau pradėti vokišką 
kolonizaciją Lietuvoje. Koloni
zacijos tikslas — lietuvius iš
stumti iš Lietuvos ir ją sistemin
gai apgyvendinti vokiečiais.

Vokiečių valdžios vadovas Lie
tuvoje Franz Josef Fuerst von 
Isenburg-Birsteinas rėmėsi len
kais, kurstė juos prieš lietuvius 
ir labai stengėsi ne tik lietuvių 
tautą engti, kolonijiniu būdu iš
naudoti, bet ir jai neleisti apsi
spręsti politiškai. Pirmosios 
okupacijos metais vokiškoji ad
ministracija leido pajudėti nuo 
“Vertrauensrat” ligi “Landes- 
rat”, bet iki vokiečių pasitrauki
mo iš Lietuvos vengė vadinti 
“Staatsrat” valstybės taryba.

sužinoję atvyktų ir nepageidau
jamų žmonių, tada susirinkusius 
išskirstome — dalį pasiima i ši
lą mjr. Andriūnas, o kitus išsi
vežioja į svečius numatyti žmo
nės; vakare susitinkame jauni
mo pasilinksminimuose ir galu
tiniam posėdžiui viename ūkyje.

Nelaukti asmenys
Jau per pamaldas pastebėjo

me, kad yra vienas nelauktas as
muo. Po pamaldų oras tikrai 
buvo gražus, tad ir stoviniuoja
me šventoriuje. Prie mažųjų 
vartelių kažkoks vyrukas pa
skelbė garsiai, kad yra atvažia
vusių iš toliau ūkininkų j ieško
ti šeimynos. Jie bus parapijos 
salėje. Į salę nuvedė kelis ūki
ninkaičius nuo Daugailių, Anta
lieptės, Obelių neva šeimynos 
samdytis. Bet laikas dar nepa
togus, niekas iš samdinių jais ir 
nesidomi, nors tas vyrukas vis 
“aplotą” plyšojo.

Mano giminaitis jau anksčiau 
mane perspėjo, kad iš Rokiškio 
yra nepageidaujamų, kurie pri
sistatė žinomom slapyvardėm, 
bet kiti asmenys ir teiraujasi 
kur susirinkimas. Pamatėm kaip 
prie Itn. Sviklio ir kito kamajiš- 
kio prilapeno rokiškėnas Girvy- 
das, t.y. Itn. Žiūkas (vėliau buvo 
Utenos aps. viršininku; 1943 m. 
medžiodamas mirtinai persišo
vęs mirė). Ltn. Sviklys jam ir 
rankos nepadavė, nes dabar ltn. 
Žiūkas, tuometinis Rokiškio ka
ro komendantas, buvo mums vi
sai nebepriimtinas ir kario gar
bę sutepęs kaikuriais neapgalvo
tais išsišokimais, pradėjęs vo
kiečiams pataikauti ir Rokiškio 
žydams buvo įkūręs getą. Už tai 
jo vengė jau nuo vasaros kiek
vienas padorus lietuvis. Jis atsi
vežė ir “adjutantą” Sirvydį (slp.), 
kurio niekas nepažino. Jie abu 
prisistatė kaip laisvės kovoto
jai, Deksnio Įgaliotiniai.

Nepavyko suvaidinti
Mes visi kraipėm galvas ir 

gūsčiojam pečiais, tartum būtu
me pirmą kartą išgirdę. Nieko 
nepešė jie prisistatę mjr. And
riūnui, kurį sakėsi pažįstą, bet 
vadino kažkokia visai jam sve
tima pavarde. Tas Sirvydis nu
plasnojo ir pas mano draugus 
vilniškius, bet nepataikė atpa
žinti; kitus antazaviškius “atpa
žino” kaip svečius iš Kauno. 
Mums visiems buvo aišku, kad 
tais “atstovais” reikia kaip nors 
nusivėtyti, o pasitarimą daryti 
jau vakare ir ne Antazavėje, 
kaip esant reikalui buvome pra- 
matę. Mjr. Andriūnas savo gi
mines ir svečius pasikvietė į 
Dumblynę, nes mums ilgai čia 
besišnekant moterys nekantriau
sią ir jis būsiąs barams. Iš šven-

Pronešu draugoms ir pažįstamiems, kad 1971 m. vasario
26 dieng po sunkios ligos mirė

‘ a. a. Juozas Šamas,
76 metų omžious. Palaidotas kovo 1 dienq Wellando 
katalikų kopinėse. Į Kanada atvyko 1928 metais. Kilęs 
iš Panevėžio. Paskutiniu laiku gyveno Wellande, Ont. ,

Antanas Žinaitis
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mirus lietuviškame trikampyje, Lenkijoje, sūnų 
BRONIŲ AGURKJ Čikagoje nuoširdžiai užjau
čiame — ; .
A. K- Pajaujai V. J. Aleknavičiai

ONTARIO ,
noraci of vramnin

Government 
^Itoformatfon^
Finansų ir 
komercinių reikalų 
departamentas 
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
PIRKIMAS
Ontario automobilių prekyba yra mil
žiniška, siūlanti įvairių modelių bei 
firmų pasirinkimą. Prieš pirkdami 
automobilį, atsargiai apsispręskite 
pirkti automobilį tokios kainos, kurią 
esate pajėgūs mokėti.
Jums pagelbėti Ontario finansinių ir 
komercinių reikalų departamento 
vartotų automobilių prekybos sekci
ja, išduodanti visiems automobilių 
pardavimo verslininkams ir pardavė
jams leidimus Ontario provincijoje, 
pataria vadovautis šiomis gairėmis. Ji 
jau turi ketvertų metų praktiką bei 
patyrimą, gautą tvarkant skundus bei 
tiriant kitokią šios plačios rinkos 
veiklą.
• Rūpestingai apžiūrėk automobilį 

dienos metu.
Patikrink mašinos nusidėvėjimą, iš
orinę išvaizdą, ratų tiesumą.

• Išmėgink patį automobilį. Važiuok 
skirtingu greičiu ir skirtingomis 
kelio sąlygomis.

• Rūpestingai pasirinki prekybininką. 
Pasiklausinėk pas draugus, kurie 
iš jo yra pirkę arba pasiteirauk 
Better Business Bureau įstai
goje. Nepasitikėk Įkyriais pardavė
jais.

• Atsimink, kad pirkimo užsaky
mas yra tik “pirkimo pasiūlymas”, 
kol nėra prekybininko pasirašytas. 
Prekybininkui priėmus pasiūlymą, 
pasirašytos sąlygos pradeda galioti 
abiem pusėm. Nemokėkite jokio 
užstato, jei nesate pasiryžę baigti 
tranzakciją. Neteksite įmokėto už
stato, jei pasiūlymą priėmus, atsi
sakysite pirkinio.

• Kad galiotų garantija, turi būti 
raštiškai išduota. Pilnai supraskite, 
ka ji reiškia, ir apsižiūrėkite, kad 
visos sąlygos būtų sutartyje įrašy
tos.
(Daugumas automobilių turi ga

LIETUVOS ĮVYKIAI PARLAMENTE
Š. m. kovo 3 d. Kanados par

lamente tarp kitų klausimų bu
vo paminėta ir Lietuva. Kaip 
matyti iš leidinio “Common De
bates”, klausimą iškėlė J. G. 
Diefenbakeris, buvęs Kanados 
ministeris pirmininkas.

J. G. Diefenbaker (Prince Al
bert): Ponas pirmininke, atsi
žvelgiant į pastaruoju metu so
vietinių teismų paskirtas grasias 
bausmes Lietuvoje ir kituose 
Baltijos kraštuose jų piliečiams, 
kurie nori išvykti užsienin, į 
Sov. Sąjungos vyriausybės atsi
sakymą leisti žydams emigruoti, 
taipgi į baisias bausmes žydams, 
ukrainiečiams ir kitom paverg
tom tautybėm, — ar mūsų vy
riausybė kreipėsi Į Sov. Sąjun
gos ambasadą bei tiesiai į Sov. 
Sąjungą, primindama, kad* tokia 
elgsena prieštarauja Jungtinių 
Tautų chartai?

Mitchell Sharp (užsienio rei
kalų ministeris): Ponas pirmi
ninke, kaip gerbiamasis atstovas 
žino ir kaip jau buvo pranešta 
parlamente, mes kreipėmės Į 
Sov. Sąjungą tenykščių žydų rei
kalu. Taipgi kreipėmės paski
rais atvejais, liečiančiais kitas 
tautines grupes.

Diefenbaker: P. pirmininke, 
aš turiu galvoje naujuosius per
sekiojimus. Ar galėtų p. minis
teris pareikšti, kada* paskutinį 
kartą Kanados vyriausybė krei
pėsi tuo reikalu?

Sharp: Paskutinėm keliom sa
vaitėm.

Diefenbaker: Kokia buvo ro

toriaus ėmėm skirstytis ir eiti 
prie arklių, kurie buvo pieninės 
ir kooperatyvo kieme arba prie 
vadinamos karčiamos.

(Bus daugiau)

mintojų išduotas “perimamas ga
rantijas” (extended warranties). 
Prieš perkant vartotą automobilį, 
patikrinkite, ar ta garantija dar ga
lioja.

• Pirkimo akte turi būti įrašyta: 
Pardavėjo ir pirkėjo pavardė ir ad
resas, tikslus automobilio apibūdi
nimas, būtent, automobilio modelio 
metai, serijos numeris, modelio nu
meris, mašinos rūšis, leidimas, 
ekstra priedai, kaina ir įmokėjimo 
suma.

• Įkeičiant kitą automobilį, pirkimo 
akte turi būti įrašytas pilnas jo 
apibūdinimas ir jo verte doleriais. 
Likusi įmokėtina suma turi būti 
aiškiai nurodyta drauge su kitomis 
išlaidomis, kaip pervedimo leidi
mas, drauda ir kiti mokėjimai.

• Vartotojų apsaugos įstatymas nuro
do, kad prekybininkas privalo pil
nai atskleisti visas finansavimo są
lygas.
Ši informacija turi būti įrašyta su
tartyje, pažymint dolerius, centus 
ir metines palūkanas. Taip pat tu
rite reikalauti, kad būtų pažymėtas 
mokėjimų skaičius ir kiekvieno 
mokėjimo suma.

• Jūs patys turite pasirūpinti drauda. 
Jei įkeičiate automobilį su galio
jančia drauda, žiūrėkite, kad jūsų 
agentas perkeltų ją naujai nupirk
tam automobiliui. Jei imate išsimo- 
kėjimui, tai paprastai finansavimo 
įstaigos pasirūpina automobilio 
drauda tik susidūrimo atvejui. Taip 
pat žiūrėkite, kad turėtumėte galio
jančia ir viešos atsakomybės drau
da.

• Privatus pirkimas gali būti rizikin
gas. Privačiai parduodantis asmuo 
nebūtinai turi būti registruotas 
prekybininkas. Pasitikrinkite, ar 
tariamas privatus pardavimas nėra 
prekybininko užsimaskavimas. Pa
tikrinkite tokio automobilio regis
traciją Ontario Motor Vehicles Re
gistration Branch, Parliament 
Bldgs, Toronto. Patikrinkite visas 
garantijas, nuosavybės dokumen
tus, finansavimą, kaip to reikalauja 
įstatymas iš prekybininko, parduo
dančio automobilius.

• Visi Ontario provincijoje parduo
dami vartoti automobiliai turi tu
rėti mechaninio tinkamumo pažy
mėjimus. Tokį pažymėjimą reikia 
gauti prieš pasirašant sutarti.

• Papildomos informacijos teirauki
tės: Ontario Departament of Finan
cial and Commercial Affairs Used 
Car Dealer Section, 555 Yonge 
Street, Toronto.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF OHTARK)

akcija?
Sharp: P. pirmininke, spren

džiant iš paskutinių įvykių Sov. 
Sąjungoj, reikėtų pasakyti, kad 
aš nenorėčiau priskirti sau visų 
nuopelnų.

Keli nariai: O, o!
Sharp: Aš jungiuosi prie tų 

šalių, kurios kreipėsi į Sov. Są
jungą, sakydamas, kad mes jau
čiame palengvėjimą, matydami 
sovietinę vyriausybė imantis 
bent šiokių tokių priemonių su
švelninti bausmėms, kurios būtų 
buvusios paskirtos.

Diefenbaker: P. pirmininke, 
užuot kalbėjęs bendrybėmis ir 
sau priskyręs nuopelnus (tai vie
nintelis atvejis, kur vyriausybė 
nepriskyrė sau nuopelnų, Įskai
tant drąsą įvesti nedarbą), tepa- 
reiškia ministeris, ar Kanados 
vyriausybė pateiks rezoliuciją 
Jungtinėms Tautoms ryšium su 
tais įvykiais ir tuo būdu imsis 
vadovaujančio vaidmens pasau
lyje, kaip kartais ši vyriausybė 
giriasi?

Sharp: P. pirmininke, neabe
jotinai Į tai žiūriu kaip į pasiūly
mą. Gerbiamasis atstovas, kaip 
buvęs Kanados ministeris pirmi
ninkas, žino, kad kartais gali
ma pasiekti geresnių rezultatu 
mažiau triukšmingais metodais.”

(Carnmon Debates, March 3, 1971)

* Missouri sinodo liuteronų 
teologinė komisija oaruošė do
kumentą, smerkiantį abortus: ji 
pateiks sinodui lienos mėn. Mil
waukee mieste. Abortų oasmer- 
kime komisija rėmėsi šiais ke
turiais principais: gyvybė yra 
Dievo dovana, žmonės sukurti 
amžinam gyvenimui, žmogaus 
gyvybė yra sukurta savo Dilnat- 
vei pasiekti, gyvybė ir mirtis pri
klauso Dievui.
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Rita ir Juozas Karasiejai, Toronto lietuvių tautinių šokių grupės 
"Gintaras" vadovai Nuotr. K. Baltrūno

ŽURNALO "LITUANUS" KRITIKA
AL. GIMANTAS

Nėra kada miegoti ant laimėtų laurų
Pasikalbėjimas su torontiškio "Gintaro" vadovais 15 metų 

sėkmingos veiklos sukakties proga
Toronto tautinių šokių grupė “Gin

taras”, vadovaujama RITOS ir JUO
ZO KARASIEJŲ, kovo 28 d. mini sa
vo veiklos 15 metų sukakti. Ta proga 
buvo pasikalbėta su dabartiniais 
grupės vadovais, kurie atsakė i jiems 
pateiktus klausimus.

— Kaip ir kada grupė pra
dėjo savo pirmuosius žingsnius 
Toronte?

— Iniciatyva steigti grupę at
sirado skautuose. Tuometinė 
“Šatrijos” tuntininkė s. V. Ka- 
lendrienė ir “Rambyno” tunti- 
ninkas s. J. Pažėra pasiryžo su
daryti skautų-čių tautinių šokių 
grupę, kuri galėtų pasirodyti ne 
tik lietuviams, bet būtų tinkama 
mums atstovauti ir kitataučių 
tarpe. Tuometinis skautų tėvų 
komitetas nupirko dail. A. Ta
mošaitienės austus tautinius 
drabužius vyrams. Pirmoji repe
ticija Įvyko 1955 m. spalio mėn. 
Į ją susirinko nemažas būrys 
skautų-čių, kurie norėjo moky
tis tautinių šokių. A. Ličkūnaitė- 
šadeikiene buvo pakviesta gru
pės vadovės pareigoms. Ji pada
rė labai gerą pradžią. Jai pasi
traukus, grupės vadovu buvo pa
kviestas V. Turūta ir grupei su
teiktas pačių šokėjų išrinktas 
“Gintaro” vardas.' V. Turūta 
grupei vadovavo ištisus 10 metų. 
Per tą laiką scenoje pasirodyta 
publikai — lietuvių ir kitataučių 
— net keletą šimtų kartų. V. Tu- 
rūtai pasitraukus, perorganizuo
tai ir išplėstai grupei tenka da
bar mums vadovauti.

— Kuriuos ryškiausius mo
mentus prisimenate iš “Gintaro” 
veiklos?

— Buvo daug gražių ir neuž
mirštamų akimirkų, bet gražiau
sios bus bene tos, kur buvo gali
ma pastebėti šokėjų norą ir en
tuziazmą viską atlikti kaip gali
ma tobuliau; ypač tai būdavo 
ryšku kokiose nors varžybose ar 
pasirodymuose k i t a t a učiams. 
Kiekvienas ir kiekviena tada tik
rai jausdavosi lietuviu ar lietu
vaite, didžiuodavosi savo puoš
niais, meniškais drabužiais bei 
grakščiais šokių judesiais. Su di
deliu malonumu mes ir šokėjai 
prisimename kaikurias praeities 
datas, vietoves ar keliones. Vi
siems ir visada atmintina liks 
pirmoji tautinių šokių šventė Či
kagoje, kurioje mes buvome vie
nintelė grupė iš Kanados. Įdo
mu, prisiminti pasaulinę parodą 
Niujorke, kur grupė pasirodė 
tarptautiniam forumui. Niekada 
nebus užmiršti pasirodymai pa
saulinėje parodoje 1967 m. 
Montrealyje. N e p a mirštamos 
yra ir tos akimirkos, kai tekdavo 

Toronto "Gintaro" šokėjai, pasiruošę smogiam šokiui "Suk, suk 
ratelj" Nuotr. K. Baltrūno

šokėjams rikiuotis prieš televizi
jos kameras, ir tai nevieną kar
tą. Staigmena buvo skautų - aka
demikų stovykloje prie Windso- 
ro, kai grupė, dalyvavusi Lietu
vių Dienos programoje, atskubė
jo į vėliavų nuleidimą apsiren
gusi tautiniais drabužiais ... 
Kas begali suskaičiuoti ir išvar
dinti visus koncertus, repetici
jas, kur šokantis jaunimas turė
jo progos susipažinti, susidrau
gauti ir nevienu atveju aukso 
žiedus sumainyti...

— Kokie jūsų planai ateičiai?
— Pirmutinis rūpestis — kad 

gerai pasisektų sukaktuvinis 
koncertas, kurio pasisekimą lems 
ne vien tik šokėjų pasiruoši
mas, bet ir plačiosios visuome
nės reagavimas, t. y. gausus atsi
lankymas. Bet po šio koncerto 
rankų sudėti negalėsime — mū
sų laukia kelionė Į Europą, į ku
rią skrendame su Kanados rajo
no skautais ir esame jau susitarę 
dėl koncertų Londone, Paryžiu
je, Vokietijos Stuttgarte ir Han- 
noveryje. Taip pat per Toronto 
Folk Art Council būsime anga
žuoti eilei kitų koncertų Europo
je. Po kelionės ir koncertų po 
senąjį žemyną dalyvausime Lie
tuvių Dienos programoje St. 
Catharines, Ont. Ateinančią žie
mą turėsime smarkiai padirbėti 
ruošdamiesi IV tautinių šokių 
šventei 1972 m. Čikagoje.

Esame numatę grupę plėsti — 
organizuoti jaunuosius šokėjus, 
pradedant 9—10 metų amžiumi. 
Kadangi jaunimas mėgsta ke
liauti, išvykti, tai apie ateiti gal
vodami, vis turime planuoti nau
jas išvykas, gauti vis naujų pa
kvietimų. Susidaro gana inten
syvus administravimo darbas, 
kuri dirbti dabar mums padeda 
grupės tėvų komitetas, vadovau
jamas K. Rusino.

. — Kaip jums patinka pats šo
kių mokymo darbas?

— Didžiausias pasitenkini
mas, kai matai gerus rezultatus, 
laimingą šokanti jaunimą ir juos 
šiltai vertinančius žiūrovus. Tai 
užmokestis ir paskatinimas dirb
ti. šiaipjau reikia labai daug 
laisvalaikių paaukoti, daug rū
pintis, o bemokant, betaisant, 
bekartojant šimtus kartų vis tą 
pati, tenka apsišarvuoti kantrybe 
ir susivaldymu. Jaunimas nori 
šokti, lanko repeticijas regulia
riai ir pasiduoda reikiamai 
drausmei. Tai įgalina daug pa
siekti kad ir labai ribotose laiko 
galimybėse.

— Ačiū už pokalbį. Geriausios 
sėkmės judviem — vadovam ir 
jūsų šokėjam!

Ilgesnį laiką vėlavęs ir šiuo žinoma, būtų nepaprastai ge- 
metu jau spėjęs pavyti laiką ra, kad šalia “Lituanus” kuris 
anglų kalba leidžiamas periodi
nis žurnalas “Lituanus” visą lai
ką jaučia mažesnį ar didesnį mū
sų visuomenės dėmesį. Turima 
užtenkamai pritarimo balsų, bet 
gaunama ir įvairios kritikos. Vi
si tie atsiliepimai rodo, kad mū
sų visuomenė nėra abejinga, nes 
ir jos parama jaučiama ne vien 
tik žodinėje, bet ir materialinėje 
plotmėje. Gera, kad ir mūsų 
veiksniai bei kaikurie fondai 
prisideda pinigine parama. Ji 
nevisada yra pakankama, bet lei
dėjai — Lituanus Fondas, aišku, 
yra dėkingi kiekvienam aukoto
jui - rėmėjui.

Iš gaunamos kritikos balsų 
sprendžiant atrodo, kad nuolat 
nesiliauja pageidavimai keisti 
“Lituanus” turinį taip, kad iš jo 
pasidarytų eilinis propagandinis 
balsas, kad būtų visur siuntinė
jamas, gal net nemokamai dali
namas. Visdėlto sunku būtų Įsi
vaizduoti svetimtautį skaitytoją, 
kuris norėtų apsimokėti už pro
pagandinę medžiagą. Bent da
lis nuolatinių kritikų pamiršta, 
kad “Lituanus” žurnalas buvo 
skirtas išprususiem skaitytojam. 
Norima ir toliau išlaikyti jį aka
deminiame lygyje, pirmoje eilė
je skiriant nelietuviškai inte
lektualinei auditorijai. Kai ke
letas praeitų žurnalo numerių 
dėl vienų ar kitu priežasčių buvo 
nuklydę nuo užsibrėžto tikslo, 
tuoj buvo susilaukta nepasiten
kinimo balsų — laiškų, kurių da
lis buvo net ir gana griežti, pri
menančių, kad tokia ir tokia ins
titucija nenori ir negali domėtis 
propagandinio lygio leidiniu. 
Tokių pasisakymų buvo gauta iš 
mokslinių institucijų, bibliotekų 
ir atskirų asmenų.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI MIUNCHENE
JAV lietuviai žinomi, Kanados — ne • Bus 4000 koresponden
tų • Kova tarp Maskvos ir Vašingtono • Ką galėtų padaryti 

lietuviai Europoje olimpiados proga?
K. BARONAS

Ateinančiais metais Miunche
ne rengiami olimpiniai žaidimai. 
Visi darbai sparčiais žingsniais 
eina pirmyn. Lankydamasis Vo
kietijoj turėjau progą aplankyti 
organizacini komitetą, kur bu
vau priimtas spaudos reikalams 
viršininko J. Maus. Jis buvo nu
stebintas, kad Kanados lietuviai 
turi savo spaudą ir net netikėjo, 
kad klevo lapo krašte gyvena be
veik 30.000 lietuvių. Apie JAV 
lietuvius jis yra girdėjęs, ypač 
po Bražinskų Įvykių Turkijoj, 
tačiau beveik nieko apie Kana
dos lietuvius. Prieš pereidamas 
prie savo tiesioginio tikslo, nu- 
sviečiau jam ir mūsų gyvenimą, 
ypač pastangas sportinėje srity
je, neužmiršdamas pasaulio 
šachmatų varžybų Miunchene, 
kur Kanadai atstovavo hamilto- 
nietis P. Vaitonis, o pasaulinėse 
stalo teniso varžybose Bavarijos 
sostinėj — torontietė V. Nešu- 
kaitytė.

Biudžetas
Po šios trumpos įžangos per

ėjom prie olimpinių žaidimų. 
Pasirodo, kad XX-tosios olimpia
dos biudžetas yra 1,7 bilijono 
DM., kurių 900 mil. ateina iš or
ganizacinio komiteto, 400 mil. 
duoda Bonna, 200 mil. Bavarijos 
provincija ir 200 mil. Miunche
no miestas. Kai suminėjau spau
doj rastą žinutę, kad olimpinis 
komitetas dar reikalauja 100 
mil. DM, J. Maus atsakė, kad 
spauda mėgsta išpūsti įvairias 
žinutes, užmiršdama, kad visi 
sportiniai įrengimai paliks Bava
rijos sostinei, kuri sportinių 
įrengimų dėka taps V. Vokieti
jos sporto centru.

Statomi miesteliai
XX-toji olimpiada sutrauks 

4000 žurnalistų iš viso pasaulio 
ir 2,500 techniško personalo — 
radijo, televizijos, filmų atsto
vų. Visi jie bus apgyvendinti 
spaudos miestelyje. Vyrai spor
tininkai gyvens naujai statoma
me olimpiniame kaime. Šią sta
tybą vykdo privati bendrovė, tad 
olimpiniam komitetui teks mo
kėti nuomą tik žaidynių metu. 
Visi šie butai jau yra išnuomoti 
Miuncheno gyventojams. Mote
rų sportininkių kaimelio staty
bos darbus vykdo Bavarijos vy
riausybė. šie butai yra skirti stu
dentėms. Jie labai patogūs, 
nes kiekviena studentė turės sau 
mažą butą su visais patogumais.

Minios turistų
Apskaičiuojama, kad žaidynių 

metu kiekvieną dieną Miunche
ne bus iš kitų Vokietijos miestų 
ir įvairių pasaulio valstybių apie 
250.000 turistų, jų skaičiuje -— 
apie 130.000 užsieniečių. Kur 
juos visus sutalpinti? Kaip pa
reiškė J. Maus, Miuncheno vieš
bučiai turi 24.000 lovų ir 30.000 
privačiuose namuose. Likusiai 
daliai prieglaudos teks jieškoti 
mokyklose, sporto salėse. Dau- 
Simas turės apsigyventi netoli 

iuncheno, kaip Augsburgas, 
Rosenheimas, Ingolstadtas ir t.t.

Nuoširdžiai
Maus už 
&

ėkojau

redakci-

nors mūsų veiksnių pajėgtų leis
ti nuolatinį žurnalą ar laikraštį 
propagandinio turinio. Jis galė
tų būti skirtas svetimųjų aplin
kai, bet ne intelektualiniams 
sluogsniams. Toks leidinys turė
tų populiariai aiškinti skaityto
jams lietuviškuosius siekimus ir 
bandyti bent iš dalies atsverti so
vietinę propagandą, skiriamą 
Vakarams.

“Lituanus” uždaviniai ir po
būdis, kaip minėta, yra kitokie. 
Jam rūpi pateikti kitataučiam 
lietuviškąją kultūrą, meną, 
mokslą, bendrąjį mūsų tautos 
įnašą pasaulio kultūros ir civili
zacijos aruodan. Tai daro jis 
remdamasis faktais, tyrinėji
mais. Tokiame darbe, žinoma, 
yra daug galimybių suklysti, bet 
toks kelias yra vienintelis, kuris 
gali rasti pasisekimą bei pritari
mą akademinėse sferose. Pasta
rųjų gi palankaus nusitatymo 
mūsų bendriesiems reikalams 
dažnai pasigendame.

Masėms galime pasirodyti su 
lietuviškąja daina bei šokiu, kai- 
kada ir primityviu liaudies me
nu, bet Šie visi dalykai, kad ir 
kaip gražūs, vargu ar įtikins to
kius sluogsnius, nuo kurių įsiti
kinimų gali nemažai priklausyti 
ir mums palankesnių nuotaikų 
sudarymas, ypač kai ateis laikas 
spręsti, ar lietuvių tauta pajėgi 
tvarkytis savarankiškai. Šioje 
plotmėje “Lituanus” kaiką ir pa
siekia (turimi laiškai geriausi 
liudininkai), o uždavinys toli 
gražu dar nesibaigia. Įeita į vė
žes, sudarytas gražus būrys sve
timųjų skaitytojų. Tad ar verta 
žurnalo pobūdį keisti, jo turinį 
piginti?

jos ir visų skaitytojų vardu sėk
mės organizaciniam komitetui 
Organisations Komitee fuer die 
Spiele der XX Olympiade, 8, 
Muenchen 13, Saar Str., Nr. 7, 
W. Germany.

Lietuva ir lietuviai
Deja, olimpiadoj nematysime “ 

mūsų trispalvės, tačiau negali, 
būti jokių abejonių, kad Sov. 
Sąjungos rinktinė j. rasime ir pa
vergtos tėvynės atstovus, kurie 
spaudos, radijo ir televizijos pra
nešėjų bus vadinami rusais. To
kių faktų nereikia toli j ieškoti— 
užtenka mesti žvilgsnį Į Sov. Są
jungos tarptautines rungtynes, 
kai jos eilėse būna baltiečių, 
gruzinų, ukrainiečių ir kt. pa
vergtų tautų sportininkų. Visi 
jie vadinami rusais.

ŠĮ opų klausimą pereitais me
tai kėliau Čikagos “Drauge”. Ne
sulaukiau jokio atgarsio, neiš
skiriant nė mūsų sporto s-gos 
centro valdybos. Tiesa, čia rei
kia įdėti kiek darbo ir pinigų, 
tačiau susijungus Miunchene su 
stipriom ukrainiečių organizaci
jom, tos kliūtys yra gan lengvai 
nugalimos. Reikia atsiminti, kad 
Bavarijos sostinėj susirinks 
4000 sporto korespondentų. 
Jiems galima išdalinti atspaus
dintus biuletenius apie dalyvau
jančias Sov. Sąjungos rinktinėj 
tautybes (suminint asmenų pa
vardes) ir prašyti laimėtus* taš
kus — medalius laikyti ne rusų, 
o pavergtų tautų laimėjimais. 
Tokiu būdu sumažėtų ir Sovie
tų Sąjungos laimėjimai, nes 
pagrindinė kova vyks tarp Va
šingtono ir Maskvos. Ir tai išei
tų i naudą laisvajam pasauliui, 
nes* Sov. Sąjungos stipri propa
ganda kiekvieną pergalę prieš 
Vakarų valstybes išnaudoja savo 
politiniams tikslams, užtušuoda
ma savų sportininkų profesijo- 
nalizmą.
“Laisvosios Europos” siųstuvas

Neužmirštinas ir Laisvosios 
Europos radijas Miunchene. Ir 
čia vėl... deja, Maskva pareika
lavo Vakarų Vokietiją sustabdy
ti olimpiados metu jo veiklą (ir 
kas gali pasakyti, kad sportas 
šiandien nesurišta su politika?.). 
Priešingu atveju Sov. Sąjunga 
atsisakanti dalyvauti žaidynėse. 
Jos pėdomis paseks satelitai.

Vokietijos olimpinis komite
tas pradėjo derybas su Bonna ir 
greičiausiai iš Laisvosios Euro
pos siųstuvo Miunchene sklis tik 
paprasčiausios ir nekalčiausios 
žinutės.

Tad šiapus geležinės uždangos 
pavergtų tautų veikla žaidynių 
metu gali eiti tik spausdinta in
formacija. Jeigu JAV ir Kana
dos lietuviai nuo jos atsisako, 
gal šį darbą įvykdys Vokietijos 
LB? *

Užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp aplankė penkias Afrikos 
negrų valstybes — Dramblia
kaulio pakrantę, Nigeriją, Kon- 
ją, Tanzaniją ir Zambiją. Kelio
nė turėjo dvejopą tikslą — eko-

Britanija dėl ginklų pardavimo

"Ne, dirigente, su kreivu kaklaraiščiu negalima išeiti scenon.. ." Hamiltono mergaičių choro "Ai
do" choristė ir dirigentas solistas V. Verikaitis. Nuotr. S. Kero

Jaunimo sambūriai koncertuoja
Judrus meninių vienetų savaitgalis, pasižymėjęs išvykomis

Toronto “Birbynė” 
Detroite

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komiteto kviečiamas, “Bir
bynės” ansamblis kovo 14 d. 
koncertavo Detroito Lietuvių 
Namų salėje. Programą pradėjo 
vajaus komiteto pirm. Vytautas 
Kutkus, pasidžiaugdamas gražiu 
Toronto jaunimo būreliu, kuris 
užpildė visą sceną. Ansamblis at
liko įvairią dviejų dalių progra
mą, susidedančią iš grynai lietu
viškų dainų, šokių, sutartinių, 
skudučių ir* kanklių muzikos.

Pertraukos metu buvo skel
biami nauji fondo šimtininkai, o 
specialiai iškviesti tūkstantinių 
aukotojai buvo pagerbti ploji
mais. Energingi vajaus rinkėjai 
Detroite jau yrą sutelkę virš 
S42.000. Jų uždavinys Detroito 
įnašą pakelti ligi $100.000.

Koncerto dalyviai labai šiltai 
priėmė “Birbynės” programą ir 
nesigailėjo katučių. Po progra
mos rengėjai ansamblio vadoves 
Dalią Viskontienę ir Aldoną 
Dargytę - Byszkiewicz papuošė 
orchidėjomis ir raudonų rožių 
puokšte, gi visiems ansamblio 
dalyviams davė skanią, šiltą va
karienę.

Pabaigoje jautrų žodį tarė Dr. 
Vytautas Majauskas, vajaus ko
miteto vicepirmininkas. Jis tarp 
kitko pabrėžė, kad išklausytas 
koncertas skyrėsi iš kitų pana
šių programų, nes jame nebuvo 
įmaišyta jokių moderniųjų šo
kių, viskas paimta iš tautos kū
rybos. Publika plojimu pritarė 
jo pasiūlymui “Birbynę” įrašyti 
į Kanados Lietuvių Fondo na
rius.

Koncerto proga rengėjai at
spausdino 6 puslapių programas 
su “Birbynės” ansamblio ir jos 
vadovės nuotraukomis.

Po koncerto svečiams ir daly
viams buvo suruoštos vaišės, ku
riose pasidalinta koncerto įspū
džiais. Gaila, kad torontiečiai ne
galėjo ilgiau pasilikti vaišingų 
detroitiečių tarpe, skubėjo atgal 
į autobusus ir dainuodami “Det
roitu! sudiev” su gražiausiais 
prisiminimais grįžo į savo na
mus.

Padėka Detroito vajaus komi
tetui, sudariusiam sąlygas To- 
toronto jaunimo ansambliui pa
sirodyti jų koncerte. V. A.

Mergaičių “Aidas”
Tą patį savaitgalį, kai Toronto 

“Birbynė” koncertavo Detroite, 
Hamiltono “Gyvataras” — Či
kagoje, Hamiltono mergaičių 
choras, pasitelkęs Toronto tau
tinių šokių grupę “Gintarą”, 
surengė pirmąjį savo koncertą ir 
kartu krikštynas, kurių metu ir 
gavo “Aido” vardą. Meninė pro
grama buvo sudaryta iš dviejų 
dalių, kuriose dalyvavo “Aidas”* 
diriguojamas savojo vadovo sol. 
V. Verikaičio, “Gintaras”, vado
vaujamas p. Karasiejų, ir solis
tas V. Verikaitis. Apypilnėje 
Scott Park mokyklos salėje mer
gaičių choras — apie 60 — gana 
drąsiai, su pasitikėjimu atliko 
daugiausia lietuvių kompozito
rių dainas. Chorui talkino jauna 
pianistė M. Klevaitė. Dainų atli
kimas nebuvo vienodai išlygin
tas. Vienos jų skambėjo darniai, 
gyvai, sklandžiai ir susilaukė 
publikos gausaus plojimo bei 
prašymo kartoti (pvz. A. Raudo
nikio “Nerūpestinga dainelė”, 
F. Strolios “Partizano mirtis”), 
kitos sekėsi kiek sunkiau. Bend
ras įspūdis buvo labai džiuginan
tis, rodąs chorvedžio V. Verikai
čio sugebėjimą ne tik vadovauti,

P. Afrikos respublikai. M. Sharp 
pažadėjo $20 milijonų paskolą 
Nigerijai ir $11,7 milijono — 
Tanzanijai. Už šiuos milijonus 
Nigerija gaus 54 dizelinius lo
komotyvus, Tanzanija — 35. Tai 
bus didelė [ ‘
WorthinPton lokomotyvų ga-

paspirtis ir MLW

bet ir dainas parinkti. Scenoje 
choristės su ilgom baltom sukne
lėm ir tautinėm juostelėm atro
dė žaviai. Savam jaunimui ha- 
miltoniečiai negailėjo katučių ir 
per savo kalbėtojus pageidavo 
prie “Aido” jungti ir berniu
kus.

Sunkiau sekėsi solinė dalis. 
Sol. V. Verikaitis, kiek prikimęs, 
padainavo keletą lietuvių kom
pozitorių dainų ir G. Verdi ari
ją iš operos “Simonas Juodabur- 
nis”. Įpratę klausytis skambaus 
ir judraus sol. Verikaičio, kon
certo dalyviai šį kartą pasigedo certas šauniu Suktiniu. “Gyvata- 
ryškesnio skambėjimo augšto- 
siose ir žemosiose gaidose. Ge
riausiai skambėjo St. Šimkaus 
“Tinginė boba”.

Toronto “Gintaras” puikiai at
liko “Suk, suk ratelį” ir dar nie
kur nematytą šokį “Tabalas”.

Apeiginei daliai vadovavo 
“Aido” organizatorius ir admi
nistratorius J. Pleinys. Kūmais 
buvo: M. Kvedarienė, D. Enskai- 
tienė, A. Liaukus ir dr. V. Kve
daras. Svečiais-liudininkais buvo 
— mons. dr. J. Tadarauskas, 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, 
KLB pirm. dr. S. Čepas, V. Ve
rikaitis. Krikšto aktą perskaitė 
A. Liutkus; sveikinimo kalbas 
pasakė: mons. dr. J. Tadaraus
kas (įteikė ir čeki), dr. J. Žmui
dzinas, dr. S. šėpas, M. Kveda
rienė (kūmų vardu Įteikė po če
kį chorui ir chorvedžiui), KLB 
Hamiltono apyl. valdybos atsto
vas K. Mikšys, “Aukuro” — E. 
Dauguvietytė - Kudabienė, “Gy
vataro” — Elvikytė ir visa eilė 
organizacijų atstovų. KLB Lon
dono apylinkės vardu sveikino 
E. Daniliūnas. Chorvedys ir cho
ristės apdovanotos gėlėmis. Do
vanų tarpe pažymėtina kompoz. 
St. Gailevičiaus speciali “Aidui” 
dedikuota kompozicija “Risčiau 
akmenėlį” (ždž. Pr. Lemberto). 
.Chorisčių tėvų vardu kalbėjo p. 
Sakas. Jis ypač dėkojo mons. dr. 
J. Tadarauskui, J. Pleiniui, V. 
Verikaičiui ir visiem, prisidėju- 
siem ęrie choro organizavimo.

Vaisęs visiem dalyviam įvyko 
Jaunimo Centro salėje, čia buvo 
pagerbtas sol. V. Verikaitis, mi
nis 25 metų muzikinės veiklos 
sukaktį. Choras jam įteikė do- 
vaną-albumą, o s"eikinimo kal
bas pasakė: mons. dr. J. Tada
rauskas, J. R. Simanavičius, mo
kyt. J. Mikšys ir kt. Visiems pa
dėkojo sukaktuvininkas nuošir
džia kalba, primindamas,kad jam 
lengviau dainuoti nei kalbėti.

Koncerto proga buvo atspausdinta 
programa. Joje, pagal anglišką sti
lių, dainų pavadinimo žodžiai rašomi 
iš didžiosios raidės. Viena jų pvz. 
taip atrodo: “Oi Dariau, Dariau” — 
Andrulio. O turėtų būti: “Oi dariau, 
dariau”. B.

“Gyvataras” Čikagoje
Čikaga yra pertekusi įvairiau

siais parengimais, ypač žiemos 
metu, šeštadienio ar sekmadie
nio sulaukęs net nežinai į kurį 
skubėti. Bet, ačiū Dievui, vi
siems parengimams žmonių pa
kanka, visus parengimus žmonės 
lanko, visų pastangas paremia. 
Tačiau kai ruošiama kas nors 
naujo, įvyksta tikras subruzdi
mas. Viena tokių naujovių ten
ka laikyti ir kovo 13 d. įvykusį 
Marijos Augšt. Mokyklos audito
rijoje tautinių šokių ir dainų 
koncertą, kurio programą atliko 
Hamiltono tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”, vadovaujamas G. 
Breichmanienės. Apie šį an
samblį esame daug girdėję. Jis 
keliavo po Kanados plotus ir pa
siekė Europą. G. Breichmanienė 
pakviesta didelėm pareigom — 
vyriausia IV tautinių šokių šven
tės meno vadove.

Tikrai gražus būrelis jaunimo! 
Visi tokie lankstūs, taip puikiai 
šoka! Tik džiaukis. “Gyvataro” 
viešnagę Čikagoje šiltai pasitiko 
ir Jaunimo Centro studentų an
samblis. Abu ansambliai susi
jungė vienam tikslui — Čikagos

lietuviams duoti autentiškų tau
tinių šokių spalvingą pynę.

Marijos Augšt. Mokyklos au
ditorija, talpinanti 1209 žiūro
vų, buvo pilnutėlė. Scena deko
ruota tautinių raštų audiniais. 
Uždangai prasiskleidus Jaunimo 
Centro ansamblio programos ve
dėja Daiva Matulionytė žiūrovus 
nuveda i tautinių šokių pasaulį, 
jų kilmę, groži, o viešnia iš Ha
miltono, “Gyvataro” pranešėja 
Lina Verbickaitė gražia tarena 
žiūrovą supažindina su kiekvie
nu tautiniu šokiu. Prasideda kon- 

ras” pamainomis su Jaunimo 
studentų ansambliu pina spal
vingą ir žaismingą tautinių šo
kių pynę. “Gyvataras” šoka Gy- 
vatarą, Sukčių, Oželį, Grandinė
lę, Blezdingėlę, Malūną, antroje 
dalyje — čigonėlį, Senių polką 
ir Sadutę. Jaunimo Centro stu
dentų ansamblis, vadovaujamas 
mokytojos L. Braždienės, šoka 
Rugučius, Jonkelį, Šustą, Vėda
rą ir antroje dalyje — Lieptelį, 
Kepurinę, Mikitą, Kubilą ir Ma
lūnėlį.

Koncertas baigiamas abiejų 
ansamblių drauge šokamu Kal- 
veliu, į kurio ritmą jungiasi žiū
rovai plodami, ir tautinių šokių 
žaisminga pynė baigiama entu
ziastingai.

Tautinių drabužių įvairumas, 
spalvingumas, gerai* išlavinti šo
kėjai, puikus šokių išpildymas 
užtikrino šio koncerto sėkmę ir 
gal dėlto publika kiekvieną šo
ki atskirai ir baigmėje šokėjams 
ilgais aplodismentais reiškė savo 
šiltus jausmus ir dėkingumą.

šio koncerto spalvingumui 
puikiai tiko jauno gabaus so
listo Jono Vaškevičiaus, taip pat 
kanadiečio, puikiai padainuotos 
lietuviu kompozitorių dainos ir 
arija iš Mocarto operos “Figaro 
vestuvės”. Tai gražaus ir spal
vingo tembro jaunas solistas. 
Scenoje laikėsi kukliai, be pre
tenzijų, tačiau greitai susigyve
no su publika ir jos buvo labai 
šiltai sutiktas. Jam akompanavo 
jaunas pianistas J. Govėdas.

Koncerto gražiu intarpu ten
ka laikyti ir Linos Verbickaitės 
šauniai padeklamuotą Maironio 
Jūratę ir Kastytį. Lina Verbic
kaitė turi aktoriškų gabumų ir 
puikiai interpretavo šį kūrini, 
kuriuo klausytojas tikrai gėrė
josi.

Koncerto pabaigoje šiltus pa
dėkos ir sveikinimo žodžius tarė 
Jaunimo Centro direktorius ir 
šio koncerto globėjas kun. J. Bo- 
revičius, S.J. Jis gėrėjosi jauni
mo ryžtu ir vadovių G. Breich
manienės ir L. Bražienės darbu, 
puoselėjant mūsų tautinės kul
tūros žiedus. Jis išryškino vyres
niosios kartos pilną pasitikėji
mą mūsų patriotiniu jaunimu, 
pareiškė padėką jaunam talen
tui solistui J. Vaškevičiui ir 
akomp. J. Govėdui; džiaugėsi šia 
didinga, nuostabiai gražia šven
te. Jaunimo Centro vadovybės 
vardu vadovėms ir ansambliams 
buvo įteikta gražių gėlių krepšis, 
kaip dėkingumo ženklas visiems 
už jų meile ir darbą tautiniam 
šokiui bei dainai.

Be to, ansamblius sveikino 
“Grandies” vardu J. Jasaitytė 
ir Kenošos tautinių šokių grupės 
atstovė, įteikdamos ansamblių 
vadovėms gėlių puokštes.

Puikiai grojo akordeonistai: 
Edmundas šilkaitis ir iš Kana
dos — Kazys Deksnys su Gintu 
Prunskumi. Dekoracijomis pasi
rūpino M. Gutauskaitė. R. But- 
vilaitė, L. Galvydytė ir E. šilkai
tis. šį koncertą nuoširdžiai glo
bojo Jaunimo Centro vadovybė. 
Nuoširdžiai talkino šokėjų tėvai 
įvairiuose darbuose.

“Gyvatarui” ir Jaunimo Cent
ro studentų ansambliui už to
kia mielą meno šventę, nors ir 
labai tmmna, priklauso šikagie-
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KOMPARTIJOS VADAI KRITIKUOJA JAV

Vilniškės kompartijos XVI suva
žiavime buvo sudarytas 145 partie
čių centrinis komitetas, kuriame yra 
daugiau kaip 20 rusų ir keletas len
kų. Centrinio komiteto I sekr. palik
tas A. Sniečkus, II sekr. — rusas 
V. Charazovas, sekretoriais — A. 
Barkauskas, A. Ferensas, R. B. Son
gaila. Politbiurui priklauso: A. Ba
rauskas, A. Barkauskas, V. Charazo
vas, A. Ferensas, P. Griškevičius, K. 
Kairys, K. Mackevičius, J. Maniušis, 
A. Sniečkus, R. B. Songaila ir M. 
šumauskas. Kandidatais liko V. Ast
rauskas ir V. Morkūnas. Centrinio 
komiteto skyrių vedėjais patvirtinti: 
organizacinio-partinio darbo — V. 
Astrauskas, propagandos ir agitaci
jos — P. Mišutis, mokslo ir mokymo 
įstaigų — A. Rimkus, kultūros — 
S. J. Šimkus, pramonės ir transporto
— I. černikovas, statybos ir miestų 
ūkio — F. Jekaterinčevas, lengvo
sios ir maisto pramonės — J. Rama
nauskas, žemės ūkio — J. Bernatavi
čius, prekybos ir buitinio aptarna
vimo — J. Pacevičienė, administra
cinių organų — A. ČesnaviČius, bend
rojo skyriaus — A. Letulis, reikalų 
valdytoju — B. Aliukonis, partinės 
komisijos pirmininku — A. Builys. 
“Komunisto” vyr. red. patvirtintas 
G. Zimanas, “Tiesos” — A. Laurin- 
činkas, “Sovietskaja Litva” — V. Je- 
meljanovas, “Valstiečių Laikraščio”
— J. Karosas, “Červony štandar” — 
L. Romanovičius.

LEIDIMAI ŽVEJOTI
Visi Lietuvos vidaus vandenys pa

gal naują Įstatymą perduodami žuvi
ninkystės ūkiams ir žvejų mėgėjų bū
reliams, kurie Įpareigojami rūpintis 
žuvivaisa ir saugoti žuvis nuo bra
konierių. Vienam ežero hektarui lei
džiamas tik vienas meškeriotojas, 
Įskaitant saviškius ir svečius. Pvz. 
Anykščių rajono 130 ha Alaušo eže
re tą pačią dieną gali meškerioti 
tik 130 žuvies mėgėjų. Svečiams yra 
numatyti vienkartiniai, mėnesiniai ir 
ilgalaikiai leidimai, gaunami pas 
ežero globėjus. Jie bus išduodami ne
mokamai, išskyrus tuos atvejus, kai 
ežero globėjai patys rūpinasi žuvi
vaisa. Tada svečiui gali tekti pirkti 
leidimą ir tuo būdu prisidėti prie 
žuvivaisos išlaidų padengimo.

STUDENTŲ ŠVENTĖ
Studijų ipusėjimą tradiciniu susi

būrimu Sarbievijaus kieme atžymėjo 
Vilniaus universiteto istorijos ir fi
lologijos fakultetų trečiakursiai. 
Kiekvienos specialybės atstovai išsiri
kiavo su savo vėliavomis, turinčiomis 
būdingus ženklus. Pvz. anglistų vė
liavoj yra baltas liūtas, romaništų — 
klastingasis amūras, bibliotekininkų
— knygų žiurkė. Studentiškų “nuo
dėmių” deginimui ant laužo vadovavo 
tradicinės šios iškilmės figūros — 
apsukrusis Storasis ir sąžiningasis 
Plonasis. Laužo liepsnose atsidūrė 
pramiegotos paskaitos, draugų parū
pintos špargalkos bei kiti studentiš
ki nusikaltimai. Ant šventinio vaišių 
stalo šiemet bene pirmą kartą pasi
rodė augščiausios rūšies studentišku 
gėrimu vadinamas kefyras. Universi
teto rektorius prof. dr. J. Kubilius 
ragino ir kitų fakultetų studentus 
kurti panašaus pobūdžio savitas tra
dicijas. Iškilmė baigta tarptautiniu 
studentų himnu “Gaudeamus igitur”.

ATEIZMO SKLEIDĖJAI
Kompartijos ir komjaunimo propa

gandos skyriai su “žinijos” draugi
jos valdyba Vilniuje surengė tris die
nas trukusį ateistinės propagandos 
seminarą rajonų, miestų kompartijos 
bei komjaunimo darbuotojams, ateiz
mo sekcijų vadovams ir lektoriams. 
Minimi trys pirmą dieną padaryti 
pranešimai: kompartijos centrinio 
komiteto lektorių grupės vadovo isto
rijos mokslų kandidato K. Tumėno
— “Apie aktualius ideologinius dar
bo uždavinius, iškilusius LKP XVI 
suvažiavime”, Mokslų Akademijos vi
suomeninių mokslų skyriaus sekr. V. 
Niunkos — “Vatikanas ir antikomu
nizmas”, filosofijos mokslų kandida
to A. Gaidžio — “Katalikiškosios eti
kos modernizavimas”. Spaudos prane
šimuose pabrėžiama, jog seminaras 
nagrinėjo “aktualius mokslinės ateis
tinės propagandos klausimus”. Ta 
“mokslinė” ateistinė propaganda iš 
tikrųjų tėra klusnus Kremliaus di
rektyvų vykdymas, nieko bendro ne
turįs su mokslu. Tai žmonių mulki
nimas mokslo vardu.

Stovyklautojai ir vadovai Sao Paulo, Brazilijoj, lietuvių jaunimo 
stovykloje š. m. sausio mėnesį. Dalyvavo 53 vaikai, beveik visi tre
čiosios kartos lietuviai. Dešinėje matyti savo darbo stovyklos vė
liava ’ A. Saulaitis, SJ

Ryšium su P. Vietnamo kariuome
nės įsiveržimu į Laosą Maskva vėl 
įsakė rengti mitingus amerikiečių 
“imperializmui” smerkti. Pirmieji pa
kluso Kauno medicinos instituto pro
fesoriai, dėstytojai ir studentai. Jų 
surengtame mitinge amerikiečius ko- 
liojo komjaunimo komiteto sekr. D. 
Vasiliauskas, prof. A. Vitkus, asis
tentė N. šliuožaitė ir studentė G. Gri
galavičiūtė. Panašus propagandinis 
mitingas įvyko ir Vilniaus Eidukevi
čiaus odos-avalynės susivienijime. Be 
lietuvių K. Lazdausko, M. Kišaraus- 
kienės, R. Benderskio, pataikūniškus 
ditirambus Maskvos propagandai gie
dojo rusai inž. G. Denisenka ir A. 
Česnova. Jie smerkė amerikiečių 
“agresiją” Indokinijoje ir pritarė 
Maskvos remiamai “išsivadavimo” ko
vai. Tokių pliaukštelėjimų Kremliaus 
propagandiniu botagu turbūt neiš
vengs ir kitos Lietuvos institucijos 
bei įmonės.

ESPERANTININKŲ VEIKLA
Vytauto šilo vadovaujamas jauni

mo esperantininkų klubas “Juneco” 
Vilniaus mokytojų namuose surengė 
susitikimą su jaunimu tema “Ar ver
ta mokytis tarptautinės esperanto 
kalbos?” Pranešimą apie esperanto 
kalbą, jos sandarą bei išraiškos gali
mybes padarė pirm. V. šilas. Daly
viai turėjo progą pasiklausyti espe
ranto kalba atliekamų lietuvių bei 
kitų tautu liaudies dainų, dalyvauti 
žaidimuose. Kultūrinių ryšių espe
ranto sekcija ir Vilniaus esperanti
ninkų klubas pradėjo leisti biuletenį 
“Horizonto de Soveta Litovio”. Pa
vadinimui neužteko nesusovietintų 
“Lietuvos Horizontų”, nes Maskva 
turbūt nebūtų davusi leidimo biule
tenį siuntinėti į užsienio kraštus. V. 
Grigaičio pranešimu “Gimtajame 
Krašte”, biuletenyje yra Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo žinių, K Puo- 
dėno rašinys apie Vilniaus univer
siteto mokslinės bibliotekos sukaktį, 
docento A. Vaitilavičiaus — apie es
peranto kalbą, S. Nėries eilėraštis 
“Draugystė”, J. Baltušio novelė “Gė
lės”, kompoz. M. Vaitkevičiaus daina 
“Pienė”, plati informacija apie Lie
tuvos esperantininkų veiklą. Iš Įvai
rių pasaulio kraštų jau gauta apie 
150 atsiliepimų. Kaikurie laiškus at
siuntę esperantininkai biuletenio dar 
nėra matę, tik apie jį girdėję. Pvz. 
švedas A. Bengsston, apie biuletenio 
išleidimą sužinojęs iš Talino radijo 
esperantininkų valandėlės, tokias lai
das esperantų kalba siūlo įsivesti ir 
Vilniaus radijui.

MUZĖJŲ LANKYTOJAI
J. Kasperavičiaus pranešimu “Tie

sos” 45 nr., pernai muzėjai Lietu
voje susilaukė 3.230.937 lankytojų. 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muzė- 
jus turėjo 459.700 lankytojų, Vilniaus 
istorijos-etnografijos muzėjus — 435.- 
000, Kauno valstybinis istorijos mu
zėjus — 203,500, Trakų muzėjus — 
271.000 lankytojų. Taigi, populiariau
sias yra M. K. Čiurlionio dailės mu
zėjus Kaune. Kraštotyros muzėjus ap
lankė: Klaipėdoje — 80.000, Rokiš
kyje — 44.000, Telšiuose — 36.000. 
Apie 40.000 svečių turėjo vysk. A. 
Baranausko ir A. Vienuolio memo
rialinis muzėjus Anykščiuose.

AKMENŲ MUZĖJUS
Mosėdyje steigiamas ledynmečio 

akmenų muzėjus, kurio pradininku 
laikytinas akmenis rinkęs gydytojas 
Vaclovas Intas. Šio muzėjaus-parko 
po atviru dangumi projektą ruošia 
architektai A. ir R. Kiškiai. Muzė- 
juje bus sutelkti prieš keliasdešimt 
tūkstančių metų ledynų atnešti šiau
rės kraštų uolienų rieduliai, įvai
riarūšė tų kraštų augmenija. Gam
tos apsaugos komitetas siūlo paskelb
ti geologiniais draustiniais Utenos 
rajono — Vajalių ir Indubakių, Mo
lėtų rajono — žalvarių, Eišiškių ra
jono — Navakonių ir Skuodo rajono 
— šauklių, Kūkalių ledynmečio lai
kų uolienų riedulynus.

NAUJOJI PIENINĖ
Kėdainiuose statoma pieninė, kuri 

gamins lieso pieno miltelius. Įrengi
niai užsakyti R. Vokietijoje ir Če
koslovakijoje. Į planus yra įtrauktos 
pieno separavimo ir pasterizavimo li
nijos, vakuuminiai garinimo apara
tai, modernios pieno miltelių džio
vyklos. Numatoma kasdien pagaminti 
po 2.000 tonų pieno miltelių saldai
nių fabrikams, duonos ir pyrago ke
pykloms. V. Kst.

Lietuvos nepriklausomybės šventėje Hamiltone Bendruomenės val
dybos atstovai pasitinka atvykstančius į minėjimą. Iš kairės: M. 
Borusienė. pirm. K. Mileris, L. Verbickaitė ir O. Stasiulis 

g HAMILTON
KLB APYLINKĖS VALDYBA pa

siuntė dar vieną telegramą Turkijos 
prezidentui. Šį sykį ryšium su Turki
jos augščiausio teismo nelauktu 
sprendimų, nepripažįstant Pr. ir Alg. 
Bražinskams politinių pabėgėlių tei
sių. Telegramoje sakoma, kad vienas 
milijonas laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių ir visa į demokrati
nius principus įtikėjusi žmonija ne
abejoja, kad Pr. ir Alg. Bražinskai 
bėgo į Turkiją jieškodami politinės 
laisvės. Taip pat apylinkės v-ba pa
siuntė laišką V. Vokietijos vidaus rei
kalų ministeriui, dėkodama Hamilto
no lietuvių vardu V. Vokietijos vy
riausybei už teikiamą paramą lietu
vių Vasario 16 gimnazijai.

KANADOS LITUANISTINIŲ MO
KYKLŲ mokytojai kovo 27, šeštadie
nį, suvažiuoja į Hamiltoną. Bendruo
menės valdyba ruošiasi priimti apie

LONDON, ONT.
“TAURAS” NENORI PASIDUOTL 

Dėl “Aušros” klubo didelio pajėgu
mo “Taurui” kol kas nesiseka iškop
ti Į pirmas vietas, bet jį nuo jų ski
ria vos kelių taškų tvora. 75 šeimų 
apylinkės atstovas energingai rung
tyniauja ir su didžiųjų apylinkių lie
tuvių komandomis. Hamiltone įvyku
siose Kanados lietuvių pirmenybėse 
“Tauras” žaidė dvejas rungtynes: su 
Hamiltono “Kovu” ir Toronto “Vy
čiu”. “Kovas” išstatė beveik visų sa
vo buvusių žvaigždžių rinktinę, prie 
jos pridėjęs dar trejetą gerų žaidėjų. 
Ta žaidėjų sudėtis priminė pirmą
sias “Kovo”—“Tauro” rungtynes 
prieš penketą metų, baigtas, rodos, 
110:46 “Tauro” nenaudai. Be to, ta
da nežaidė Meškauskas, o šį kartą ir 
jis buvo. Koviečiai aikštėje jautėsi 
labai drąsiai ir neabejojo dėl perga
lės. Po kelių minučių santykis betgi 
buvo 1:8 ir 3:12 “Tauro” naudai. 
Staigmenai aptarti “Kovas” paėmė 
minutę ir po to pradėjo žaisti at
sargiau. Matyti, pastebėjo, kad šis 
nebėra anų metų “Tauras”. Pirmas 
puslaikis baigtas 36:31 “Tauro” nau
dai. 5-6 taškų “Tauro” persvara tru
ko per visą žaidimą, tik paskutinės 
3 minutės jam buvo labai nesėkmin
gos. Pasikartojo kasmetinė “liga” — 
vėl pralaimėta dviejų taškų skirtu
mu, t.y., 75:77. Praeitais metais “Tau
ras” pralaimėjo Kanados meisteriui 
“Aušrai” 77:79, o vėliau Čikagoje. 
JAV ir Kanados B klasės meisteriui 
Cicero klubui “Ateitis” 88:91. Kiek 
geriau sekėsi prieš Toronto “Vytį” 
— jį nesunkiai nugalėjo 70:50. Per 
abejas rungtynes “Taurui” taškus 
iškovojo: D. Navakas — 42, L. But
kus 28, Daniliūnas jr. 27, A. Vaiče- 
liūnas 22, V. Navickas 22, J. Paulio- 
nis 4. Jiems gerai talkino J. Misius 
ir Baltutis. Kiek sėkmingesnė kova 
buvo su Londono kanadiečiais: “Tau
ras” laimėjo visas aštuonerias 1970 
m. rudenį prieš juos žaistas draugiš
kas rungtynes, nugalėdamas ir pa
čias stipriausias miesto komandas. 
Prieš “Ted Dilts”, beveik kasmetinį 
lygos meisterį ir šių metų dviejų ly
gų stipriausią komandą, žaistos dve
jos rungtynės ir abejos “Tauro” lai
mėtos santykiu 66:41 ir 117:91. Taip 
pat laimėta prieš stipriąją Fanshawe 
College komandą 91:54, Teachers 
College — dar palankesniu santy
kiu, Londono pram, lygos buvusį ir 
šių metų meisterį Minnesota Mining 
& Mfg. (3 M) irgi panašiu santykiu, 
o prieš pram, lygos antravietę “Lon
don Life” komandą net 100:22! Lin
kėtina “Taurui’' kitą kartą jau ne- 
beužkliūti už dviejų taškų užtvaros.

D. E.

St. Catharines, Ont
ŠIEMET JONINES — liepos 3 die

ną. Skautų rėmėjai ruošia jas kasmet 
St Catharines mieste. Tai didesnio 
masto parengimai, sutraukiu tūkstan
tines minias tautiečių — senimo ir 
jaunimo. Jau dabar veiklaus ir ener
gingo skautų rėmėjų valdybos pirm. 
A. šetiko iniciatyva pradėta ruoštis. 
Susisiekta su žymesniaisiais meninin
kais ir meno ansambliais. Norima pa
ruošti įdomią programą, kad būtų vi
si patenkinti. Išnuomota ta pati salė 
— Merriton Community Centre Hali, 
Park St. Tai erdvi salė, su dideliu 
kiemu, autoaikštė. Koresp.

TĖVAS DR. VIRT. GIDŽIŪNAS, 
OFM, žymus istorikas ir “Varpelio” 
mėnraščio redaktorius, kovo 12-14 sa
vaitgalį vedė rekolekcijas. Jose tau
tiečiai gausiai dalyvavo ir domėjosi 
svečio kunigo pamokslais. T. dr. V. 
Gidžiūnas išvyko vesti rekolekcijų į 
Hamiltonų ir Delhi.

50 svečių. Suvažiavimas užtruks vie
ną dieną. KLB švietimo komisija tam 
yra paruošus programą su A. Šukio 
ir prof. J. Pikūno paskaitomis, sim
poziumu, mokyklų atstovų praneši
mais ir diskusijomis. Visi besidomin
tys lietuviškuoju švietimu mielai yra 
kviečiami šitame suvažiavime daly
vauti.

STUD. KRISTINA STASIULYTĖ 
su savo tėvu atstovavo lietuviams 
Connaught viešbutyje estų nepriklau
somybės šventės minėjime. Pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, tai progai 
pritaikytu žodžiu ji pasveikino estus 
ir susilaukė gausaus plojimo.

ĮSTIRIGĘS ŠALPOS FONDO rei
kalas buvo išspręstas, kai apylinkės 
valdyba pati pasiėmė tvarkyti apylin
kės šalpos reikalus, paskirdama vieną 
valdybos narį — K. Mikšį šalpos 
Fondo skyriaus įgaliotiniu, šalpos 
Fondo pinigų likutis pervestas į 
Bendruomenės iždą; buvę šalpos pi
nigai bus panaudoti tik šalpos rei
kalams.

SIGITAS IR JŪRATĖ ŠLEKAI
ČIAI susilaukė antro naujagimio — 
sūnaus. Sesutė dabar džiaugiasi tu
rėdama mažą broliuką.

LILIJA VIRKIETIENĖ savo gim 
tadienį paminėjo specialiu pokyliu. 
Į savo gražiai įrengtus namus ji pa

Hamiltono aidietės prieš koncertą ruošiasi pasirodymui scenoje
Nuotr. S. Dabkaus

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvui

reikalingas sąskaitininkas-ė.
Savo ranka parašytą prašymą siųskite "Talkai", 
nurodant koks pageidaujamas atlyginimas.

21 Main Street East, Hamilton, Ontario. Tel. JA 8-05 I I

Šviežia mėsa — Dešros —- Skanumynai

^ennin^er Umfred

HAMILTON — ONTARIO — CANADA
234-288 KING STREET EAST — 528-8468
740 UPPER JAMES STREET - 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

IfNinUT RADIO & 
nniun I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 

Darbo valandos:
pinnadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9JO — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9JO—5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9JO —5 v. p.p. 
penktadieniais 9 JO — 8 vaL vak.
*'‘«tsdlen*ais 9.90 — 1 t. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta. nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės fcr arai, paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. Užtik* 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — viri $2J00.000

kvietė nemažą būrelį artimųjų, ku
rie jai ta proga įteikė dovanų ir 
palinkėjo daug laimingų bei džiaugs
mingų metų. K. M.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas įvyko vasario 23 d. Nega
lėdami naudotis sale, nes ten buvo 
tradicinis blynų balius, jaunučiai su
sirinko p.p. Bilevičių namuose. Sia
me susirinkime buvo pašnekėta apie 
Užgavėnes. Ta proga p. Bilevičienė 
pavaišino skaniais blynais. Už tai 
esame labai dėkingi. D. Grajauskaitė

“GYV ATARAS” kovo 13 d. Mari
jos Augštesnioąios Mokyklos salėje 
Čikagoje kartu su Jaunimo Centro 
ansambliu dalyvavo tautinių šokių 
koncerte. Buvo atlikta 19 liaudies šo
kių, kurie buvo populiarūs antrame 
nepriklausomos Lietuvos dešimtme
tyje. Su Šiais šokiais Lietuva buvo 
atstovaujama 1936 ir 1938 m. tarp
tautiniuose festivaliuose Londone ir 
Berlyne, kur susilaukė labai šiltų 
ir gražių atsiliepimų. Marijos Augš- 
tesniosios Mokyklos erdvi salė buvo 
pilna, nežiūrint kitų Čikagoj vykusių 
parengimų. Entuziastinga publika šil
tai priėmė senuosius šokius — pa-
prastus, bet mus taip artimus ir 
mielus. Labai nuoširdaus priėmimo 
susilaukė torontietis jaunas barito
nas Jonas Vaškevičius, atvykęs kar
tu su “Gyvataru”. Jam akompanavo 
irgi torontietis Jonas Go vedas. Pro
gramą sklandžiai pranešinėjo pasi
keisdamos — Lina Verbickaitė ir 
Daiva Matulionytė. Sekmadienio ry
tą, kovo 14, toje pat salėje buvo 
padarytas dokumentinis filmas ir 
visa programa nufilmuota. Šis fil
mas paliks Tautinių Šokių Instituto 
archyve ir bus panaudotas kaip pa
rodomoji ir mokomoji medžiaga. 
Viešnagės metu Čikagoje gyvatarie- 
čius globojo Jaunimo Centro studen
tų ansamblio šokėjai. Planuojama šį 
koncertą pakartoti Hamiltone. D.

Advokatas 

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

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamihon, Ontario

Mokame už:
depozitus _ 5%
šėrus ir sutaupąs______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius----------------------- .JI %
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 
Duodame:
asmenines paskolas iš____ 10%

® UEIUYIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ KATALIKŲ KUNIGŲ 
VIENYBĖS pirm. kun. John C. Jutt 
šios organizacijos vardu pasiuntė 
laiškus visiems JAV senatoriams, at
stovų rūmų nariams, Jungtinių Tau
tų ambasadoriams ir didesniųjų laik
raščių redaktoriams, primindamas so
vietinę Lietuvos okupaciją, kurią ge
riausiai liudija lietuvių bandymai pa
siekti laisvus kraštus. Laiške pabrė
žiama mintis, kad jau yra atėjęs lai
kas imtis pastangų išlaisvinti Lietuvą 
ir kitus sovietų okupuotus kraštus 
viso laisvojo pasaulio bendromis jė
gomis.

BATUNO LIETUVIŲ SEKCIJOS 
metinis susirinkimas — balandžio 3, 
šeštadienį, 2 v. p.p., Maspetho lietu
vių parapijos salėje, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N.Y. Darbotvarkėje — BA- 
TUNo veiklos apžvalginis praneši
mas, ateities planai, lietuvių sekci
jos valdybos ir kandidatų į BATUNo 
direktoriatą rinkimai, diskusijos. Su
sirinkime gali dalyvauti ne tik nariai, 
bet ir kiti lietuviai, norintieji susi
pažinti su BATUNo veikla Jungti
nėse Tautose.
KAUNO 44AUŠROS” berniukų ir 

mergaičių gimnazijų buvusius auklė
tinius ir auklėtojus, norinčius daly
vauti Toronte rengiamam suvažiavi
me, registruoja: Kęstutis Miklas, 71 
Fanners Ave., Plainview, N.Y. 11803, 
teL (516) 935-0896; dr. Apolonija Ra- 
dzivanienė, 84-16 110th St., Richmond 
Hffl, N.Y. 11418, tel. (212) 441-9720; 
Bronius Garankštis, 16 Oakwood St., 
Jericho, N.Y. 11753, tel. (516) 938- 
7046. Buvusieji aušrokai ir aušrokės 
prašomi skubiai pranešti savo adre
sus.

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Bra
žinskų ir Kudirkos gelbėjimo rei
kalu Įvyko kovo 14 d. Niujorko Ti
mes aikštėje, netoli sovietų JT mi
sijos. Tai buvo pati didžiausia Niu
jorko lietuvių demonstracija per visą 
pusmetį — dalyvavo apie 500. De
monstracijos tikslas buvo atkreipti 
Turkijos valdžios dėmesį ne tik Į lie
tuvių, bet ir į JAV visuomenės su
sirūpinimą, kad Bražinskai nebūtų 
išduoti. Valandai praslinkus, lietu
vių minia netoli sovietų misijos rei
kalavo S. Kudirką paleisti iš kalė
jimo ir leisti jam atvykti Į JAV. 
Buvo apie 200 plakatų. Demonstra
cijai pasibaigus sugiedotas Tautos 
himnas. Šį lietuvių žygį stebėjo spau
dos agentūrų atstovai. Tą pačią die
ną jis buvo plačiai paminėtas CBS 
radijo programose. Demonstraciją 
rengė Amerikos lietuvių akcijos ko
mitetas, talkinamas lietuvių motinų 
komiteto. E.

Kolumbija
AUGŠČIAUSIU KOLUMBIJOS OR

DINU — Boyakos Kryžiumi šios res
publikos prez. Pastrana Borrero at
žymėjo lietuvi salezieti kun. Stasi Ma
tuti, Don Bosco Socialinio Centro 
vadovą Barranquilloje, už jo sociali
nius ir pedagoginius nuopelnus. Kry
žių jam prisegė darbo ministeris 
Fernandez Renowitzky. šia proga 
plačius straipsnius apie kun. S. Ma
tuti paskelbė dienraščiai “Diario del 
Caribe”, “EI Heraldo”, “EI National” 
ir “El Iris” š.m. sausio 30 d. laido- 

. se. “EI Heraldo” atstovas Jose Cer
vantes Angulo pasikalbėjime su kun. 
S. Matučiu supažindina skaitytojus 
ir su Lietuvos istorija nuo Mindaugo 
laikų bei dabartine šio krašto būkle. 
Vasario 25 d. Kolumbijos prez. P. 
Borrero aplankė Don Bosco Socia
lini Centrą ir pasveikino ordinu at
žymėtą jo Įsteigėją kun. S. Matuti. 
Į saleziečių eiles kun. S. Matutis Įsi
jungė Italijoje 1930 m. Nuo 1935 m. 
buvo misijonierium Ekvadore, o 1943 
m. persikėlė Į Kolumbiją, kur baigė 
teologijos studijas ir 1945 m. gruo
džio 2 d. buvo Įšventintas kunigu. 
Taigi, ordinu šan. sausio 30 d. buvo 
atžymėtas ne tik jo socialinis bei pe
dagoginis darbas, bet ir sidabrinė ku
nigystės sukaktis. Jaunasis kun. S. 
Matutis pradžioje buvo Medellino 
amatų mokyklos vedėju, vėliau — Šv. 
Roko parapijos vikaru ir jos klebonu 
Barranquilloje. Šios parapijos ribose 
kun. S. Matutis rado daug bemoks
lių, beraščių, neturtingų Kolumbijos 
piliečių, kurių ateitimi niekas nesi
rūpino. Jo pastangų dėka ir buvo 
Įsteigtas Don Bosco Socialinis Cent
ras su pradinėmis mokyklomis vai
kams, kursais suaugusiems, amatų 
mokykla, ambulatorija, kooperatine 
krautuve, valgykla, sale susirinki
mams ir sporto aikštėmis. Išaugo net
gi ir modernus 2.000 vietų teatras, 
kuriuo žavėjosi kun. S. Matučio pa
sveikinti atvykęs prez. P. Borrero. 
Ateityje bus įrengtas baseinas, pa
statyta kavinė, restoranas, patalpos 
jaunimo socialiniams klubams. Nu
veikti darbai liudija, kad kun. S. 
Matutis yra organizacinis genijus, su
gebėjęs išjudinti šiaipjau nelabai pa
slankius tokiems planams kolumbie- 
čius, pažadinęs jų dnosnumą skurs
tantiems savo broliams. Pokaryje 
kun. S. Matutis kartu su kitais sa- 
1 “rečiais rūpinosi lietuvių imigraci
ja Kolumbijon bei jų Įkurdinimu. 
Nevienam lietuviui jo svarus žodis 
Kolumbijos valdžios įstaigose atvėrė 
duris į Kolumbiją.

BOGOTOS MIESTE įsikūrę lietu
viai yra ypač iškilę pramonėje. Sa
vo firmas turi broliai Vytautas ir 
Algis Didžiuliai, Valentinas Vaičius, 
Edmundas Karanauskas, Nijolė Mic
kienė (keramikos), Vaclovas Statkus, 
Vytautas Stasiukynas, Jonas Vognlis. 
Dirba kaip inžinieriai arba kitų sri
čių specialistai — Jonas Pikčilingis,
K. Kalėda, Algis Radžiūnas, Kostas 

Bekeris, Mykolas Vismantas, Kazys 
Gabriūnas, Algis ir Aurelijus Griga
liūnai, Juozas Penčyla, Tadas Ged
vilą, Viktoras Trejus, Antanas Šlapai- 
tis ir kt. Prekyba savarankiškai ver
čiasi Stasys Sirutis, Myk. Sapkaus- 
kas, Leonas Gabriūnas, Vytautas Sla
vėnas, Kazys Kumpis.

Australija
NAUJOJI ALB KRAŠTO VALDY

BA Adelaidėje jau pasiskirstė parei
gomis: pirm. — Vytautas Neveraus- 
kas, vicepirm. — Jurgis Vasiliaus
kas, sekr. — Martynas Pocius, ižd. 
— Romas Pocius, švietimo vadovė — 
Elena Dainienė, jaunimo vadovas — 
Jonas Neverauskas.

UKRAINIEČIŲ SALĖJE Sidnė
jaus lietuviai sportininkai ir jų rė
mėjai vasario 27 d. atžymėjo sporto 
klubo Kovas dvidešimtmetį. Prie gar
bės stalo buvo susodinti sportininkas 
rėmusių organizacijų atstovai žodį 
tarė iš Melburno atvykęs Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
valdybos pirm. J. Tamošiūnas, LB 
Sidnėjaus pirm. A. Reisgys, Kovo 
garbės narys kun. P. Butkus, vienas 
šio klubo steigėjų P. Pilka, buvęs 
pirm. H. Meiliūnas ir dabartinis Kovo 
pirm. V. Daudaras. Modernių dainų 
programą atliko Melburno jaunųjų 
akademikų grupė ‘’Bevilčiai”.

DVI KANADOS LIETUVAITĖS — 
Rūta Radzevičiūtė ir Dana Klimaitė, 
baigusios gimnaziją Vankuveryje, 
viešėjo Australijoje. Jos dalyvavo 
Melburne Įvykusiose Lietuvių Dieno
se, lankėsi Sidnėjuje, Brisbane, Kan
beroje ir Adelaidėje.

Italija
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ CENT* 

RE Frascati-Vytėnuose lankėsi VLI- 
Ko pirm. dr. J. K Valiūnas. Karta 
su Romos lietuviais jis dalyvavo mi- 
sijonieriams kun. St Šileikai ir km. 
Pr. Gavėnui surengtose kukliose iš
leistuvėse. Kun. S. Šileika jau išskri
do Į Sao Paulo, o kun. Pr. Gavėnas 
plauks laivu. Jiems teks dirbti reli
ginį ir tautini darbą lietuvių para
pijoj, kuriai iki šiol vadovavo prel. 
P. Ragažinskas. Išvykstančiuosius pa
gerbė ir vietinės italų parapijos kle
bonas, pakvietęs atlaikyti koncelebra- 
cines Mišias, supažindinti parapijie
čius su jų darbu Sao Paulo mieste.

Prancūzija
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

grupei Paryžiuje vadovauja Prancū
zijos LB tarybos narė A. Martin- 
kaitė. Neseniai ši grupė atliko pro
gramą Vasario 16 minėjime, norėtų 
dalyvauti tautinių šokių šventėje Či
kagoje 1972 m. Problemą sudaro ne 
tik finansai, bet ir nepastovus šo
kėjų skaičius. Jų eiles nelengva pa
pildyti. PLB valdyba Klevelande šiai 
tautinių šokių grupei paskyrė §300 
tautiniams drabužiams Įsigyti.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ EILES 
retina negailestinga mirtis. 1970 m. 
spalio 21 d. mirė Gorse (Moselle) 
senelių prieglaudoje gyvenęs J. Juš
kevičius, gimęs 1912 m. Vilkijoje, o 
lapkričio pradžioje — 75 metus am
žiaus sulaukęs šeduvietis P. Survila, 
Prancūzijon atvykęs 1925 m. ir visą 
laiką gyvenęs Montlucone. Š.m. sau
sio 3 d. mirusį J. Brasoką priglau
dė Nort-Est kapinės Caen (Calva
dos). Velionis buvo gimęs 1901 m. 
Gudelių kaime, Marijampolės apskr. 
Buhl kapinėse Guebwiller (Haut- 
Rhin) sausio 7 d. palaidota 1908 m. 
gimusi M. Dumarkienė, o kovo 5 d. 
Ste-Genevieve-des-Bois (Essonne) ka
pinėse 1907 m. Liepojoje gimusi V. 
Gedgaudaitė-Mantvilienė-Rofe.

Vokietija
P. GUDELIO PRANEŠIMU, trejų 

metų veiklos sukaktį atžymėjo lietu
vių šalpos draugija “Labdara” Stutt- 
garte. Ji remia ligonius ir mokslo 
siekiantį lietuvių jaunimą, pinigus 
telkdama narių mokesčiu ir aukų 
būdu. Sausio 9 d. Stuttgarte įvyku
siame “Labdaros” susirinkime pra
ėjusių metų apžvalgą padarė pirm. 
J. Glemža. Iš bendros DM 4.073,47 
sumos pernai studentam ir mokslei
viam paskirta DM 2.658, ligoniam — 
DM 312, išlaidų turėta DM 195,22. 
Kontrolės komisijos aktą, perskaity
tą J. Norkaičio, susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai priėmė ir pareiškė padėką 
valdybai už atliktą darbą. P. Gudelio 
teigimu, “Labdara” būtų galėjusi pa
remti ir daugiau lietuvių moksleivių 
bei studentų, tačiau lietuviškasis jau
nimas jan yra užsikrėtęs vokiečių 
mada — vengia mokslo ir veržiasi 
į fabrikus. Net Vasario 16 gimna
zijai sunku rasti mokinių. Norintie- 

v ji siųsti aukas ar įsijungti į “Labda
ros” narius prašomi kreiptis į pirm. 
J. Glemžą, 7 Stuttgart 60, Steinhal- 
denstrasse 147r W. Germany.

VASARIO 16 STUTTGARTE buvo 
atžymėta vasario 28 d. d**. J. Ereto 
paskaita, B. BaiHūtės ir studento Alf. 
Repšio atlikta menine programa. 
Nordrhein-WestfaHjos Vokietijos LB 
atstovybė kovo 6 d. įvykusį Vasario 
16 minėjimą buvo sujungusi su Dori- 
raundo lietuvių penkiasdešimtmečiu. 
Juos jau prieš 50 metų į Lietuvių 
Draugiją buvo subūręs a.a. V. Mar
tišius. Dabar šiai LB apylinkei va
dovauja pirm. E. Lukošaitis, talkina
mas p. Martišienės

DR. ZENONAS IVINSKIS, Bonnos 
universiteto proefsorius, antrą kartą 
tikrinąs! sveikatą ligoninėje. Numa
toma operacija. Gerbėjai ir bičiuliai 
jam gali rašyti šiuo adresu: Prof, 
dr. Z. Ivinskis, Baltisches Forschung- 
institut, 53 Bonn, Am Hof 34, W. 
Germany.



Afrikos žibuoklė
Afrikos žibuoklė 
ružavai pražydo, 
kaip j šitą kraštą 
ji vargšė atklydo?
Puode ją augino, 
ant lango pastatė, 
ji savo tėvynės 
niekados nematė.
Maža žibuoklėle, 
būkim seserėlės!
Mes abi nematom 
savo tėviškėlės!

Mylėsi
Rašinys, laimėjęs pirmą vietą Montrealio mokyklos konkurse

Lietuva yra graži šalis. Jinai 
yra mūsų tėvų šalis. Mes jos ne
sam matę, bef mūsų tėvai ten gi
mė, augo ir žino apie tuos miš
kus, kur vaikščiojo, ežerus, kur 
braidė, ir gyvulius, kuriuos ma
tė. Jie apie tai mums pasakojo.

Aš visą laiką galvojau, kad kai 
užaugsiu, tai nuvažiuosiu pažiū
rėti tėvų žemės. Tada aš pama
tysiu tikrą Lietuvą — netokią, 
kokią dabar sapnuoju. Mes da
bar kai sapnuojam, tai įsivaiz
duojam Lietuvą kaip koki kai
mą. Bet tikrai ten yra moderniš
ki miestai su automobiliais, 
krautuvėmis ir gražiais namais. 
Lietuva yra pilna laukinių ir na

Kuri pamoka lietuvių mokykloj 
man labiausiai patinka?

Atsako Hamiltono šeštadieninės mokyklos aštunto skyriaus 
mokiniai

Man labiausiai patinka grama
tikos pamoka. Mes išmokstame 
taisyklingai rašyti ir kalbėti. 
Lietuvių gramatika yra panaši į 
lotynų. Lotynų kalboje links
niuodami atsakome Į klausimus, 
kaip ir lietuvių kalboje. Kaiku- 
rie lietuvių žodžiai yra panašūs i 
lotynų, pavyzdžiui, mūras, loty
niškai — murus.

Todėl mums, lietuviams, ku
rie mokame lietuvių gramatiką, 
yra lengviau mokytis lotynų kal
bos. Ona Ėlvikytė

Man labiausiai patinka Lietu
vos istorijos pamoka todėl, kad 
ji rodo Lietuvos praeitį, kaip 
žmonės gyvendavo senovėje ir 
kaip mes progresuojame. Man 
patinka ir įdomu skaityti apie 
Žalgirio mūši, Gedimino sapną 
ir 1.1. Istorija rodo kokią didelę 
meilę turėjo lietuviai savo tėvy
nei. Vytautas Kezys

Man labiausiai, patinka moky
tis Lietuvos istorijos. Aš dabar 
žinau labai daug apie kunigaikš
čius, kovas dėl tėvynės. Be isto
rijos mes visai nežinotume kas 
atsitiko Lietuvoje prieš keletą 
šimtų metų. Mes nežinotume tė
vynės pradžios, kas buvo pirmas 
karalius ir taip toliau. Mes turim 
džiaugtis, kad kas parašė Lietu
vos istoriją ir paliko mums skai
tyti.

Man patinka skaityti apie ki
tus žmones, kurie gyveno prieš 
tūkstančius metų. Aš noriu žino
ti ką jie darė, kaip gyveno ir 
kaip viskas tuo laiku atrodė.

Jei aš galėčiau, aprašyčiau šių 
laikų lietuvių gyvenimą, kad at
einanti karta galėtų skaityti.

Dalia Kronaitė
Man patinka lietuvių literatū

ra. nes aš labai mėgstu skaityti. 
Mūsų knygoje “Gintaras” yra 
daug gražių straipsnių ir pasakų. 
Iš rašytojų man patinka Vytau
tas Tamulaitis, nes jis labai daug 
gražių straipsnių parašė, pavyz
džiui, “Būgnininko sūnus”, “Su
grįžimas”, “Svetimoje žemėje”' 
ir kiti. Man taip pat patinka Juli
jos Žymantienės raštai. Ji taip 
pat yra daug parašiusi. Literatū-

Gintarė Jurkutė Montreolio lie
tuvių stovykloje "Boltijo" vaso- 
ros metu,

ŽIBURĖLIAI 4 
mūsų * mažiesiems

Varnėnas
štai varnėnas geltonsnapis 
vėl pas mus sugrįžo 
ir laišku dėžutėj 
gyvent pasiryžo!
Pūkelius minkščiausius, 
šapelius mažiausius nešė, 
žmogaus piktos rankos 
jo lizdelį draskė.
Kas tau pasidarė, 
mylimas paukšteli, 
kad medy nenori 
sukti sau lizdelį?

B. Vytienė

Lietuva iš tolo

minių gyvulių, paukščių. Upėse 
ir ežeruose galima rasti daug žu
vų. Prie Baltijos jūros galima 
rasti daug gražaus gintaro.

Dabar Lietuva yra pagrobta 
rusų, žmonės negali laisvai ei
ti į bažnyčias ir išvažiuoti į kitas 
šalis. Aš galvoju, kai nuvažiuo
siu aplankyt Lietuvos, tai tik
riausiai jau bus išsivadavusi iš 
rusų rankų ir vėl pradės gyventi 
laisvai, kaip aš sapnavau. Gal ir 
liksiu Lietuvoje prosenelių liku
siame gražiame ūkyje prie Du
bysos ūkininkauti.

Antanas Gečius, 
VII sk., Montrealis

ra yra labai naudinga, nes gauni 
progos skaityti ir tuo pačiu lai
ku išmoksti apie Lietuvos rašy
tojus. Rūta Šiulytė

Man patinka Lietuvos istorija, 
nes ji pasako apie žymesnius val
dovus, kaip lietuviai gynė savo 
žemę nuo rusų ir vokiečių. Man 
ypatingai patinka skaityti apie 
Kudirką ir Basanavičių, kurie 
paaukojo savo gyvenimą lietuvy
bei. Lietuvos istorija nėra baig
ta. Lietuva vėl bus nepriklauso
ma ir galėsime skaityti, kaip bu
vo atgauta nepriklausomybė.

Algis Urbonavičius
Man labiausiai patinka Lietu-.. 

vos istorija. Ji man patinka, nes 
man labai lengva atsiminti da
tas. Taip pat mes gauname daug 
naudos iš jos. Sužinome apie Lie
tuvą nuo seniausių laikų. Mums 
aiškina apie kunigaikščius, kara
lius ir didvyrius ir ką jie Lietu
vai padarė. Mes skaitome apie 
Basanavičių ir “Aušrą”, Kudir
ką ir “Varpą” ir kaip jie lietu
vius ragino padėti Lietuvai. Mes 
iš tokių dalykų išmokstame dau
giau mylėti savo tėvynę.

Ina Vainauskaitė
Man geriausiai patinka Lietu

vos istorija, kadangi ji moko 
mus apie mūsų tėvų kraštą. Su
žinom, kad Lietuva buvo labai 
didelis ir gražus kraštas. Man 
buvo įdomiausia, kai mo
kėmės apie Lietuvos kunigaikš
čius ir jų gyvenimą. Tai buvo 
žmonės, kurie pakeitė visą Lie
tuvą. Mes turim padėti Lietuvai 
šiandieną. Andrius Valevičius

Nauji pavojai
šių dienų vaikai sutinka daug 

naujų blogybių. Didžiausia iš 
jų dabar yra, angliškai sakant, 
“drugs”. Šiuos dalykus vaikai 
daugiausia ima vartoti, kai atsi
randa didelės problemos namuo- 

. se ar mokykloje arba kai vai- 
\ .kams nusibosta viskas. Kiti iš 

smalsumo nori eksperimentus 
daryti. Kiti tai daro, nes visi da
ro. Su šitom blogybėm (narkoti
kais) reikia būti labai atsargiem. 
Bemėginant kitiems patinka re
zultatai, ir jie ima kartoti, o pas
kui negali be to gyventi. Kiek
vienam žmogui atsiliepia kitaip. 
Paėmęs gali būti piktas, geras, 
kvailos vaizduotės ir pan. Kai 
tie vaistai išvaro iš proto, moki
niai turi būti uždaryti į ligoni
nes. Kaikurie jų uždaromi už 
grotų, kaip gyvuliai, nes beldžia
si, draskosi, šaukia nesąmones.

Tėvams yra labai skaudų, kai 
sužino, kad jų vaikai šitaip daro. 
Jie nesupranta kodėl. Jie mėgi
na daryti viską, kad tik vaikams 
būtų gera, lengva, o vaikai to ne
supranta.

Kaip išvengti šių blogybių? 
Reikia vengti draugauti su tais, 
kurie vartoja nuodus. Kas nors 
turi jiem pasakyti apie kenks
mingumą, kol nevėlu, nes daug 
ir miršta nuo tų nuodų. Nereikia 
pasiduot norui pamėginti, nes 
vienas kartas kai kada yra per
daug. Be to “drugs” yra bran
gūs. Ateina laikas, pinigų nėra. 
Kas tada? Tuomet eina vogti, at
siduria kalėjime. Ir gyvenimas 
baigtas...

Birutė PHskevičiūtė, 
IX sk., Hamiltonas

Toronto skautų-čių Kaziuko mugėje. Viršuje — G. Kuzmienė ta
ria sveikinimo žodį; apačioje — "Mirgos" draugovės skautės sa
vo skyriuje Nuotr. S. Dabkaus

Mano kelionė į 
Afrikos safari

šeštadienį su savo draugėm iš
važiavom į garsųjį “African Sa
fari”. Mes labai norėjom pama
tyti, kaip liūtai gyvena miške. 
Tas parkas yra 15 mylių už Ha
miltono. Mus įleido per dvejus 
geležinius vartus, kurie atidaro
mi ir uždaromi elektra. Prie var
tų yra užrašyta didelėm raidėm, 
kad automobilių langai ir durys 
būtų uždaryti. Važiuoti reikėjo 
keliukais, kurie saugomi sargų. 
Jie važinėjo su margai išdažy
tais sunkvežimiais, kuriuos pava
dinom “zebrais”. Mes labai išsi- 
gandom, kai vienas liūtas priėjo 
prie mūsų automobilio ir uždėjo 
savo priekines kojas ant priekio. 
Tada jis atrodė kaip tikras žvė
rių karalius. Mūsų šoferis išsi
gando, rankos taip drebėjo, kad 
net negalėjo fotografuoti, tik 
šaukė: “my car, my car”. Mes ir
gi pradėjom šaukti, tik ne dėl 
automobilio... Atvažiavo sargai 
ir nubaidė liūtą. Tada mes važia
vom toliau. Pamatėm miegan
čius penkis mažus liūtukus ant 
savo tėvelio. Mums jie labai pa
tiko. Labai panašūs į naminius 
kačiukus, tik daug didesni. Dar 
matėm ruonius — maudėsi ba
seine kartu su antimis.

Viską apvažinėję ir pamatę, 
nuėjom valgyti pietų. Važiuoda
mi namo pamatėm užrašą “Tres
passers Will Be Eaten”. Grįžom 
namo patenkinti ir norėtume 
dar kartą ten nuvažiuoti.

Diana Taseckaitė,
VIII a sk., Torontas

Mergaičių choras
Aš priklausau mergaičių cho

rui Hamiltone, kuris neseniai 
čia įsikūrė. Mūsų vadovas yra V. 
Verikaitis. Jis labai geras moky
tojas ir moko mus visokių daine
lių. Kartais tos dainos nelabai 
įdomios, sunkios išmokti. Kitos 
būna su smagia melodija. Gra: 
žiausia, nors sunku, kai dainuo^ 
jame keliais balsais. Jau esam 
išmokusios keliolika dainų. Kai 
Hamiltone dainavom per kon
certą, žmonėms labai patiko — 
plojo daug. Jau buvom pakvies
tos ir į Torontą. Gal ir daugiau 
kur teks nuvažiuoti. Man labai 
patinka, kad šis choras įsisteigė.

Jolanda Sakalaitė,
IX skyr., Hamiltonas

Galvosūkis

burkuoja.
sipuqeq -sjy -r

5.
6.
7.
8.

Ontario Hospital Insurance^
tapatybės kortelės palengvina

1. čirškiu čir-čir-čir
2. bliaunu mū-mū
3. staugiu
4. kniaukiu

kalu į medį tuk-tuk * 
giedu ka-ka-ri-kū 
zyziu biz-biz 
gagenu
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Nemažo dėmesio Kanados 
spaudoje susilaukė JAV augš- 
čiausiojo teismo nutarimas, jog 
nė vienas nuteistas amerikietis 
negali būti uždarytas į kalėjimą 
vien tik dėlto, kad neturi pini
ngų sumokėti teisėjo paskirtos 
baudos. “The Toronto Tele
gram” dienraštis apgailestauja, 
kad Kanadai vis dar tolimas ke
lias iki tokio teisingumo: “Mūsų 
žemieji teismai vis dar daro $30 
ar 30 dienų kalėjimo sprendi
mus. Turtuoliams tokia $30 bau
da yra leidimas įstatymams lau
žyti, o neturtingiesiems — lais
vės netekimas trisdešimčiai die
nų su dideliais nuostoliais dar
bovietėje.”

Kanados vyriausybė nutarė 
atidaryti ambasadą Alžerijoje, 
su kuria visus reikalus lig šiol 
tvarkydavo ambasada Šveicari
jos sostinėje Berne.

Bandymai Vasario 16 gimnazijoj

Building 102, Pleasantville 
St. John’s, Newfoundland 
Phone (709) 726-8760

Dominion Building, 97 Queen St. 
Charlottetown, P.E.I.
Phone (902) 894-6587

Ralston Building, 1557 Hollis St. 
Halifax, Nova Scotia 
Phone (902) 426-3711

Federal Building, 633 Queen St. 
Fredericton, New Brunswick 
Phone (506) 454-9711

Svarbus, bet neapmokamas darbas
Darbas yra gyvenimo druska, Prieš kiek laiko “Draugo” at- 

sauganti žmogų nuo sugedi- karpoj buvo spausdinamas lat- 
mo... Taip kukąs yra pasakęs ----
apie darbą aplamai. Tačiau šia
me rašinyje norėtųsi pasampro
tauti ne apie viršvalandžius fab
rike, prie dūzgančios mašinos...

Žinoma, ir tokio darbo reikia. 
Bet mums, lietuviams, išvary
tiems iš savų namų ir išsiblaš
kiusiems plačiam pasauly, yra 
daug tokio darbo, uz kurį niekas 
nežada mokėti, o mes jokio at
lyginimo ir neprivalome už jį 
reikalauti. Tas darbas turi būti 
dirbamas visų lietuvių. Vieni 
privalo dirbti organizacijose, ki
ti — spaudoje, treti mokyklo
je... Tai, žinoma, pridėtiniai 
darbai, už kuriuos niekas ne tik 
viršvalandžių, bet ir normalaus 
atlyginimo nemoka. Taigi, rei
kia pasispauti ir aukotis, atiduo
dant lietuviškajai veiklai dažnai 
taip reikalingas poilsiui laisvą
sias laiko valandas...

vių rašytojo Janis Klidzejs ro
manas “Mėlynosios naktys”. 
Įstrigo man į atmintį to romano 
vienas personažas, darbininkas 
ir kartu moksleivis Andrius Ru- 
gajus, kuris bedirbdamas sun
kius kitus darbus, baigė gimna
ziją ir universitetą. Jis turėjo 
visuomet prieš akis dešimtį įsa
kymų, kuriuos labai nuosekliai 
vykdė. Tų įsakymų tarpe buvo: 
dirbti, dirbti, dirbti!

Nevisi to gimnazisto formu
luoti įsakymai mums, lietu
viams, gyvenantiems už Tėvynės 
ribų, gali būti įvykdomi ar pri
taikomi, tačiau kaikurie, ypač 
jau paminėtasis, įsidėmėtini. 
Pavergtoji Lietuva reikalauja iš 
mūsų didelio ir įtempto darbo, 
pasiaukojimo, nes mes jai tiek 
daug esame skolingi.

Tarp kitų latvių gimnazisto 
Rugajaus įsakymų randame ir

Galbūt jau turite teisę 
gauti padidintą garantuotu 

pajamų, papildą prie senatvės pensijos 
Kreipkitės dabar!

Jei gavote papildą 1970 m....

galite gauti padidintą papildą nuo 1971 
m. balandžio 1 d. Nuo šios datos se
natvės pensija ir garantuotų pajamų 
papildas, imant kartu, bus padidintas 
iki $135.00 į mėnesį nevedusiam asme
niui arba vedusiam, kurio, žmona arba 
vyras nėra pensininkai. Vedusių asme
nų porai ta suma padidinama iki 
$255.00 į mėnesį, jeigu jie abu yra 
pensininkai (po $127.50 kiekvienam).

Jau esate gavę informacinę knygelę ir 
prašymo formą papildui gauti. Jei ma
note, kad turite teisę ir dar neužpildėt 
bei neišsiuntėt prašymo formos, pada
rykite tai dabar. Padidintasis garantuotų 
pajamų papildas nėra siunčiamas Jums
Jūsų rajoninių senatvės pensijos įstaigų (Old Age Security) adresai:

15 Henderson St. 
Quebec City, Quebec 
Phone (418) 694-3332

685 Cathcart St.
Montreal, Quebec 
Phone (514) 879-5750

789 Don Mills Road, Don Mills, 
Toronto, Ontario 
Phone (416) 966-6000

MacDonald Building, 
344 Edmonton St.
Winnipeg, Manitoba 
Phone (204) 985-3640 

THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
THE HONOURABLE JOHN MUNRO, MINISTER

Jūsų OHSIP ir

gauti be jokio vargo
sveikatos drauda

Visuomet turėkite jas su savimi

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hm. A. B. R. LAWRENCE, MINISTER

vintasis jų taip skamba: “Žmo
gaus verte gyvenimą matuoti”. 
Įsidėmėtinas ir dešimtasis* 
“Šviesiai degti darbu tėvynei ir 
tautai”.

venančių svetur, yra gavusių iš 
savo Tėvynės. Daug yra ypač 
baigusių mokslus Lietuvos val
džios pinigais, studijavusių kito
se valstybėse ir šiandien susida
riusių gana geras darbo ir pra
gyvenimo sąlygas išeivijoj. De
ja, jeigu kas paklaustų, ar visi 
jų, pagal gautą dovanų iš Tėvy
nės dydį, proporcingai atsilygi
na jai, atsakymas dažnais atve
jais būtų nepalankus. Pas kai- 
kuriuos tokius Lietuvos valsty
bės stipendininkus ne tik lietu
viškos knygos, bet ir jokio lie
tuviško laikraščio nerasi. O ką 
jau bekalbėti apie pridėtinį dar
bą lietuvybei svetur? Ir tai, nors 
sunki ir liūdna, bet neperdėta 
tiesa...

Pr. Alšėnas

Jei negavote papildo 1970 m....

galbūt dabar galėsite gauti nuo 1971 
m. balandžio Į d., nes leistoji pajamų 
suma padidinta. Beveik 300.000 kana
diečių pasinaudos šiuo pakeitimu. Nau
joji senatvės pensija ir garantuotų pa
jamų papildas bus $135.00 
nevedusiam asmeniui ir $255 
vedusių porai, jeigu abu yra 
kai (po $127.50 kiekvienam).

į mėnesį 
į mėnesį 
pensinin-

automatiškai. Turite prašyti jo kasmet. 
Jei norite daugiau informacijų arba 
pagalbos nustatyti, ar turite teisę gauti 
padidinta papildę, rašykite savo rajono 
Old Age Security įstaigai žemiau nuro
dytais adresais:

Dominion Government Bldg., 
Scarth St. & Victoria Ave. 
Regina, Saskatchewan 
Phone (306) 523-9671

646 Federal Building, 107th St. 
Edmonton, Alberta 
Phone (403) 424-0251

1230 Government St. 
Victoria, British Columbia 
Phone (604) 388-3631
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DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
MEDŽIOTOJŲ VAKARIENE, su

organizuota jų klubo, įvyko kovo 6 d. 
Delhi lietuvių savininkų motelio 
• Arrowhead” patalpose. Dalyvavo 40 
asmenų — klubo nariai su artimai
siais. Klubo nariai tėra vyrai, nes 
moterys nemedžioja. Virėjų pareigas 
atliko irgi vyrai (klubo pirm. Alb. 
Šulcas, SL Olekas, St. Augustinavi- 
čius), patiekdami labai skanius val
gius. Didelį ir mažą elnią nušovė Br. 
Dirsė. Klubas turi nedidelį vasarnamį 
netoli Timminso, prie gražaus, dide

lio ežero. Ten vyksta medžioti ir žve
joti. Maldą prieš vakarienę sukalbė
jo kun. dr. J. Gutauskas. Klubo na
rius ir svečius pasveikino Alb. Šul
cas. Dar kalbėjo St. Augustinavičius 
ir P. Augaitis, nužviegdami klubo 
veiklą ir jo tikslus. Vakarienės metu 
susidarę draugiška, nuoširdi nuo
taika. Labai skanūs buvo ponių atsi
neštiniai tortai. Joms nereikėjo indų 
plauti, nes tą darbą atliko vyrai.

IŠTISA EILE šios apylinkės lietu
vių buvo išvykę poilsio į šiltesnius

kraštus. J. ir O. Strodomskiai ato
stogavo apie tris mėnesius Arizonos 
valstijoj, Phoenixo mieste, kur su
sitiko su vietos lietuviais. Jie turi 
bendruomenės apylinkę, klubą, nuo
latines pamaldas, kurias atlaiko kun. 
A. ValiuŠka, vietos liet, katalikų ke- 
pelionas. A. ir E. Mažeikos iš Sim
coe praleido žiemą Floridos Hol- 
lywoode. Trumpesnį laiką Floridoje 
atostogavo St. E. Kairiai, B. A. Ston- 
kai, P. S. Pargauskai, T. žebertavi- 
čienė, O. Šiurnienė, K. Simutienė, D. 
Naginskas. Šiomis dienomis išvyko 
aplankyti sūnaus Alfonso šeimos į 
Kaliforniją E. Vįndašienė su dukra 
Virginija.

jo veikti nauja, moderni senelių 
prieglauda — poilsio namai “Sacred 
Heart Vilta”, vadovaujama seselių 
vengrių. Priima įvairių tautybių se
nelius. Dar yra vietų. Kovo 12 d. 
Delhi belgų salėje įvyko tos prie
glaudos naudai pietūs, kuriuose da
lyvavo ir lietuvių. Prieglaudos pa
statymas kainavo $500.000. įstaiga 
dar turi skolų. Kor.

MALONI PRIEPLAUKA. Sniego 
pūgoms siąučiant, malonu mintimis 
skristi į neseniai paliktus lietuviš
kus namus Miami Beach Floridoje. 
Čia lietuviškoje aplinkoje žiema pra
bėga šuoliais. Mielų p. Sergaučių

viešbutis “Norwyn”, 126 Ocean Dr., 
yra lietuviška prieplauka kitataučių 
vandenyne. Net vedėja yra lietuvai
tė. Linksma visomis progomis. Tai 
vardinės, tai gimtadienis... O lietu
viškų Kūčių vakaras, N. Metų Lie
tuvos himno gaisai — kaip Kau
ne... Ten atostogauja lietuviai iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių. 
Kaip gerai, kad lietuviai gali įsikur
ti tokiose vietose, kur jie tikrai rei
kalingi. Lietuviškos dainos skamba, 
net italai grožisi, šeimininkas išlydi 
išvažiuojančius, išveždamas į aero
dromą ar autobusų stotį. Liekantie
ji svečiai negaili linkėjimų ir ma
lonių išleistuvių. Jauties pabuvojęs

svečiuose tarpe malonių draugų ir 
paslaugių šeimininkų. Nesakai su
diev, o iki pasimatymo kitais me
tais! K. Simutienė

PAGERBTUVES. Kaimynas Gedi
minas Bugienius telefonuoja: “Vin
cai, norime, kad šį šeštadienį pas 
mus valgytumėte vakarienę”. Aš juo
kaudamas sakau: “Vakarienę mes 
visuomet valgome namie.” Bet at
sako: “O šią norime, kad valgytumė
te pas mus...” Šeštadienį apie 6.30 
v.v. su žmonele įvažiuojame į Till- 
sonburgą. Štai, ant didelio skardžio, 
prieš akis atsistojo gražus, moder
nus pastatas, visas apšviestas. Stovi 
keletas automobilių. Nedrąsiai žen-

giam į puošnius rūmus, {einame į 
priebutį, kur kaimynas Vieraitis pa
deda nusivilkti apsiaustus ir prašo 
toliau. Pradarome duris — žmonelė 
žengė ir sustojo, o aš likau jos už
nugaryje nustebęs. Visur švara, o 
puošnumas, puošnumas! Iš mūsų bu
vusių DP ir iš senųjų ateivių lie
tuvių mažai kas taip yra įsikūrę. 
Gediminas, atsistojęs už puošniai 
įrengto bufeto, vaisina svečius. Ele
nytė Rugienienė pakvietė vakarie
nės. Besivaidindamas klausinėjau, 
kokia proga mus šeimininkai taip 
šauniai vaisina. Pasirodo, Gediminas 
švenčia gimimo dieną, taipgi žmone
lės mamytė p. Augustinavičienė ir p. 
Vieraitienė. Sugiedojom “Ilgiausių 
metų”. K. Lukošius susirinkusiųjų 
vardu pasveikino p.p. Gediminą, Au- 
gustinavičienę ir Vieraitienę gimta
dienių proga. Taipgi jis priminė, kad 
šiandien Elenų vardadienis. Pasiro
do, mūsų mieloji šeimininkė yra Ele- 

. na ir dar kitos keturios ar daugiau.
Ir vėl linkėjimai ir giedojimai viso
kiausių metų. K. Lukošius nuošir
džiai padėkojo šeimininkams, saky
damas, kad tokiuose puikiuose rū
muose vaišintis yra tikrai malonu 
ir jų palikti greitai nesinori.

V. Zander

SUDBURY, ONT.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS bus 

kovo 26-27-28 dienomis. Pradžia 7 
v, vakaro Christ the King bažnyčioj. 
Užsibaigs sekmadienį 10 v. Suma su 
pamokslu. Pamokslus sakys kun. St. 
Kulbis, SJ. Tą pačią dieną jis išvyks 
į Sault Ste. Marie gavėninio susikau
pimo vakarui Blessed Sacrament baž
nyčioje. Kviečiu visus dalyvauti.

Kun. Antanas Sabas

Beveik 60,000 vyru ir moterų iš visu pasaulio šalių kas metai tampa Kanados piliečiais.
Galbūt jūs jau gyvenate Kanadoje daugelį metų ir galvojate įsigyti

Kanados pilietybę? Jei esate kvalifikuoti., Kanada jus mielai priims.
Aplankę vieną iš čia minimų pilietybės teismų, 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 atsiųstos.
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PADĖKA
Noriu išreikšti didelę padėką Sud- 

burio lietuviams už šiltą priėmimą 
mano atsilankymo proga pas savo 
dukrą Silviją. Dėkoju klebonui kun. 
A. Sabui už nuoširdumą. Ypač dide
lis ačiū mielai poniai Kručienei, ku
ri suruošė staigmeną mano dukros 
gimtadienio proga su puikiom vai
šėm; p. Šviežikam. kurių tarpe pra
leidau malonias valandas; p. Tolvai- 
šom, pas kuriuos teko būti nepapras
tai pagerbtai didelėj ir turtingoj puo
toj. Taip pat noriu padėkoti ir Bend-* 
ruomenės pirm. J. Bataičiui, J. Kru
čui, kuris tarė gražų žodį priėmime; 
p. Petrėnienei, p. Stankienei ir vi
siems, kurių net išvardinti negaliu. 
Jūsų mažajam būrelyje aš patyriau 
neapsakomą lietuvišką nuoširdumą, 
kuris paliko mano atmintyje neišdil
domą įspūdį. Su gilia pagarba —

Joana Budnikienė
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$25: Toronto Skautų Tėvų Komite

tas; S10: ^Sudburio Medž. ir Mešk. 
klubas “Geležinis Vilkas”, J. žadei- 
kis, J. Jonikas, Sault Ste. Mane M. ir 
Ž. klubas, “Briedis”; $8: A. Motiejū
nas; $5: B. Laučys, B. Petrauskas, J. 
Lapp-Lapavičius, J. Linkūnaitis, L. 
Kybartienė, X. Y.; rėmėjo prenume
ratas po $10: A. Daugelavičius, V. Ku
dirka, G. Verbickas, J. Juršys, J. Pik- 
šilingis, J. Norkus, V. Semaška, A. 
Kuliešius, L. Stasiūnas, B. Baranaus
kas, dr. J. J. Vingilis, E. Jasiūnienė, 
Pr. Barteška, A. Sturmas, P. Gudins- 
kas, M. Olšauskas, Iz. Conrad-Kond- 
rotienė, I. Kalvaitienė, V. Liuima, A. 
Mašalienė, Z. čečkauskas, A. Bilda, J. 
Vilkauskas, J. Bartnikas, V. Grabaus
kas, K. Čepaitis, A. Krakauskas, A. 
Skardžius, P. Prakas, J. Jonikas, A. 
Baiiukonis, P. Serapinas, J. Lapp-La
pavičius, K. Rusinas, A. Laugalys, H. 
Eidukevičienė, č. Kuras, V. Poškai- 
tis, J. Linkūnaitis, kan. M. Vaitkus, 
H. Sakalauskas, A. Skabeikienė, J. 
Žaldokąs, kun. I. Grigaitis, A. Jurijo- 
nas, VI. Mockus, J. Petronis, V. Vait
kus, dr. S. Čepas, J. Ranonis, dr. B. 
Znotinas; $3: St. Kiršinąs; $2: B. 
Vaišnoras, J. Kuprevičius, J. Strimai
tis, X. Y., “Gintaras”, H. Sakalauskas, 
A. Motuzas, B. Švilpa, A. Pauliukas; 
$1: P. Misevičius, M. Zakarevičius, S. 
Vaičiulis, J. Barcas, A. Gačionis, J. 
Sarpalienė, A. Grušienė, J. Suslavi
čius, K. Rimas, P. Dranginis, V. šar
ka, A. Aulinskas, V. Vaičiūnas, A. 
Bekintis, D. Saldokas, J. Lrudvikaus- 
kas, Mrs. J. Ross.

Nuoširdus ačiū visiem lietuviškos 
spaudos rėmėjam.

Mokyt. Alf. Petraitis okordeonu 
polydi lietuviškos dainos lietu
vių jaunimo stovykloje Sao Pau
lo, Brazilijoj A. Saulaitis, SJ
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Aktuali religinė knyga
Kunigo Stasio Žilio naujasis leidinys "Gyvoji liturgija" laukia skaitytojo

Jau pirmoji šio autoriaus kny- KUN. dr. F. GULBINAS, ofm CAP 
ga "Gyveninio šaltiniai” parodė, 
kad jis nėra nei naujų vėjų gau
dytojas, nei senienų konservato
rius. Ji išryškino autoriaus suge
bėjimą amžinąsias tiesas perduo
ti mūsų laikais suprantama kal
ba. Prieš pasisakant apie antro
sios autoriaus knygos paliktą įs
pūdį, norisi bent išore palyginti 
ją su pirmąja.

Jeigu “Gyvenimo šaltiniuose” 
sunku rasti korektūros klaidą, 
tai “Gyvojoj liturgijoj” jų pilna. 
Kartais tos klaidos nėra tik pra
leista ar klaidinga raidė, bet tie
siog nutraukia mintį ir padaro 
ją nebesuprantama. Taip 28/29 
psl.: “Vykdydama liturgiją že
mėje, Bažnyčia yra įrankis; su
sirinkusi danguje švęsti amžiną
ją liturgiją, Bažnyčia (...?) išga
nymo vaisius.” Čia jau reikėtų 
ir teologijoj ir lituanistikoj nė- 
vidutiniškai išprususio kryžiažo
džių sprendėjo, kuris surastų 
tarp "Bažnyčia” ir “išganymo 
vaisius” spausdintam tekste pra
leistus žodžius ir jų mintį. Lai
mei, bent tokių stambių ir minti 
nutraukiančių korektūros klaidų 
daugiau pastebėti neteko. Juk ir 
be didelio mokslo galima supras
ti, kad 79 psl. apačioj “Tebūnie r- . ,, _5------x_
dis pagal kontekstą turi būti “te- 
nebūnie...” Juk keliom eilu
tėm anksčiau autorius aiškiai 
pasako, kad širdies taiką, ypač 
tarp Mišiose dalyvaujančių bro
lių, prasminga “išreikšti išoriniu 
ženklu”. Neaišku, ar 163-166 
psl. pakartotinai panaudota san
trumpa “OM” tik per spaustuvės 
kaltę nepateko į 6 psl. paduotų 
šaltinių ir jų santrumpų sąrašą', 
ar čia paties autoriaus neapsižiū
rėjimas.

Tikriausiai ne spaustuvės kal
tė, kad — mūsų supratimu — 
knygoje trūksta platesniam teks
to supratimui būtinai reikalingų 
paaiškinimų. Antai 57 psl. teks
te ir 13 pastaboj minimas abiti- 
niečių kankinių aprašymas. Ra
šančiam šias eilutes kilo klausi
mas: kas tie abitiniečiai? Atsi
vertus vokišką teologijos ir Baž
nyčios leksikoną paaiškėjo, kad 
Abitina ar Abitinae nuo 3 iki 6 
šimtmečio buvo vyskupo rezi
dencija, priklausiusi Kartaginos 
bažnytinei provincijai šiaurės 
Afrikoj. Imperatoriaus Diokle- 
ciano 303 m. įsakyto krikščionių 
persekiojimo metu daug Abiti- 
nos krikščionių užsitarnavo kan
kinio vainiką; ypač pasižymėjo 
kunigas Saturninas. Katalikų 
Bažnyčia jo šventę anksčiau mi
nėjo lapkričio 29 d. Arba vėl 120 ~ 
psl. randame žodį “besimel
džiančioj! — tikėjimo simbolis.” 
Nedaug atsiras lietuviu knvsos 
skaitytojų, kurie žino, kad “be- 
simeldžiančioji” — tai Grante, 
vyro, moters ar jaunikaičio figū
ra su maldai išskėstom ir delnais 
i viršų pakeltom rankom. 149 
psl. minima “Apaštalų Palikimo 
knyga” tikriausiai bus gr. Dida- 

-chė, lot. Doctrina duodecim 
apostolorum. Kun. A. Simaitis 
savo "Krikščionių senovėje” 
(Telšiai. 1938 m.) tą veikalą vadi
na “Dvylikos Apaštalų Moks
las”. Toks lietuviškas ano veika
lo pavadinimas atrodytų tiksles
nis.

skaitytojui, bet originalus dar
bas, kokių ir svetimom kalbom 
nedaug terasime.

Visų pirma autorius įžangoje 
aiškiai pasako, apie ką jis nekal-

nuostatų, kurie nėra liturgija, nei 
praeities, kuri nėra gyvoji liturgija. 
Čia verčiau bandysime atskleisti litur
gijos esmę, jos antgamtinę ir žemiš
kąją tikrovę. Verčiau gvildensime su
dedamuosius liturgijos pradus, kurie 
yra visada, nors nevisada tos pačios 
formos. Verčiau bandysime nušvies
ti liturginės tikrovės sudėtingumą, 
kad prieš akis iškiltų nuostabiai tur-

Tai ir bus gyvoji liturgija. (14 psl.).
Šitas aiškus autoriaus atsiri

bojimas nuo rubricistinės bei is
torinės pusės ir daro “Gyvąją li
turgiją” itin aktualią. Juk kiek- 
vien tikinčiajam žmogui aišku, 
kad leidimas katalikų liturgijoje 
vartoti gimtąją kalbą' atveria ga
limybes, kurių katalikiškos tau
tos neturėjo rirš tūkstančio su 

tai tuščias ženklas” pirmasis žo- viršum metų. Bet su tom gali
mybėm liturgijoje kartais išeina 
kaip su ta neribota laisve kitose 
gyvenimo srityse. Laisvė pasi
rinkti gyvenamą kraštą, vietą, 
darbą, butą mažai padeda ar iš
virsta beveik pasityčiojimu tam 
žmogui, kuris neturi būtiniausių 
prielaidų — nemoka kalbos, ne
turi tinkamų informacijų, nega
li apsimokėti kelionės ir t. t., 
kad galėtų tomis laisvėmis pa
sinaudoti. Panašiai yra ir su 
naujai atsivėrusiomis galimybė
mis liturgijoje. Jeigu II Vatika
no santaiybos leidimas eilėje 
tautų greit buvo padarytas įsa
kymu (plg. A. Maceina, “Bažny
čia ir pasaulis”, 106 psl.),, tai kal- 
binėm mažumom ta laisvė gali 
tapti nauja nutautėjimo ir nyki
mo priežastimi, jeigu jų vado
vai liturgijos srityje nieko pa
trauklesnio neduos.

Patrauklumą kaip tik ir norė
tume laikyti viena būdingiausių 
“Gyvosios liturgijos” savybių. 
Juk tikrai retas dalykas, kad pa
imtą į rankas dvasinio turinio 
knygą norėtųsi perskaityti iki 
galo. Šitaip būna tik su roma
nais ir novelėmis, ir tai nevisa
da. Jeigu St. Žiliui antrąją savo 
knygą pavyko parašyti dar leng
viau paskaitoma lietuvių kalba 
nei “Gyvenimo šaltinius”, tai ši-

Kad lietuviai su senesnės kar
tos emigrantų pagalba vis dar

apie du lietuviukus, kurie ant 
debesėlio nuskrido i senuosius 
Trakus pas kunigaikšti Kęstuti 
ir ten buvo šauniai priimti — 
mažus ir didelius sužavėjo. Mat. 
autorė moka ne tik vaizdžiai ir 
įdomiai pasakas rašyti, bet ir jas 
skaityti. Autorė prisipažino, kad 
yra parengusi mažiesiems pasa
kų knygą, bet vis nesulaukianti 
leidėjo.

Iš pirmojo eilėraščių rinkinio 
“Metūgės”, kuriame alsuoja 
audringa jaunystė, jaunos mer
gaitės godos bei svajonės, auto
rė meistriškai paskaitė porą ei
lėraščių, kurie susirinkusiųjų 
buvo šutai sutikti.

Apie savo pirmąjį prozos de
biutinį romaną “Aštuoni lapai”, 
1956 m. laimėjusį “Draugo” 

Originalus paminklas Stungių $1.000 premiją, autorė papasa- 
kopinėse okupuotoje Lietuvoje, kojo kad tai buvusi išdava dide- 
Kurinio vardas "Amžių globa- lio užsisnyrimo, ryžto tesėti tai,

ANT DEBESĖLIO
Rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos vakaras Ročestery

Niekas neginčys, kad B. Pūke
levičiūtė yra neeilinių gabumų, 
pačiame savo kūrybinio darbo 
žydėjime. Kaune ji pradėjo pir
muosius vaidybos žingsnius, ku
riuos išugdė tremtyje. Montrea- 
lyje ji režisavo, vaidino, rašė ir 
filmą kūrė. Padedama būrio 
Montrealio dramos teatro akto
rių, ji išlsisdino pasisekimo su
silaukusias plokšteles: K. Boru
tos “Baltaragio malūnas”, B. 
Sruogos “Milžino paunksmė”, 
“Žirginėliai.” Laimėjo jaunimo 
premiją už 3 veiksmų eiliuotą 
pasaką - komediją “Auksinė žą- 

. sis”, kurią vėliau sutelktinėmis 
_ __ jėgomis perkėlė į filmą. Vėliau

sugeba*Išleisti religinio turinio gavo dvi “Draugo’^ tūkstantines 
knygų, yra džiuginantis reiški- "" 
nys. Juk kiekviena jų yra kartu 
ir dvasinės - religinės lietuvių 
tautos gyvybės ženklas, ypač 
svarbus todėl, kad jo pasireiški
mas dabartinėj Lietuvoj perse- 
kojamas. Be to, St. Žilio “Gyvoji

premijas už beletristinius kūri
nius.

Dėlto jos literatūrinės kūry
bos vakaras, surengtas kovo 6 
d. Ročesteryje Lietuvių Bend
ruomenės kultūrinių pobūvių 
būrelio, sutraukė gražų būrį dai
liojo žodžio mylėtojų, kurie ne
buvo apvilti.

B. Pūkelevičiūtės literatūri
nės kūrybos vakarą pradėjo ra
šytojas Jurgis Jankus, trumpai 
supažindindamas klausytojus su 
viešnios šakota kūryba. Viešnia 
savo kūrybinį žodį pradėjo pasa
ka, prisipažindama, kad ji tiki 
pasaka, nes ji šildo ir guodžia, 
lyg ugniakuras žiemos naktį. Ji 
— visados išmintinga. Pasaka 
esanti žmogaus tikėjimas į gėrį 
ir nemirštamas laimės ilge
sys ... Jos paskaityta pasaka »vasaris. Religinės ir tautinės kultū

ros mėnesinis žurnalas, leidžiamas 
TėviJ jėzuitų, 2345 W. 56th St., Chi
cago. Ill. 60636, USA.

Į Laisve nr. 50(87), 1970 m. gruo
dis. Lietuvių Fronto Bičiulių politi
kos žurnalas, redaguojamas Juozo 
Kojelio. Administracijos adresas: 
Aleksas Kulnys, 1510 East Merced 
Ave., West Covina, Cal. 91790, USA.

Technikos žodis nr. 5-6, 1970 m. 
rugsėjis-gruodis. Administracijos ad
resas: A. Pargauskas, 6643 So. Fran
cisco Ave., Chicago, III. 60629, USA.

Joseph Ehret, BALTISCHES 
SCHICKSAL, 40 psl. studija, dedi
kuota 1954 m. mirusiai autoriaus 
žmonai Onai Jakaitytei-EretieneL Iš
leista 1970 m. Basei mieste, Šveica
rijoje.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 1(145), 1971 m. sausis-

toje srityje autorius padarė tik- 

Savo knygą St. Žilys ypač su
aktyvina skyriumi apie liturgiją 
ir Bažnyčių vienybę (169 — 177 
psl.). Tai, kas tenai pasakyta 
apie protestantų ir anglikonų są
jūdžių pastangas jieškant tikėji
mo vienybės ir tai vienybei tin
kamų liturginių išraiškos formų, 
labai ryškiai primena kiekvie
nam katalikui, kokį didelį turtą 
yra išsaugojusi Katalikų Bažny
čia. Tą skyrių drąsiai galėtume 
pavadinti trumpa Katalikų Baž
nyčios apologija, kurios ypatin
ga vertė yra ta, kad ji yra gry
nai netiesioginė: apologija ten 
nėra nė karto paminėta. O juk 
nemaža dalis jaunimo ir senimo 
nieko šiandien taip nevengia, 
kaip tiesioginio tikėjimo tiesų 
“piršimo”.

Įžvalgesni kultūrinio lietuvių 
tremties gyvenimo stebėtojai 
nekartą yra pareiškę susirūpini
mą dvasinės mūsų literatūros 
nykimu. Ir tai su pagrindu. Jei
gu lituanistinis XIX š. pradžios 
sąjūdis nepasiekė savo tikslo pa
saulietinės literatūros plotmėje, 
tai jį vistiek labai vaisingu ir 
liaudžiai pritaikytu padarė vys
kupas M. Valančius su savo 
bendradarbiais gausios religinės 
literatūros forma. Kai nepri
klausomoje Lietuvoje pradėjo 
augti pasaulietinė literatūra, 
ėmė atsilikti dvasinė knyga. 
Apie religinę literatūrą dabarti
nėje Lietuvoje negalima nė kal
bėti. Tuo tarpu poezija ir groži
nė literatūra, jei nevisuomet sa
vo kokybe, tai savo kiekybe ten 
tikrai jau pralenkė tremties lie
tuvių pasaulietinę literatūrą. To- būti mūsų kalbininkų pareiga, 
dėl “Krikščionis Gyvenime” pa
sivadinusio sambūrio pastangos 
puoselėti religinę lietuvių lite
ratūrą yra gyva būtinybė ir pri
klauso prie sėkmingiausių būdų 
įprasminti tremties gyvenimo 
kelią. Todėl už antrąją St. Žilio 
knygą “Gyvoji liturgija” lietuvis 
skaitytojas yra dėkingas ne tik 
gabiam ir kruopščiam autoriui, 
bet ir tiem tautiečiam, kurių pa
stangų dėka toks aktualus ir ver
tingas darbas galėjo išvysti die
nos šviesą bei pasiekti skaitytoją 
visame laisvajame pasaulyje. ’

Stasys Žilys, GYVOJI LITURGI
JA. Kalbą tikrino Vladas Kulbo
kas. Įrašus piešė Telesforas Va
lius. Išleido “Krikščionis Gyve
nime” 1970 m. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spuastuvė. 361 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127, USA. 183 psl. Kaina S5.

TRAKUS

mų, trynimų ir lipdymų. Atsime
name, kad “Aštuoni lapai” iš 
karto patraukė skaitytojų dėmė
si savo įdomia kompozicija, gra
žia, patrauklia kalba. įspūdin
gais Kauno vaizdais, šiurpiais iš
gyvenimais ir t. t. Knyga buvo 
greit išpirkta. B. Pūkelevičiūtė 
iš romano “Aštuoni lapai” pa
skaitė keturiolikmetės, “Saulės” 
gimnazijos penktos klasės gim
nazistės pirmajame šokių vakare 
liūdnus išgyvenimus.

Antrąjį romaną “Rugsėjo šeš
tadienis” parašiusi daug grei
čiau ir lengviau, rodos, per du 
mėnesius. Ir už šį 1970 m. laimė
jo “Draugo” tūkstantinę.

Pabaigai padeklamavo poemą 
“Brolio partizano mirtis”. Poe
tės ir aktorės puikus įsijautimas 
jaudino klausytojus. >

B. Pūkelevičiūtės kūrybos va
karas buvo baigtas kavute, ku
rios metu daug kas įsigijo auto
rės knygų ir autografų, asb.

Atsiųsta paminėti
Dr. Pranas Skardžius, ANKSTY

VESNĖ IR DABARTINĖ LIETUVIŲ 
BENDRINĖS KALBOS VARTOSE
NA. 80 psl. minkštais viršeliais. Kai
na — $3, studentam — $2. Leidinio 
mecenatas — Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris. Išleido 1971 m. 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. 
Ill. 60636, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 2, 1971 m.

Moteris ftr 1(79), 1971 m. sausis- 
vasaris. lietuvių moterų žurnalas, 

vasaris. Redaguoja ir spausdina Eu leidžiamas Kanados Lietuvių Katali- 
genijus Petrauskas, 7742 So. Troy St, kių Moterų Draugijos, 1011 College 
Chicago, m. 00652, USA St, Toronto 4, Ont

Dail. S Pacevičienė, Nukryžiavimas. Iš privataus rinkinio Romoje

ŽODYNE NEĮRAŠYTI ŽODŽIAI
ALGIRDAS GUSTAITIS

.“Tėviškės Žiburių” 1970. I. 
29 ir 1970. II. 5 numeriuose nu
rodžiau kaikuriuos daugiatomio 
lietuvių kalbos žodyno trūku
mus redakciniu požiūriu, čia 
noriu atkreipti dėmėsi, kad žo
dyne paskelbti ne visi lietuvių 
kalbos žodžiai. Kiekvieno lietu
vio pareiga tokius lietuvių kal
bos žodyno trūkumus bandyti, 
surasti, patikslinti, paskelbti, pa
pildyti. Pirmoje eilėje tai turėtų

Jie galėtų organizuoti tuose lie
tuvių kalbos žodynuose nesančių 
žodžių rinkimą, papildymą, juos 
nagrinėti, kirčiuoti ir išleisti 
atskirais sąsiuviniais ar straips
niais. Per keliolika mėnesių, vis 
laikas nuo laiko paimdamas į 
rankas du Vilniuje išleisto lietu
vių kalbos žodyno tomu, atradau 
nepaskelbtų žodžių.
amazoti — burbėti, neaiškiai kalbėti, 

lyg aiškintis. Ko čia amazojiesi. ar 
nemoki kalbėti? Kalkėk kaip žmo
gus. ne amazok. lyg miknius.

aplesas — aplesinėtas augalas, kups
tas. daiktas. Vištų aulesus atidavė 
kiaulėm. Tie žvirbliai gubose pa
liko tik aplesus.

apmaldyti — sutūrėti, sulaikyti, nu
raminti. Liaukis, arba aš tave sa
vaip apmaldysiu. Jis taip tauzija, 
lyg prašyte prašosi apmaldymo, 
kad visam laikui atsimintų. - '' 

apstumdyti — stūmdinėti, nesmar
kiai stuktelti. 'Turguje vyrai Mišą 
taip apstumdė, kad tasai net pa
žadėjo pas kleboną išpažinties ei
ti. Ne tiek ji šokdino, kiek apstum
dė.

aštrūnas — tiksliai kiršius, taiklus, 
gerai kalbantis, protaujantis. Prieš 
toki aštrūną mūsų klasės gražby- 
liai nei burbtelti neišdrįso. Nei jis 
aštrūnas, nei ką. tik tokį bando pa
vaizduoti.

balinis — kas balose gyvena, auga. 
Tie vaikiščiai baliniais išvirs — vis 
balose ir balose: ar paukščių kiau
šinius renka, ar spalgenas ska
bo? Tilvikai — baliniai paukščiai. 
Balinė žolė nežydės darželyje.

baltgūžis — paukštis su baltu gūžiu. 
Ant nudžiūvusios vyšnios šakos tu
pi nedidukas, pilkas baltgūžis ir 
dar giesmininkėlis. Nusipirko porą 
verstinių baltgūžių. Kito baltgūžio 
gaidžio nerasi visoj parapijoj.

blėdonė — vargas, skurdas, nepri
teklius. Eik šalin tu savo blėdo- 
nėm, man savo užtenka! Blėdonės 
jį gyvą j karstą nuvarys.

bobinyčia — vieta, kur prisilaiko bo
bos. Toje bažnyčios kertėje tikra 
bobinyčia. Ar čia linų verpykla, ar 
bobinyčia, a? Magde, tu Magde, 

Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi 
premiją už "Aukso žąsį", pager
biama Toronte 1965 m.

kiek sykių sakiau, bobinyčioje nie
ko neišmoksi, tik pletkų prisiklau
sysi.

braškalas — kuris daug braška, var
tosi, krebžda. Jonas baisus braška
las, aršiau už bobą. Ji ne-tiek mie
ga, kiek braška ir braška lovoje, 
tarsi spaliuose blusas gaudytų. 
Liaukis buvusi braškalu, pradėk 
kriokti. Ar tu medžiotojas, ar braš
kalas, klausyk, visas antis nuvai
kysi.

bruzgulis — vikrus, landus, kartais 
net įkyrus. Jų Margis tikras bruz
gutis. Tokio bruzgučio kaip Leonas 
reikėtų mūsų sporto klubui, tai 
duotume priešininkams, žiemos 
šalčiuose zylės lenda prie lašinių 
kaip bruzgučiai.

čeginčius — kevalų, lukštų skaldyto
jas, graužikas. Voveraitės geriau
sios riešutų čeginčios. Tu toks če
ginčius, tau akmenų nereikia.

nučeginti — nutempti, nutverti, nu
nešti. Jūsų ežere žuvys turbūt 
mokslus baigusios: nuleidi kabliu
ką su gerai užmautu jauku, o jos 
bematant nučegina, tuščią meške
rę betrauki ir betrauki.

čiulbuonėlė — gražiai giedantis 
paukštis; perdaug kalbantis asmuo. 
Nesusidėk su ta čiulbuonėlė, ba ir 
tave kitiems apčiulbęs. Lakštinga
la yra lietuviškų krūmų čiulbuonė
lė.

čigonynas — vieta, kur yra daug či
gonų. Per atlaidus nepakliūk į či- 
gonyną. kelnes numaus. Čigonyne 
visada būna graži čigonaitė kortų 
dėstytoja, ateities spėjėja.

čipkus — prastas darbininkas. Ne
būk čipkus, atlik darbą kaip vyras. 
Nemaža negrų yra tinginiai, kaip 
anie du samdiniai.

čipura arba čiupurna — burbėtojas, 
nepatenkintai, be pagrindo kalban
tis. Nebūk toks čipura, arba liksi 
namuose žąsų ganyti. Nebūk toks 
įkyrus čipura, arba paliksiu tave 
žinotis.

dėduke — dėdė. Alguti, dėduke atė
jo, bėk atidaryti duris. Mūsų gera
sis dėduke Jurgis atėjo.

dygliašakė — šaka su dygliais. Aš 
kad pabrauksiu dygliašakė tau per 
augštutines blauzdas, tai kitą kar
tą nezyliosi.

degutinis — velnias, nelabasis, kip
šas. Smalinis su degutiniu atvažiuos 
tokių kaip tu į pragarą vežtis. Kaip 
toj pasakoj: degutinis, pasirams
čiuodamas viena arklio ir viena 
vištos koja, ėjo per kapinyną.

dygtelti — diegti, suskaudėti. Staiga 
krūtinėje dygtelėjo, lyg po širdimi. 
Jam turbūt dygtelėjo, nes staiga 
šūktelėjo.

dyguolė
tai, įžeidžiančiai kalbanti, -is. Jis 
toks dyguolis, viską piktuoju. Dil
gėlė irgi dyguolė. Sako, jisai ne 
tik dyguolis, bet ir piktavalis. Dy
guolė moteris aršesnė už opą.

dyglioti — badyti, dūrinėtis. Tėveli, 
žiūrėk, jis vėl dygliojasi tuo eglė- 
šakiu. Nedygliok, išbaidysi žuvis.

dykuminis — dykumose gyvenantis, 
augantis, sutinkamas. Dykuminis 
augalas beveik neturi lapų. Dyku
minis vėjas stūgauja.

dūzginėti — nerimtai, palaidai elgtis. 
Neimk dūzginėjančios moters, ja 
daugiau džiaugsis kiti nei pats. 
Katė taip dūzginėjasi, kad kasmet 
po triskart paberia kačiukų, 

eiklūnas — greitas, spartus, miklus.
Bėris toks eiklūnas — laimės. Na 
gi, nebandyki eiti eiklūnu, ba kar
vė pavys. Paleistas šuo būna eik
lūnu, iki liežuvį iškiša.
Be abejonės, tuose Vilniuje 

išleistuose žodynuose yra ir dau
giau nepaskelbtų žodžių. Vi
siems reikia stengtis tokius su
rašyti, paskelbti. Paskelbtą dar
bą visad lengva kritikuoti, pa
pildyti, taisyti.

Žodynuose yra nevykusių pa
vyzdžių. Pvz., Lietuvių kalbos 
žodyno' II tomo antrame leidime 
(Vilnius, 1969 m.) 1064 psl. yra 
toks pavyzdys: “eilinis, pa
prastas, nerinktinis: Šiandien ei
linis žmogus Tarybų Lietuvoje 
gyvena daug pasiturinčiau už 
bet kurio Vakarų Europos kraš
to darbo žmogų”. “Išmintis” pa
imta iš A. Venclovos raštų.

skaudama vieta, opa; pik-
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m KULTUfflEJE VEIKLOJE
PROF. DR. JUOZO ERETO mono

grafija “Kazys Pakštas arba tautinio 
šauklio odisėja” jau atspausdinta ir 
atiduota ryšyklai. Ji atskleidžia visą 
mokslininko, visuomenininko ir atei
tininkų veikėjo a. a. K. Pakšto gyve
nimą nuo vaikystės dienų Lietuvoje 
iki mirties Čikagoje. Užsisakiusieji 
iki š. m. kovo 30 d. knygą gaus pa
piginta kaina: kietais viršeliais — už 
$7, minkštais — už $5. Užsakymus su 
pinigais siųsti leidėjui šiuo adresu: 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja, Piazza della Pilotta 4, 00187 Ro
ma, Italy.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, meninių 
fotografijų paroda buvo surengta ko
vo 13 — 21 d. d. Čikagos Jaunimo 
Centre.

ANTANO MONČIO, paryžiečio 
skulptoriaus, darbų paroda buvo ati
daryta 1970 m. gruodžio 14 d. Sarcel- 
les mieste, Val-d’Oise. Dėl didelio 
lankytojų dėmesio jos uždarymą teko 
atidėti iki š. m. kovo 1 d., nors buvo 
numatytas trumpesnis laikas.

PROF. DR. A. J. GREIMO Paryžiu
je išleista knyga “Semantique struc- 
turale” (“Struktūrinė semantika”) 
Brazilijoje verčiama į portugalų kal
bą. Šiemet italų ir ispanų kalbomis 
bus išleistas prof. dr. A. J. Greimo 
veikalas “Du Sens” (Apie prasmę).

A. SCHWEITZERIO PREMIJĄ už 
mokslinę veiklą laimėjo iš Lietuvos 
kilęs Nanterre universiteto prof. Em
manuel Levinas, savo pavardei pali
kęs lietuvišką formą. Jis yra pirma
sis prancūzų mokslininkas, atžymė
tas A. Schweitzerio premija.

DR. VANDOS DAUGIRDAITĖS- 
SRUOGIENĖS paskaitą “Lietuvos ku
nigaikščiai Radvilai” surengė Lietu
vių Protestantų Sąjunga Los Angeles 
lietuvių katalikų Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Viešnia iš Čikagos nu
švietė Radvilų kultūrinę, religinę, po
litinę ir karinę veiklą, iškeldama ke
letą lig šiol neskelbtų faktų. Radvi
lus ji pristatė kaip Vakarų kultūros 
žmones, nes vieni jų rėmė kataliky
bę, kiti — protestantizmą. Programą 
istorinių temų eilėraščiais paįvairino 
poetė dr. E. Tumienė, dainom — H. 
Yčaitės-Petkienės vadovaujama mote
rų trijulė — p. p. Deveikienė, Čeka- 
nauskienė ir Aukštikalnytė. Daininin
kėms akompanavo muz. Ona Metri- 
kienė. Sceną puošė Radvilų giminės 
schema. Radvilo Našlaitėlio išleistas 
Lietuvos žemėlapis. Paskaita buvo 
iliustruota Radvilų portretų, jų rūmų 
skaidrėmis.

DAIL. LEONO URBONO darbų pa
rodą Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos patalpose surengė 
vyr. skautės gražinietės. Australijon 
grįžtantį dailininką parodos daly
viams pristatė žurnalistas Bronys 
Raila, pakeitęs negalėjusią atvykti 
aktorę Jūratę Nausėdaitę. Dail. L. 
Urbonas kalbėjo apie modernųjį me
ną, pasąmonės įtaką kūrybai. Paro
doje jis buvo išstatęs apie 100 darbų, 
jų tarpe ir Vydūno portretą, atsklei
džiantį šio mintytojo mistišką sielą.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI 
JA, vadovaujama prof. St. Dirmanto, 
Čikagos Jaunimo Centre pristatė sa
vo nario dr. Kosto Jurgėlos naująjį 
veikalą “Lietuvos sukilimas 1862-64 
metais” ir pagerbė amžiaus šešias
dešimtmetį minintį inž. Antaną J. Ru
dį, kurio pastangų dėka buvo įvestas 
lietuvių kalbos kursas Šv. Ksavero 
kolegijoje. A. Barono pagal naujosios 
knygos puslapius paruoštą montažą 
“Tolima brangi tėvų šalie” atliko ak
toriai L. Barauskas, St. Kielaitė ir 
J. Kelečius, operų arijas ir dainas— 
sopranas D. Kučėnienė ir baritonas 
A. Brazis. Programai vadovavo N. 
Užubalienė. žodį tarė iškilmėje daly
vavę šv. Ksavero kolegijos atstovai 
— rektorius, dr. H. Marmion, kalbų 
fakulteto vadovas M. Finstein.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ Kultūros Draugija Niujorko Mas- 
peth parapijoje surengė jau tradici
niu tapusį vakarą, kurio pajamos ski
riamos studentams, norintiems studi
juoti lituanistiką Fordham universi
tete. Trumpą žodį tarė LKMK Drau
gijos pirm. A. Radzivanienė. LB Niu
jorko apygardos pirm. A. Vakselis, 
parapijos klebonas prel. J. Balkūnas. 
Programą, kurios vadove buvo Nijo
lė Baltrulionienė, atliko deklamatorė 
Jūratė Balsytė, išraiškos šokio pro
paguotoja Elena Kepalaitė, bosas sol. 
Stasys Citvaras ir akompaniatorius 
Algirdas Kačanauskas.

MARK J. LINK, SJ, religijos kur
sui JAV katalikų mokyklose skirta 
knyga “Man in the Modern World” 
yra iliustruota žymiųjų fotografų me
ninėmis nuotraukomis. Lietuviai 
moksleiviai džiaugiasi joje radę net 
šešias čikagiečio kun. Algimanto Ke- 
zio, SJ, nuotraukas, paimtas iš jo me
ninių fotografijų albumo “Photo
graphs”.

VOKIETIJOS LB VALDYBOS IN- 
FORMACIJŲ biuletenis džiaugiasi 
jaunosios šlagerių dainininkės laimė
jimais: “Lena Valaitis (Anelė Valai
tytė) po sausio 23 d. pasirodymo te
levizijos “Hit-parade” į savo sąskaitą 
įsirašė dar porą laimėjimų. Vasario 
7 d. 16.15 v. “Das deutsche Schlager- 
loto” įrikiavo dainininkę į V vietą (iš 
12). Vasario 9 d. “Bild-Zeitung” dien
raštis įsidėjo didelę jos nuotrauką su 
aprašymu. Vasario 14 d. Lena pasie
kė “Das deutsche Schlagerloto” viršū
nę — ji buvo pristatyta pirmoje vie
toje. Gal dar didesnis laimėjimas se
kė vasario 20 d., kai Lena ZDF tele
vizijos iš Berlyno transliuotame <4Hit- 
parade” buvo įrikiuota į IV vietą.”

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KINO MĖGĖJŲ SRITINĖSE VAR

ŽYBOSE Panevėžyje geriausiu vaidy
biniu filmu buvo pripažintas Kėdai
nių “Mėgėjo” studijos narių V. Lau- 
makio, A. Morėno, S. Pabedinsko ir
A. Railos kūrinys “Rankena be du
rų”. Kronikinių - dokumentinių fil
mų grupėje taip pat pirmavo kėdai
niečių “Ne vien gitaros” ir “Kėdai
nių kronika nr. 1”.

FILOLOGUOS MOKSLŲ daktaro 
disertaciją “Lietuvių tautosakos savi
tumas ir meninė vertė” apgynė Vil
niaus universiteto docentas Donatas 
Sauka. Jo oponentai — akademikas 
K. Korsakas, filologijos mokslų dak
tarai V. Zobarskaitė ir L. Gineitis ge
rai įvertino šios disertacijos naujus 
tautosakos tyrinėjimo metodus, augš- 
tą mokslinę kultūrą ir originalumą. 
Pagrindą dr. D. Saukos disertacijai 
sudarė pernai “Vagos” išleista kny
ga “Tautosakos savitumas ir vertė”.

VALSTYBINĖS FILHARMONUOS 
Klaipėdos skyriaus profesinis estra
dinis ansamblis “Nerija”, įsteigtas 
pernai, pirmą kartą lankėsi Vilniuje. 
Jo koncerto programoje — B. Gor- 
bulskio, A. Raudonikio, V. Telksnio, 
sovietų ir užsienio kraštų kompozito
rių dainos, kurias atliko “Vilniaus 
bokštų-70” konkurso laureatė N. 
Tallat-Kelpšaitė, solistai A. Stasiūnai
tė, S. Leleikis, V. Antanavičius ir P. 
Jokubausko vadovaujamas instru
mentinis ansamblis. Koncerto daly
vius linksmino pranešėjas A. Kuzmic
kas.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
lietuvių poetų kūrinius skaitė dra
mos teatro aktorius L. Noreika. 
Programon jis buvo įtraukęs J. De
gutytės, J. Marcinkevičiaus, A. Mal
donio, M. Martinaičio, P. širvio ir 
Alg. Mackaus eilėraščius.

DAIL. STASIO KRASAUSKO gra
fikos darbų paroda surengta Jugos
lavijoje, Belgrado kultūros centro pa
rodų rūmuose. Lankytojus žavėjo 
gausios knygų iliustracijos, prade
dant V. Majakovskio Leninui skirta 
poema ir baigiant V. Šekspjro sone
tais.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUS ve- 
lionies skulptoriaus Juozo Mikėno 
70-tųjų gimimo metinių proga suren
gė jo 70 darbų parodą. Skulptūros, 
akvarelės ir piešiniai šiai parodai pa
imti iš muzėjaus fondų ir velionies 
šeimos rinkinio.

KANADIETIS AKTORIUS 
DANIEL HYATT Vilniuje surengė 
anglų ir amerikiečių rašytojų kūrinių 
vakara.. Programoje buvo Šekspyro 
sonetai, “Dvyliktosios nakties”, “Ju
liaus Cezario”, “Hamleto”, “Užsispy
rėlės sutramdymo”, O. Wilde kome
dijos “Kaip svarbu būti rimtam” iš
traukos, R. L. Stevenson, E. Poe, P.
B. Shelley ir T. S. Eliot eilėraščiai.

VIRGILIJUS NOREIKA) Vilniaus 
operos tenoras, su žmona Žaneta grį
žo iš sėkmingų gastrolių R. Vokieti
joje. R. Berlyno valstybinės operos 
vadovybė jį vėl yra pakvietusi pakar- 
totinėm gastrolėm — atlikti pagrin
dinius vaidmenis keturiuose operų 
spektakliuose. Kartu su bosu Vaciu 
Daunoru, mezzo-sopranu Nijole 
Ambrazaityte, sopranu Giedre Kau
kaite bei kitais menininkais V. Norei
ka dalyvavo vilniškės kompartijos 
XVI suvažiavimo proga įvykusiame 
koncerte. Po to Maskvos Didžiajame 
Teatre jis dainavo Alfredą G. Verdi 
“Traviatoje” ir buvo dviejų koncer
tų programos dalyviu Leningrade. Be 
V. Noreikos, šių koncertų programą 
atliko A. Jozėno vadovaujamas M. 
K. Čiurlionio vidurinės meno mokyk
los vaikų choras ir styginis orkestras, 
kurio vadovas yra S. Sondeckis.

KAUNIEČIŲ KINO MĖGĖJŲ nau 
jausiųjų kūrinių apžiūroje geriausiu 
vaidybiniu filmu pripažintas “Jis ir 
jos telefonai”, sukurtas “Pergalės” 
turbinų gamyklos inžinierių R. Natke
vičiaus ir E. Baltušio. Dokumentinių 
filmų grupėje prizas teko “KPI-film” 
studijos atstovui A. Kuzminskui už 
“Metus ir žmones”. Geriausio opera
toriaus vardą išsikovojo “Spalio” 
fabriko atstovas S. Klibančius. Kau
niečiai turi dvi stiprias mėgėjiškų fil- , 
mų studijas — Kauno politechnikos 
instituto “KPI-film” ir Kauno radijo 
gamyklos “Bangą”.

PAVEIKSLŲ GALERIJA pavers
toj Vilniaus katedroj koncertavo 
J. Kavaliausko vadovaujamas vilnie
čių moterų pavyzdinis choras “Eglė”, 
programon įtraukęs J. Naujalio ir J. 
Juzeliūno "Lietuva brangi”, A. Bra
žinsko “O kad aš augau”, V. Budrevi- 
čiaus “Sesę Lietuvą”, J. Ozolinio 
“Sidabro pėdas”, G. Pfeilio “Užmigo 
ežerai” ir eilę kitų kompozitorių dai
nų. Chorui akompanavo vargoninin
kas B. Vasiliauskas. “Eglės” vadovui 
J. Kavaliauskui talkina chormeiste
riai R. Songaila ir G. Purlys, Vilniaus 
konservatorijos studentai.

KAUNO MOKSLO DARBUOTOJŲ 
kraštotyros klubas “Tėviškė” ir Lie
tuvos Architektų Sąjungos Kauno 
skyrius ruošia spaudai iliustruotą 
monografiją “Kauno marios ir jų 
apylinkės”.

MARKO ETKINDO monografinę 
apybraižą “Pasaulis tarsi didelė sim
fonija” rusų kalba išleido "Iskustvo” 
Leningrado skyrius. Leidinys skaity
tojus supažindina su M. K. Čiurlionio 
kūryba, beveik šimtu jo kūrinių re
produkcijų. Menotyrininkas M. Et- 
kindas medžiagą rinko Lietuvoje ir

- M. K. Čiurlionio kūrinius fotografavo 
je vardb muzėjuje Kaune. V. K«t



Rodney jaunimas atlieka programą Vasario 16 šventėje Delhi, Ont.
Iš kairės: V. Jasinskas, G. Ignaitytė, A. Rastapkevičius

TORONTO

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų berniukų ir mergai

čių susirinkimai įvyks sekmadienį, 
kovo 28 d., 2 v. Berniukai renkasi 
ateitininkų kambaryje, mergaitės — 
L. V. Namuose.

Atvykstant Į susir ikimi i visi pra
šomi atnešti E datin', is loterijos kny
gutes ir atsiskaityti su savo būrelių 
vadovais.

Metinė ateitininkų šventė — ba
landžio 24 ir 25 d. d. Kartu bus mi
nimą ir 20 metų moksleivių kuo
pos isisteigimo Toronte sukaktis. 
Tuo paminėjimu rūpinasi kun. J. 
Staškevičius ir K. Manglicas. Pagrin
diniu kalbėtoju bus dr. A. Sužiedė
lis, Vašingtono universiteto psicho
logijos profesorius. Dr. A. Sužiedė
lis šiuo metu yra sendraugių sąjun
gos pirmininkas. Jis kalbės ir sen
draugių ruošiamoje, vakarienėje šeš-
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W Tel. 534-9286
DUNDAS ST. WEST. Investacija. Didelė svari krautuvė ir dar du 
po 5 kambarius butai. Atskiri įėjimai, garažas. Gaunama nuoma $500 
i mėnesį. Prašo $34.000 su maždaug $6.000 įmokėjimo.
ALHAMBRA AVE. — BLOOR W. Netoli būsimų Toronto Lietuvių
Namų, 9 kambarių atskiras mūrinis namas. Vieta dviem garažam.
Savininkas išvyksta iš Toronto, Įmokėti $7.000.
BLOOR — JANE ST. 7 gražūs kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
įrengtas rūsys. Didelis kiemas, garažas. Arti požeminio susisiekimo j 
ir krautuvių.
BLOOR — INDIAN RD. Trys atskiri butai, 5 kambariai pirmame 
augšte ir moderni prausykla. Didelės nuomos pajamos. Prašoma 
kaina $43.000
RUNNYMEDĖ — ANNETTE. Dvibutis (duplex) 10 kambarių per du 
augštus. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Namas be skolų. 
Įmokėti $8.000. _..... 1
BLOOR — RUNNYMEDE. Dvi krautuvės ir 7 kambariai. Ideali vie
ta betkokiam verslui. Prašoma kaina $55.000. I
JANE — BABY POINT. 8 kambariai per du augštus, 2 virtuvės, 2 Į 
prausyklos. įmokėti $6-7.000. f

S. JOKŪBAITIS I
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI I

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 Į

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

Bloor Autorite Garage **•
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

' Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239^601. 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
V a i s t o i, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Toronto vengrų bendruomenė 
sutelkė $2000 muzėjui (Royal 
Ontario Museum) ir įteikė du 
senojo stiliaus drabužius. Įteiki
mą organizavo skulptorė ir Ca
nada Council narė Dora de Pe- 
dery Hunt. Ji taipgi surengė mu- 
zėjaus salėje vengrų vakarą-ba- 
lių, kuriame dalyvavo 600 as
menų ir sumokėjo po $15. Pro
gramoje buvo, šalia koncerto, šo
kiai ir vengriškos vaišės su savo 
krašto vynais. Pelnas — $2000 
paskirti muzėjui. 1957 m. veng
rai buvo surengę savo dekora
tyvinio meno parodą ir muzikos 
vakarą su šokiais.

Kanados valstybinio archyvo 
naujasis vadovas dr. Wilfred 
Smith savo paskaitoje Toronte 
pareiškė, kad ateityje archyvas 
telks visų tautinių grupių veik
los medžiagą, kuri yra prisidėju
si prie mozaikinės Kanados da
bartinės struktūros. Lig šiol ne- 
prancūzų ir neanglų kilmės ka
nadiečių Įnašas nebuvo reikia
mai išryškintas, nes trūko archy
vinės medžiagos. Archyvas pir
miausia žada įsigyti visų etninių 
grupių laikraščių komplektus, 
rinkti'etninių organizacijų do
kumentus. Pavyzdžiu dr. W. 
Smith nurodė susitarimą su Ka
nados vokiečių organizacija. Jos 
dokumentų nufilmuotom kopi
jom galės pasinaudoti Įvairius 
tyrinėjimus atliekantys ar moks
linius darbus rašantys kanadie
čiai.

Maltono aerodrome yra trim 
studentėm darbas. Mokama $2.~ 
35 i valandą. Kreiptis i Toronto 
Auto Parks (Airport) Ltd. arba 
skambinti KLB Toronto apylin
kės valdybos pirm.. J. Karpiui 
233-2951 arba 231-5373.

Algis Kybartas, York univer
siteto studentas, baigęs trečiojo 
kurso meno studijas, gavo sti
pendiją išvykai i Europą, kur 
per 4 mėnesius studijuos teatro 
meną Paryžiuje, Londone ir 
Varšuvoje.

Simo Kudirkos bylos dokumenta
cija. JAV-bių Atstovų Rūmų Užsienio 
Reikalų Komitetas, vedęs platų ap
klausinėjimą bei jieškojęs Simo Ku
dirkos išdavimo kaltininkų, paskelbė 
surinktus davinius atskira 247 psl. 
knyga, pavadinta “Attempted Defec
tion of Lithuanian Seaman Simas Ku
dirka”. Tai bylos eiga, perrašyta tie
siai iš magnetofoninių juostų- Leidi
nys gaunamas nemokamai, parašius 
šiuo adresu: Congress of the United 
States, Committee of Foreign Affairs, 
House of Representatives, Rayburn 
House Office Building, Washington, 
D.C., 20515, USA. Patartina tuo lei
diniu susidomėti visiems,- o ypač 
Bendruomenės apylinkėms.

Atitaisymas. “Tž” š.m. 11 nr. pa
minint “Moters” žurnalo sukaktį įsi
brovė netikslumas (po kliše): Z. 
Daugvainienei įteiktas ne dail. T. 
Valiaus, bet N. Pabedinskienės pa
veikslas.

PADĖKA
Ypatinga padėka organizatoriams 

T. B. Prunskams už suruošimą mūsų 
dvidešimt metų vedybinės sukakties 
ir vardinių pobūvio-staigmenos. Nuo
širdžiai dėkojame pobūvyje dalyva
vusiems, prisidėjusiems ir už visų 
vardu įteiktą labai gražią dovaną. 
Taip pat dėkojame M. L. Tilindžiams, 
T. B. Prunskams už dovanas ir gė
les.

Dar kartą nuoširdus ačiū —
K. M. Juzumai

ELEKTROS RANGOVAS } 

Fleet Electric Co. Ltd. I
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte | 
923-7194. Sav. A. Čeponį*

Bražinskų byla buvo diskutuo
jama CHIN radijo stoties “Open 
Mike” programoje kovo 22 d. 9 
v.r. Prieš 9 v. J. R. Simanavičius 
perskaitė informacinį straipsnį. 
Po jo sekė diskusijos, kuriose 
dalyvavo keletas asmenų, atsi
liepusių telefonu, ši programa 
buvo numatyta kovo 17 d., bet 
dėl svarbesnių klausimų liko ati
dėta. Jau nepirmas kartas CHIN 
radijo stotis skiria nemažai laiko 
lietuviškoms problemoms. Tik 
gaila,, kad šios programos orga
nizuojamos nepakankamai rū
pestingai, lietuviai iš anksto ne
painformuojami, neparenkami 
diskusijų dalyviai.

Iš Australijos grįžo S. Vins- 
kienė, aplankiusi savo brolį ir 
pažįstamus.

Dail. Jurgio Račkaus kūrinių 
paroda Picture Loan Gallery pa
sibaigė kovo 26 d. Kita jo paro
da atidaryta Londono, Ont., uni
versiteto McIntosh galerijoj. 
Ten yra anksčiau šio universi
teto nupirktas J. Račkaus pa
veikslas. Su paroda jungiama ir 
dailininko paskaita, iliustruota 
skaidrėmis. J. Račkus garsėja 
aluchrominiais kūriniais, ku
riems išbaigti jis beveik kas
met vyksta Belgijon. Ateinančią 
vasarą jis pakviestas organizuo
ti dailės kursus Kanados indė
nams. Šiuo metu jis yra Picture 
Loan Gallery direktorius.

Parlamento komisija, ruošian
ti pakeitimus Kanados konstitu
cijoje, šiuo metu keliauja po 
kraštą ir organizuoja viešus ap
klausinėjimus. Šiuo darbu kol 
kas labai mažai domisi tautinės 
grupės. Sen. P.- Yuzyk ir parla
mento narys dr. St. Haidasz ra
gina tautinių grupių organizaci
jų vadovybės ir spaudą daly
vauti apklausinėjimuose ir įteik
ti paruoštus raštus, liečiančius 
tautinių grupių vietą Kanados 
gyvenime. Minėtoji konstitucijos 
komisija Toronte darys viešą ap
klausinėjimą King Edward Sher
aton viešbutyje: kovo 31 d. 7.30 
v.v.; balandžio 1 d. 10 v.r. ir 2 
v. p.p.; balandžio 2 d. 10 v.r. 
(jei reikės). Mūsų Bendruomenės 
vadovybė turėtų šiuo reikalu su
sidomėti.

Antanas Šileika paskirtas 
Weston Collegiate Institute ži
nių reporteriu (1970 — 1971 me
tams) dienraščiui “The Tele
gram”. Jo sporto žinios, vaidini
mų, koncertų ar šiaip svarbes
nių gimnazijos įvykių aprašymai 
reguliariai spausdinami “After 
Four” skyriuje. Antanas taip pat 
pakviestas Weston Collegiate 
Institute reporteriu (1970-1971 
metams) savaitraščio “Weston 
Times”.

V. Juškevičius rūpinasi savo 
sūnaus išlaisvinimu iš Maskvos 
kalėjimo. Kovo 21 d. devintoji 
televizijos stotis vakarinėse ži
niose davė trumpą pasikalbėji
mą, kuriame tėvai trumpai iš
dėstė savo pastangas pagelbėti 
sūnui per Kanados vyriausybę. 
Apie šią bylą yra painformuotas 
ir premjeras Trudeau.

tadienį, balandžio 24 d.
“Pirmyn Jaunime” sekantis nu

meris yra ruošiamas ateitininkų 
šventei. Medžiagą prašome siųsti Rū
tai čepaitytei.

Vyr. moksleiviai yra prašomi at
kreipti dėmesį į centro valdybos pa
skelbtą rašinių konkursą.

Skautų veikla
• Balandžio 6 d., 7 v.v., vaikų na

muose pas seseles šaukiama bendra 
vyr. skaučių ir skautų-vyčių sueiga. 
Visos ir visi atvažiuokime!

• Mindaugo dr-vės sueiga — kovo 
29 d., 7 v.v., skautų būkle. Bus pra
dedami egzaminų pašnekesiai.

• Sekmadienį, kovo 28 d., 10 v .r., 
Prisikėlimo bažnyčioje bus atnašau
jamos Mišios, prisimenant prieš vie
nerius metus iš mūsų veiklos eilių 
pasitraukusį a.a. v.s. Stepą Kairį. 
Skautininkai-kės, skautai-tės, tėvai, 
rėmėjai ir bičiuliai kviečiami šiose 
pamaldose dalyvauti.

• “Šatrijos” tunto sueiga įvyko ko
vo 20 d. Prisikėlimo parodų salėje. 
Talkinama tunto adjutantės R. Puniš- 
kaitės sueigą pravedė s. D. Keršie
nė, kuri tunto vardu tarė atsisvei
kinimo žodį tunto vėliavą perduodan
čiai ilgametei tuntininkei s. L. Gvil- 
dienei. Vėliavą priėmė naujoji “Šat
rijos” tuntininkė ps. P. Saplienė. Bu
vusiai ir naujajai tuntininkėms dr- 
vės įteikė rožes. Skaučių įžodį davė: 
E. Gačionytė, V. Gačionytė. R. Jan- 
kaitytė, J. Melnikaitė, D. Sokolo- 
vaitė, V. Janulaitytė, V. Stulginskai- 
tė, A. Vaitkutė, R. Valiukaitė ir R. 
Sokolovaitė. Jaun. skaučių — R. Jo- 
nikaitė. Po įžodžio sveikino tunt. ps. 
P. Saplienė, tunto dvasios vadas kun. 
P. Ažubalis ir Kanados rajono vadas 
s. K. Batūra. Jautriai su tuntu atsi
sveikino s. L. Gvildienė, dėkodama 
vadovėms už bendradarbiavimą, ypač 
s. M. Stanionienei, kuri daug metų 
vadovavo jaun. skautėm. Oficialioji 
dalis baigta Tautos himnu. Po to buvo 
skautininkių ramovės ir vyr. skaučių 
Birutės dr-vės paruoštos vaišės.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės ad
jutante paskirta Saulė Mažeikaitė.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė pa
siuntė telegramą Turkijos preziden
tui. prašydama Bražinskų negrąžinti 
rusams.

• Mindaugo dr-vės skautai, pasi
naudodami pasaulio jaunimo infor
macijos centro nurodymais, parašė 
10 laiškų Turkijos ministeriui pir
mininkui ir ambasadoriui Vašingtone 
Bražinskų bylos reikalu, č. Š.

WINDSOR, ONT.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS lie- 

tuviams katalikams — balandžio 2, 3 
ir 4 dienomis. Jos prasidės penkta
dienį, 7 v. vakaro, Sv. Kazimiero ^baž
nyčioje ir baigsis bendromis Miišo- 
mis sekmadienį 11 v.r. šeštadienio 
vakarą 7 v. taip pat bus pamokslas 
ir Mišios. Išpažintys — prieš ir po 
rekolekcinių pamaldų. Rekolekcijas 
ves kun. St. Kulbis, SJ, iš Montrea- 
lio. Visi tautiečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Kun. D. Lengvinas

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

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

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis, 
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 » JI RJ A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rMflM/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

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

IMA

8% už asm. paskolas

3Y2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 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 nno 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 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEEN — EUCLID, palikimas, 11 didelių kambarių, atskiras plyti
nis namas, šiltu vandeniu šildomas, 2 prausyklos, privatus įvažiavi
mas, garažas, geras kambarių išnuomojimui namas, be skolų.
QUEBEC — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 6 šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas, prašoma $19.900. 
JANE — ANNETTE, vienaaugštis (bungalov), prašoma $26.500; 
plytinis, atskiras, nauja šildymo krosnis, garažas, didelis sklypas.
RONCESVALLES — GARDEN, prašoma $33.900, atskiras plytinis 
namas, 7 dideli kambariai, poilsio kambarys, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 modernios virtuvės, šoninis įvažiavimas, garažas, 8% % pa
skola.
JANE ST., dvibutis (duplex) plytinis 10 kambarių atskiras namas, 
šiltu vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, atvira paskola 8V2%; 
mėnesinės pajamos — $175 ir $180.

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

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

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

ČESNAKAS-

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

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos^

971 College St., Toronto 4. Ont. visi verslo bei;

Telefonas: 5 3 3 - 43 6 3
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

NAUJI McDonald hotel,

SAVININKAI A. IR J. BUKANTAI

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

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BLOOR — JANE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 miegamųjų, vie
naaugštis (bungalow), naujai ir skoningai atremontuotas, rūsys visai 
baigtas, grafais kiemas, garažas; prašoma kaina $29.500. Skubus par
davimas.
JANE — ANNETTE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius apartamentas. 14 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašoma kaina $50,500.00.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

geras vaistas 
česnakos (gorfic) yra Rotūrolm krau* 
h? volontij vaistas — padeda jam 
laisviau tekiti, apsaugoja nuo neiva- 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
"maitina. "ADAMS GARLIC PfARLtS" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
Ireamž t let m e ~

Utims ii m trimitu* m iH jonui limo* 
nių vartojo česnakų kaip vahtg, tiki-

Dar Šiandien imsipirk "ADAMS GARLIC
MARUS” Mfart, vehtMh- teMte*

praneša draugams bei pažįstamiems 
TORONTE, OAKVILĖJE, BURLINGTONE, 
HAMILTONE ir kitur, kad perėmė viešbutį ir 
kviečia visus atsilankyti.

Čia rasite visus patogumus ir jaukią nuotaiką.

HomHtone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gourtte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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Jauniausioji Hamiltono "Kovo" krepšinio komanda su laimėta 
taure Kanados lietuvių sporto apygardos krepšinio pirmenybėse

Nuotr. Juraičio

O \ s "-

Restorane
— Atsiprašau, — sako pada

vėja, imdama pinigus nuo stalo, 
— bet šioje sumoje nieko ne
įskaityta padavėjai.

Užsisvajojęs pašto valdinin
kas, žvelgdamas nuo skaityto 
žurnalo:

— Argi aš ir padavėją suval
giau? ‘

Sūnus ir mergina
Jauno jūrininko tėvai gavo 

laišką nuo savo sūnaus, kuris 
rašė:

— Susipažinau su labai simpa
tinga mergina ir mudu dažnai 
nueiname į šokius. Jos tėvai yra 
labai rimti žmonės.

Perskaičiusi tuos žodžius mo
tina suriko:

— Jeigu jie iš tikro yra rimti, 
tai kaip jie gali leisti savo duk
rai eiti į šokius su jūrininku?

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Kauno žalgiriečiai Sov. Sąjungos 
augščiausios lygos krepšinio pirme
nybėse laimėjo III vietą. Paskutinė
se rungtynėse jie įveikė Rygos ASK 
103:99.

Kaunietė Asta Giedraitytė pakvies
ta į Sov. Sąjungos stalo teniso rink
tinę ir dalyvaus pasaulio pirmenybė
se Japonijoje. Šiose pirmenybėse da
lyvaus 3 lietuvaitės: A. Giedraitytė 
ir torontietės V. Nešukaitytė su E. 
Sabaliauskaite. Neaišku kodėl į rink
tinę nebuvo pakviesta Laima Balai- 
šytė-Amelina, kuri žaidžia neblogiau 
už Giedraitytę.

Baidarių lenktynininkai Sov. Są
jungoj baigė pasiruošimo stovyklą. 
Ta proga buvo surengtos 15 km sli
dinėjimo lenktynės, kurias laimėjo 
daugkartinis meisteris vilnietis V. 
Česiūnas.

Didelis moterų rankinio turnyras 
įvyko R. Vokietijoj. Sov. Sąjungos 
rinktinėje žaidė dvi lietuvaitės — 
Anelė Lasickaitė ir Virginija čerš- 
kutė. Lasickaitė rinktinėje žaidė ne
be pirmą kartą ir tai visose rungty
nėse. čerškutė į rinktinę buvo pa
kviesta pirmą kartą.

Sovietinių profsąjungų šachmatų 
pirmenybėse Leningrade po 5 ratų 
pirmauja V. Mikėnas.

Slidininkas Kazys Milašius pakvies
tas į profsąjungų rinktinę; Suomijoj 
dalyvavo eilėje tarptautinių varžybų.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskai

tė Britų Bendruomenės žaidynėse 
Singapūre pasiekė pirmą laimėjimą. 
Stalo teniso komandinėse rungtynėse 
Kanada nugalėjo Indiją. Šiose rung
tynėse V. Nešukaitytė pasiekė du lai
mėjimus ir E. Sabaliauskaitė vieną.

•• e . .v. Krepšininkai Etobicoke krepšinio
— Tai ar po penkių minučių lygos pirmenybėse laimėjo vienas 

jau bus pietūs?
—Ne, bet aš eisiu su tavim į 

restoraną. Parinko Pr. Alš.

Beždžionės, kaip žmonės...
Sakoma, tyrinėtojai Puerto 

Rike uždarė miške į narvą pen
kis vyrus, norėdami patirti, ką 
su jais darys beždžionės. Pasiro
do beždžionės su uždarytaisiais 
žmonėmis elgiasi taip, kaip žmo
nės zoologijos soduose su užda
rytais gyvuliais: jos apsupa iš vi
sų pusių narvą ir bando maitin
ti narve esančius žmones.

Vyras ir žmona
Grįžęs iš įstaigos namo, klau

sia vyras:
— Dar pietūs neparuošti? AŠ 

gi alkanas, kaip vilkas. Jeigu 
taip, einu į restoraną.

— Palauk penkias minutes, — 
prašo jį žmona.

lyvaus Hamiltono S. K. Kovas su 
jaunių A komanda, sporto klubai 
Vytis ir Aušra su jaunių A, mergai
čių A ir C komandomis. Turnyrą or
ganizuoja Aušros klubas. Visais žai
dynių klausimais kreiptis j klubo vi- 
cepirm. K. Sapočkiną (7624)455).

Gausius žiūrovas Prisikėlimo para
pijos salėje kovo 21 d. sudomino iš- 
Ročesterio atvykusi lietuvių jaunių 
komanda. Prasidėjus rungtynėms, 
Aušros jauniai A tuoj įrodė, kad ro- 
česteriečiams laimėti vilties beveik 
nėra. Galutinis rezultatas 131:55 Auš
ros naudai. Nepamainomas gynime 
Aušros komandoj pasirodė L. Plačia- 
kis 17. Gerai pasirodė ir kiti: G. 
Rautinš 21, S. Kaknevičius 23, J. 
Norkus 31, A. Nakrošius 24. E. Nor
kus 7 ir E. Stravinskas 8 buvo ne
mažai žaidę atsarginiai. Treneris — 
D. Laurinavičius. Ročesteriui atsto
vavo V. Prasauskas 17, J. Stašaitis 
14, L. Sakalauskas 4, J. Saladžius 6, 
A. Vizgirda 14 ir R. Džiakonis.

Jaunės (midgets) nugalėjo Niaga
ra Falls 44:39 rezultatu. Žaidė: B. 
Plučaitė 19, I. Baškauskaitė 10, A. 
Plučaitė 7, N. Čižikaitė 6, P. Simuty- 
tė 2, L Radžiūnaitė, S. Zenkevičiū- 
tė, A. Bartninkaitė, A Klibininkai- 
tė, D. Miniotaitė. Treneris — Algis

PLB ŠVIETIMO TARYBOS
ŽINIOS

• Mokyt. V. čižiūno knyga 
“Seimą tautinėje bendruomenė
je” jau surinkta. Tikimasi, kad ji 
išeis iš spaudos dar šią vasarą.

mu, knygos spausdinimo pabai-

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

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

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome 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.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co. ™
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

rungtynes ir vienas pralaimėjo. Ko
manda pasiekė baigminius peržaidi- 
mus.

KSA pirmenybių antroje dalyje da
lyvaus 3 Vyčio komandos — jaunių 
A, mergaičių A ir mergaičių C.

Mūsų rėmėjams J. Zubrickui, K. 
Kaknevičiui, V. Vitkui, P. Balčiūnui, 
K. Otto ir č. Valiukui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Šį sekmadienį, kovo mėn. 28 d., 
12.30 v.p.p., Prisikėlimo parapijos sa
lėj įvyks Kanados sporto apygardos

Jauniai C pralaimėjo pirmas šiame 
sezone rungtynes prieš St. Albans 11: 
13.

CYO lygoj jaunės laimėjo prieš 
Corpus Christi 38:36 ir tapo šios gru
pės čempionėmis. Jaunės B laimėjo 
prieš St Edwards 43:32.

KOVO ŽINIOS
Mergaičių komanda (midget), 

miesto lygoje laimėjusi prieš Glen
dale krepšininkes 28:27 ir prieš Hill 
Park 24:16, įkopė į I v. Žaidė: Zū- 
baitė 19,. Turk 17, Lukošiūtė 7, Rie
kutė 4, Solow 3, Grajauskaitė 2, L. 
Kareckaitė, R. Kareckaitė, Keršytė. 
Dabar rungtynės vyksta tarp trijų 
geriausių komandų, dviejų minusų 
sistemoj.

S. Amerikos lietuvių krepšinio žai
dynėse ruošiasi dalyvauti ir Kovo 
vyrų, jaunių A ir mergaičių B ko
mandoj. A. G.

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

MOKESČIU PATARĖJAS

SENELIŲ NAMAI

svečio, kuris mane aplanko su dau
gybe žinių apie lietuvius. Tik gaila, 
kad paštas labai nereguliariai atne
ša. “T. žiburiuose” randu daug gra
žių paveikslų, lietuvaičių nuotraukų. 
Tiktai man nepatinka tie ilgi palaidi 
plaukai. Kodėl lietuvaitės nepina ka
sų? Kai aš buvau jauna, nešiojau il
gas kasas. — Prašyčiau man praneš
ti, ar yra lietuvių senelių namai Aš 
esu senutė, 74 metų, ir noriu patekti 
į senelių namus. A Kalninia

Red. prierašas. Mūsų žiniomis, lie
tuvių senelių namų kol kas nėra viso
je Kanadoje.

lietuviškos Šypsenos
Įvairios tautos stengiasi sukurti sa

vo humorą. Liaudis, svetimos įtakos 
nepaveikti žmonės, turi vadinamą 
tautinį humorą, kuris specialistų yra 
klasifikuojamas. Jis talkina tautų 
skirtingumo diagramoms išvesti.

Lietuvių tauta turi įvairaus spal
vingumo linksmybių, išreikštų saki
niais. Jau ištisa eilė metų lietuvius 
maloniai nuteikia Pr. Alšėnas parink- - 
tais linksmais pasakojimais, kaip jis 
vadina “šypsenomis”. Jos pastoviai 
spausdinamos “Tėviškės Žiburiuo
se”, pasirodo ir kitur.

Žydai, vokiečiai, lenkai, amerikie
čiai ir kiti leidžia savo humoro kny
gas, rinkinius. Tai priedas valstybių 
ir tautų charakteriui studijuoti, net 
tų tautų charakteristikai smulkme- 
niškiau pažinti. Gyvas būdamas to
kią rašytinę literatūrą skatino prof. 
Mykolas Biržiška.

Linksmų rašinėlių, trumpų pasako
jimų autorius spaudos darbuotojas 
Pr. Alšėnas turėtų renkamas links
mybes paskelbti atskira knyga. Jis 
1962 m. išleisdino knygą “Tūkstantis 
šypsnių”, kuri, atrodo, nesusilaukė 
didesnio dėmesio. Reikėtų antrosios, 
kuri gal pralaužtų užsigulėjusius 
skepticizmo ledus. Alg. Gustaitis

NEVIENODA INFORMACIJA
“Tž” 1971 m. 5 nr. Hamiltono skil

tyje K. M. praneša, kad nuo širdies 
•priepuolio mirė a.a. Karolis Zadlaus- 
kas, ir pastebi: “Velionis Lietuvoje 
yra buvęs augštas valstybės valdinin
kas. Gyvendamas čia nedalyvavo lie
tuviškame gyvenime ir jo nerėmė.” 
“TŽ” 7 nr. velionies testamento vyk
dytojų nekrologe rašoma: “A_a. K.* 
Zadlauskas buvo malonaus ir taikaus 
būdo žmogus, domėjosi lietuviška 
spauda, sielojosi pavergtos Lietuvos 
reikalais ir savo testamente pasky
rė tūkstantį dolerių Kanados Lietu
vių Fondui.” Tomas Palemonas,

Stayner, Ont.

reikia 
O tų 

fiūzas 
likina

rybos anion.
• Gavus iš JA Valstybių Lie

tuvių Fondo kelių šimtų dolerių 
paramą, nupirkta ir išsiųsta Va
sario 16 gimnazijos bibliotekai 
papildyti pagal jų pageidavimą 
knygų už $100.

• Kitą šimtą dolerių nutarta 
paskirti Pietų Amerikai: nupirk
ti jiems mokyklinių skaidrių iš 
Lietuvos istorijos bei geografi
jos, o taip pat paremti jų pačių 
projektą gaminti skaidres, skir
tas mokyti lietuvių kalbos tuos 
vaikus, kurie lietuviškai nebe
kalba.

• Sveikiname Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenę, kuri savo 
naujai atidaromą lituanistinę 
mokyklą Maracay mieste pava
dino Simo Kudirkos vardu.

• Dalyvaujama bendruose po
sėdžiuose, organizuojant šių me
tų mokytojų stovyklą Dainavo
je. Stovyklai šiemet vadovaus 
mokyt. Krokys iš Ročesterio, 
N.Y.

• Švietimo tarybos pirminin
kas dėstė parodomąsias pamokas 
beskyrės sistemos metodu Mont- 
realyje ir Toronte. Jis sutiktų 
tokias pamokas dėstyti ir kitur, 
iš anksto susitarus ir apmokėjus 
kelionės išlaidas.

PLB švietimo taryba
KRIZĖ AMERIKOS

KATALIKŲ MOKYKLOSE
Kaip praneša spaudos agentū

ros, pereitų penkerių metų lai
kotarpyje 'apie 1,400 katalikų 
mokyklų JA V-bėse turėjo užsi
daryti arba susijungti. Priežas
tis —lėšos. Katalikų švietimo 
draugijos pranešimu iš 150 JAV 
vyskupijų, pereitais mokslo me
tais draugijos iždas gavo $267. 
000,000 mažiau pajamų, negu bu
vo numatyta. Tų pačių penkerių 
metų laikotarpyje mokinių skai
čius * katalikų mokyklose krito 
nuo 5.5 mil. iki 4.5 mil. Tuo su
sirūpino ir valdžia, nes kiekvie
nas mokinys, perėjęs iš katalikų 
mokyklos į viešąją, atsieina į me
tus $800 daugiau. Prezidentas R. 
Niksonas perspėjo, kad masinis 
katalikų mokyklų uždarymas, 
jeigu jis įvyktų, kainuotų mokes
čių mokėtojais apie $4,000 mil. 
į metus, neskaitant statybos nau
jų mokyklinių pastatų, kurie 
kainuotų į metus papildomai 
$5,000 mil.

Kaikurios valstijos jau priėmė 
katalikams palankesnius įstaty
mus, bet atsiranda asmenų, ku
rie tuos pakeitimus apskundžia 
teismui: esą jie priešingi Ameri
kos konstitucijai, kuri atskiria 
Bažnyčią, nuo valstybės.

Kanadoje to vargo nėra, nors 
kaikuriose provincijose netrūks
ta sunkumų. Katalikų mokyklos, 
išskyrus gimnazijų 11—13 klasę, 
išlaikomos tais pačiais mokes
čių pinigais, kaip ir viešosios 
mokyklos. Vykdoma plati akcija 
Ontario provincijoj ir kitur gau
ti valdžios paramai ir minimoms 
gimnazijų klasėms. Manitobos 
vyriausybė jau pažadėjo paramą 
ir neviešoms mokykloms. R.

€> SKAIHTOJAI PASISAKO
LAIŠKAS BROLIUI TĖVYNĖJE
Mielas broli Petrai, jau seniai aš 

ruošiausi tau parašyti, bet buvau taip 
įbizytas, kad neturėjau laiko. Žinai, 
brolau, aš turiu namą trijų florų ir 
rentinu rumeriam, tai viską 
labai vačyti, kad būtų olrait. 
trabelių daug pasitaiko: tai 
muša lauk, vėl, žiūrėk, sinka
arba fornisas sustoja raninęs, tai ki
tur jau plasteris nuo sienų ar lubų 
byra ... Žinoma, man reikia viską su- 
fiksyti, nes kitaip kainuotų latso pi
nigų.

Brolis rašei, kad nuo Pilviškių per 
Barzdus link Šakių jau plentą nutie
sė cukriniams runkeliams išvežti... 
Maskoliai smart — kai biznį prama
to, tai nė kašto nesigaili.

Petras klausi, kaip mes čia šioje 
kantrėje laiką praleidžiame.

Pirmadienio rytą apie šeštą valan
dą aš, suvalgęs žmonos pakeptus du 
ėgsus su bėkenu, duodu žmonai 
kišą ir sprunku į strytą. An| kome- 
rio prie laiptų palaukiu, kur frendas 
ungaras atvažiavęs papikina su karu 
(aš savo karą sėvinu, nes kai reikia 
naują pirkti, tai labai didelis ekspen- 
sas). Tada mes greit sukame į haivę 
ir už dvidešimt minučių dideliu spy- 
du pasiekiame plantą, kur viename 
departamente pentiname karus per 
aštuonias valandas. Per tą laiką mes 
turime du brėkus po dešimt minučių 
ir pusės valandos lančtaimą. Baigę 
darbą, mes vėl spydinam namo ir 
taip kiekvieną dieną iki penktadie
nio.

Penktadieniais mes jau su savo ka
ru visa šeima važiuojame šapintis į 
plazą, nes ten yra daug štorių, bučer- 
nių, grosemyčių, dragštorių ir liker- 
štorių. Prisiperkame visai savaitei či- 
kenų, sosidžių, steikų ir vedžiatėbe- 
lių. Visą šapinimą parsivežę namuo
se sukrauname į besmente esantį 
fryzerį.

šeštadieniais mes pasikviečiame 
savo gerus trendus ir su jais išgeria
me po Šatą kėš arba kokį drinksą su
simaišome.

Sekmadieniais vėl su savo karu va
žiuojame į bažnyčią. Tik čia, bažny
čioje, mes girdime lietuviškai 
kalbant, o mes visi kiti tai jau fifty
fifty. Daug geriau yra mūsų vaikams, 
nes jie kas šeštadienį mokosi lietu
viškai. Todėl, mielas Petrai, nesiste
bėk, jei per dvidešimt metų ir aš jau 
lietuviškai primiršau . ..

Petras prašai, kad skūros an šiu
šių parsiųsčiau. žinai, broli, dabar 
esu labai tait su doleriais, nes vienas' 
fela sugestino, kad pirkčiau jo ka- 
tidžių prie lėko. Katidžius nebuvo 
ekspensyvus, tai ir susigundžiau. Da
bar ten reikės naują porčių pribildyti 
ir šiaip viską per nauja perfiksyti.

Džianas

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!
JEI ESATE NAUJAS KANADOJE,
ŠTAI KĄ TURITE ŽINOTI APIE PAJAMŲ MOKESČIUS 
Kanadoje pajamų mokesčiais apdedami visi šio krašto 
gyventojai, ne tik piliečiai. Čia gyvenantys turi pra
nešti visas pajamas, net ir gaunamas iš už Kanados 
ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, jūsų darb
davys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi jums 
išduoti T4 raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuria
me surašyta kiek uždirbote ir kiek pajamų mokesčio 
atskaityta. Vieną T4 raštelio kopiją turite pridėti prie 
užpildytos pajamų mokesčio formos ir kartu išsiųsti. 
Jei dirbote pas kelis darbdavius, gausite kelis T4 raš
telius. Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu paja
mų mokesčių mokėjimo formas. Jos yra atspausdintos 
su mokesčių mokėtojų pavardėmis, adresais ir socia
linės draudos (Sočiai Insurance) numeriu. Naujai atvy
kęs į šį kraštą turi pats pasirūpinti pirmą kartą pajamų 
mokesčių pareiškimo forma, gaunama kiekvienoje paš
to įstaigoje. Kai mes ją pirmą kartą gausime ir įra
šysime jūsų pavardę sąrašan, tuomet kitais metais, 
kaip ir visiems kitiems, atsiųsime paštu. Informacinė 
brošiūra yra pridėta prie kiekvienos pajamų mokesčio 
pareiškimo formos. Joje yra atsakymai beveik į kiek
vieną jūsų klausimą. Bet jei 
dar turėtumėte abejonių, gali
te nemokamai gauti patarimų 
ir informacijų iš kiekvienos 
apylinkės pajamų mokesčių įs
taigos. Galite apsilankyti, pa
skambinti ar parašyti. Daug 
mūsų tarnautojų kalba įvairio
mis kalbomis. Jei norite, galite 
atsivesti draugą, kuris jums pa
dėtų susikalbėti.

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

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

A. LIŪDZIUS, B.L.
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.
* Mons. John Stock yra pa

skirtas Rytų apeigų katalikų ti
tuliniu Pergamo vyskupu ir eis 
Filadelfijos ukrainiečių arche- 
parcho Ambroze Senyshyn pa
galbininko pareigas.

NATIONAL REVENUE. TAXATION
■ “rEVENU NATIONAL. IMPOT

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T ATOM IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

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

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

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI-

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

295 Roncesvalles Ave., 
Tel. 536 -1373 

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

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

*^1*!**’ ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS •

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

I

1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

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

(prie Dundu) 
Telefonu LE. 2-4198

DR. V. J. MEILUVIEN6 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTAS
8. BBOGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Ave. (prie How* 
ard Part Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-425L Darbo valandos nse lt 
vaL ryto iki 630 vaL vak. Setadto 
nials nuo 10 vaL ryto Dd 4 vaL po
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY.
MAX KANE AUTO BODY

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

780 QUEEN ST. W. _____
PRIE GORE VALE —sSuTfMO

ART>r,,~------ Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
o patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus* 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v,

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
30 Dewson St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534 - 0583

2231 Bloor Street W
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— Sį sekmadienj prasideda reko

lekcijos. Jas ves kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, lietuvių jėzuitų provin
cijolas. Pamokslai bus sakomi visą 
savaitę rytais 9 v. ir vakarais 7.30 v. 
Specialus susitelkimas jaunimui bus 
praneštas rekolekcijų metu. Vakari
niai pamokslai jungiami su Mišiomis 
ir Komunija.

— Sį sekmadienį vykdoma didžioji 
gavėnios rinkliava “Share Lent 71”. 
Surinktos aukos persiunčiamos Ka
nados vyskupų fondui. Rinkliavų tiks
las — pagelbėti neturtingiesiems 
kraštams. Atskirų vokelių šiai rink
liavai nebus — prašoma naudotis sek
madieniniu parapijos voku.

— Kovo 23 d. lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Agota Stankevičienė iš 
Hamiltono, o iš koplyčios perkelti 
a.a. Jono Samsono palaikai į šei
mos kapavietę.

— Šeimos, kurios pageidauja ku
nigo prieš Velykas ligoniams bei se
neliams, prašomos pranešti kleboni
jai

— Pamaldos: šeštadienį 8 v.r. už 
a.a. Domininką Zabulionį, 8.30 v. r. 
metinės už a.a. Juozą Siminkevičių. 
Sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Oną Kal
pokienę, 11 v. už a.a. Motiejų ir Re
giną Pranckūnus, 12 v. už a.a. Juozą 
ir Elzbietą Valiušius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Trečiadienį, kovo 24 d., 12.58 
v. p.p., kun. A. Žilinskas kalbės per 
CFRB radiją.

— Sekmadienį — 9.30 v.r. pamal
dos; taip pat 4.30 v.p.p. St. Ansgar 
liuteronų bažnyčioje (kampas Law
rence — Avenue Rd.) įvyks TLCM 
parapijų bendros gavėnios pamaldos. 
Po jų — vaišės, kurias prašoma su
nešti prieš pamaldas.

— Kovo 21 d., 8 v.v., krikščioniš
kojo auklėjimo komiteto posėdis baž-> 
nyčioje.

— Balandžio 3 d., 7 v.v., moterų 
apmąstymo vakaras, į kurį visi 
kviečiami. Po to bus vaišės.

— Balandžio 4, Verbų sekmadienį, 
pamaldos su šv. Komunija. Pamaldų 
metu bus pristatyta š.m. parapijos ta
ryba. Tai bus pakartota ir angliškose 
pamaldose. Po lietuviškų pamaldų 
įvyks trumpas visuotinis parapijos 
susirinkimas ryšium su anglų kunigo 
atsikvietimu.

J. Karpis, naujasis KLB To
ronto valdybos pirmininkas, ap
lankė keletą lietuvių institucijų, 
jų tarpe ir “TŽ” redakciją. Jis 
išdėstė naujosios valdybos veik
los planą, teiravosi sugestijų ir 
prašė talkos. Numatoma palai
kyti glaudžius ryšius su spauda, 
organizacijomis, steigti Įvairių 
sričių sekėjas, reformuoti še£ 
tadiehinę mokyklą, skatinti 
jungtinę Jaunimo veiklą, solida
rumo Įnašą rinkti per organiza
cijas, Įrengti lietuvių paviljoną 
tautybių karavano metu (ši pa
vasari) naujose Lietuvių Namų 
patalpose, vykdyti apylinkės ta
rybos rinkimus ir kt. Plačiau pa
informuoti visuomenę apie tuos 
planus rengiasi pati valdyba. Tai 
tikimasi padaryti, kai naujieji 
veiklos planai bus išryškėję.

VIENINTELĖ KANADOS VAI, 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. (vairūs natūralūs gydymą 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, JLM. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaRes Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8908.

IŠNUOMOJAMAS II augšte frontinis 
švarus kambarys su pusiau atskira 
virtuve arti Prisikėlimo parapijos. 
Skambinti vakarais tel. 532-6453.

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

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.

LIETUVIS, pakankamai gerai įsikū
ręs Kanadoje, pageidauja susipažinti 
su lietuvaite nuo 38 iki 47 m. am
žiaus šeimyniniam gyvenimui. Rašyti 
"Tėviškės žiburių” administracijai, 
941 Dundas St W., Toronto 3, Ont., 
pažymint "Lietuviui”.

| BARONESSA BEAUTY SALON | 
| Soy. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 g
$ 2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių ' |

5 Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, į 
§ perukai ir t. t. Prieinamos kainos |

— Mišios: ketvirtad., 8 v. koncel. 
— už a.a. A. Balnį, užpr. p. Kuchals- 
kių; penktad., 8 v. koncel. — už a.a. 
P. Valaitį, užpr. p. Bložienės; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. S. Navickienę, užpr. 
P. Siminkevičienės; sekmad., 9 v. — 
už a.a. M. Valadką, užpr. p. čižikų; 
10 v. — už a.a. S. Kairį, užpr. p. Kai
rienės ir vaikų velionies mirties me
tinių proga; 11.15 v. — Toronto taut, 
šokių grupės “Gintaras” intencija 
veiklos 15-mečio proga; 12.15 v. — 
už a.a. J. Siminkevičių, užpr. p. Sap- 
lių.

— šį sekmadienį pradedamos me
tinės rekolekcijos. Vedėjas — kun. J. 
Kubilius, jėzuitas. Rekolekcijos 
truks vieną savaitę. Bendri pamoks
lai vyrams ir moterims, kartu su 
Mišiomis, bus 9 v. ryto ir 7.30 v. vak. 
Didž. Savaitę numatytos atskiros kon
ferencijos vaikams, gimnazistams ir 
studentams. Per rekolekcijas prie 
bažnyčios kviečiame aukomis parem
ti N. Pradėtosios Marijos seseris ir 
neturtingesnius lietuvius.

— Sveikiname “Gintarą” 15 metų 
veiklos sukakties proga. Dėkodami už 
gražią veiklą, linkime ištvermės ir 
entuziazmo.

— Šį sekmadienį per visas Mišias 
daroma antra speciali rinkliava vie
tinei kunigų seminarijai ir neturtin
giems kraštams paremti.

— Tėvų pasitarimas pirmosios Ko
munijos iškilmių reikalu bus šį sek
madienį po 10 v. Mišių LV Namuo
se. Bent vienas tėvų iš kiekvienos 
šeimos prašomas dalyvauti. Iškilmės 
bus gegužės 2 d.

— Visos religijos pamokos — šį 
sekmadienį įprastu laiku ir įprastose 
vietose.

— Lituanistikos seminaras — 
penktadienį, 7 v.v.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.; dainų šven
tės repeticija — sekmadienį, 12 v. 
muzikos studijoje.

— Šį sekmadienį kavinėje bus ga
lima gauti pietus. Jei atsiras pakan
kamas skaičius pageidaujančių, pie
tūs bus paruošiami kas sekmadienį.

— Didž. Savaitės ir švenčių me
tu bus lankomos tos šeimos, su ku
riomis iš anksto susitarta.

— Nuoširdi padėka archit. A. Šal
kauskiui už gražią akvarelę par. pa
talpoms papuošti.

Mokytojų stovyklos Dainavo
je reikalu kovo 20 d. Toronte 
Įvykusiame posėdyje aptartos 
paskaitų temos ir lektoriai. Be 
bendrųjų paskaitų su diskusijo
mis, kurias skaitys ir vadovaus 
mūsų intelektualai, numatyti du 
seminarai — 1. “Šeima, mokyk
la ir bendruomenė”, 2. “Jauni
mo pažiūra į lituanistinį švieti
mą”. Nusistatyta, kad kasdien 
bus tik dvi paskaitos arba tik 
vienas seminaras. Tuo būdu liks 
daugiau laiko klausimui iš es
mės diskutuoti. Kiekvieną va
karą numatyta kultūrinė laisva
laikio programa. Stovyklos or
ganizatoriumi ir vyr. vadovu šie
met pakviestas mokyt. Krokys, 
lituanistinės mokyklos vedėtos 
Ročesteryje, N. Y., pavaduotoja 
— mokyt. A. Kuolienė, dirbanti 
Toronto šeštad. mokykloje. Sto
vykla Įvyks Dainavoje rugpjūčio 
antroje pusėje. Posėdyje, be jau 
minėtų asmenų, dalyvavo PLB 
švietimo tarybos pirm. A. Rin- 
kūnas, Kanados LB švietimo ko
misijos pirm. L. Tamošauskas, 
Hamiltono šeštad. mokyklos ve
dėjas J. Mikšys, tos pat mokyk
los mokyt. A. Mikšienė ir kt.

Tėvas dr. V. Gidžiūnas, OFM, 
veda gavėnios rekolekcijas tri
jose Kanados lietuvių parapijo
se. Jis gyvena Brooklyne ir, sa
lia pastoracinio darbo, rašo isto
rines studijas, .rengia paskaitas, 
redaguoja “Varpeli”, dalyvauja 
LK Akademijos ir Lituanistikos 
Instituto darbuose, rašo straips
nius tarptaut. Bažnyčios istori
jos leidiniuose, talkina Kul
tūros Židinio statybos lėšų va
jui. Prieš keletą metų jis* yra 
gyvenęs Toronte ir aktyviai da
lyvavęs vietinėje lietuvių veik- 
loje.

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

/ SAVO
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Programoje dalyvauja:------ —
• veteranai gintariečiai, 

"Gintaras" pilname sąstate
- iš viso 90 šokėjų

• "Dainuojanti Jaunystė", 
vadovaujama kun. B. Jurkšo

• solistas Jonas Vaškevičius

kovo 28, sekmadienį,
4 valandą po pietų, 
Brocktono gimnazijos 
salėje (Brock St., - 
Dufferin Plaza).
Ateikime visi pasigrožėti mūsų tau
tiniais šokiais ir pasiklausyti dainų. 
Bilietų kaina: $2.50, jaunimui $1. 
Iki pasimatymo šį sekmadienį 
koncerte.

Toronte tautinių šokių grupė 
“GINTARAS”

Dail. S. Kvietienės tapybos bei kolažų

PARODA
ir sol. M. Vilčiauskaitės KONCERTAS
parodos atidarymo proga — KOVO 27, ŠEŠTADIENĮ, 

5 v. p.p., Prisikėlimo Parodų salėje. Solistė atliks lietuvių 
ir kitų kompozitorių kūrinius. Akompanuos J. Govėdas. 
Parodos lankymo valandos: kovo 27, šeštadienį, 5-8 v.v., kovo 28, 
sekmadienį — 9 v. r. — 8 v. v.; balandžio 3, šeštadienį, 12 — 8 v.v.; 
balandžio 4, sekmadienį 9 v. r. — 8 v.v.

Pagerbtas prelatas, atgaivintas “Varpas
Toronto lietuvių visuomenė 

kovo 21 d. pagerbė a.a. prelatą 
Mykolą Krupavičių specialiomis 
pamaldomis Prisikėlimo parapi
jos šventovėje ir akademija sa
lėje. Pagerbimas pasižymėjo da
lyvių gausumu, atgijusio “Var
po” koncertu ir visuomenės vei
kėjo kūrėjo-savanorio Jono Ma
tulionio originalių minčių pa
skaita. ' '

Velionis, nors ir buvo Lietu
vos krikščionių demokratų bei 
kitų giminingų grupių vadu, ta
čiau savo asmenybe ir veikla 
toli praaugo politinių partijų 
rėmus ir tapo visos tautos veikė
ju bei Lietuvos valstybės vyru. 
Dėlto šis torontiškis pagerbimas 
ir buvo surengtas sutelktinėmis 
jėgomis, vadovaujant KLB To
ronto apylinkės valdybai. Pa
gerbimą atidarė ir jam vadova
vo naujasis apyl. valdybos pirm. 
J. Karpis, pakviesdamas kun. 
B. Bagdoną, OFM, invokacijai. 
Pastarasis ta proga pacitavo Šv. 
Rašto Ekleziasto knygos parink
tus žodžius, kurie labai tiko šiai 
progai. Prie tų žodžių darniai 
jungėsi velioniui skirtas kom- 
poz. V. Paulausko “Libera” ir 
atliktas “Varpo” choro, kurį ka
daise prel. M. Krupavičius augš- 
tino Windsore vienos Lietuvių 
Dienos proga.

J. Matulionis paskaitoje buvo 
originalus savo atsiminimais 
apie garbųjį velionį. Jis jį pa
žinojo iš bendrojo darbo Lietuvą 
atstatant 1917-18 m. ir ją vėliau 
valdant. M. Krupavičiaus visuo
meninė veikla prasidėjo I D. ka
ro metu Voroneže, kur telkėsi 
gana gausūs lietuviai. Iš ten jo 
keliai pasuko i Lietuvą, čia ve
lionis savo ugningu žodžiu budi
no tautiečius nepriklausomybei, 
nuolat kovodamas su bolševi
kais, lenkais ir kairiaisiais tau
tiečiais, kurie anuomet buvo la
bai kairūs. Nors velionis savo 
sveikata niekad nebuvo stiprus, 
taičau energijos nestokojo nė

ADVOKATAS 

G. Balčiūnas 
praneša klientams, 
kad atidarė savo 
teisinę įstaigą 
3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont. 
(Six Poinh — Bloor Ir KIpHng 

9Otvkf tonkryžoH)

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

K
Visi maloniai kviečiami

sunkiausiais momentais. Savo 
energiją jis parodė ypač Lie
tuvos nepriklausomybę atsta
tant ir žemės reformą vykdant. 
Tai jo, kaip valstybininko, bene 
ryškiausi bruožai. Išėjęs iš po
litikos, velionis dirbo kitose sri
tyse, kur taip pat paliko žymius 
pėdsakus. Išeivijoj jis pasišven
tė iš naujo Lietuvos laisvės ko
vai, kuri laiką vadovavo VLI- 
Kui, buvo vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjų ir daug 
rašė spaudoje. Velionies veikla 
buvo labai plati, taip kad ir pa
skaitininkas neviską galėjo pa
liesti. Jis pasitenkino pagrindi
niais bruožais, kurie lyg ir atsi
spindėjo scenoje iškeltame M. 
Krupavičiaus portrete, piešta
me Stepono šetkaus St. Catha
rines, Ont., mieste.

Maloni staigmena buvo “Var
po” Choras, kuris ilgokai tylėjo, 
ilsėjosi ir viešumoj nesirodė. 
Naujasis dirigentas muz. A. 
Ambrozaitis, atvykęs iš Montrea- 
lio, chorui Įkvėpė naujos gyvy
bės ir suskambėjo tvirtu daina
vimu. “Varpas” atliko T. Maka- 
čino “Kur tas kelelis ilgas”, St. 
Šimkaus “Važiavau dieną”, J. 
Gruodžio “Kur giria žaliuoja” ir 
Tallat - Kelpšos “Meno daina”. 
Akompanavo J. Govėdas, meni
nę programą pranešinėjo J. Ša
rūnas.

Birutė Nakrošiūtė, lyg ir at
stovaudama jaunimui, padekla
mavo B. Brazdžionio eilėraštį 
“Per pasaulį keliauja žmogus”. 
Jis buvo skirtas keleiviui, kurio 
kelionė jau nebelaukia.

Pagerbime dalyvavo ir visa 
eilė veikėjų bei pareigūnų: gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas, PLB 
švietimo tarybos pirm. A. Rin- 
kūnas, KLB pirm. dr. St. Če
pas, kūrėjų-savanorių atstovai, 
šaulių rinktinės pirm. St. Jokū
baitis ir kt. Bvs.

“Tėvynės prisiminimai” — 
lietuviškoji radijo programa ba
landžio 17, šeštadienį, minės sa
vo veiklos dvidešimtmetį specia
liu parengimu Prisikėlimo salė
je. Stalai iš anksto užsakomi 
pas J. R. Simanavičių, progra
mos vedėją.

Vincas Rastenis, tautininkų 
veikėjas, artimas “Akiračių” 
mėnraščio bendradarbis, buvęs 
VLIKo Eltos redaktorius ir vie
nas iš “Encyclopedia Lituanica” 
redaktorių, Toronto Lietuvių 
Akademikų Draugijos pakvies
tas, kovo 20 d. Prisikėlimo mu
zikos studijoj kalbėjo tema “Po
litika be valstybės”. Paskaitos 
klausėsi apie 70 vidurinės ir vy
resniosios kartos asmenų. Jauni
mo mažai tebuvo. Kalbėtoją 
klausytojams pristatė K. Ka
lendra.

Aušros Vartų par. žinios
— Rekolekcijos prasidėjo kovo 21, 

sekmadienį, ir baigsis kovo 28, sek
madienį, bendra Komunija ir Mišio
mis 11 vjt. Rekolekcijų pamokslus 
sako kun. dr. F. Jucevičius vakarais 
7.30 v. Po pamokslo — Mišios ir iš
pažintys. Rekolekcijų užbaigai rengia
mos vaišės parapijos salėje tuoj po 
sekmadienio 11 v. pamaldų. Jas ren
gia ir kviečia visus dalyvauti Gyvo
jo Rožinio Draugija.

— Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento data mūsų para
pijoje — balandžio 25 d. Visi, vai
kai ir suaugę, kurie nori šiais metais 
priimti Sutvirtinimo sakramentą, pra
šomi pranešti klebonui arba katekis- 
tei.

— Kun. S. Kulbis, SJ, yra išvy
kęs vesti rekolekcijų Londone, Ont., 
Sudbury, Windsore ir Otavoje. Su
grįžti tikisi Velykoms.

— Skautų mugė bus Verbų sek
madienį, balandžio 4 d.

— Aukojo parapijai: J. Jurėnas 
$15, N.N. $69; po $100: A. Vaupšas 
ir N.N.

— Sekmadienį, kovo 28, visoje Ka
nadoje bus daroma rinkliava, žinoma, 
CAREME DE PARTAGE vardu. Tai 
labdarybės reikalams skirta rinklia
va.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $240.51.

Moksleiviai ateitininkai kovo 
20 surengė savo metinę šventę. 
Šia proga montrealiečius aplan
kė bendraminčiai iš Toronto, 
Otavos ir net vienas iš Hamil
tono. Buvo gražu stebėti visus 
dalyvaujant pamaldose. Paskai
tą skaitė centro valdybos atsto
vas R. Puteris, kuris davė “pi
pirų” ir sendraugiams, kurių 
mažai šventėje dalyvavo. Vyres
niųjų ateitininkų Įžodį davė V. 
Burbaitė, R. Rudinskaitė, L. 
Skučaitė ir V. Ladyga. Ateiti
ninkės atliko poeto Mačernio 
“Viziją”, kurią L. Giriūnas pa
įvairino skaidrėmis, šventei va
dovavo R. Zubaitė ir globėja A. 
Staškevičiūtė. Šventės dalyvius 
skanėstais pavaišino seselės.

Stud. Arūnas Ališauskas lai
mėjo Woodraw Wilson National 
Fellowship Foundation $3.000 
stipendiją ruoštis magistro laips
niui. Kadangi tai retas įvykis (iš 
tūkstančių laimi vienas kitas), 
tai Loyola kolegijos profesorių 
grupė suruošė jam specialų pa
gerbimą. Dar būdamas Verduno 
gimnazijoje yra laimėjęs Kvebe
ko prov. Steinberg premiją. Be 
tiesioginių pasirinktų studijų, A. 
Ališauskas mokėsi sol. E. Karde
lienės klasėje muzikos ir vėliau 
studijavo vargonų kursą, pagel
bėdamas Aušros Vartų bažny
čioje vargonauti per jaunimo pa
maldas. Kaip specialybę A. Ali
šauskas pasirinko Amerikos isto
riją. Jau gavo pasiūlymus iš Či
kagos ir Baltimorės universitetų 
studijoms tęsti. Jis buvo akty
vus lietuvių jaunimo veikloj. 
Linkime kad ir ateityje tokiu 
pasiliktų.

Daugelis mūsų, kurie gyvena
me Montrealyje, skundžiamės, 
kad lietuvių parapijų bažnyčios 
pertoli ir pasirenkam arčiau 
esančas prancūzų arba anglų 
bažnyčias. P.p. Danaičiai gyvena 
ūkyje keliasdešimt mylių nuo 
Montrealio, bet nepraleidžia nė 

KLB TORONTO APYLIN
KĖS TARYBOS rinkimai įvyks 
1971 m. balandžio 25 d. kartu 
su rinkimais į KLB krašto tary
bą. Bus renkami 25 nariai. Su
daryta apyl. rinkiminė komisija: 
pirm. dr. J. Kaškelis, nariai — 
V. Kazlauskas ir P. Dranginis. 
I apylinkės tarybą gali būti ren
kami nejaunesni kandidatai kaip 
21 metų amžiaus. Balsuoti gali 
nejaunesni kaip 18 metų. Kandi
datus į apylinkės tarybą reikia 
pasiūlyti iki 1971 m. balandžio 
3 d. Toronto apylinkės rinkimi
nės komisijos pirm. dr. J. Kaš- 
keliui, 1524 King St. West, To
ronto. Nemažiau kaip 10 rinkikų 
gali sudaryti kandidatų į apylin
kės tarybos narius sąrašą. Sąra
še negali būti daugiau kaip 25 
kandidatai. Siūlomi kandidatai 
turi būti sumokėję solidarumo 
Įnašą. Taip pat turi būti Įteikti 
kandidatų raštiški sutikimai. 
Kviečiami visi rinkimuose ak
tyviai dalyvauti.
KLB Toronto apylinkės valdyba 

šalpos grupės “Daina” loteri
ja įvyks balandžio 24 d. sporti
ninkų suvažiavimo parengime. 
Prašoma gerųjų tautiečių para
mos fantais. Telefonuoti kom.

. pirm. Br. Žiobienei RO 2-4523 
arba įteikti betkuriai “D” narei. 
Tai parama vargšams.

Dail. S. Kvietienės tapybos ir 
kolažų paroda atidaroma šį šeš
tadieni, kovo 27 d., 5 v.p.p/Kar- 
tu įvyks sol. M. Vilčiauskaitės 
koncertas (žiūr. skelbimą). Dail. 
S. Kvietienė šios žiemos atosto
gas praleido pas vyr. dukrą va
karų Kanadoje ir ten sukūrė 
naujrų paveikslų M. F. Y.

Baltiečių informacijos dar
buotojų suvažiavimas rengiamas 
kovo 27 ir 28 d.d. Niujorke. Iš 
Toronto dalyvaus Baltiečių Fe
deracijos pirm. J. R. Simanavi
čius, R. Stirbys ir kt. žymiai 
gausesnės delegacijos bus To
ronto estų ir latvių.

“Gintaro” sukaktuvinis kon
certas — kovo 28, ši sekmadie
nį, 4 v. p. p., Brockton gimna
zijos salėje. Gintariečiai kviečia 
visus ateiti ir pasigrožėti lietu
višku jaunimu. Programą žiūr. 
skelbime.

žemaičiu susirinkimas pakar
totinai šaukiamas kovo 28, sek
madienį; 12.30 v.p.p., salėje virš 
“TŽ” redakcijos patalpų. Bus 
valdybos rinkimai ir kavutė.

“Birbynės” ansamblis kovo 14 
d. atliko programą Detroite; 
balandžio 4 d. rengia pavasario 
koncertą Toronte; gegužės 1 d. 
koncertuos Niujorke, gegužės 8 
d — Klevelande. “Birbynė” dė
koja Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komitetui ir jo lietuviš
kai visuomenei už nuoširdžiai 
rūpestingą priėmimą, skanias 
vaišes ir $100 dovaną — įnašą 
Kanados Lietuvių Fondui, kad 
taptų pastarojo nariu. Toronto 
lietuvių bankai “Parama” ir Pri
sikėlimo parapijos aukojo “Bir
bynės” kelionės reikalams po 
$100. Ačiū už duosnumą.

Tėvų komitetas
Baltiečių Federacijos susirin

kimas, turėjęs Įvykti kovo 21 d., 
dėl estų ministerio Londone 
mirties atidėtas balandžio 4, 
sekmadieniui, 2 v. p.p. Jis įvyks 
Prisikėlimo par. patalpose.

“Velykos visame pasaulyje” 
— tokios temos parodą rengia 
etninio meno taryba balandžio 
4 sekmadienį, nuo 2 v. p.p. iki 
Z v.v. Toronto rotušės salėj 
Main Rotunda. Parodoj dalyvaus 
22 tautinės grupės. Nei lietuvių, 
nei latvių sąraše nėra. Dalyvau
jančios tautinės grupės turės 
progos parodyti savo velykaičių 
meną, specialius valgius, papro
čius ir pan. Pernai tokią paro
dą aplankė 15.000 asmenų. Pa
rodos lankymas — nemokamas. 
Informacijų teirautis: Commu
nity Folk Art Council of Metro-
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vieno sekmadienio — atvyksta 
į Aušros Vartų bažnyčią su visa 
seimą. Be to, p.p. Danaičiai, kad 
ir būdami ūkininkais, nuperka 
daugiausia lietuviškų knygų p. 
Jurkuvienės spaudos kioske, to
li pralenkdami taip vadinamus 
“inteligentus”. J. L.

Gausus susirinkimas. Kovo 13 
d. įvyko metinis “Lito” na
rių susirinkimas Aušros Vartų 
parapijos salėje. Dalyvavo virš 
200 narių. Pradžioje pagerbti 
metų eigoje 12 mirusių narių. 
Per 1970 m. Į “Litą” įstojo 69, o 
išstojo ar mirė 87 nariai, taigi 
bendras narių skaičius sumažėjo 
iš 1404 į 1386. Iš valdybos ir ko
misijų išeinantiems ir daug “Li
tui” pasidarbavusiems nariams 
Įteikti dail R. Bukausko paruoš
ti adresai: vicepirm. P. Petro
niu!, kredito kom. pirm. S. Kęs
gailai, revizijos kom. pirm. J. 
Lukoševičiui ir revizijos komisi
jos nariui J. Adomaičiui. Nei 
1970 m. apyskaita, nei 1971 m. 
sąmata didesnių diskusijų nesu
kėlė. Nariams už šėrus patvir
tinti jau prirašyti 6% dividendų. 
“Litas” Įvykdė 1970 m. sąmatą 
su 214,773 dol. pajamų ir numa
tė 1971 m. sąmatoje $227,400 
pajamų. Daugiau diskusijų iški
lo dėl Lygos inspektorių “Lito” 
balanso ir kapitalų paskirstymo 
pertvarkymų, tačiau esminio 
skirtumo nerasta ir balansas bu
vo patvirtintas. Sklypų “Lito” 
namams Įsigijimo klausimu dau
gumas pasisakė teigiamai. Buvo 
siūlymu tartis su Lietuvių Klu
bu ar “Nepr. Lietuva” dėl'bend- 
ro patalpų naudojimo. Klausi
mas paliktas valdybos nuožiūrai. 
— Lietuviškajai veiklai susirin
kimas paskyrė $2,550, iš kurių 
$600 palikti skirstymui metų ei
goje valdybos nuožiūra. Vaidy
ba pasiūlė šiais metais nebe- 
smulkinti paramos tarp didelio 
•skaičiaus organizacijų, o ribotis 
tik Montrealiu ir jo jaunimo or
ganizacijomis. Valdybos projek
tas buvo priimtas be diskusijų. 
Paskirta: lituanistinei mokyk
lai $800, “Baltijos” stovyklavie
tei $500, “Nepriklausomai Lie
tuvai” $200. “Tėviškės Žibu
riams $50, Kanados Lietuvių 
Fondui $100, “Gintaro” ansamb
liui $100, Vasario 16 gimnazi
jai $100 ir lietuvių radijo pro
gramai $100; iš viso $1,950. — 
Į “Lito” valdybą perrinktas pir- 
min. J. Bernotas; naujai išrink
tas P. Vaupšas; Į kredito komi
siją — V. Šipeliš, Į revizijos — 
J. šiaučiulis.

Pirmininkų posėdis. Balan
džio 4, sekmadienį, tuojau po 
sumos šaulių kambaryje, prie 
Aušros Vartų parapijos salės, 
kviečiamas Montrealio seimelio 
prezidiumo ir lietuviškų organi
zacijų pasitarimas. Dabar kvie
čiamame pasitarime bus nu
spręstas lietuvių skyriaus liki
mas “Man and his World” paro
doje, bus aptarti krašto tarybos 
ir seimelio rinkimų, Įvykstančių 
balandžio 25 dieną, ir kiti aktua
lūs reikalai. Pr. R.

Kredito unijai “Talkai”, pa
skyrusiai $50 paramą “Tėviškės 
žiburiams”, leidėjai reiškia pa
dėką. Tos lėšos padeda, padeng
ti išlaidas už spausdinimą infor
macijų apie “Talkos” veiklą.

DUODA PASKOLAS:

...

8.75%

9.0%0eHi| kredito _
Investadnes _ nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos somą.

LAIKRODININKAS • K. Činčius •
TAISO {VAIRIAUSIUS LAIKRODŽIUS. ELEKTRONINIS REGULIAVIMAS.

Vieta: 484 ROXTON Rd. ’*** L*’*?

ESANT REIKALUI, LAIKRODŽIAI PAIMAMI IR PRISTATOMI Į NAMUS politan Toronto, 49 Wellington 
St. E., Toronto 1, Ont Tel. 363- 
1835.

Kasos valandos: 1465 Do Stove SL, sekmadieniais nuo 10 JO iki 1230 v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, Sskiriant iežtadienius:

6 vaL ir vakarais — pimadL, trečiadieniais ir penktad. no 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.




