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Lietuviu Bendruomenė
S

Savo esmėje tautos ir tautinės bendruomenės sampratos yra 
labai artimos. Kiekvienas tautietis vienaip ar kitaip yra ir tauti
nės bendruomenės narys. Už tautinės bendruomenės ribų galima 
būtų laikyti nebent tokį tautietį, kuris sąmoningai yra perėjęs į 
tautos priešų pusę ir kenkia tautos gyvybiniams interesams. Tuo 
atveju savo kilme lietuvių tautai tebepriklausąs lietuvis savo elge
siu pats būtų pasitraukęs arba išskirtas iš tautinės lietuvių bend
ruomenės.

Šitokios lietuvių bendruomenės sampratos pakako, kol turė- 
jome savo valstybę, kurioje bendruomeninis lietuvių gyvenimas 
ėjo tam tikruose rėmuose (kaimuose, miesteliuose, mokyklose, 
organizacijose ir pan.), o plačiu mastu lietuvių tautinę bendruo
menę tvarkė ir atstovavo valstybiniai organai, tautiečių rinkti. 
Valstybės netekę, likome kaip tauta ir tautinė bendruomenė, ta
čiau netekome valdomųjų bei reprezentacinių organų. Tą būklę 
įvertindamas, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — VLI- 
Kas, anais pokario metais visų neginčijamai pripažintas vyriau
siu pasaulio lietuvių reprezentantu, 1949 m. savo paskelbtoje Lie
tuvių Chartoje sako: “Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. 
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę”, šių pastarųjų trijų žodžių rašymas didžiosiomis 
raidėmis jau reiškė, kad lietuvių bendruomenei suteikiama ir 
tam tikra organizacinė funkcija bei teisė apjungti viso pasaulio 
lietuvius.

PLB kūrėjai, su VLIKo pirmininku a.a. prel. M. Krupavičium 
priekyje, nepaliko Bendruomenės bendrinėse Lietuvių Chartos 
frazėse. Norėdami būti tiksliai suprasti, jie šalia Lietuvių 
Chartos dar sukūrė ir pirmąją PLB konstituciją, kuri jau para
grafais nusakė demokratinę Bendruomenės sąrangą ir jos, kaip 
organizuoto vieneto, tikslus. Anot jos, Bendruomenė “reiškia lie
tuvių tautos ryžtą būti laisvai ir nepriklausomai ir tuo reikalu 
daro reikiamus žygius... sprendžia bendrus Hetuvių reikalus... 
jieško priemonių lietuvybei išlaikyti.?.” (PLB Konstitucija, §4). 
Toji VLIKo surašyta PLB konstitucija buvo pateikta tvirtinti pir
majam PLB seimui Niujorke 1958 m. Seimas, į kurį suvažiavo 
viso laisvojo pasaulio demokratiniu būdu rinkti atstovai, tą kons
tituciją patvirtino. Ji su neesminiais pakeitimais veikia iki šiol. 
Vadinasi, VLIKo iniciatyva ir jau trijų buvusių Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimų valia PLB yra viso pasaulio lietuvių jun
ginys, kurio demokratiniu būdu rinkti organai eina ir dalį tų admi
nistracinių pareigų, kurias ėjo nepriklausomos valstybės administ
racija.

Įžvalgūs PLB kūrėjai irašė į konstituciją vieną labai svarbų 
paragrafą: “Kiekvieno krašto Lietuvių Bendruomenė tvarkosi pa
gal jos priimtą statutą, prisiderindama prie vietos sąlygų” (§2). 
Deja, pradėjus PLB kūrimą kraštuose, kaikur buvo paskubėta, 
nevisur buvo paisomos tos “vietos sąlygos”. Iš to ilgainiui kai- 
kurių kraštų bendruomeninis judėjimas pateko į sunkumus, šiuo 
metu jau ryškūs bent du nukrypimai.

Susiaurintos Bendruomenės samprata yra viena tų ydų. Ja 
pasižymi kaikurie tautiečiai JAV bėse. Jų samprotavimu, Bendruo
menė yra tik viena iš daugelio eilinių organizacijų, kuri turėtų 
įstoti į ALTą ir pagal savo svorį užimti kuklią vietą. Toks sam
protavimas yra visiškas PLB idėjos nesupratimas. Jei bendruo
menė taptų tik organizacijėle, tai tokios organizacijėlės visai 
nereikia. Bendruomenė turi apjungti visus, nes kiekvienas lietu
vis savo kilme jai priklauso. Jei kuriame krašte Bendruomenei 
nepavyko formaliai visu anįungti. reiškia nebuvo atsižvelgta į “vie
tos sąlygas”. Tam reikia keisti krašto Bendruomenės statutą per 
demokratiškai rinktus Bendruomenės tarybos atstovus. Visiems 
šis kelias atviras. Didžioji Bendruomenės idėja čia nekalta. Nesu
gebant susiorganizuoti savo kieme, nereikėtų Bendruomenės kal
tinti pasauliniu mastu.

Palaidos balos samprata yra kita yda. šio straipsnio pradžioje 
minėjome, kad neturint savos valstybės Bendruomenei tenka eiti 
kaikurias funkcijas, anuo metu eitas valstybinių organų. Į tas 
funkcijas daugiausia įeina bendrųjų darbų organizavimas ir re
prezentacija kitataučių tarpe. Sutinkame su vienu tautiečiu, kuris 
rašo: “Lietuvių bendruomenę sudaro lietuviškos parapijos, lietu
viškos organizacijos, lietuviški klubai, chorai, finansinės organi
zacijos, profesinės bei kitokios draugijos, kiekviena lietuviška 
šeima bei pavienis lietuvis. KLF (Kanados Lietuvių Fondas) taip 
pat yra dalelė lietuviškos bendruomenės”. Taip, bet visos tos orga
nizacijos ir grupės turėtų pripažinti, kad bendruose lietuviškuose 
reikaluose ir tautinėje reprezentacijoje pirmoji vieta priklauso 
demokratiniu būdu rinktiems Bendruomenės organams, nes jeigu 
šio elementarinio dėsnio nepaisysime, tai organizacijos ir gruoės 
tuoj pradės peštis tarp savęs. Turėsime kelis Vasario 16 minėji
mus toje pačioje kolonijoje, valdžios pareigūnų duris pradės vars
tyti daugelio grupių atstovai, save pasiskvrę kalbėti visų lietuvių 
vardu, vieni griaus, ką kiti bus pastatę, žodžiu, bus visiškas chaosas. 
Tad nemeskime kelio dėl takelio. Jei kuriame krašte kas nors 
kliūva, pataisykime Bendruomenės statutuose numatyta tvarka, 
nes sukompromitavę didžiąją Bendruomenės idėją, atsidursime 
anarchijoj. A. Rinkūnas
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Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

PILIETINIS KARAS PRASIDĖJO RYTŲ PAKISTANE, KURĮ PARLA- 
mento rinkimus laimėjusios Awami Sąjungos vadas šeikas Mujibūr 
Rahman paskelbė nepriklausoma Bengalijos respublika. Pakistano 
prezidentui gen. y. Khanui nepavyko sušaukti 1970 m. pabaigoje 
išrinkto parlamento, turėjusio paruošti naują konstituciją ir už
baigti karinę diktatūrą. Rytų Pakistane rinkimus laimėjo šeiko 
M, Rahmano Awami Sąjunga, Vakarų Pakistane — Z. A. Bhutto 
liaudies partija. Kadangi bendrajame parlamente atstovų daugu
mą būtų turėjęs šeikas M. Rahman, jo pagrindinis varžovas Z. A. 
Bhutto nutarė parlamento darbus boikotuoti. Prez. gen. Y. Khanui 
keletą kartų teko atidėlioti parlamento sušaukimą, jieškant abiem 
pusėm priimtino kompromiso. Siekti pilnos nepriklausomybės R. 
Pakistanui šeiką M. Rahman pa
skatino prez. gen. Y. Khano pa
skelbtas karo stovis šioje teri
torijoje. Tada ir susidūrė ben- 
galiečių kilmės kariai ir polici
ninkai su reguliaria Pakistano 
kariuomene, vadovaujama gen. 
Itn. T. Khano, atsiųsto iš V. Pa
kistano prižiūrėti karo stovio 
Įsakymų vykdymo. Spaudos duo
menimis, kautynėse jau žuvo 
apie 10.000 karių ir civilių R.
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Išeivijos lietuvaitė, susidomėjusi liaudies instrumentais, dalyvauja muzikiniame sambūryje ir birbyne 
groja lietuviškas melodijas V. Pranaitis

SIŪLO MAŽIN
Nemalonia staigmena prėm- 

jerui P. E. Trudeau tenka lai
kyti netikėtą liberalų atstovo 
Paul Hellyer kalbą federacinia
me parlamente, pasmerkusią da
bartinę vyriausybė ekonominę 
politiką. Pasak P. Hellyer, tech
niniu ir finansiniu požiūriu ji 
esanti beveik katastrofiška, o 
moraliniu — visiška katastrofa, 
šiuos žodžius tarti jį paskatino 
iš Toronto Trinity rinkiminės 
apylinkės gauti laiškai, atsklei
džiantys liūdną darbo netekusių 
torontiečių būklę. P. Hellyer 
ragino vyriausybę atsisakyti pa
senusių metodų ir XX amžiaus 
problemas spręsti šio amžiaus 
priemonėmis. Pirmiausia jis siū
lo sumažinti pajamų mokesčius, 
palūkanas paskoloms kaip pa
skatą ekonominiam krašto verž
lumui. Antrasis P. Hellyer pa
siūlymas — griežta kainų, atly
ginimu ir pelno kontrolė, nes tik 
jos dėka būtu sustabdyta inflia
cijos ir nedarbo nuolatos besisu
kanti karuselė. P. Hellver pri
minė premjerui P. E. Trudeau, 
kad liberalu partija neturi už
miršti eilinių kanadiečių, mažų
jų žmonių, remiančių ją rinki-

TI MOKESČIUS
muose. P. Hellyer kalbą plojimu 
sutiko opozicinių partijų atsto
vai, visiška tyla — nustebę li
beralai. Buvęs krašto apsaugos, 
susisiekimo ministeris ir prem
jero P. E. Trudeau pavaduotojas 
P. Hellyer prieš pusantrų metų 
pasitraukė iš ministerių kabine
to, nesusilaukęs pritarimo namų 
statybos planams, turėjusiems 
tikslą sumažinti daugeliui kana
diečiu neprieinamas namu kai
nas. Jis yra buvęs kandidatu į 
liberalų partijos vadus, pusę sa
vo 47 metų amžiaus praleidęs 
federaciniame parlamente.

Valstybės sekr. G. Pelletier 
knygą “La Crise d’Octobre” 
(“Spalio krizė”) išleido viena ... . .
Montrealio leidykla. Autorius karo situacija pasikeitė. Krem- 
265 puslapius skiria “Front de Hus jas įjungė į Sovietų Sąjungą

Nieko nepadaryta per 30 metų
Amerikiečių savaitraščio "U. S. News and World Report" redaktorius David Lawrence 

apie pavergtas Baltijos ir kitas valstybes • Nepaisoma apsisprendimo teisė
Mūsų pagrindinis principas 

Vietnamo karo dalyvavime yra 
tas, kad tie žmonės turėtų teisę 
apspręsti savo valdžios formą ir 
būtų laisvi nuo kitų betkokio ki
šimosi į jų reikalus. Visas pasau
lis, įskaitant ir JA V-bes, užgyrė 
nepriklausomų valstybių’ forma
vimąsi Afrikoje. Europinės ga
lybės atsisakė savo kontrolės ta
me kontinente, o JAV gerbia 
šiaurės ir pietų Amerikos tautų 
suverenumą. Tačiau Europoje 
ir Azijoje mažų tautų laisvė yra tus abeji kongreso rūmai sutar- 
nesaugi. Pietryčių Azijos sutar
tis buvo sudaryta kolektyvinei 
apsaugai, šiaurės Atlanto sutar
tis buvo pasirašyta pagrindinių 
Vakarų Europos vyriausybių 
tam, kad bendros pajėgos galėtų 
staigiai veikti prieš užpuoliką. ’

Vakarų Europa yra laisva, bet 
beveik visa Rytų Europa yra 
valdoma vienos diktatūrinės val
džios Maskvoje. Praėjo beveik 
30 metų, kai mažos Europos tau
tos prarado savo nepriklausomy
bę, bet dar keisčiau, kad pasau
lio galybės nepadarė jokių žygių 
jų laisvei atstatyti.

Hitlerio diktatorinis žy^is 
prieš tas pačias tautas įžiebė 
antrą pasaulini kara. Kai visas 
konfliktas pasibaigė, Kremliaus 
diktatūrinė valdžia užėmė pir
mojo vietą, šiandien tos tautos, 
kurioms laisvė turėjo būti jau 
seniai gražinta, yra laikomos 
vergijoj. Paimkime, pavyzdžiui, 
Baltijos valstybes: Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Daug jų buvusių 
piliečių bei palikuoniu gyvena 
JA V-se. Jie seniai maldauja pa
gelbėti tų kraštų žmonėms. Jos 
buvo nepriklausomos nuo 1918 
metų, bet po antrojo pasaulinio

spręsti. Kremlius dominuoja vy
riausybes, o rusų kariuomenė 
yra pasiruošusi sutriuškinti bet- 
koki pasipriešinimą.

Kokia gi pasaulio opinija? Jei 
ilgas ir išlaidus karas yra tęsia
mas Vietname, kad galima būtų 
užtikrinti pietų vietnamiečiams 
laisvo apsisprendimo teisę, ko
dėl tokia pat teisė turėtų būti 
paneigiama Rytų Europos tau
toms?

Prieš maždaug ketverius me-

tiniu balsavimu priėmė nutari
mą, raginantį prezidentą “kreip
ti pasaulio nuomonę Jungtinė
se Tautose ir kitose atitinkamo
se tarptautinėse institucijose 
jam tinkama forma prieš panei
gimą laisvo apsisprendimo tei
sės Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonėms bei kelti pasaulio opi
niją Baltijos tautų teisėms atsta
tyti”. Nutarimas vienoje vietoje 
sako: “Pajungimas tautų sveti
mai vergijai, dominacijai bei iš
naudojimui yra žmogaus pagrin
dinių teisių paneigimas, priešta
raująs Jungtinių Tautų chartai 
ir sudarąs kliūtį pasaulio tai
kos išlaikymui bei bendradar
biavimui ...”

“Visos tautos turi laisvo apsi
sprendimo teisę; pagal šią teisę 
jos laisvai apsprendžia savo po- 
litiųę būklę (statusą) ir laisvai 
tvarko savo ekonomini, sociali
nį, kultūrinį ir religinį gyveni
mą”.

ši problema neišsprehdžiama
nauju karu. Sovietų Sąjungos ninį tiražą ir jo žodis 
tautoms galima aiškinti laisvo mingas ne tik JAV-
apsisprendimo teisės svarbą. 
Nors jom pačiom neleidžiama 
ta teise naudotis, bet plačiai aiš
kinamas šis klausimas turėtų ge-

JB. *__ ______ __ . ... . . _ ras pasekmes. Visa tai, žinoma,
Liberation du Quebec” (Kvebe- ir griežta ranka laiko’ Lenkiją, neįvyks per vieną dieną, bet nė- 
ko Išlaisvinimo Fronto) tero- Čekoslovakiją, Rytų Vokietiją, ra negalima, kad pagaliau 

kurią jis laiko ko- Vengriją ir Bulgariją. Kremliaus valdovai supras, jogristų grupei, 
munistų įrankiu. G. Pelletier 
nuomone, grupės branduolį su
daro 40-50 teroristų, pasiruošu-

betoj ai reikalavo, kad užsienio 
žydai nesikištų į sovietų žydų 
vidaus reikalus, karčių pasmer
kimo žodžių susilaukė Niujorke 
suorganizuota Žydų Savisaugos 
Sąjunga, terorizuojanti sovietų 
diplomatus. Pasak rabino D. 
Stiskino iš Leningrado, tik ma
ža dalelė sovietų žydų nori emig
ruoti Izraeliu, o visi kiti savo 
tėvyne laiko Sovietų Sąjungą. 

Pakistano gyventojų. Centrinės Kad šį spektakli suorganizavo 
vyriausybės kontrolių j amas ra- „ pati kompartija, liudija iš anks- 
dijas skelbia, kad šeikas M. Rah
man jau esąs suimtas, bet laik
raštininkai kaimyninėje Indijo
je dar girdi jo skaitomus atsi
šaukimus, kuriuos perduoda 
slapti radijo siųstuvai. Sukilėlių 
laukia beveik garantuotas pra
laimėjimas, nes R. Pakistane 
yra apie 70.000 iš V. Pakistano 
atsiųstų karių, kai tuo tarpu šei
ką M. Rahmaną remia karui ne
pasiruošę civiliai ir menkai 
ginkluoti policininkai. R. Pakis
tanas turi 75 milijonus gyven
tojų, o V. Pakistanas — 55 mili
jonus žymiai didesnėje teritori
joje. Indijos atskirti abu Pakis- 
tanai iš tikrųjų galėtų būti ne
priklausomomis respublikomis. 
Tačiau mažasis R. Pakistanas su 
20 milijonų gausesniais gyvento
jais atsidurtų labai sunkioj eko
nominėj būklėj. Maistą jam tek
davo įsivežti iš V. Pakistano. To
kiu atveju greičiausiai tektų 
jieškoti ryšiu su Indijai priklau
sančia Bengalijos sritimi.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Argentinos kariuomenės va

das gen. A. Lanusse, laivyno va
das admirolas P. Gnavi ir avia
cijos vadas gen. C. Rey pašalino 
iš pareigų jų pačių prieš 9 mė
nesius prezidentu paskirtą gen. 
R. Levingstoną, bandžiusį ka
riuomenės vadą gen. A. Lanusse 
pakeisti kitu karininku. Susikir
timas tarp prezidento ir kariuo
menės vado Įvyko dėl neramu
mų Kordoboj ir krašto ateities. 
Prėz. gen. R. Levingston strei
kuojantiems darbininkams nu
malšinti ėmėsi pergriežtų prie
monių ir civilinę valdžią’ buvo 
linkęs įvesti Argentinoje tik po 
kelerių metų. Kariuomenės va
das gen. A. Lanusse norėjo, kad 
Argentinai būtų greičiau grą
žinta demokratinė santvarka. 
Krašto valdymą perėmė kariuo
menės, karo laivyno ir aviacijos 
vadai, oficialiu prezidentu pa
darę kariuomenės vadą gen. A. 
Lanusse.

VIETNAMO KARAS
JAV krašto apsaugos departa

mento paskutiniais duomenimis, 
nuo 1960 m. $115 milijonų kai
navusiame Vietnamo kare jau 
žuvo 920.028 asmenys, jų tarpe 
53.771 amerikiečių karys, 131.- 
995 P. Vietnamo kariai, 4.282 
sąjungininkų kariai, 26.700 P. 
Vietnamo civiliai gyventojai, 
703.280 š. Vietnamo karių ir ko
munistų partizanų, šiame sąra
še trūksta š. Vietname žuvusių 
civilių, kuriems nemažos žalos 
turėjo padaryti amerikiečių 
bombos. Kinijos premjeras ču- 
enlai Pekinge surengtame gri- 
ėmime š. Vietnamo kompartijos 
vadui Le Duan džiaugėsi triuš
kinančia komunistų pergale 
Laose, tačiau jis sąmoningai nu
tylėjo pačių komunistu nuosto
lius, kurie tikriausiai buvo žy
miai didesni už P. Vietnamo ka
rių. Diplomatiniai sluogsniai 
skelbia, kad komunistinė Kinija 
dabar suintensyvino ginklų tie
kimą š. Vietnamui, matyt, no
rėdama pakeisti Laose ir Kam- . ,, 
bodiįoje komunistų prarastus tykius su ^vietų Sąjunga ir jos 
<rinklu« satelitais. Pirmą kartą po inva-8,nKlus- zijos į Čekoslovakiją Varšuvos

žydų teatras Sąjungos krašto apsaugos minis-'
Sovietų kompartija, artėjant terių konferencijoje dalyavavo 

savo XXIV suvažiavimui, suor- ir Rumunijos I. Ionita. Taip pat 
ganizavo savotišką žydų spėk- pirmą karta prez. N. Ceausescu 
taklį Maskvos pagrindinėje sina- nriėmė oficialaus vizito atvykusį

to padarytas pranešimas užsie
niečiams laikraštininkams ir jų 
įsileidimas į sinagogą, kur mili
cija neįleido vietinių žydų.

PATVIRTINO PREMJERĄ
Š. Airijos atsistatydinusį prem

jerą J. Chichester-Clark pakeitė 
taip pat vidurinės linijos atsto
vas Brian Faulkner. Protestantų 
unionistų partijos vadovybė jo 
kandidatūrą patvirtino 21:4 bal
sų santykiu, o partijos suvažia
vimas jį savo vadu išsirinko 
192:70 balsų santykiu. Rinkimus 
pralaimėjo kietosios linijos šo
vinistinis atstovas W. Craig, ku
ris dabar teigia, kad premjeras 
B. Faulkner ilgai neišsilaikys 
valdžioje dėl unionistų partijos, 
susiskaldymo.

MINISTERIŲ KABINETAS
.Naujasis Turkijos premjeras 

Nihat Erim sudarė 24 ministe
rių koalicinį kabinetą, keturias 
ministerijas atiduodamas buvu
siems karininkams. Pirmą kartą 
Turkijos istorijoje viena minis
terija buvo patikėta moteriai. 
Pagrindinės ministerijos teko 
politikams ir įvairių sričių spe
cialistams. Palyginti’ mažas kari
ninkų skaičius ministerių eilėse 
liudija, kad reformų reikalau
jantys kariuomenės vadai jas 
leis pravesti ir įgyvendinti poli
tikams.

NEGAMINS LĖKTUVO
JAV senatas 51:46 balsų san

tykiu sustabdė finansinę para
mą Boeing bendrovei, kuri buvo 
įsipareigojusi pagaminti 1.800 
mylių į valandą skrendantį ke
leivinį lėktuvą, šis žingsnis yra 
didelis smūgis visai amerikiečių 
aviacijos pramonei, pokaryje už
valdžiusiai pasaulinę keleivinių 
lėktuvų rinką. Dabar ją gali lai
mėti Britanija, Prancūzija ir So
vietų Sąjunga. Šie kraštai jau 
turi pasigaminę 1.400 mylių 
greičiu skrendančius keleivinius 
lėktuvus: prancūzai su britais — 
“Concorde”, sovietai — TU-144. 
Senato sprendimui įtakos turė
jo amerikiečių skundai, kad 
toks lėktuvas keltų perdidelį 
triukšmą ir užnuodytų atmosfe
rą. Jeigu taip galvotų visas pa
saulis, nuostolio nebūtų. Jei bet
gi kiti pasaulio kraštai nusi
pirks britų-prancūzų ir sovietų 
minėtuosius lėktuvus, JAV pres
tižą dar kartą bus parklupdžiusi 
perdidelė demokratinė laisvė 
techniniuose reikaluose nevisa- 
da susigaudantiems piliečiams 
ir politikams.

PRIĖMĖ MALDININKUS
Popiežius Paulius VI specia

lioje audiencijoje sutiko pirmą 
vengrų maldininkų grupę, išleis
tą Romon vengrų’ kompartijos, 
ši 80 vengrų grupė buvo atvy
kusi iš Szekėsfeherver vietovės. 
Savo žodyje Paulius VI užsimi
nė apie ypatingą būklę toje vie
tovėje ir kitose vyskupijose, ku
riomis Vengrijos valdžia ir kom
partija neleidžia skirti naujų 
vyskupų.

GERINA SANTYKIUS
Rumunija pradėjo gerinti san-

kaip rusų sąjungininkė. Po karo 
nė viena kita valstybė neuž
grobė svetimų teritorijų. Taikos 
sutarties tikslas buvo išvengti 
betkurios totalitarinės valdžios 
pasikartojimo, valdžios, kuri su
kėlė buvusį karą. Deja, sovietai 
ne tik atstatė savo karinę jėgą, 
bet dargi pasisavino Rytų Euro- 
P3-

Laikas atėjo visam pasauliui 
reikalauti, kad tautų laisvo apsi
sprendimo teisė būtų respektuo
jama, Rytų Europos tautos 
taip pat būtų laisvos nuo domi- 
nacijos, kad joms būtų leidžia
ma pasirinkti savo valdžią. Tai 
yra tikroji laisvo apsisprendimo 
teisės reikšmė. (U. S, a. World 
Report 1971. III. 29).

Iš čia atpasakotų minčių ma
tyti, kad įtakingasis žurnalistas 
bei redaktorius D. Lawrence, 
gerai orientuojasi sovietų pa
vergtų tautų problemose. Nors 
jis nevisas pavergtas tautas mi
ni, tačiau iš teksto aišku, kad 
laisvo apsisprendimo principas 
taikomas lygiai visiems. Tenka 
pasigėrėti ypač tuo, kad auto
rius pabrėžia Baltijos valstybių 
pavergimą, trunkantį jau 30 me
tų, ir laisvojo pasaulio pasyvią 
laikyseną, leidžiančią sovietams 
užtušuoti savo agresiją. Be to, 
orisimintina, kad Baltijos tau
tos laisvai apsisprendė prieš 53 
metus ir kad belieka tą apsi
sprendimą vykdyti.

“U. S. News a. World Report” 
savaitinis žurnalas turi milijo- 

žodis yra reikš- 
’ * -se, bet ir 

tarptautinėje plotmėje. Lietu
viai turėtų rašyti straipsnio au
toriui padėkos laiškus. Tai paro
dyti 
mėl 
paskatintų ateityje kelti paverg
tųjų tautų klausimą viešumon. 
(Adresas: Mr. D. Lawrence, 
2300 N. Street N. W., US News 
Building. Washington, D. C.

Baltiečiai paprastai džiaugiasi «ogoje. čia buvo susirinkę 42 čekoslovaku kompartijos Jvada 
sulaukę dėmesio viešojoj pašau- žydų bendruomenių rabinai ir ' G. Husaką. Rumunija nedalyva-

ne tiktai skaitytojų susido- 
ną iškeltu klausimu, bet ir

Kremliaus valdovai supras, jog
Laisvo tautų apsisprendimo atėjo laikas savo turimo autori- 

teisės nebesilaikoma. Likusis teto Rytų Europoje atsisakyti. ______
pasaulis, nors kaikuriom pro- Atsimename, kad Rusija buvo 20037, USA), 
gom ir protestuoja, neparodė Hitleriošių grobti politikus, sprogdinti gom ir protestuoja, neparodė Hitlerio sąjungininkė antrojo 

bombas. Jie turi apie 200-300 jokiu pozityvių pastangų Sovie- pasaulinio karo pradžioje, bet_____ . JĮ___________,. _ _ . . ____________
aktyvių rėmėjų ir maždaug tų Sąjungos okupacijai pašalin- vėliau buvo išgelbėta nuo įsi- lio opinijoj, tačiau patys perina- atstovai iš visų Sovietų Sąjungos vo invazijoje j Čekoslovakiją ir

ti. Taip Rytų Europos tautos yra veržusių nacių kariuomenės, kai žai rūpinasi proveržiais tarptau- kampų, pradedant Azija ir bai- lig šiol ignoravo Maskvos patvir- 
netekusios teisės laisvai apsi- JAV-bės prisidėjo ir kariavo tinėje plotmėje. Mt

3.000 pasyvių pritarėju. Nors 
(Nukelto i psL)

ipų, pradedant Azija 
giant Baltijos kraštais. Visi kai-



I

2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1971. IV. 1 — Nr. 13 (1104)

Tėviškė^ žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" 
Redaguoja: k. <ir. Pr. Gaidamavičius ir Vyt Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. UŽ skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscriotion rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements!—Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada
I Teh 368 - 6813

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

PRADINĖ AUDRA APRIMSTA
Įvairių tautjų vyskupai vis daž

niau pasisako prieš “kritiškąjį 
sociologizmą” ir “teologinę de
magogiją”, kuri dar taip nese
niai turėjo visas pilietines teises 
labai pažangiose katalikų pasau
lio sferose. Kokia yra tos naujo
sios krypties |taida?

Vidurio kelias
Kad katalikų pasaulio viršū

nėse prasidėjo kažkas nauja, se
niai žinoma. Tiesa, kol kas tai 
yra lyg kuklus šnabždesys di
džiulėje katedroje, kurios nepa
prasta akustika toli perduoda ai
dą. Įvairūs ženklai, dažnai vieni 
kitiems prieštaraujantys, nesu
derinti, rodo Bažnyčios reformi- 
nio sąjūdžio pasikeitimo tenden
ciją. Po smarkių pasisakymų 
prieš Bažnyčios triumfalizmą’ 
prieš griežtą dogmatizmą ir au- 
toritetizmą naujasis kursas ne
atsisako Vatikano II santarybos 
pradėto kelių į pirmykštę Baž
nyčios dvasią, bet kartu iškelia 
senąjį lotynui dėsnį “in medio 
stat virtus” -j- dorybė yra vidu
ryje. Atrodo, kad Petro laivas 
jau išplaukė iš reformistinio 
uragano centro ir yra supamas 
tik paskutinių progresizmo sū
kurių, kurie lygiai gali būti pa
vojingi ir turėti neigiamų pasek
mių.

Vatikano dienraštis
Pirmieji tokio pasikeitimo 

ženklai pasirodė pačiame Vati
kano dienraštyje “L’Osservato- 
re Romano”, kuris neseniai pa
skelbė ryškius Vokietijos, Pran
cūzijos, Airijos, Vietnamo ir 
Australijos vyskupų įspėjimus 
— “moniti ; dell’Ėpiscopato”. 
Ypač griežti ir oficialūs yra Va
karų Vokietijos vyskupų pasisa
kymai prieš “teologinę demago
giją” ir “kritiškąjį palinkimą į 
socializmą”. Kardinolas Jaeger _____
tiesiog smerkia pažangiųjų teo- ma vengti kraštutinumu ir tei- 
logų agresyvumą, kurį taip pla- ----
čiai išreklamavo daugiausia pa
žangiųjų rankpse esanti katalikų 
spauda ir kitos ryšio priemonės^ 
Nuolatiniai puolimai oficialiųjų 
Bažnyčios sfera, visos Bažnyčios 
praeities ir skelbimas utopinių 
ateities vizijų demoralizavo jau
nimą ir pastūmėjo į revoliucinį

progresizmą. Toks metodas, ra
šo kardinolas Jaeger, griauna 
bažnytinę tradiciją, Bažnyčios 
santarybų doktriną ir įgalina 
laisvai aiškinti net šventąjį Raš
tą, kaip tai darė 16 š. reformato
riai. Tiesa, dabarties teologų 
laukia sunkus uždavinys skaity
tuvų ir raketų amžiuje amžiną
sias tiesas aptarti moderniais 
terminais, suprantamais visiems 
tikintiesiems, bet nepakeičiant 
jų esmės ir nenutraukiant ryšio 
su praeities mokymu. “Mės ne
same naujos religijos išvakarė
se” — pastebi kardinolas. “Mi
ręs Dievas” ir panašios hipote
zės negali būti net diskutuoja
mos, kad ir modernių laikų teo
logų.

Kitų nuomonės
Paderborno kardinolui čia 

pritaria ir kitas Vokietijos kar
dinolas Berlyno arkiv. Bengsch, 
kurio negalima laikyti “tradici- 
ninku”. Jis neigia “Bažnyčios 
kritišką funkciją visuomenėje”, 
kaip to siekia naujoji teologija. 
Katalikų tikėjimas yra visai ki
tas dalykas ir negali būti sutap- 
dintas su žmogiškąja tvarka. 
Naujųjų teologų tvirtinimas, 
kad Kristus buvo revoliucionie
rius yra netiesa arba bent ne
tradicine žodžio prasme. Kris
taus revoliucija buvo visai kito 
tipo ir turėjo visai kitus tikslus, 
negu žmogiškosios revoliucijos. 
Tiesa, reikia parūpinti duonos 
išalkusiems, bet negalima nuty
lėti Kristaus žodžius, kad žmo
gus yra gyvas ne vien duona... 
Tai turėtų labai gerai apmąsty
ti “naujieji kunigai”, kurie, 
kaip Camillo Torres ir kiti, pasi
rinko klasių kovos teorijas.

Panašių atsiliepimų ir įspėji
mų būtų galima parinkti šimtus 
ir iš Vyriausiojo Ganytojo kal
bų, kuriose nuolatos perspėja-

Kai aš ūkio studijas gilinau VOKIETIJOS KĖSLAI PABALTIJY (2) 
vokiškose mokslo ir tyrimų įstai
gose (1930 m.), demokratija jau 
buvo nuleidusi sparnus. Gatvė
se grūmėsi dvi veiklios jėgos: 
komunistai ir nacionalsocialistai. 
Jie ėmė vyrauti ir jau buvo 
galima suvokti, kas valdys Vo
kietiją. A. Hitleris 
r................... . " 1 , .
tame “Mein Kampf”, miglotais 
sakiniais aptarė eilės kraštų, 
ypač Pabaltijo likimą. Vis-daž
nesnės kalbos apie “Lebens- 
raum” vertė ir lietuvius susi
mąstyti dėl savo krašto ateities.

Apmąstymus nutariau padary
ti viešai: naciams bekopiant į 
vyriausybę, suruošiau Kaune pa
skaitą tema “Vokiečių veržia į 
rytus”. Paskaitoje trumpai teuž- 
siminiau apie vokiečių veržlą į 
rytus praeityje, prabėgomis pa
minėjau jų pastangas įsigalėti 
pirmojo visuotinio karo metu ir 
visą dėmesį nukreipiau į vokie
čių ir rusų susidūrimą — abie
jų šalių kovą dėl gyvybinės erd
vės Pabaltijy. Paskaitą baigiau 
žodžiais, įspėjančiais Romos-se
natą pakrikimo metais: “Ca- 
veant consules, ne quid detri- 
menti respublica capiat” — bu
dėkite konsulai, kad respublika 
nebūtų pažeista.

Anuo metu stebėjausi netiek 
lietuvių mažu domesiu paskai
tai, kiek klausytojų veidais, ku
rie buvo lenkiški ir vokiški.

Lietuviai gyveno praeitimi ir 
net stebėjosi kuriam galui pri
reikė vyriausybę įspėti, kad ji 
budėtų, nors tebuvo 7 metai iki 
karo.

Vokiečiai turėjo geresnę at
mintį. Kai aš buvau SD (Sicher- 
heitsdienst) kalinamas, tardyto
jai 1942 m. pavasarį kvotoje už
siminė apie minėtą paskaitą ir 
Vokietiją liečiančius rašinius.

Greitai lekiantys įvykiai pasie
kė lūžį, kurio metu prasidėjo 
naujas žygis į rytus ir bandymas 
amžiams įsitvirtinti visame Pa
baltijy ir Lenkijoje. Sovietų pa
sistūmėjimas į vakarus, jų tero
ras Pabaltijy ir pastangos jo tau
tas rusinti vertė tylėti apie vo
kiečių planus Lietuvoje ir kai
myniniuose kraštuose. Ketvir
čiui šimtmečio nuo įvykių pra
slinkus, būtina atversti rudąjį 
puslapį.

III Reicho planai
Nacionalsocialistų sąjūdis, sie

kęs atsikratyti Versalio sutarties 
naštos, išugdė milžinišką jėga, 
kurios reiškėjas buvo valstybė. 
Kietai organizuota tauta buvo

GEDIMINAS GALVA gus įterpti tarp vokiečių ir ap- 
———————— gyvendinti naujose srityse.

Ruošiama dirva planams S 
pajungta III Reichui, kurio tiks- nedaugeliui vietinių ūkininkų 

_____ ________ __ ____ _ las — ne tik atgauti prarastas buvo lemta savo krašte pasilik- 
kietiją. A. Hitleris naujame po- žemes, bet ir įgyti naujas, jas * “S i 1 — ' x “
litiniame išpažinime, pavadin- vokiečiais kolonizuoti, o senuo-

sius gyventojus iškeldinti į ki
tas vokiečių valdomas sritis.

Suglaustai tariant, III Rei
chas siekė įsigalėti pasaulyje, o 
eilinius vokiečius padaryti bajo
rais, kurie valdytų tas tautas. 
Šiam tikslui įgyvendinti reikėjo 
naujo tikėjimo, naujos dorovės 
ir naujos kultūros, nors pereina
majame tarpsnyje didžiavosi ir 
senaisiais kultūros laimėjimais.

III Reichas buvo pagrįstas or
ganizuota jėga, nuvedusią į karą, 
į pasibaisėtiną tautų naikinimą, 
į erdvės plėtimą vokiečiams. Ki
tos tautos buvo pažemintos ir 
net paniekintos, nes turėjo ne
šioti išskirtinus ženklus, kaip ir 
Romos imperijos vergai.

III Reicho politiniai tikslai ne
sitenkino nukariautų tautų že
mėmis — siekė Artimųjų Ry
tų užvaldymo ir įsigalėjimo In
dijos vandenyne.

Iškeldinti svetur
Pats artimiausias tikslas, vo

kiečių akimis pats lengviausias, 
įleisti vokiškas šaknis Pabaltijy, 
iškeldinti lenkus ir Lenkiją pri
jungti prie Vokietijos. III Rei
chas buvo pasiruošęs ne lenkti, 
kaip prof. F. Lezius, bet laužti; 
ne suvokietinti svetimtaučius, 
bet juos svetur perkelti, o ne
palankius, prisidengus rasių te
oriją, sunaikinti, šios politikos 
užuomazga jau buvo padaryta 
dar karui tebevykstant. III Rei
chas galėjo pakęsti laikinę, ka
ro meto savivaldą, bet nepaken
tė politinės nepriklausomybės, 
kuri buvo visiškai nesuderina
ma su vokiškos kolonizacijos 
tikslais.

Pabaltijo ir Lietuvos koloniza
vimas buvo slepiamas. Apie jį 
galima buvo susidaryti paviršu
tinišką vaizdą iš potvarkių, su
teikiančių vokiečiams nuosavy
bės teises, iš jų duodamos ūki
nės paramos šaknims įleisti. Pa
baltijo valstybingumo palikimas 
buvo iš šaknų raunamas, aukš
tosios mokyklos uždaromos ir tik 
retiems ūkininkams suteikiamas 
jų valdomų ūkių įteisinimas. 
Anuo metu nuosavybės pripaži
nimas buvo juokingas ir bereikš
mis, tačiau jis . aiškiai rodė, kad

ti. žymiai lengvesnis uždavinys 
buvo — užrašyti vokiečiams pra
monės įmones, kurių savininkai 
buvo dingę.

Slaptas pasitarimas
1941. VII. 16 buvo sukvies

tas slaptas pasitarimas, kuria
me dalyvavo A. Hitleris, A, Ro- 
senbergas, min. H. Lammers, 
marš. W. Keitelis, marš H. Goe- 
ringas ir M. Bormannas.

A. Hitleris padarė padriką 
pranešimą, kurio esminės min
tys buvo šios: “Svarbu neat
skleisti savo tikslų. Mes turime 
elgtis rytuose - taip; kaip elgė
mės vakaruose, užėmę Norvegi
ją, Daniją, Olandiją ir Belgiją. 
Mes ir toliau aiškinsime, kad 
užėmėm sritis užtikrinti saugu
mui ir tvarkai palaikyti. Neturi 
paaiškėti, kad užimtus kraštus 
siekiame galutinai sutvarkyti, 
tjr. prijungti prie Reicho. Visas 
priemones — gyventojų sušau
dymus, jų iškeldinimus vykdė
me ir vykdysime. Tik mums pa
tiems turi būti aišku, kad iš už
imtų kraštų nepasitrauksim, šio 
tikslo siekiant, reikia tylomis pa
siruošti ir nedaryti veiksmu, ku
rie trukdytų galutinį užimtų 
kraštų sutvarkymą. Viešai reikia 
skelbti, kad siekiame tautas iš
laisvinti. Svarbu tinkamąi surai
kyti didžiulį pyragą — kraštus . 
užvaldyti, sutvarkyti ir panau
doti. Pabaltijys turi tapti III 
Reicho dalimi” (“Verbrecheri- 
sche Ziele — verbrecherische 
Mittel”, Muenchen, 1963, 59- 
63 p.).

“Ost” planas
Kaip gi buvo siekiama koloni

zuoti Pabaltijį? Šiam tikslui bu
vo paruoštas visuotinis planas tuTvlesuomenės ’tuo tarpu tiau- “Ost”, kurio vykdytoja buvo Ry- sviesuomenes, įuo tarpu uau 
tų ministerija, vadovaujama Alf
redo Rosenbergo.

“Ost” planas po karo nebuvo 
rastas — greičiausiai buvo su
naikintas. Bet tarpžinybinis su
sirašinėjimas išryškino jo užmo
jus, būtent, iš Lenkijos išstumti 
virš 80% lenkų, iš Gudijos — 
75% gudų, o iš Pabaltijo, ypač 
Lietuvos — nemažiau pusės gy
ventojų. Rytų ministerijos raš
tuose rastos pakartotinės užuo
minos, esą, lietuvių rasiniai duo
menys žymiai blogesni už estų

1 visuotinio karo metu 
sumanymo suvokietinti 

vietinius gyventojus. Heinrichas 
Himmleris, SS vadas, pareiškė: 
“Mūsų uždavinys — ne sena 
prasme rytus suvokietinti, t. y. 
vietiniams gyventojams įdiegti 
vokiečių kalbą ir vokiškuosius 
įstatymus, bet — apgyvendinti 
rytus vokiško kraujo žmonėmis 
(“Das schwarze Korps”, 1942. 
VIII. 20).

Pabaltijo valstybės buvo pava
dintos Ostlandu. 1941 m. liepos 
mėn. Rygoje buvo įkurdintas 
Reichskomisariatas, o Pabaltijo 
valstybėse — generalkomisaria- 
tai ir įvesta vokiška administ
racija. Pabaltijy pradėta tik vė- 

kolonizuoti vokiečiais.

kai menkaverčių ir nepageidau
tinų. Jiems, girdi, reiktų parink
ti tinkamą vietą rytuose, nes 
maža vilties juos suvokietinti.

III Reicho vyriausi pareigūnai 
ir jų vadovaujamos ministerijos 
nesutarė dėl plano vykdymo. Ry
tų ministerija reikalavo iškel
dinti didesnį žmonių skaičių — 
net apie 51 mil.

Himmlerio pareiškimas
Vokiečiai buvo tikri, kad 

jiems pavyks kolonizuoti Pa
baltijį. Pirmiausia nutarta su
telkti svetur gyvenančius, pvz. racija. Pabaltijy pradėta tik vė- 
Pavolgio vokiečius. Galvota net liau ruoštis sistemingai kraštus 
anglus, danus, olandus, norve- kolonizuoti vokiečiais.

POLITIKA BE VALSTYBĖS
Šia tema Toronte kovo 20 d. 

kalbėjo V. Rastenis iš Niujorko, 
pakviestas Akademikų Draugi
jos. Aptaręs politikos sampratą, 
kalbėtojas paminėjo, kad ir be 
valstybės politika esanti galima 
kaip siekimas valstybinės lais
vės. Jis pateikė eilę samprotavi
mų apie valstybių egzistenciją, 
jų išnykimą, atsistatymą ir t. t. 
Pareiškė nuomonę, kad paverg
tos tėvynės lietuviai esą lietuviš- 
kesni už išeivius.

Jis esąs pesimistiškesnis dėl 
lietuvybės išlaikymo svetur, ne
gu pavergtoj Lietuvoj, taip pat 
ir dėl pastangų atsikratyti oku
pacijos bei atstatyti nepriklauso
mybę. Esą, pagal gautus iš tėvy
nės žinių fragmentus, tenai vals
tybinis ir tautinis susipratimas 
esąs gana didelis. Susidarius ati
tinkamom sąlygom valstybei at
statyti, jau būtų, visiškai kitokia 
situacija, negu 1918 metų vasa
rą. Tuomet valstybės atstatymo 
entuziastais tebuvę keletas šim-

singai aiškinti Vatikano santa
rybos nuostatus. Tokie ženklai 
yra džiuginantys ir teikia vilčių, 
kad pradinis audringumas pa
mažu nurims ir vėl grįš susikau
pimo tyla į Bažnyčią. Tokia su
sikaupimo tyla tikrai nepakenks 
ir naujiesiems teologams.

KleRas

Mielai MAMYTEI atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

dukras TONĘ GURECKIENg, STASĘ KOWBELL ir jų 

šeimas, ęūnus JUSTINĄ, ALBINĄ STONKUS, jiT^šeimas, 

gimines ir artimuosius liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime — 

P. L. Z. Griškoniai E. S. Tolvaišos

mirus, jos sūnų JUSTINĄ STANKŲ, žmonų BIRUTĘ,

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

J. E. Staškai

J. Bataitis

A. Grig utis

J. R. Šleiniai

S. Martinkutė

A. Braškys

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVANAS

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai J
tas senesnis vyras. Paaiškinau, 
kad tai atsargos pik. Pranas Bi
zokas, šeimininko pusbrolis; To
liau dar pridėjau, kad po Kalėdų 
sekmadienį arba Kalėdų antrąją 
dieną giminė renkasi Dumbly
nėje, o per “kūčeles” (N. Metų 

'sutikti) — Kriuoviškėse. Tada 
giminė aptaria daugelį reikalų, 
kurių šiais metais žymiai dau
giau, nes Maskvos “rieznikams” 
daug ką sunaikinus kalėjimuose 
ar išvežus reikia sutarti tolimes
nis našlaičių ir išvežtųjų ūkių 
tvarkymas. Tokiu mano atsaky
mu Sirvydis nebuvo patenkintas, 
bet kartu iš nugirstų kalbų įsi
tikino, kad čia susirinko tikrai 
didelė giminė ir pasiryžusi visa -. 
nakvoti. Pasitaręs Sirvydis sū 
Girvydu vieną iš Andriūnų pa
prašė parodyti kelią į Obelius 
ir išnyko. Matyt, įsitikino, kad 
tikrai ne į kokį slaptą posėdį 
pataikė. Ar juos įtikino mano 
žodžiai, ar besimaišančios mergi
nos ir moterys, nesužinojome.

Paaiškėjo paslaptis
Susisiekus vėliau su Rokiškiu, 

paaiškėjo kokiu būdu jie atsi
plakė į Antazavę vietoj tikrojo .
Girvydo su Sirvydžiu ir Juodna- buvo paliečiami aštresni vietos 
giu. Mat, gavęs kvietimą žodžiu, laikysenos klausimai. Visi buvo 
t.y. telefonu, Veršelis negalėjo ’
pats susisiekti nei su Sirvydžiu, 
nei Girvydu, kuris turėjo pasi
kviesti ir Juodnagį (šio pavardės 
Veršelis nežinojo). Nieko pikto 
nemanydamas, Veršelis papasa
kojo tai ltn. Žiūkui ir paprašė 
pagelbėti, t.y. pasiųsti praneši
mą per ką nors iš komendantū
ros. Ltn. Žiūkas to nepadarė ir 
pats prisistatė su kažkokiu visai 
nežinomu Sirvydžiu. Tas Sirvy
dis buvo laikinai atsiradęs Ro
kiškyje, sakoma, nuo Panevėžio. 
Pagal pasakojimus, jis buvo 
įmerkęs uodegą Maskvai, bet iš 
miško (nesuspėjęs į Maskvą iš
bėgti) prisistatė vokiečiams ir iš
davė besislapstančius žydus. Vo
kiečiai visa už tai dovanojo, ir 
tariamasis Sirvydis apsigyveno 
Rokiškyje, kur vėldšdavė pasi
slėpusias žydų šeimas prie Ro
kiškio pas vieną ūkininką. Pas
tarasis buvo skaudžiai nubaustas 
— sudeginta dalis trobų. Jo

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Paskui mus
Girvydas su Sirvydžiu sekė 

mus, nors du antazaviškiai buvo 
įvilioję juos į salę kažko pažiū
rėti, kur neva buvo atvažiavę 
šeimynos samdytis... Pribėgę 
prie mjr. Puodžiaus, Itn. Sviklio 
(šis žuvo Lietuvoje) ir kitų, ku
rie triūsė apie arklius, pradėjo 
plūsti ir pulti; esą gana meluoti 
ir tarnauti gen. Raštikiui; reika
lavo pasakyti kur esąs tikras pa
sitarimas. Mjr. Puodžius gana 
kietai pastebėjo, kad karininkui 
nedera taip elgtis, o gen. Rašti
kis buvo ir liko garbingas Lie
tuvos generolas ir jo vardas lie
tuviui turi būti šventas, bet ne 
keiksmažodis. Ltn. Sviklys, nau
jai įžeistas, norėjo trenkti ltn. 
Žiūkui, bet mjr. Andriūnas su
griebė jo ranką ir patarė nusira
minti. Pik. Bizokas vėl visus ra
mino, ragino skubėti namo, nes 
labai norįs valgyti. Tuo metu 
jau vienas kitas, žiną Dumblynę, 
išvažiavo. Aš, perdavęs savo 
draugą iš Vilniaus, likau dar pa
sidairyti, o mjr. Andriūnas šyp
telėjo ir priminė, kad nepamirš- 
čiaū ir savo mergaitės atsivežti.

Nuotykinga kelionė
Nežinau kur pralenkiau tą 

Girvydą su Sirvydžiu, nes pake
lėje jų nemačiau. Vos pasiekiau 
sodybą, atgriuvo ir jie, nors ge
rokai prisikūlę. Pasirodo, kad 
paskubėjo nuo valsčiaus namų 
pakalnėn. Buvo slidu — gryna- 
ledžiai. Važelis metėsi paskliun- 
don, išsinėrė jiena, o paskui ir 
kita. Važelis su Sirvydžiu nusi
rito pakalnėn, o ltn. Žiūkas li
ko su arkliu, išmestas į griovį. 
Matyt, susitvarkę nuvažiavo 
vieškeliu į Rakėnus, o iš ten — 
į sodybą. Aš gi atnėriau tiesiai 
pro Antazavės dvaro išlaikomą 
Stankūnaičiu sodybėlę man taip 
įprastu keleliu.

Įtariamieji sodyboje
Mes savo arklius nusikinkėm, 

taip pat — ir numatytų svečių. 
Nelauktų rokiškėnų arklio nie
kas ir nepriėmė, nors juos pa
prašė mandagiai į vidų, čia tiek 
giminės, tiek kiti tarp savęs šne- ___ o________ ____ __
kučiavosi,. nes visi bakviestieii bausti buvo nuvykęs ir ltn. žiū-

nius spaudinius, jis galėjo būti 
nubaustas mirtimi kaip vienas 
“banditų” vadų. 1942-44 m. 
Juodnagis su Sirvydžiu ir vėl 
buvo pagrindiniai ginklų vežė
jai, nes Girvydas susirgo plau
čių uždegimu ir paliego. Tai 
man pasakojo dr. Jonas Kalpo
kas Čikagoje prieš keletą metų. 
Jis man rodė ir žinutę apie Juod- 
nagį, bet manė, kad gali pavar
dės ir net vardai sutapti, todėl 
dar Juodnagio tikrosios pavar
dės neverta minėti; taip pat ir 
Girvydo, kurį jis palikęs ser
gantį pūliniu pleuritu ir girdė
jęs, kad tremiamas į Sibirą mi
rė.

Vieningi dėl ginklų
Dumblynėje pasitarimą ne

skubėdami pradėjome. Atvykę 
vyrai papasakojo daug vietinių 
naujienų ir apie sušaudytųjų 
komunistų giminių ar draugų 
kerštą, vietinių sentikių rusų 
plėšikavimus ir žydų likimą^ 
kartais suminėdami ir pasislė
pusius pas ūkininkus. Pasitari
me ryškėjo, kad esama vis tik 
skirtumų tarp buv. tikrųjų LAF 
ir buv. laisvės kovotojų, kai

dies dauguma į tai labai skeptiš
kai žiūrėjusi, žinoma, situacija 
labai greitai pasikeitusi ir tų pat 
metų rudeni visas kraštas gyve
nęs entuziastinga atsistatymo 
nuotaika. Tada savo valstybės 
atstatymo siekis buvo tarytum 
gaivalingas gaisras.

Valstybinio susipratimo po
tencialas esąs pakankamai tvir
tas ir čia, ir pavergtoj Lietuvoj. 
Tik, esą, reikią laukti palankios 
pasaulio politinės konjunktūros. 
Juk ir iš caro vergijos išsilaisvi
nimo reikėję laukti per šimtą 
metų. Laukiant, žinoma, reikia 
ir dirbti, stengtis palankiai nu
teikti Lietuvos atžvilgiu kitas 
valstybes, ruošti jas, kad leng
viau pripažintų atsikuriančią 
valstybę. Praėjusį kartą Lietuva 
buvusi atkurta be jokio išanksti
nio paruošimo, todėl ir su jos 
pripažinimu buvę iš kaikurių 
valstybių tam tikro delsimo ir 
kliūčių. '

Iki šiol kaikurie kraštai, ypač 
JAV, Lietuvos okupacijos nepri
pažįsta. Bet mūsų guodimasis

tuo esąs panašus į nekrologines 
mintis žmogui mirus: “Jis numi
rė, bet jo atminimas gyvens tarp 
mūsų...” O tiesa yra ta, kad kai 
nebėra valstybės valdžios, nebė
ra ir valstybės. Valdžia suprasti
na demokratine prasme, kaip vi
sų žmonių demokratiškai išrink
ta. Tauta savo tapatybę galinti 
išlaikyti per kartų kartas, todėl 
ji galinti laukti momento, kada 
bus galima valstybingumą atsta
tyti ir valdžią išrinkti tokią, ko
kios ji nori.

Taigi, ir politikoj be valstybės 
darbas yra ruošimasis “valsty- 
biavimui”. čia buvo primintas 
pavyzdys—atkurtoji žydų valsty
bė.

Siekiant atkursiamos valstybės 
pasitaiko apgaulingų miražų. 
Pvz. 1941 m. daug kam atrodė, 
jog Vokietija paklupdys Sov. Są
jungą ir Lietuvai leis atkurti sa
vo valstybę. Deja, buvo apsirik
ta: vokiečiai, pašalinę raudonuo
sius iš Lietuvos, patys įvedė Lie
tuvoj beveik nelengvesnę okupa
ciją. Vėliau buvo manyta, jog ka
re abu milžinai — Sov. Sąjunga 
ir Vokietija nusilps ir vėl Lietu
vai susidarys palanki konjunk
tūra savo valstybei atkurti. De
ja, ir tai nepasitvirtino. Buvo tu
rėta iliuzinių vilčių iš Vakarų, 
bet ir tai tebuvo apgaulingas mi
ražas.

Paskaitos rėmuose buvo užsi
minta apie mūsosios veiklos sve
tur pagrindinius aspektus — po
litinį ir kultūrinį darbą. Esą kaž
kodėl manoma, jog tie, kurie 
lankosi Baltuosiuose rūmuose ir 
užeidinėja pas kongresmanus ar 
senatorius, atlieka svarbesnį 
darbą už tuos, kurie triūsia kul
tūriniuose darbo dirvonuose. 
Anų veiklai esą ir lėšų stengia
masi daugiau skirti.

Paskaitininkas skeptiškai pa
žvelgė i mūsų, partinį darbą, ku
ris susidedąs iš daugelio punktų 
(pagal partines programas), ta
čiau iš tikrųjų čia turėtų būti tik 
vienas ir visų bendras siekis — 
ruošimasis atstatyti savą valsty
bę. Pranys Alšėnas

Skautu kelionė į Europą
L. S. S. Kanados rajonas organi

zuoja kelionę į Europą, į 25 m. L. S. 
S-os atkūrimo jubilėjinę stovyklą Vo
kietijoj, ir — ekskursiją po 6 Euro
pos valstybes.

Po ilgų derybų su įvairiomis ke
lionių agentūromis, siekiant pigiau
sių ir geriausių rezultatų, buvo susi
tarta ir pasirašytos su lėktuvų ir sau
sumos kelionės, agentūromis sutar
tys. Anksčiau skelbtos žinios ir su
mos kiek pasikeitė, nes bus geresnis 
lėktuvas, patogesnės kelionės sąlygos 
Europoje, geresni viešbučiai ir trans
porto priemonės. Visa tai turėjo įta
kos į kainų pasikeitimą, šiame skel
bime pateiktos žinios yra galutinės. 

Išskrendam liepos 9 d., 7 v. v., To
rontas — Londonas lėktuvu CAPI
TOL INTERNATIONAL AIRLINE 
DC 8, grįžtam liepos 30 d., 1 v. p. p. 
linija Liuksemburgas — Torontas. 
Kaina: lėktuvu ten ir atgal $216.00, 
įskaitant Trip Cancellation Insuran
ce $7.00 kiekvienam. Si drauda štai 
ką padengia: prieš skridimą susirgus 
arba mirus šeimos nariui, pinigai 
grąžinami; kelionėje dėl ligos ar ne
laimės atsilikus nuo lėktuvo, apmo
kama kelionė į Torontą. Nelaimės 
atveju kelionėje atsidūrus ligoninė
je ar pas gydytojus, reikia paimti 
sąskaitas, kurias padengs Kanados 
OHSC ir OHSIP.

Kelionė po Europą truks 12 dienų 
ir kainuos $265.00. Pasiekus Londo
no aerodromą, keliaujančius perima 
kelionės agentūra ir rūpinasi jais 
iki pristatymo į stovyklą liepos 21 d. 
vakare. Į $265.00 sumą įeina: kelio
nė, maistas, nakvynė, vadovas, rank
pinigiai, bilietai į lankomas vietas,

I Nemokomas j namus pristatymas.

Vakaruose —137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 

Rytuose - 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4
Krautuvė'tarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

buvo daugiau ar mažiau žinomi, kas. 
Bet Girvydas ir Sirvydis tikrai 
pajuto, kad čia jie visai svetimi. Tikrieji'kovotojai
Nors pats Andriūnas jiems įny- Tikrasis Sirvydis (slp.) ir Gir- 
lė po taurelę gero konjako, de- vydas (slp.) bolševikų metais da

lyvavo pervežant Rokiškio ans. 
ginklus, nors tikrasis šių kelio- 

_ r_____ H-.y — niq, vadovas, buvo Juodnagis
sai į tai neatsakiau, tartum ne- ,(ąĮp ), labai sumanus, drąsus ^vy- daliniai, 
nugirdęs. Jis pasiteiravo, kas ras. Pagal Šio meto bolšėviki-

lė po taurelę gero konjako, 
ja, žodis nesimezgė. Sirvydis pri
sigretino prie manęs ir vėl pa-

vieningi, kad reikia įsigyti gink
lų kiek tik galima daugiau, nes 
vokiečiai karo tikrai nelaimės. 
Kai pakriks vokiečių kariuome
nė, mums teks kovoti ir su pa
krikusios bolševikų kariuome
nės likučiais, kuri gali veržtis 
vėl į Latviją ir Lietuvą, neišski
riant ir Estijos. Tuo pat metu 
gali tekti kovoti ir su lenkais, 
kuriuos dabar labai remia Lon
donas. Todėl ginklai būtini, ko
kius tik galėtume įsigyti, kad 
neištiktų 1918 m. nedalia. Daug
pilyje j ieškoti tiesioginio ryšio 
su vokiečiais arba per patikimus 
latvius, kurie, būdami evangeli
kai ir turėdami daug savo repa- 
trijantu karininkų,' gali greičiau 
susitarti ir užpirkti ginklų. Gink
lų pervežimui iki Rokiškio ir 
Zarasų aps. skirstymo vietų su
rasti kelius ir tikrai tylius, jo
kia dar didesne veikla nepasi
žymėjusius vyrus, kurie nesusi
gundytų spekuliacija. Alūkštė- 
nų lietuvių į Suos gabenimus 
visai neįvelti, o dėl ginklų pir
kimo nesivaržyti nei LF, nei 
laisvės kovotojams, nei naciona
listams, nes tai grynai karinis 
reikalas: kariuomenė visada 
bendra ir kuo mažiausiai turi 
būti veikiama partijų, o ypač 
slapta kariuomenė ar kariniai 
daliniai,.'

(Bus daugiau)

bagažo pernešimas (vieno gabalo 
kiekvienam). Bus lankoma: Londo
nas, Paryžius, Ženeva (laivu į Mont- 
reau), Milanas, Verona, Venecija, 
Salzburgas (pro Miuncheną, Stutt- 
gartą, j stovyklą Heidelberg — 
Schwetzingen). Stovykla — $15.00 
savaitei.

Keliautojų gali būti trys grupės: 
1. skrendantieji tik lėktuvu, 2. 
skrendantieji lėktuvu ir dalyvaujan
tieji kelionėje, 3. skrendantieji lėk
tuvu, dalyvaujantieji kelionėje ir sto
vykloje. Užsiregistruojantieji ir jau 
užsiregistravę, jei nepranešėt kurio
je grupėje važiuojate, prašomi tuoj 
pranešti. Pagalvokime apie šios 
vasaros 3 savaičių atostogas Europo
je už prieinamą kainą.

Mes dar turime lėktuve vietų. Ga
li registruotis į betkurią minėtų gru
pių skautai ir neskautai iki balandžio 
15 d. atsiųsdami $100 čeki D. Ker
šis vardu, 487 Windermere Avenue, 
Toronto 9, Ontario, telefonas 762- 
5521; arba M. Vasiliauskas. 51 Smith- 
field Drive, Toronto 18, Ontario. 
Telefonas 251-5126. Likusius pinigus 
reikės sumokėti dalimis arba vienu 
čekiu iki gegužės 10 d. šitos datos, 
jau pasirašius sutartis, yra labai 
svarbios, nes mums reikia mokėti 
bendrovėms. Nesumokėjus laiku, 
gali pražūti jau sumokėti pinigai ir 
sutrukdyta su nuostoliais kelionė. 
Jauskime kiekvienas atsakomybę.

Prašyti iš Kanados valdžios pašal
pos pinigai Kanados jaunimui dar 
negauti, bet tikimės teigiamo atsaky
mo. Tai sumažintų kelionės išlaidas.

s. K. BATŪRA, 
Kanados rajono vadas

“AŠ ŽINAU, KAD VĖŽYS GALI BOTI NUGALĖTAS",

sako torontiškis Paul Urbanski. 
Medicininiais tyrimais jis nugalėjo

’• -i-, .i

gerklės vėžį prieš aštuonerius me
tus. Jis vienas iš tūkstančių išliko 
gyvos ir sveikas šiandieną tyrimų 
dėka. Jūsų aukos gali padėti ki
tiems.

' tAir'fHP

Metro Toronto District
CANADIAN CANCER SOČI ETY
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Niujorko lietuvaitės ištisą naktį budėjusios demonstracijoj prie Sov. 
Sąjungos misijos ir reikalavusios laisvės Simui Kudirkai. Demons
tracija buvo pavadinta "Motinos už Kudirką". Ji įvyko kovo 11 — 
12 naktį nuo 10 v. v. iki 5 v. r. Nuotr. V. Maželio

UŽMIRŠTA MOTERIS
LEONAS URBONAS

Aušrokų suvažiavimo belaukiant
AL. GIMANTAS

Kaikas su šypsena pasitinka 
žinias apie vis gausėjančius ir. 
dažnėjančius buvusiųjų vienų ar 
kitų gimnazijų auklėtinių suva
žiavimus. Rimtai nusiteikę kri
tikai teigia, kad iš šitokio pobū
džio suvažiavimų nauda labai 
maža. Tai esą tarpusavis pabend
ravimas, sentimentais ir praei
timi alsuojąs Įvykis ir tiek; 
maždaug kaip vartant seną albu
mą, besidžiaugiant seniai maty
tais veidais, besišypsančiais iš 
geltonuoti pradėjusių nuotrau
kų.

Tuo tarpu entuziastingi tokių 
susitelkimų iniciatoriai ir rengė
jai tvirtina* kad, neišskiriant ir 
pramoginio momento, tokie su
važiavimai yra naudingas ir sa
ve pilnai pateisinąs faktorius. 
Esą atnaujinamos pažintys, stip
rinami draugystės ryšiai, pa
demonstruojamas tarpusavis so
lidarumas. Pabendraujama, pa
liekamas šioks toks Įnašas da
barčiai ar net ir ateičiai, žiūrėk, 
išleidžiamas metraštis, vaizdžiai 
kalbąs apie tokios ar kitokios 
gimnazijos, jos pedagogų ir ab
solventų įnašą lietuvišką] ai kul
tūrai, tos ar kitos vietovės, kur 
buvo gimnazija, aplinkai. Kar
tais Įsteigiamas fondas savųjų 
šalpai ar net ir tėvynėje likusiu. 
Galvojama apie L. Enciklope
dijos ir išeivijoje išleistų knygų 
kaupimą bei nusiuntimą Lietu
von, savon gimnazijon, kai tik 
susidarys galimos sąlygos. Buvu
siųjų gimnazistų tarpe esama ra
šytojų, mokslininkų. Tokiems 
galima patalkinti padedant iš

Jungtinė demonstracija prieš sovietus
Sustiprintas visų tautinių ma

žumų, ne vien tik žydų, Sovietų 
Sąjungoje ir jos užimtuose kraš
tuose persekiojimas jau iššaukė 
ir jungtinius Įvairių tautinių 
grupių protestus JAV. Šiuo ke
liu paskutiniu metu pasižymi 
Bostonas, kur jau suruošta ant
ra jungtinė demonstracija. Pir
moji bendra demonstracija buvo 
š. m. sausio 24 d., kai Bostono 
žydai, lietuviai, latviai, estai ir 
ukrainiečiai drauge protestavo 
Bostono Symphony Hall, kuria
me Sovietų Sąjungos simpatikai 
suruošė Sibiro šokėjų koncertą. 
Tada jungtinės demonstracijos 
susilaukė tiek • televizijos, tiek 
spaudos dėmesio, nors iš kaiku- 
riu pranešimų ir nevisai buvo 
aišku kodėl žydams talkino kitos 
tautybės.

Kovo 14 d. susirinko per 400 
(daugiau čia negali ir tilpti) 
prie Massachusetts State House 
jungtinei demonstracijai Įvai
riausios tautybės, kurios kenčia 
sovietinę priesoaudą. Iš gausiu 
žydų plakatų būdingai išsiskyrė 
vienas. Tai raudona vėliava, ne
šama dviejų žydukų, ant kurios 
nupiešta juoda nacių svastika ir 
auksinis sovietinis pjautuvas. 
Tai priminė pasauliui 1939 m. 
Stalino ir Hitlerio slaptą sutarti 
ir iš los sekusi II D. karą. Antro
ji didžiausia grupė su daugiausia 
plakatų buvo lietuviai, pasižymė
ję ir gausiu jaunimu. Toliau ryš
kesnė grupė, labai vieninga, bu
vo ukrainiečių, o po jų sekė lat
viai, estai, gruzinai ir kiti. De
monstracija buvo labai tvarkin
ga, be jokiu išsišokimu. Vėliau 
policija juokavo, esą. kai lietu
viai, latviai, estai ar ukrainiečiai 
rengia demonstracijas, visada 
būna tvarkingos ir , policijai 
esanti tik pramoga.

Demonstracijose kalbas nasa- 
kė įvairios tautinės grupės, jų 
dvasiškiai ir jaunimas. Lietuvių 
vardu kalbėjo šv. Petro lietuviu 
parapijos klebonas kun. Antanas 
Baltrašiūnas apie religinį perse
kiojimą Lietuvoje, inž. Algis 

leisti jų veikalus ir pan. žodžiu, 
dirva pasireikšti visokeriopu 
darbu yra plati, o suvažiavimo 
proga — labai paranki. Tad ir 
pasitinkant Toronte ruošiamą 
Kauno “Aušros” berniukų ir 
mergaičių mokinių suvažiavimą, 
tegalima tik palinkėti, kad tos 
mielos kelios dienos paliktų ir 
rytojaus metui kūrybingų užsi
mojimų. Abi Kauno gimnazijos 
anomis dienomis buvo laikomos 
bene ryškiausiomis laikinosios 
sostinės vidurinio mokslo insti
tucijomis. Pedagogų tarybos 
tarpe rasime eilę pačių iškiliųjų 
mokytojų ir žinomų vadovėlių 
autorių. Visa eilė* aušrokių ir 
aušrokų iškilo kūrėjų, profesijo- 
nalų, politikų eilėse. “Aušros” 
gimnazijų įnašas, ypač anuo me
tu auklėjant netaip jau gausią 
mūsų inteligentų kartą, yra itin 
ryškūs ir neginčijamas.

Gimnazijų patalpos atidaros ir 
šiandien. Auklėjama ir mokoma 
ten jaunoji karta ir toliau. Mums 
nežinoma, kiek ten paisoma se
nųjų tradicijų ir tvarkos. Nauji 
veidai, nauji vardai, keičiasi mo
kytojai, keičiasi ir mokiniai. Vi
sa švietimo sistema tvarkoma jė
gų, kurioms pirmoje eilėje rūpi 
indoktrinacija ir skiepijimas 
nuotaikų, nebūtinai sutampan
čių su tautos interesais. Norisi 
tikėti, kad ir tokiose sąlygose, 
buvusiuose “Aušros” gimnazijų 
rūmuose šiandien besimokąs 
jaunimas pajėgs išlikti galvojan
čiu. jautriu ir ištikimu savosios 
tautos idealams bei lūkesčiams 
okupuotoje tėvynėje.

Lapšys (anksčiau baigęs Bostono 
lituanistinę mokyklą) apie lietu
vių tautos siekimus bei kovą dėl 
nepriklausomybės. Bendro lie
tuvių komunikato lietuvių gru
pės autorius buvo žurn. Algis 
Rukšėnas, o tautybių spaudos 
konferencijoje lietuvių reikalus 
aiškino Algis Makaitis, taip pat 
baigęs Bostono lituanistinę mo
kyklą. Lietuvių demonstrantų 
grupę (pagal policijos Įsakymus 
reikia judėti) tvarkė Bostono li
tuanistinės mokyklos jaunimas, 
kuris dar rinko peticijas ir aiški
no praeiviams apie šių demons
tracijų tikslą. Praeiviai gana no
riai rašėsi peticiją Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijai 
ir komisijai prieš kolonizmą. Va
kare demonstraciją, nevengdami 
tautybių vardų, minėjo televizija 
ir plačiai komentavo Įvairios ra
dijo stotys. Jos minėjo šias jung
tines demonstracijas dar ir se
kančios dienos, t.y. pirmadienio, 
rytą. Dar plačiau jas minėjo vie
tos didžioji spauda, o “Boston 
Herald Traveler” Įsidėjo ir nuot
rauką, kurioje aiškiai matyti 
Įvairių tautybių plakatai. Apla
mai, surastas bendras žodis Įvai
rių tautybių drauge. Tai tikrai 
geras kelias ir jis turėtų būti 
praktikuojamas ir kitur. Būdin
ga, kad tada ir spauda, ir televi
zija, ir radijas plačiau mini ir 
drauge kelia visų tautų skriau
das, antra, labiau domisi ir viso
kie politikai. J. Lėlys

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigė Mą mokyklą gauna piges 
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1*74 BATHURST ST.
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Nėra abejonės, aš ją mačiau, bet 
kur, kada? Ji manęs nepažino. Ne, 
ji pažinti nenorėjo. Žiūrėjo kiaurai 
per mane, tarsi migla būčiau. Pyks
ta!? Padariau ką nors? O gal nepa
dariau?

Ji nebuvo gražuolė, net ir tuomet, 
kai buvo jauna. Už tai ji yra veikli, 
greita. Ji viena iš tų, kuri nuolatos 
vejasi savo akis ir nepasiveja. Atro
do uždusus. Akys šiek tiek iššokusios.

Sutikau aš ją Toronte Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos suvažiavi
me. Veidas veidan sutikau. Veidas 
buvo tiek arti, kad net matėsi, kaip 
nepažinimo grimasą formavo. Kong
reso rengėjų sąraše moters vardo 
lyg ir nesimatė. Prelegentus irgi ži
nau. Kas ji? Ką ji čia veikia? Kur aš 
ją kitur mačiau?

Banketo metu pirmininkas patup
dė mane prie stalo tarp filosofų ir 
psichologų. Matyt, žinojo, kad aš jų 
nemėgstu. Už tai sėdėjau ir tylėjau. 
Draugavau su kanadišku whiskiu, o 
kai šis geriausią dalį mano smegenų 
okupavo, kalbinau psichologą iš kai
rės. Jis tos moteries irgi nepažino. 
Jam ir atsiminti nereikėjo. “Žmo
gus, negalintis atsimint! tikrumoje 
nenori atsiminti” — pacitavo pri
chologijos daktaras S. Freudą ir visą 
vakarą Į mano pusę neatsigrįžo.

Kas čia tokio, man jo ir nereikėjo. 
Žvilgtelėjau į savo “mįslės” pusę ir 
atpažinau: tai Avižytė.

Psichologijos daktaras teisus — aš 
jos ir atpažinti nenorėjau. Aš ją su
tikau vienos iš savo parodų atidary
mo metu.

— Ponas dailininkėli, svarbų reika
lėlį į Jus turėčiau, oi svarbų, daili
ninkėli!

— Gerai, gerai, sakykite, ponia!
— Panelė!
— Panele, kuo gi aš Jums galėčiau 

būti naudingas?
— Laiko negaišinsiu šį kartelį. At

eisiu ir vieną pasigausiu, dailininkė
li; oi, čiupsiu vieną. Jaunas ir gerai 
atrodai... cha, cha...

Pasakė, pabėrė žodžius ir tolyn 
savo akis nusivijo. Dingo.

Nemačiau aš jos. Ko gi ji norėjo? 
Sudomino ir paliko. Jaunu vadino. 
Aš gi penktą kryželį varau. KcVnpli- 
mentai iš anksto! Negerai! O gal ji 
kokia visuomenės veikėja?

Neišvengiamai atėjo parodos užda
rymo diena. Atėjo ir panelė Avižytė, 
tarsi iš miglų savo akis į salę atsivi
jo.

Atėjo viena. Vienas buvau ir aš. 
Lėtais žingsniais artėjo kaip meška 
prie medžiotojo. Aš irgi jaudinausi

KANADOS

Atkelta iš 1-mo psL 
jais naudojasi komunistai, iš tik
rųjų šie kairieji maištininkai 
yra tautinių pažiūrų, nedaug tu
rintys bendro su marksistų ir 
maoistų ideologijomis. G. Pelle
tier nepagailėjo karčių žodžių 
kaikuriem Kvebeko intelektua
lam, protestuojantiem prieš ta
riamą fašistinę Kvebeko san
tvarką, karo stovio Įstatymo 
Įvestus laisvės suvaržymus, bet 
nė žodeliu nepasmerkusiem F. 
L. Q. teroristinės veiklos. G. 
Pelletier pilnai pritaria Kvebe
ko premjero R. Bourassos prieš 
teroristus panaudotoms priemo
nėms ir netgi, teigia, jog pana
šiai būtų turėjęs pasielgti ir 
kvebekieČių partijos Vadas R. 
Levesque, jeigu panašūs Įvykiai 
prasidėtų jo siūlomam nepri
klausomam Kvebeke’

Kanados pašto ministeris J. 
P. Cote patvirtino gandus, jog 
vėl bus pabrangintos pašto pa
slaugos. Šio žingsnio verčia im
tis 1970-71 finansiniais metais 
$120 milijonų pasiekęs pašto de
ficitas, $45,6 milijono prašokęs 
numatytus nuostolius. Pernykš
tis paštininkų streikas vyriausy
bei atsiėjo $31 milijoną. Naujasis 
pašto kodas su 15 automatinių 
mašinų laiškams skirstyti parei
kalaus apie $80 milijonų išlaidų 
ir bus Įvestas visoje Kanadoje 
iki 1974 m. Kodui bus panaudoti 
trys skaičiai ir trys raidės, pa
gal kuriuos automatinės maši
nos laiškus galės atrinkti pas
kiriem miestų kvartalam ir net

Jungtinė lietuvių ir kitų tautybių demonstracija Bostone, reikalaujanti laisvės Simui Kudirkai irvi-

kaip medžiotojas, paskutinę kulką iš
eikvojęs.

— Aha, vieną sučiupau! Ponas dai
lininkai, dabar tai jau nepabėgsite, 
nors toks jaunas, bet neištrūksite.

— Nejaunas—j pusšimtį artėju. Sa
kykite ko reikia?

— Nesibaidykite, tiktai dviejų pa
veikslėlių, dailininkei! dviejų pa
veiksliukų!

— Turiu penkiasdešimt Rinkitės!
— Skriausti negaliu. Du pačius ma

žuosius. Rinkite pats, dailininkė!!
— Kaip tai skriausti? Rinkitės pati 

sau!
— Ne sau!
— Tai kam?
— Argi aš žinau? Pačiam laimin

giausiam, kuris bilietą ištrauks. Aš 
— loterija!

— Loterija ar ne loterija, rinkitės 
ir pirkite!

— Pirkti? Aukų rinkti, o ne pirkti 
atėjau. Kas gi Jum tie du paveikslė
liai, patys mažiaus! Aš kultūros rei
kalam. Jūsų ‘ vardelis žmonių su
trauks, bilietus išgraibstys. Kultūros 
reikalėliam aš dirbu, lakstau, net 
akys iš kaktelės lenda. Nemokama! 
dailininkei! aš dirbu už nieką. 
Klausk ką nori — Avižytė nemoka-
mai ir daug dirba. Už visus daugiau.

— Klausykit, eh... ponia!
— Panelė!
— Atsiprašau ... taip, atsiprašau, 

tikiu, Jūs dirbate sunkiai ir... be 
vyro.

— Aš... to nesakiau!

— Tai du paveiksliukai, a?
Akys žiūrėjo tiesiai, neramia! Pa

raudusios, neramios akys. Man irgi 
darėsi neramu.

— Panele, jei duočiau Jums tuos 
paveikslėlius, būčiau geras dailinin- 
kėlis. Dovanėlėm dalyti man gal ei
lelė neatėjo. Iš tolimos šalelės atva
žiavau. Kojelių apšilti nespėjau, o 
Jūs — dovanėlių. Aš irgi čia kultūros 
reikalėliais. Nešelpia manęs fonde- 
liai. Kodėl loterijai vis paveikslėliai? 
Kodėl neprašote koki daikteli duoti 
loterija! vieną kitą dovanėlę? Dantis
tas galėtų saujelę dirbtinių dantelių 
dovanoti. Kodėl vis dailininkėliai, pa
veikslėliai? Kodėl neprašote mūrinin- 
kėlius plytelių ar mėskiinkėlius 
kumpelių ir dešrelių? Kodėl?

Dingo akelės iš salės. Išsivijo jas 
panelė Avižytė. Tiktai nedingo rū
pestėlis iš širdelės — ją slėgė klausi
mėlis: kodėl dailininkėliai turi ne
mokamai dalinti savo paveikslėlius?

Teisingai S. Freudas galvojo: aš 
panelės Avižytės atsiminti nenorėjau.

/VYK/A/ Į

didesniem pastatam. Pirmieji 
bandymai su naujuoju kodu jau 
pradedami Otavoje, o vėliau jis 
bus įvestas ir Manitoboje. Ban
dymai tėra propaguojančio po
būdžio, nes paštas dar neturi Įsi
gijęs automatinių mašinų. Pašto 
vadovybė masinu dėka tikisi ge
rokai paspartinti laiškų skirsty
mą bei jų pristatymą adresa
tams Kanadoje.

KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

Paruošiamieji darbai KLB 
krašto tarybai rinkti vyksta 
sklandžiai. Rinkimų komisijų 
pateikti tvirtinimui kandidatų 
sąrašai buvo sudaryti tvarkingai 
ir visi atitiko rinkimų taisyklių 
reikalavimus. Kandidatų sąrašų 
negalėjo sudaryti tik Bntų Ko
lumbija (Vankuveris), Edmonto- 
no, Šaut St. Marie ir Thunder 
Bay rinkiminės apylinkės. Rin
kimai š.m. balandžio 25 d. Įvyks 
Delhi, Hamiltono, Londono, 
Montrealio, St. Catharines, To
ronto, Oakvillės ir Winnipego 
rinkiminėse apylinkėse. Šių apy
linkių rinkimų komisijos linki
mų taisyklėse nustatyta tvarka 
painformuos savo apylinkių bal
suotojus apie pasiūlytus kandi
datus, numatytas rinkimų būs
tines ir balsavimo valandas. Ak
lamacijos būdu atstovus i kraš
to tarybą numatoma išrinkti 
Kalgario, Otavos, Rodney, Sud- 
hur>o. Wellando ir Windsoro 
rinkiminėse apylinkėse.

Vyr. rinkimų komisija
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JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės IV dainų šventės vykdomojo komiteto ir kaikurių komisijų 
pirmininkų bei jų narių pasitarimas komiteto būstinėje 6643 S. Mapelwood Avenue, Čikagoje. Iš kai
rės: J. Vaičiūnas, St. Džiugas, J. Petraškevičius, A. Rėklaitis, St. Balzekas, jr., komiteto pirm. dr. G. 
Batukas, muz. kom. pirm. P. Armonas, K. Dočkus, J. Vengris, St. Daunys ir V. Grėbliūnas

Nuotr. V. Noreikos

Religinės idėjos sovietiniame jaunime
Vyresnieji rusų ateistai priekaištauja komunistinio jaunimo žurnalui

Kai buvo minima Lenino 100 
metų gimimo sukaktis, sovietų 
ateizmo teoretikai dažnai kartok 
jo, kad Leninas pradėjo naują 
moksliniu metodu kovos su re
ligija etapą.

Iš tikrųjų Leninas ne tiktai 
vadino religiją tam tikra nuo
dinga dvasine degtine, bet ir 
apie 1 9 2 0-sius metus žiau
riai kovojo su Bažnyčia, dvasi
ninkais, o ypač su tam tikra 
srove, kuri vadinosi “bogoiska- 
teli” (Dievo jieškotojai). Ši sro
vė tais laikais buvo ypač gyva 
rusų inteligentijoje. “Dievo jieš
kotojai” sau Įkvėpimo sėmėsi 
iš Dostojevskio raštų, kuris 
jiems atrodė kaip krikščioniško 
rusų socializmo ideologas. Ne
svetimos “Dievo jieškotojams” 
buvo ir filosofinės bei religinės 
mintys Solovjovo ir taip vadina
mų “neokrikščionių”, kuriems 
vadovavo Berdiajevas, Bulgako
vas, Merežkovskis ir kiti. Bet 
Leninas lygiai kovojo ir su va
dinamais “bogoistroiteli” (Die
vo kūrėjais), kurie norėjo sukur
ti religini socializmą, paremtą 
moralinėmis žmogaus vertybė
mis.

Praeities idėjos
Po kelių dešimčių metų atro

dė, kad tiek “bogoiskateli”, tiek 
ir “bogoroditeli” jau yra galuti
nai išnykę. Tuo tarpu, sekant da
bartinę sovietų spaudą, kuri už
siima kovos su religja proble
momis, aiškiai matyti, kad seno
sios Dievo jieškotojų ir Dievo 
kūrėjų idėjos vis labiau Įgyja 
simpatijos tam tikruose sovietų 
inteligentijos sluogsniuose ir 
jaunojoj pravoslavų dvasiškuos 
kartoj.Komunistų partijos spau
da šias idėjas vadina “religiniu 
modernizmu”. Žurnalas “Nauka 
i Religija” rašo, kad “religinia
me pasaulyje daug kas yra pasi
keitę ir toliau keičiasi”. Religi
nis modernizmas iš esmės nesąs 
naujas reiškinys.” Ir dabar ran
dasi “Dievo jieškotojų” ir “Die
vo kūrėjų”, kurie neseniai stip
riau pasireiškę bando transfor
muoti mokslini socializmą i 
krikščionišką ir etnini socializ
mą”.

Jaunimo laikysena
šiandien sovietiniame gyveni

me galima pastebėti vieną,gana 
keistą reiškinį. Literatūros žur
nalai, ypač skirti jaunimui, jau
nųjų poetų poezija, straipsniai, 
recenzijos, paveikslai ir artisti
nės fotografijos dažnai, beveik 
nuolatos vaizduoja baltus baž
nyčių pastatus, paauksuotus ku
polus, varpines. Pristato skaity
tojams rusų šventuosius kaip 
liaudies didvyrius. Pažymėtina, 
kad šitokia tendencija ypačiai 
yra aiški žurnale “Molodaja 
Gvardija”, kuri leidžia komso- 
molo centro komitetas jauni
mui. štai ką tuo klausimu rašo 
“Nauka i Religija”:

“Molodaja Gvardija” autoriai nuo- B

lat imasi įkvėpimo iš religinių ob
jektų, iš bažnyčios istorijos, iš kai
kurių šventųjų, kuriuos skaito esmi
ne ir svarbia rusų tautinės kultūros 
dalimi, ir visa tai pateikia kaip isto
rinį pasaulinės reikšmės laimėjimą. 
Straipsnio autorius Kalmajevas, kal
bėdamas apie starovierus (senti
kius), kurie už savo idėjas šokdavo 
i ugnį, tvirtina: “šis sąjūdis užsie
niečiams gali atrodyti atsilikimu, o 
tikrumoje tai buvo žingsnis pir
myn ... Nikonas, Abakumas, Moro
zova, Chabarovas ir savo būdu net 
Razinas yra pavyzdžiai tos audringos 
dvasinės pažangos, kuri reiškėsi Ru
sijoje. Liaudies organizmas sukaupė 
dvasinių jėgų, ugningų apraiškų ir 
tam tikrų svajonių, kurias kultyva- 
vo Abakumas ir Nikonas ir šia me
džiaga sukūrė pjedestalą civiliniams 
Įvykiams.

Jaunųjų atkirtis
“Molodaja Gvardija” neseniai 

paskelbė pareiškimą, kuris nevi
sai atitinka istorinę tiesą, tačiau 
yra savotiškai Įdomus. Ten sa
koma:

Borisas ir Glebas, Paraskevija, 
Sergijus radonežietis, Aleksandras 
Nevskis atstovauja ne tiktai šventu
mui, bet ir žemiškiems likimo Įvy
kiams. Bažnyčia, Įtraukusi juos i 
šventųjų katalogą, per juos ištraukė 
iš rusų tautos istorijos daugelį žy
mių, pilnų gyvybės asmenų. Tai ku
nigaikštis Vladimiras, Jaroslavas Iš
mintingasis, Dimitras Donskoj, Sozi- 
na ir Sabatijas, kunigas Abaku
mas __ Kiekvienas jų atstovauja
tam tikram rusų žemės įvykiui. Tik
tai dvasiškai stipri ir turtinga tau
ta galėjo duoti tokį didelį skaičių 
žymių ne mitologinių, o istorinių as
menybių. Ar mes pakankamai pa
žįstame rusų žemės didvyrius? Ar nė
ra jau atėjęs laikas grąžinti tiems 
asmenims tai, kas juose yra žmogiš
ko? Kodėl Richelieu ir Joana Arkie- 
tė randa vietos mokyklų vadovėliuo
se, kai Sergijus iš Radonežo arba 
Ona Jaroslavna yra priskirti prie 
šventųjų 
torijos? 
nr. 8)

ir išimti iš rusų tautos is- 
(Molodaja Gvardija 1970,

Naujos idėjos
Sovietų Sąjungoje ir dabar 

yra tam tikras skaičius slaptų 
teologų pasauliečių, kurie rašo 
religinius straipsnius, inspiruo
tus rusu filosofų, gyvenusiu 
XIX amžiaus pabaigoje ir XX 
amžiaus pradžioje. Vienas tokių 
yra Levitinas-Krasnovas, dabar 
kalėjime laukiąs teismo. Kitas 
pasaulietis teologas, žinomas 
tik inicialais B. S. B., save va
dinąs Solovjovo ir Bulgakovo 
mokiniu, parašė ir slapta išpla-

NAUJIEJI ĮVYKIAI IR LĖŠOS
Bražinskų, Kudirkos ir Simokaičių 

Įvykiai sukrėtė ne tik mus pačius, 
bet atvėrė ir viso laisvojo pasaulio 
akis apie tariamąjį Rusijos komu
nistinį “rojų”, iš kurio, siekiant lais
vės, nevienas rizikuoja savo gyvybe, 
kad iš to “rojaus” ištrūktų. Bražins
kų bylos reikalai pareikalavo iš mū
sų veiksnių ne tik energingų žygių, 
kad Bražinskai nebūtų išduoti rusų 
žiauriai kančiai ir mirčiai, bet ir 
nemažai lėšų jų bylai ginti. Tai žy
miai palietė ir Tautos Fondo ištek
lius, be kurių būtų sunku vykdyti 
pavergtos Tėvynės užsibrėžti laisvi
nimo darbai.

Džiugu, kad lietuviškoji visuome
nė, įvertindama Tautos Fondo užda
vinius, savo gausiomis aukomis apy
linkėse vykdomą Tautos Fondo vajų 
remia. Per šiais metais vykdomą va
jų gauta aukų: Toronto apylinkės 
$2,800.00, Windsor© — $225.00, Rod
ney — $143.00, Oakvillės $80.00, Ha
miltono (specialiai Bražinskų bylos 
reikalams) $105.00, Londono tam pa
čiam tikslai $120.00, Sudburio apyl. 
v-bos (per a.a. M. Krupavičiaus mi
nėjimą per pamaldas surinkta baž
nyčioje) $60.00, kurie vvkdant velio- 
nies testamente pareikštą valią, per
duoti Tautos Fondui. Be to, iš Toron-

Visose Kanados Lietuvių Bendruo- 

tino dviejų tomų veikalą vardu 
“Religija ir dabartinė sąmonė”. 
Šie teologiniai raštai ir jų auto
riai yra plačiai žinomi rusų inte- 
ligentjos tarpe.

Religinis jausmas šių dienų 
Rusijos jaunimo tarpe reiškia
si kova už “amžinąsias verty
bes”, už etikos tam tikras kate
gorijas, bendras visai žmonijai. 
Tasai jaunimas mano, kad šių 
dienų Rusija yra “ligonis”, sa
vinas! XIX amžiaus slavofilų 
idėjas bei siekia dar giliau į 
praeiti, kurioje atranda Rusijos 
“ekumeninę misiją”. Jaunimas 
sujungia visas šias idėjas į dau
giau ar mažiau ryškų religinį 
nusiteikimą, kuris kartais priei
na iki neomisticizmo. Platūs jau
nimo sluogsniai yra palankiai 
nusiteikę kosmopolitizmui. Jie 
tam tkru būdu priartėjo “vaka
riečiams” ir priima daugiau ar 
mažiau sąmoningai dvasinę gi
minystę su Vakarais.

Tikėjimas — per mokslą
Savaime suprantama, vado

vaujantieji Sovietų Sąjungos 
sluogsniai yra susirūpinę religi
niais reiškiniais, ypač mokytos 
jaunosos kartos eilėse. Atrodo, 
kad pagrindinė religingumo 
priežastis yra mokslinių laimėji
mų relatyvizmas ir drauge neti
kėjimas Į nuolat skelbiamą pa
saulinio komunizmo pergalę. 
Tai sukelia nepasitikėjimą so
cialine evoliucija, žinomas ra
šytojas Tendriakovas, kuris 
mėgsta gilintis į sovietinės vi
suomenės skaudžiausias proble
mas, neseniai išleido trumpą ro
maną “Apaštalinės tarnybos ke
lionė”, kurio pagrindinis asmuo, 
jaunas intelektualas, atvirai pa
sako: “Taip, šiandien aš esu ti
kintis ir i tikėjimą atėjau per 
mokslą.” Jis yra kankinamas 
amžinųjų klausimų: “Ar pasau
lis turėjo pradžią? Koks jo ga
las? Kokia yra žmogaus gyveni
mo prasmė? Kam aš esu gimęs? 
Kam iš viso gyvenu?”

Leninas teigė, kad religija iš
nyks socialistinėje santvarkoje. 
Priešingai jo ateistinei prana
šystei, sovietinėje šių dienų vi
suomenėje dygsta nauji dvasi
nio gyvenimo daigai: rusiškas 
patriotizmas, apvilktas religiniu 
drabužiu. “Dievo jieškotojų” 
idėjos atgyja kaip tik jaunosios 
inteligentijos, išaugusios komu
nistinėje santvarkoje, protuose, 
nes “anima humana naturaliter 
ėst Christiana” (žmogaus siela 
yra iš prigimties krikščioniška).

Observator

lus tautiečius, kurie laisvinimo rei
kalams savo duoklės dar nėra ati
davę, ją Įteikti apylinkėse esantiems 
Tautos Fondo įgaliotiniams, o kur 
jų nėra — apylinkių valdyboms.

Toronte Tautos Fondui aukas pri
ima “Paramos” ir Prisikėlimo pa
rapijos bankai.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBE KANADOJE

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiaga, 
sugebančia sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa- 
gebėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių

To buvo pasieHa naudojant gydo
mais medžiaga (Bio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
b- sužadina nauju audiniu augimą. *

Dabar Bio-Dvne galima gauti tepa-
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FILOSOFŲ KONFERENCIJA
Vilniuje įvyko konferencija filoso- socialinės visuomenės žmogaus dva-

kyklose 400 metų sukakčiai atžy
mėti. Lietuviai padare 20 praneši
mų, svečiai E Maskvos, Minsko ir 
Klevo — 16. Pagrindinį pranešimą 
“400 metų filosofijos mokslui Lietu
vos mokyklose” skaitė Vilniaus uni
versiteto filosofijos istorijos ir ateiz
mo katedros profesoriaus pareigas 
einąs R. Plečkaitis. Į vieną katedrą 
susodinta filosofijos istorija ir ateiz
mas liudija, kad šioje konferenci-
joje nebuvo išsiversta be Maskvos 
peršamo “mokslinio” ateizmo. J. An
tanaitis kovo 17 d. “Tiesoj” paskelb
tame pranešime rašo: “Baltarusijos 
TSR Mokslų Akademijos akademi
kas V. Serbentą išdėstė kai kuriuos 
metodologinius Lietuvos ir Baltaru
sijos filosofijos istorijos klausimus. 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos na
rys korespondentas J. Macevičius sa
vo pranešime nagrinėjo įtakų ryši ir 
sąveiką filosofinės minties vystyme
si Lietuvoje. Vilniaus universiteto fi
losofijos istorijos ir ateizmo katedros 
vedėjas, filosofijos mokslų kandida
tas docentas J. Barzdaitis kritiškai 
apžvelgė lietuvių liberalinių buržuazi
nių ideologų pažiūras į religiją ir 
bažnyčią XIX a. pabaigoje — XX a. 
pradžioje. Filosofijos, teisės ir socio
logijos skyriaus prie Lietuvos TSR 
Akademijos Istorijos instituto vyr. 
moksliniai bendradarbiai filosofijos 
mokslų kandidatas A. Gaidys ir isto
rijos mokslų kandidatas docentas J. 
Aničas savo pranešimuose pagrindinį 
dėmesį skyrė lietuvių buržuazinės 
emigracijos filosofinių pažiūrų socia
linių prielaidų ir idėjinių ištakų, taip 
pat mokslinio ateizmo interpretavi
mo klerikalinėje lietuvių emigraci
jos literatūroje kritikai. Vilniaus Pe
dagoginio instituto filosofijos kated
ros docento filosofijos mokslų kan
didato A. Griškos pranešimas buvo 
skirtas konservatyviųjų ir pažangiųjų 
jėgų kovos klausimams filosofinės 
minties vystymesi Vilniaus univer
sitete XVIII a. pabaigoje — XIX a. 
pradžioje. Einantis Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos filosofijos kated
ros vedėjo pareigas A. Poška skaitė 
pranešimą katalikybės filosofijos 
buržuazinėje Lietuvoje diferencijavi
mo klausimu. Filosofijos mokslų dak
taras profesorius I. Zaksas (Kauno 
Medicinos institutas), vyr. dėstytoja 
B. Leskauskaitė (Lietuvos žemės 
ūkio akademija), vyr. dėstytojas V. 
Pikutis (Lietuvos Veterinarijos aka
demija) savo pranešimuose kritiškai 
įvertino filosofines koncepcijas bur
žuazinės Lietuvos sąlygomis...”

TEATRALŲ SUVAŽIAVIMAS '
Vilniuje įvykusiame Lietuvos Teat

ro Draugijos IV suvažiavime dalyva
vo 91 delegatas, atstovavęs 969 šios 
organizacijos nariams. Ataskaitinia
me pranešime pirm. J. Kavaliauskas 
prasitarė, jog lietuviškojo teatro pa
grindas yra originalioji dramaturgi
ja, suminėdamas Justino Marcinkevi
čiaus “M i n d a u gą”, “Krintančias 
žvaigždes”, J. Glinskio “Grasos na
mus”, V. Rimkevičiaus “Girių kirtė
jus”, K. Borutos “Baltaragio malū
ną”, scenai paruoštą E. Ignatavičiaus 
ir S. Motiejūno. Kompartijos užda
vinius teatrui priminė L. šepetys. 
“Literatūros ir Meno” 12 nr. rašo
ma: “Didelio susidomėjimo susilaukė 
L. šepečio kalba. Kultūros ministras 
kalbėjo, kad nepaprastai išaugęs vi
suomenės dėmesys teatro menui turė
tų kolektyvus paskatinti duoti dau
giau gero dvasinio peno žiūrovui. 
Nors pasirodo naujų dramaturgų ir 
aktyviai dirba jau seniau pasireiš
kę autoriai, reikėtų rašytojus dar 
labiau skatinti kurti teatrui. Mūsų 
scenoje turėtų žymiai plačiau atsi
spindėti darbininkjos, naujojo kaimo 
gyvenimas, žiūrovo negali patenkin
ti antraeiliai jausmai, kankinantys 
herojų, atėjusį į sceną ne iš sudė
tingo mūsų gyvenimo, o iš literatū
rinių reminiscensijų. Rampos šviesą 
turėtų išvysti ryškios asmenybės he
rojai — darbo žmonės..Taigi, ma
žiau dėmesio Mindaugui, kun. A. 
Strazdeliui, visokiems Baltaragiams, 
o daugiau — kolchozininkams, melio
ratoriams, karvių melžėjoms ir šilko 
audėjoms. Suvažiavimo dalyviai vil
niškei kompartijai pasiųstame laiške 
įsipareigojo: “Tarybų Lietuvos teat
rinio meno kūriniai ir ateityje pasi
žymės gilia tikrovės analize, juose 

Jaunavedžiai — Daina Botyriūtė ir buvęs torontietis inž. Osvaldas 
Kulys, susituokę Mospeth, N. Y. lietuvių Šventovėje

Nuotr. V. Maželio

važiavimui Maskvoje buvo pabrėžta: 
“Tarybų Lietuvos teatralai didįjį par
tijos forumą pasitinka idėjiškai-me- 
niškai brandžiais darbais.. .** Teatro

Gruodis. Jiems ir toliau teks žemai 
• lenktis partijai. įspraudusiai meną į 

savo politinius rėmus.
SURADO KAMUOLĮ
“Tiesos” kovo 14 d. laidoje Turki

jos augščiausiojo apeliacinio teismo 
sprendimu džiaugiasi susovietintos 
ELTOS direktorius D. Rodą. Pra
nui ir Algirdui Bražinskams jis pa
skyrė dviejų skilčių pastabas “Ka
muolys surastas”, pradėtas lietuvių 
liaudies patarle: “Radęs siūlą, rasi 
ir kamuolį”, šiame rašinyje vėl puo
lami “lietuviškieji buržuaziniai na
cionalistai” — lietuviai išeiviai bei 
jų veiksniai, ištiesę pagalbos ranką 
Bražinskams. Įsidėmėtinas yra D. Ro
dos prasitarimas: “Visai kitaip elgėsi 
JAV ir kitose šalyse gyvenantieji pa
žangūs lietuviai emigrantai. Savo 
spaudoje, telegramose Turkijos vy
riausybei, JAV kongresui jie reika
lavo perduoti nusikaltėlius Tarybų 
Sąjungai, kad jie būtų teisiami ...” 
Taigi, Maskvai telegramomis talkino 
išeivijos lietuviai komunistai. D. Ro
dos džiaugsmą, kad Turkija pagaliau 
surado siūlų kamuolį — atšaukė Bra
žinskams politinių pabėgėlių globos 
teises, gali vėl sudrumsti paskutinie
ji įvykiai pačioje Turkijoje. Surastą 
kamuolį vėl gali išvynioti naujoji 
vyriausybė, nepatenkinta Maskvos 
garbintojais ir jos patikūnais, kai
riųjų studentų nuolatinėmis riaušė
mis.

VASAROS BELAUKIANT
Gydytoja Valentina Lukoševičienė, 

laukdama vasaros sezono, “Tiesos” 58 
nr. paskelbė laišką “Kur rasti ramią 
vietelę?” Jai teko lankytis prie Bal
tųjų Lekajų ežero: “Pušynai, smėlė
ti krantai, skaidrus ir švarus vanduo, 
nuostabūs rytmečiai ir vakarų sute
mos, paukčių ulbavimas ir pernakt 
skambanti pakrantėse lakštingalos 
giesmė... Tačiau ir čia nebegalima
išvengti “civilizacijos”, sunku rasti 
ramų kampelį. Greta kultūringai be
siilsinčių, Įsikuria grupė triukšmau
tojų, kurie per naktis kelia “puotas”. 
Pievelės nusėjamos stiklais ir šiukš
lėmis. O ankstų rytą nenuoramos sė
da į motorines valtis ir ima siausti 
po ežerą. Virš mėlynųjų šilų nuskrie
ja nervus draskantis riaumojimas ir 
aitrus nesudegusio benzino kvapas. 
Ir taip visą dieną, kol vėl ateina su
temos ir prasideda nauji “pasilinks
minimai”. Tokius reiškinius teko ste
bėti ir prie Sartų, Aiseto, švinto, 
Nevėžio ežerų. O gražioje Šimonių 
girioje prie Gilužio, didumo sulig 
blynu ežeriuko, mačiau “poilsiauto- 
jus-žvejus”, atvažiavusius ne tik su 
motorinėmis valtimis, bet netgi su di
džiulėmis betonui vežioti cisternomis. 
Po tokių “iškylų” ir lieka nusiaubti 
ežerai, su šaknimis išrauta vandens 
augmenija, pridraikyti krantai ir 
laužavietėmis išmarginta pakrantė...”

GĖRIMAS “SPORTAS”
Vilniaus alaus darykla “Tauras” 

pradėjo gaminti bealkoholinį gėrimą 
“Sportas”, kurio receptą sukūrė ir 
pirmuosius pavyzdžius parūpino vyr. 
meisterė A. Kamčatkienė. Populia
riausias šios gamyklos gėrimas yra 
alus “Tauras”.

UŽSAKĖ PLOKŠTELES
Vilniaus plokštelių studijoje buvo 

surengtas specialus prekybinių orga
nizacijų atstovų seminaras paruošti 
užsakytinų patefono plokštelių sąra
šą antrajam šių metų ketvirčiui. Kul
tūrinių prekių bazės darbuotojo J. 
Adomavičiaus teigimu, Rygos “Melo
dija” šiame ketvirtyje pagamins 93.- 
200 lietuviškų plokštelių su muzikos 
ir literatūros kūrinių įrašais. J. Ado
mavičius mini M. K. Čiurlionio sim
foninius ir kamerinius kūrinius, Kip
ro Petrausko, Virgilijaus Noreikos 
įdainavimus, “Vilniaus bokštų” 1968 
ir 1970 m. laureatų įrašus, ansamblių 
“Estradinės melodijos” ir “Nemuno 
žiburiai” plokšteles, L. Ablėnaitės, 
chorų “Varpas” ir “Aidas” dainas, St. 
Baumilo armonika įgrotas polkas.

V. Kst

CALGARY! Alto.
KLB KALGARIO APYLINKES na

rių susirinkimas įvyko kovo 13 d. J. 
Karpų namuose. Dalyvavo gana gau
sus būrys tautiečių ir nutarė rengti 
penktąjį Vakarų Kanados lietuvių są
skrydį š. m. liepos 10, 11 ir 12 dieno
mis. Pirmasis sąskrydis įvyko 1941 
m. Brooks, Alta. Taigi šiemetis są
skrydis bus sukaktuvinis. Jis rengia
mas trijų apylinkių — Kalgario, Van
kuverio ir Edmontono. Finansinę at
sakomybę imasi Kalgario apylinkė, o 
kitas apylinkes kviečia dalyvauti su 
menine programa. Numatyta kviesti 
Lietuvos gen. konsulą dr. J. Žmuidzi- 
ną bei kitus žymius asmenis ir Van
kuverio “Atžalyną”, šiam planui vyk
dyti ir talkinti valdybai susirinkimas 
išrinko komitetą iš šių asmenų: prof. 
K. Lederio, J. Karpos, B. Jaugos, Pr. 
Gluoksnio, K. Dubausko, M. Bruzgie- 
nės, A. Karpienės, A P. Nevadienės. 
Valdybos pirm. A P. Nevada siūlė iš
rinkti naują apylinkės valdybą, nes 
dabartinės tarnyba baigiasi gegužės 
12 d. Susirinkimas betgi įpareigojo 
esamą valdybą užbaigti suplanuotus 
darbus ir sušaukti susirinkimą jai 
tinkamu laiku. Susirinkimo dalyviai 
dėkingi p. p. A Karpienei ir A P. 
Nevadienei už vaišes, o šeimininkui 
Karpai už meksikinę “tekvilą”.

PENKTOJO VAKARŲ KANADOS 
LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIO darbai jau 
pradėti. Kalgario apyl. valdybos pir
mininkas jau pasiuntė kvietimus mi
nėtame sąskrydyje dalyvauti: Van
kuverio apylinkės valdybai ir tauti
nių šokių grupei “Atžalynui”, Ed
montono apylinkės valdybai, krašto 
valdybai ir gen. Lietuvos konsului. 
Jau pasamdytas geras orkestras, ku
ris gros ir lietuviškas šokių melodi
jas. Buvo didelių sunkumų rasti tin
kamą salę, nes visos puošnesnės ir 
erdvesnės salės jau išnuomotos lie
pos pradžiai — tą savaitę praside
da “Calgary Stampede” paradas. Gau
ta ir išnuomota viena naujausių salių 
— moderni ir erdvi Sv. Juozapo pa
rapijos salė. Pakviesta dalyvauti 
programoje ir Dana Lederytė, kuri 
yra 18 m. amžiaus Kalgario universi
teto studentė, mėgėja lietuviškų liau
dies ir karinių dainų. Šiomis dieno
mis ji'išskrenda į Europą 3 mėnesių 
atostogoms, bet grįš laiku dalyvauti 
sąskrydyje. Dana yra prof. Karolio 
Lederio dukra.

KLB KALGARIO APYLINKĖS 
rinkimų komisija buvo sudaryta iš 
pirm. M. Bruzgienės ir narių — Pr. 
Gluoksnio ir P. Devenio. Grupės tau
tiečių pasiūlytas, sutiko kandidatuoti 
Kalgario universiteto medicinos fa
kulteto profesorius Karolis Lederis. 
Tai sužinoję kalgariečiai labai nu
džiugo ir naujų kandidatų nesiūlė. 
Tuo būdu prof. K. Lederis lieka iš
rinktas aklamacijos būdu atstovauti 
Kalgario lietuvių apylinkei Kanados 
Lietuvių Bendruomenės taryboje tre
jus metus.

ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
šventė įvyko vasario 20 d. Trade 
Winds viešbučio patalpose. Dalyvavo 
75 asmenys. Lietuviam atstovavo 
KLB Kalgario apylinkės valdybos 
pirm. A P. Nevada su žmona, L. 
Brūzgai, P. Stakėnai, V. Babušiai, K. 
Vaitkūnas ir V. Matutis. Lietuvių var
du sveikinimo kalbą pasakė A. P. Ne
vada.

PROF. KĘSTUTIS ŠALKAUSKAS 
išvyksta su šeima vieneriem metam į 
Britaniją. Savo naujus puošnius na
mus išnuomoja. Linkime sėkmės ir 
lauksime grįžtant.

PROF. K. LEDERIS išskrido į Eu
ropą dalyvauti medikų konferencijoj. 
Grįš už poros savaičių. Kita panaši 
kelionė numatyta liepos pabaigoje.

J. KARPA grįžo iš atostogų Mek
sikoje, kur automobiliu išvažinėjo vi
są kraštą, matė gražius miestus ir 
vargingus kaimus.

PRIEŠVESTUVINIS POBŪVIS su
rengtas Ritai Rastenytei, ištekančiai 
už vokiečio jaunuolio. Pobūvį organi
zavo A. P. Nevadienė ir M. Bruzgienė 
nuotakos tėvelių namuose. Pastaroji 
apdovanota įvairiom dovanom. Jung
tuvės įvyks balandžio mėnesį.

P. MIščIKIENĖ mirė kovo 18 d. 
Brooks, Alta. Ji buvo žmona Lietuvos 
policijos tarnautojo, kuris mirė prieš 
dvejus metus. Koresp.

AUKOJO TAUTOS FONDUI 1971 
m. vasario 13 d. per Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą po $15: J. 
Karpai, M. Leščinskai, A. P. Neva- 
dos; $10: prof. K. Lederis, K. Vait
kūnas; $7.50: T. Andersonai; $5: L. 
Brūzgai, Pr. Gluoksniai, p. Kairiū- 
naitė, J. Lokis, K. Dubauskai, P. 
Rojai, A Arelis, A. Klimavičiai, E. 
Albrechtai, J. Kalvaitis, VI. Juškos, 
J. Tomai, K. Jauga; $3: K. Slavins
kas, V. Kalgarietė; $2.50: B. Jaugos; 
$2: R. 0. Young, A. Rutkevičius, S. 
Sinkevičiai, P. Deveniai, V. Matutis, 
J. Mazilius, V. Rutkauskai, P. Jan
kauskai; $1.50: F. B. Smith; $1: J. 
žemaitaitis, A. Linkevičius, J. Lin
kevičius, E. Gustas. Iš viso — 
$167.50. čia išvardintose aukose 
Brooks, Alta, Bendruomenės seniūni
ja surinko $29. Ačiū seniūnijos at
stovui p. Tomui ir p. Tomienei. Leth
bridge seniūnija, kuri priklauso KLB 
Kalgario apylinkei, jokių aukų ne
atsiuntė ir neatsakė į apylinkės val
dybos laiškus. Auka gauta ir iš 
Blaimore, Altą. Kitos vietovės neat
siliepė. Visiem, aukojusiam Tautos 
Fondui, nuoširdžiai dėkoju.

A. P. Nevada,
KLB Kalgario apylinkės pirm.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 
KRAŠTO TARYBOS — SEIMO 
RINKIMAI BUS BALANDŽIO 
25 D. BALSUOTI KVIEČIAMI 
VISI KANADOS LIETUVIAI

V. Natkevičius, Vasario 16 gimnazijos direktorius, dvidešimtmečio 
iškilmės metu kreipiasi į jaunimg

S HAMILTON*1"
KLB KRAŠTO TARYBON Hamil

tono apylinkėje kandidatuoja šie as
menys: K. Baronas, G. Breichmanas, 
A Gutauskas* M. Klevaitė, J. Krišto
laitis, E. Kudabienė, J. Mikšys, K. Mi
leris, K. Norkus, J. Pleinys, L. Skrip- 
kutė, H. Švažas ir A Volungytė. Ha
miltonui reikia išrinkti iš jų aštuo
nis. Rinkimai įvyks š. m. balandžio 
25 d. Zp.

MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS” 
koncertas-krikštynos kovo 14 d. pra
ėjo su labai dideliu pasisekimu. 
Koncerte dalyvavo Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Čepas, 
“Tž” red. kun. dr. Pr. Gaida ir visa 
eilė mūsų kolonijos organizacijų at
stovų bei kaimyninių kolonijų lie
tuviai ir labai gausūs hamiltoniečiai. 
Koncerto programoje dalyvavo ir 
Toronto tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, kuris žiūrovams prisistatė kaip 
darnus meno vienetas. Kad šis kon
certas praėjo didingai, didelė padė
ka priklauso mūsų parapijos klebo
nui mons. dr. J. Tadarauskui, kuris 
kvietė ir ragino visus dalyvauti šia
me koncerte, leido pasinaudoti Jau- 
nimo Centro sale vaišėms nemoka
mai ir paaukojo chorui $25. Krikšty
nų vaišės po koncerto praėjo paki
lioje nuotaikoje prie gražiai paruoš
tų, valgiais apkrautų stalų. Vaišes 
paruošė chorisčių tėvai, kuriems pri
klauso choro nuoširdi padėka. Mer
gaičių choras “Aidas” yra taip pat 
dėkingas krikštatėviams p.p. M. Kve
darienei, D. Enskaitienei, A. Liau- 
kui ir dr. V. Kvedarui už aukas 
krikštynų proga. Taip pat šia proga

ST. CATHARINES, ONT.
LIETUVIŲ DIENA. Kovo 21 d. 

Tėvų pranciškonų parapijos salėj 
Įvyko LB kviestinių narių posėdis, 
kurį sukvietė St Catharines apylin
kės valdyba. Valdybos pirm. J. Sa- 
rapnickas atidarė posėdi ir patei
kė darbovtvarkę, kurioj tebuvo vie
nas klausimas — Septynioliktosios 
Kanados Lietuvių Dienos ir Antrojo 
Kanados Jaunimo Kongreso komiteto 
sudarymas. Posėdžio dalyvius pirmi
ninkas painformavo, kad Lietuvių 
Diena ir jaunimo kongresas įvyks 
St. Catharines spalio 8, 9, 10, 11 d.d. 
Jaunimo kongresas bus spalio 8 ir 
9 d., Lietuvių Diena — 10 ir 11 d.d. 
Tai bus ilgasis savaitgalis. Savo pra
nešime pirmininkas suminėjo, kas 
jau valdybos yra padaryta, kurie dar
bai laukia ir kokias reikia sudaryti 
sekcijas. Numatyta: katalikų ir evan
gelikų pamaldos, meno paroda, pie
šinių, audinių, rankdarbių ir kny
gų St. Catharines miesto muzėjaus 

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

ONTARIO — CANADAHAMILTON
284-288 KING STREET EAST — 528-8468
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

aukojo chorui Hamiltono ateitinin
kai — $15, po $10 — K. E. Norkai, 
H. Rickienė, P. Žulys, po $5 — P. 
Kareckas ir P. Siūlys. Choras auko
jusiems nuoširdžiai dėkoja. “Aido” 
vadovas sol. V. Verikaitis kviečia vi
sas mergaites nuo 14 metų amžiaus 
įsijungti į chorą. Dabar priimamos 
naujos choristės. Repeticijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį po 11 v. pa
maldų. Numatyti keli koncertai ka
nadiečių visuomenei, ryšium su Ha
miltono miesto 125 metų sukakties 
paminėjimu. Todėl visos choristės 
privalo reguliariai lankyti repetici
jas, kad galėtų tinkamai pasiruošti 
šiem koncertam. J. P.

KAZIUKO MUGĖJE buvo ištrauk
ti sekantys loterijos bilietai: II pa
veikslas — p. Giedraitienės 489, III 
pagalvėlė — p. Kybartienės 487, VI 
plokštelė — p. Bulionio 175, VIII šo
kolado dėžė — p. Pakalniškienės 251, 
IX staklės 289. Prašome laimikius 
atsiimti pas L. Stungevičienę 522- 
0238. “Širvintos” tuntas

A d vokatas 

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc_, B. C. L 

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario* <

patalpose, užkandinė šventės daly
viams, programos atlikėjų pavaišini
mas, baras, loterija. Jaunimo kon
gresu rūpinasi Gediminas Breichma
nas su ryšininkais — Danguole Vilbi- 
kaite ir Aleksu Visockiu. St Catha
rines — Niagara Falls L. Bendruo
menė skaičiumi negausi, tačiau turi 
gerą patyrimą iš buvusių Lietuvių 
Dienų rengimo. A. š.

Į KLB VHI KRAŠTO TARYBĄ St. 
Catharines rinkiminėje apylinkėje 
sutiko kandidatuoti: Juozas Alonde- 
ris, Juozas Šarapnickas ir Adolfas Se- 
tikas. Rinkimai įvyks Tėvų Pranciš
konų koplyčios mažesnėje salėje, 75 
Rolls Avė, š. m. balandžio 25, sekma
dienį nuo 9 v. r. iki 2 v. p. p. su per
trauka 10 valandos pamaldoms. Šioje 
apylinkėje balsuoti galima nedau
giau kaip užwdu kandidatus. Balsuoti 
turi teisę ir pareigą kiekvienas lietu
vis sulaukęs 18 metų amžiaus.

Rinkimų komisija

& UETU VIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KAZYS ČIURLYS, gyvenąs North 
Brunswick, New Jersey, kuris yra 
LB Elizabetho apylinkės valdybos 
narys, Prano ir Algirdo Bražinskų 
bylos reikalams surinko $1,972, ku
rie per J. VeMaitį buvo pasiųsti Tau
tos fondui Niujorke. Jis vienas išva
žinėjo po įvairius New Jersey kai
mus ir miestukus, rinkdamas aukas 
ir iš daugelio amerikiečių^ Tai pir
mas daugelio metų eigoje atsitiki
mas, kad vieno žmogaus pastangos ir 
pasiryžimas davė Tautos Fondui to
kią gražią sumą pinigų. V.

VLIKO PIRM. DR. J. K. VADI
NAS grįžo iš ilgesnės kelionės po 
Europą. Turkijoje jis turėjo progą 
kalbėtis su vyriausybės pareigūnais, 
susitikti su Pranu ir Algirdu Bra
žinskais. Jo nuomone, Bražinskų rei
kalas nėra beviltiškas, bet galutinai 
neišspręstas į gerąją pusę. Lietuviai 
ir toliau turi siųsti telegramas bei 
laiškus Turkijos vyriausybei, prašy
dami neišduoti P. A. Bražinskų.

BOSTONO DIENRAŠČIAI “Re
cord American”, “The Boston Glo
be” ir “Boston Herald Traveler” ko
vo 15 d. nemaža vietos skyrė de
monstracijai, kurioje pirmą kartą 
dalyvavo Bostono žydai,' lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai ir kitos et
ninės grupės, protestuodamos prieš 
savo tautiečių persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje. Bendros demonstracijos 
dalyviai rinko parašus peticijai, kuri 
buvo skirta prez. R. Niksonui. Nuo
traukoje matomas lietuvių plakatas: 
“Sovietų Sąjunga pagrobė Lietuvą, 
bet ar sovietai baudžiami?” šiuo pla
katu, matyt, norėta priminti, kad 
Maskva negali reikalauti bausmės P. 
A. Bražinskams už lėktuvo pagrobi
mą, kai ji pati yra pagrobusi visą 
Lietuvą. Laikraščiuose pabrėžiama, 
jog demonstracijoje dalyvavo ir ra
binai, ir kunigai. Prez. R. Niksonas 
prašomas sovietų pavergtų tautų 
klausimą iškelti Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komitete ir kolonizmo 
komisijoje.

DR. JACK J. STUKO nuo 1941 m. 
vadovaujama lietuviška radijo pro
grama “Lietuvos atsiminimai”, trans
liuojama šeštadieniais 5-6 v. p. p. 
Niujorko WEVD radijo, specialiu 
koncertu atžymės trisdešimtmečio 
veiklą š.m. balandžio 24-25 d.d. Kon
certo programą atliks žymieji lietu
vių solistai ir solistės.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS 
šią vasarą rengia kursus tautinių šo
kių vadovams paruošti. Kursantai ir 
kursantės liepos 5-17 <Ld. V. Jonyno 
vasarvietėje Chestertone, Indianoje, 
gaus pilną pragyvenimą, tik turės 
patys padengti atvykimo ir grįžimo 
išlaidas, šia proga turėtų pasinaudo
ti tos lietuvių kolonijos, kurios ne
turi ar kurioms trūksta tautinių šo
kių mokytojų. Norintieji kursuose 
dalyvauti prašomi rašyti šiuo adresu: 
Irena šilingas, 7222 So. Whipple St., 
Chicago, Hl., USA.

PREL. F. J. STATKŲ, 11 metų 
buvusi Amerikos karinio ordinariato 
vicekancleriu Niujorke, Filadelfijos 
arkivyskupas kardinolas J. Kroli pa
skyrė šios arkivyskupystės kancleriu. 
PreL F. J. Statkui tai buvo grįžimas 
į gimtąjį miestą, kurį pasirinko prieš 
daug metų iš Lietuvos į JAV atvy
kę jo tėvai. Net ir gyvendamas Niu
jorke, jis padėjo Filadelfijos lietu
viams. Kardinolui J. Kroli išvykus, 
su vyskupo pagalbininku jis pasiun
tė telegramą A. Podgornui, kai Vyt. 
Simokaičiui buvo paskirta mirties 
bausmė.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjuje Čikagoje atidarytas 
memorialinis dviejų žymiųjų čikagie- 
čių kambarys — prel. M. Krupavi
čiaus ir prel. L. Albavičiaus. Muzė- 
jus jieško šių abiejų veikėjų nuo
traukų, kad jomis galima būtų pa
puošti minėtąjį kambarį. Turintieji 
ir galintieji nuotraukas perleisti pra
šomi pranešti muzėjaus vadovybei.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA Čikagoje, bendradarbiaudama su 
Lietuvių Ūkininkų Sąjunga, nutarė 
pagerbti kalbos, papročių ir tradici
jų saugotoją Lietuvos ūkininką lite
ratūriniu veikalu, atskleidžiančiu 
ūkininko dramą 30 metų trukusioje 
okupacijoje. Leidiniui jau telkiami 
mecenatai ir rėmėjau Aukas prašo
ma siųsti ir šiuo reikalu kreiptis į 
Lietuvių Agronomų Sąjungos ižd. 
Stasį Juozapavičių, 8148 So. Whipple 
St, Chicago, HL 60652, USA.

Kolumbija
KUN. VACLOVĄ VAIČIŪNĄ Bo

gotoje buvo ištikęs širdies smūgis.

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
KLB DELHI APYLINKĖS ir Sau. 

lių kuopos valdybos, jausdamos pa
reigą atkreipti Turkijos vyriausybės 
dėmesį į tuos žiaurumus, kurie lau
kia Bražinskų atidavimo atveju ru
sams, pasiuntė Turkijos vyriausybei 
pakartotinius laiškus, prašančius pa
bėgusių mūsų tautiečių Prano ir Al
girdo Bražinskų neišduoti sovieti
niam terorui, kančiai ir mirčiai. Ta 
proga jautrūs Delhi apylinkės lietu
viai Bražinskų bylos gynimo bei jų 
asmeniškiems būtiniems reikalams 
per KLB apylinkės valdybą suaukojo 
$205, kurie yra pasiųsti į Bražinskų
sąskaitą prie VUKo. Aukojo $50: 
apylinkės valdyba; $10: D. Žiogas. V.. 
Dirsė; $5: S. Jakubickas, G. Rugienis, 
B. Ceika, J. Gudinskas, V. Treigis, A taikingų pavasariškų staigmenų, o 
Augustinavičius, K. Lukošius, S. Kai- mūsų medžiotojai svečius pavaišins 
rys, P. Augaitis, A Kairys, P. Ulei- skania ir Hitą zuikiena. Visi prašo- 
kis, B. Gudinskas, 3. Veraitis. A La- stems nuoširdSai dėkoja. & *

Ligonis visą mėnesi gulėjo ligoninė
je, keletą dienų ilsėjosi ir dabar vėl 
pradėjo eiti savo pareigas vietinėje 
parapijoje, tačiau turės tausoti ir 
saugoti savo sveikatą, kol visiškai 
sustiprės.

Filipinai
VIKTORAS LANIAUSKAS, bai

gęs žurnalizmo studijas Ohio valsty
biniame universitete, įstojo į Tai
kos Korpą ir nuo 19S9 m. mokyto
jauja Filipinuose, šią vasarą jis grįš 
į Klevelandą, o rudenį vyks Turki- 
jon, kur Istanbulo amerikiečių ins
titute dėstys angių kalbą ir žurna
listiką.

Australija
LIETUVIŲ KOLONIJOSE lankėsi 

PLB vicepirm. Milda Lenkauskienė 
su savo vyru dr. E. Lenkausku, JAV 
LB tarybos vicepirmininku. Šių atos
togų metu abu bendruomenininkai 
pagrindinį dėmesį skyrė pokalbiams 
apie Australijos lietuvių jaunimo da
lyvavimą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
n Kongrese Čikagoje.

ADELAIDĖS LIETUVIAI išlydėjo 
sostinėn Kanberon dr. Algimantą 
Jankų, medicinos studijas baigusį 
1959 m. ir vėliau įsigijusi patolo
go specialybę. Adelaidės ligoninėse 
36 metų amžiaus gydytojas jau yra 
atlikęs apie 600 skrodimų, tapdamas 
kriminalinės patologijos specialistu, 
kurių tik keletas yra Australijoje. 
Kanberoje jis dirbs Commonwealth 
ligoninėje, vadovaudamas kriminali
nei patologijai sostinės teritorijoje 
ir ruošdamas patologus. Pardavusi 
namą Adelaidėje, Kanberon išsike
lia ir jo žmona Dalia Levidoūtė-Jan- 
kuvienė su dviem vaikuHais.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIAI iv. &• 

zimiero minėjimą šiemet surengė ko
vo 7 d. Iškilmė buvo pradėta vysk, 
dr. A. Deksnio atlaikytomis Mišio- 
mis ir progai pritaikytu pamokslu. 
Parapijos salėje sveikinimo žodi ta
rė PLB valdybos pirm, ir lietuvių 
klebonas kun. J. Petrošius, PLB ta
rybos pirm. R. Bačkis, metęs ilges
ni žvilgsnį į Prancūzijos lietuvių is
toriją, kadaise Įsteigtą Lietuvių Šal
pos Draugiją^ Jaunimo vardu kalbė
jo Jonas Vaicekauskas prancūziškai, 
nes čia daugelis šeimų yra mišrios. 
Jis pabrėžė, kad ir tokių šeimų na
riai save laiko ir nori būti lietuviais, 
stengiasi dalyvauti lietuviškoje veik
loje, nežūti Lietuvai. Lietuvos pa
siuntinybės narys J. Lanskoronskis, 
vienas Lietuvių šalpos Draugijos 
steigėjų, dalyviams priminė sunkią 
lietuvio kovą carinėje okupacijoje, 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimą 
1918 m., dabartinę sovietinę okupa
ciją. Išeivijos pareiga yra talkinti 
tėvynėje likusiam tautos kamienui 
laisvės siekiuose, neatitrūkti nuo jo, 
jieškoti glaudesnių ryšių. Nors Pa
ryžiaus lietuvių apylinkė yra maža, 
bet lietuvybės žiburėlis neužges, kol 
čia bus lietuvių. Du maži lietuviukai 
vysk. dr. Ą. Deksniui įteikė dovaną 
— knygą apie Prancūzijos katedrų 
vitražus. Vysk. dr. A. Deksnys minė
jimo dalyvius supažindino su šv. Ka
zimieru, paaiškindamas priežastis, 
dėl kurių šis šventasis yra laikomas 
Lietuvos globėju. Didžioji svečio 
kalbos dalis betgi buvo skiriama 
lietuvių apylinkės praktiškiems rei
kalams. Šioje srityje dabartis sieja
si su praeitimi. Iš lietuvių senųjų 
parapijų JAV daug ko gali pasimo
kyti Europos lietuvių parapijų da
bartiniai komitetai. Parapinės bend
rijos yra labai svarbios institucijos 
ne tik religine, bet ir tautine bei po
litine prasme. Po vysk. dr. A. Deks
nio kalbos buvo sudaryta Paryžiaus 
lietuvių parapijos taryba. Prancūzi
jos lietuvių katalikų bendrijos nariu 
į V. Europos lietuvių sielovados ta
rybą išrinktas R. Bačkis, jo pava
duotoja — B. Monstavičiūtė-Soriano. 
Iškilmė baigta vaišėmis ir lietuviška 
daina. Vysk. dr. A. Deksnys apgailes
tavo, kad Paryžiaus lietuviai neturi 
muzikos instrumentų ir netgi vargo
nėlių koplyčioje. Jis taipgi žadėjo 
artimiausia proga vėl užsukti Pary
žiun.

O. GREIMIENĖ, žiemą ilgesnį lai- . 
ką sirgusi, išvyko gydytis ir ilsėtis 
į Alpių kalnus Šveicarijoje.

PARYŽIUN GRĮŽO keletą met t 
Kuboje dirbės ir ten sukūres šeimą 
P. Liutkus. Čia taip pat nori įsikur
ti J. Grincevičius, 15 metų tarnavęs 
Prancūzijos svetimšalių legijone, gy
venęs Meudon, Haut-de-Seine. Atli
kęs karinę prievolę, fizikos ir mate
matikos studijas tęsia V. Kasiulis, 
jaun., dail. V. Kasiulio sūnus.

penas, V. Zadurskis, J. Mačiulis: $3: 
J. Jurėnas, E. Bačiūnienė; $2: J. Rim
kus, H. Anskaitis, B. Stonkus, A. 
Steigvilas. A. Budreika, V. Balnis, V. 
Radauskas, R. Galeckas, P. Balčiū
nas, S. Jokubilius, M. Grincevičius, 
J. Obelienis, A. Žebertavičius, V. Vi
tas, B. Povilaitis, M. Račius, J. Gu
tauskas, B. Dirsė, J. Vitkauskas, S. 
Oleka, K. Ratavičius, A Langas, V. 
Vindašius, F. Martinkevičius; $1: P. 
Ožolas. KLB Delhi apyl. valdyba vi
siems aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja. S. 3. »

DLK GEDIMINO SAULIŲ KUOPA 
drauge su vietos medžiotojais balan
džio 24 d. lenkų salėje ruošia links
mą pavasario balių, kuriame bus nuo-



“Eglė žalčių karalienė” Detroite
S. m. vasario 21 d. Detroito 

Lietuvių Namuose ateitininkų 
tėvų komiteto rūpesčiu buvo jau
nuolių ir vaikų suvaidinta pasa
ka “Eglė žalčių karalienė”, šią 
pasaką režisavo ir pritaikė sce
nai Jadvyga Damužienė. Vaidini-, 
me dalyvavo 34 vaikai ir jaunuo
liai. Pastatymas buvo tikrai ne
eilinis, pareikalavęs daug, daug 
pastangų. Ypač nelengvas buvo 
darbas tokią vaidintojų daugybę 
paruošti scenai. O tie vaidintojai 
buvo šioje srityje naujokai. Jų 
amžius svyravo nuo 6 iki 19 me
tų (vienas kitas buvo studentas). 
Drabužius, butaforiją ir scenos 
dekoracijas suprojektavo bei jų 

. dalį paruošė dail. S. Smalinskie- 
nė, jai padėjo J. Damušienė, M. 
Abarius ir A. Vasiulis. Vaidinto
jus grimavo J. Pusdešris, S. Jan- 
kienė, dail. S. Smalinskienė. 
šviesas tvarkė dr. A. Darnusis.

Scena buvo permaža tokiam 
gausiam vaidintojų būriui ir de
koracijų masei. Kamšatis sunki
no eigą. Vaidintojų amžius ir 
vaidinimo kokybė buvo labai 
labai skirtingi. Savo turiniu pa
saka nėra vaikų pasaulio ir jų 
svajonių vaizdavimas. Dėlto vai
kams ji nėra lengva vaidinti. 
Visdėlto bendras įspūdis liko 
labai teigiamas.

Žiūrovų buvo tiek daug, kad 
salė, talpinanti normaliai 300 

" žmonių, turėjo sutalpinti ju virš 
400!

Tikrai buvo malonu atitrūkti 
nuo miesto nepaprastai skubaus 
ir varginančio tempo, nuo kas
dieninių rūpesčių. Buvo malonu 
ypač tėvams stebėti savo ar kitų 
vaidinančius vaikus — “akto
rius”, kurie sudarė gražią progą 
praleisti sekmadienio popietę 
“Eglės žalčių karalienės” burtų 
pasaulyje. Mane, o gal ir visus 
žiūrovus, žavėjo dail. Stasės 
Smalinskienės taip tikroviškai, 
taip meniškai paruoštas dekora
tyvinis pajūris su melsvai-žalsvo- 
mis putojančiomis bangomis, at
vilnijančiomis iš jūros tolimųjų 
horizontų. Aplamai, dekoracijos* 
apranga ir-visa kita butaforija 
buvo paruošta skoningai, meniš
kai.

Pilnutėlė salė žiūrovų nepa

Pirmojo pasaulinio karo vaizdai
Apie pirmąjį pasaulini karą 

yra prirašyta daug knygų įvai
riomis kalbomis. Lietuvių kalba 
iki šiol jų pasirodė gana šykščiai. 
Tad pernai išleistas Antano 
Ginterio suredaguotas atsimini
mų rinkinys “Lietuva caro ir 
kaizerio naguose” Kiek užpildė 
šią spragą.

• Ši gana stambi knyga (508 
psl.), įrišta kietuose viršeliuose, 
buvo planuota I-jo pasaulinio 
karo pabaigos 50 metų sukak
čiai paminėti, tačiau dėl įvairių 
kliūčių pasirodė tik 1970 m. lie
pos mėnesį. Jos sudarytojas — 
Antanas Gintneris žodyje skai
tytojui taip apibūdina leidinį: 
“Šioje knygoje surašiau savo pa
ties pergyvenimus ir parinkau 
ryškesnių ir įspūdingesnių pa
vyzdžių, kurie gali būti įdomūs 
pačiam skaitytojui ir naudingi 
istorijai, čia jų rasite daug ir 
visokių. Jų tuomet buvo tūks
tančiai, o aš parodau tik šim
tus, bet ir iš jų matysite kokius 
žiaurumus vykdė rusai ir vokie
čių kariuomenė, žandarai, kazo
kai, valdytojai, pareigūnai ir at
skiri asmenys. Nukentėjusių as
menų pavardės tikros. Įvykiai ir 
vietų vardai tikri. Daug jų yra 
surinkta iš įvairių knygų ir laik
raščių, bet dar daugiau buvo už
rašyta iŠ gyvų žmonių-liudinin- 
kų. Kaikurie atsiminimai yra 
paimti iš spaudos puslapių, nu
rodant laikraščio vardą ir datą, 
kurie buvo viešai patikrinti ir 
palieka autentiški ir tikri.”

Knygos pradžioje yra istori
nių duomenų apie pirmąjį pa
saulinį karą.* Jie, žinoma, ma
žiausiai įdomūs ir tiesiogiai su 
Lietuva nesusiję. Toliau prasi
deda visokie “pasakojimai”, čia 
kartojasi antraštėlės: Petras 
Kantakevičius pasakoja, P. Sta
sys pasakoja, Jz. Greičius pasa
koja ir t.t. Tokių žmonių, kurie 
knygoje “pasakoja”, yra gal 
šimtinė. Kaikurie “pasakoja” ne 
viename; bet kejiuose knygos 
skyriuose. Tokios pasikartojan
čios antraštėlės yra knygos silp

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St, Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai; 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a į 
spaudiniai

NUO LftiNOS IKI DANGORAIŽIO! 

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 

ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KHT DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s 
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

gailėjo nuoširdžių, sakyčiau, en
tuziastingų ir dėkingų plojimų - 
katučių. Kartais kildavo katučių 
audra...

Reikėtų ypač iškelti šio veika
lo režisorę Jadvygą Damušienę, 
nes ji įrodė turinti režisorės ta
lentą. Prie jos jungėsi darbščiu- 
£ organizatorė Vanda Majaus- 

enė. Stasė Smalinskienė aiš
kiai parodė," kad meną galima 
įamžinti ne tik drobėse tapy
tuose paveiksluose, bet ir teatro 
dekoracijose bei aprangoje.

Iš vaidintojų ypač pažymėtina 
Taura Zarankaitė, skaitovė, kuri 
išryškino ir paskelbė tas eilutes, 
kurias praleido vaidintojai; kar
tu su Darium Mičiūnu (jis irgi 
buvo geras skaitovas) skaitė prie 
mikrofono. Eglės vaidmeny gra
žiai pasireiškė Rasa Žemaitytė 
gera', aiškia tarena.

Šį vaikams ir jaunimui pritai
kytą spektaklį reikia laikyti 
labai pavykusiu. Rengėjai ir jau
nieji -aktoriai neišsigąstų, jeigu 
kuri netoli esanti Kanados lietu
vių kolonija juos pakviestų tą 
patį veikalą pakartoti.

P. S. Pasaka “Eglė žalčių karalie
nė” patraukė daugelio rašytojų dė
mesį. Ja domėjosi M. Jasevičius 1837 
m. Vilniuje. J. I. Kraševskis sueilia
vęs ją įdėjo savo poemon (1840 ir 
1846) “Vitolio rauda”. Ją išvertė lie
tuvių kalbon J. A. Vištelis 1881 m. 
Eglės pasaką iš Kraševskio dar ver
tė K. Praniauskaitė. Sis vertimas bu
vo paskelbtas L. Ivinskio kalendoriu
je .1859 m. “Eglę žalčių karalienę” 
minėjo “Anykščių šilelyje” A. Bara
nauskas. Scenai pritaikė bei parašė 5 
v. dramą “Eglė žalčių Karalienė” A. 
Fromas-Gužutis 1893 m. (II laida iš
spausdinta 1906 m.) A. Strazdas su
eiliavo ir savaip pritaikė scenai 1917 
m. (buvo suvaidinta lietuvių konfe
rencijoj Vilniuje). K. Jurašūnas šią 
pasaką perkūrė ir pritaikė scenai 
1937 m. Ji buvo vaidinta Kauno vals
tybės teatre. Poetas F. Kirša ta tema 
sukūrė poemą 1924 m. M. Petraus
kas sukūrė su gaidomis operą “Eg
lė žalčių karalienė” 1906 m., kuri su 
jo “Birute” ilgai buvo vaidinama J. 
A. V. ir Lietuvos valstybės teatre 
Kaune. Salomėja Nėris perkūrė šią 
seną pasaką ir ją paskelbė 1940 m.

V. Tylonis

noji vieta, parodanti, jog jos su
daryto j as-autorius nepasistengė 
medžiagą apdoroti. Prie kaiku- 
rių pasakojimų pridėtos ir jų 
autorių nuotraukos, žinoma, ti
kintis, jog jie knygos išleidimui 
daugiau pinigų paskirs. Bet tai 
gerokai sumenkina knygos ver
tę ir ją padaro tik medžiaga ki
tiems ano laikotarpio nagrinėto- 
jams.

Tenka suabejoti ir kaikurių 
“pasakotojų” duomenų auten
tiškumu. Pvz. kad ir pats kny
gos sudarytoj as-autorius A. Gint
neris yra gimęs 1901 m., o kal
ba apie savo pergyvenimus 1914 
m. Tenka abejoti, ar trylikame
čio atsiminimai, užrašyti po 
50 metų, yra labai tikslūs ir ar 
turi istorinės vertės. Atrodo, 
jog kaikurie kiti pasakotojai I- 
jo pasaulinio karo metu buvo 
dar jaunesni už A. Gintnerį.

Gana įdomios kaikurios karo 
nuotraukos, nors nevisos ryš
kios, nes, matyt, buvo perspaus
dintos iš kitų leidinių. Knygos 
sudarytoj as-autorius savo žody
je dėkoja rašytojams V. Ramo
nui, St. Tamulaičiui, Vincui 
Sendai ir Jonui Tijūnui už rei
kalingų knygų bei nuotraukų 
paskolinimą bei kitus atliktus 
darbus.

Pažymėtina A. Gintnerio ini
ciatyva ir energija telkiant 
knygos leidimo mecenatus, rė
mėjus bei garbės prenumerato
rius. Tokių knygoje suminėta 
240, kurie sudėjo apie pora 
tūkstančių dolerių. Jie ir apmo
kėjo didžiąją dalį tokios didžiu
lės knygos spausdinimo išlaidų. 
Be to, dar bus parduota bent ke
letas šimtinių šios knygos (par
davinėjama po 5 dol.). Knygą 
platina pats autorius A. Gintne
ris, 3221 W. 61 Street, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

A. Gintneris kiek anksčiau iš
spausdino jo suredaguota Lietu
vos pašto istoriją ir ateityje ža
da daugiau leidiniu, žinoma, 
taip skubant didelės kokybės ne
galima laukti. E. Šulaitis

„Eglės žalčių karalienės“ žuvelės ir broliai Detroite. Iš kairės: Vilija Smalinskaitė, Alma Letytė, 
Rūta Kuraitė; Rikis Majauskas, Vytas Nakas, Rimas Gasputis, Paulius Kuras

Premijuotas romanas "Aitvarai ir giria”
PR. NAUJOKAITISJurgio Gliaudos romanas “Ait

varai ir giria” 1969 m. laimėjo 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
premiją už Lietuvos partizanų
— miško brolių pavaizdavimą^ 
Knyga išleista 1970 metais. J. 
Gliaudą su okupuotos Lietuvos 
gyvenimu yra gerai susipažinęs. 
Tai matome iš jo kito premijuo
to romano “Liepsnos ir apmau
do ąsočiai”, kur autorius sukūrė 
vaizdžią sovietinio gyvenimo tik
rovės iškarpą. Partizanų tema 
yra sunki, ir tik nedaugelis mū
sų rašytojų ją mėgino: P. Ke- 
siunas “Taip žalsvų palapinių”, 
A. Landsbergis “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”, J. Jankus 
“Peilio ašmenimis”, dar vienas 
kitas apsakymėlių autorius. Pa
žiūrėkime, kiek J. Gliaudai šis 
nelengvas uždavinys pavyko.

“Aitvarai ir giria” vaizduoja 
mažą (apie 30 žmonių) partiza
nų būrį, įsikūrusį girių masyve 
prie Laukesos pelkės. Be pelkės 
tikrinio vardo autorius daugiau 
vietovardžių nemini, bet skaity
tojas nesunkiai gali susivokti, 
kad tai vieta, kurią apjuostų 
kreivė, pravesta tarp Smalinin
kų, Tauragės, Gaurės, Pašaltuo
nio, Eržvilko, Vertimų, Jurbar
ko ir Nemunu vėl iki Smalinin
kų. Tai tik skaitytojas gali j ieš
koti partizanų stovyklos tokia
me dideliame* plote, o autorius 
ją įkurdina visai mažame spin
dulyje prie upelio ir Laukesos 
pelkių. Jaučiame, kad stovyklos 
užnugaryje yra didžiulis miško 
masyvas, lyg saugi siena, kuria 
pasitiki partizanai kartu su au
toriumi, ir kas ten toliau yra, 
ar ten netyko pavojai, apie tai 
visai nekalbama. Akys nukreip
tos į Laukesos pelkę, kurią rei
kia pereiti nuo senovės išlikusio
mis kūlgrindomis. Pelkę per
ėjus randame Anelės trobelę — 
partizanų ryšių punktą, apgriau
tą cementinį bunkerį, o dar kiek 
toliau vokiečių statytus miško 
darbininkams barakus, kur da
bar yra įsikūrę stribai — ap
čiuopiami, realūs partizanų prie
šai. Tai dvi tarp savęs kovojan
čios stovyklos. Stribų uždavinys
— susekti partizanų* laikymosi 
vietą ir juos sunaikinti. Antra 
jų veikimo sritis — organizuoti 
raudonąsias gurguoles ir išplėš
ti iš ūkininkų jų gamybos pro
duktus. Aktyvusis priešas yra 
stribai. Partizanų taktika — tau
pyti jėgas ir laukti, iki susikibs 
naujam kare Vakarų ir Rytų ga
lybės. Partizanų veikimo pras
mė ir. remiasi tuo tikėjimu, kad 
bolševikų okupacija tėra trum
palaikė, kad Atlanto Charta bus 
vykdoma. Tačiau stribų siautė
jimas priverčia ir partizanus 
veikti: trukdyti raudonąsias gur
guoles, palaidoti miestelių aikš
tėse pamestus partizanų* lavo
nus, nubausti perdaug okupan
tui parsidavusius lietuvius. J. 
Gliaudos vaizduojamo partizanų 

Naujasis Ontario provincijos prekybos ministeris Allan Grossman (dešinėje) priesaikos metu. Kai
rėje — naujasis min. pirmininkas W. Dovis ir provincijos gubernatorius W. Ross Macdonald. A. 
Grossmon anksčiau buvo pataisos įstaigų ministeriu. Jis nekartą yra dalyvavęs lietuvių iškilmėse

būrio veiklos planas išreikštas 
dviem šūkiais: “Raudonosios 
gurguolės nebus”, “Nustribini- 
mas”... Abu uždaviniai susilie
ja į vieną: išnaikinti stribų sto
vyklą, apsirūpinti maistu ir amu
nicija. Tam žygiui ir ruošiamasi. 
Apie tai kalbama per daugelį 
puslapių...

Kadangi išorinio veiksmo yra 
maža, tai autorius susikoncent
ravo į vidinį veiksmą: į partiza
nų psichines būsenas, į jų asme
ninius partizanavimo motyvus, 
net į tolimesnius prisiminimus, 
į rudeniškos gamtos nuotaikas, 
į Laukesos legendas, ypač į sam
protavimus apie Atlanto Čhartą 
ir tautų apsisprendimo teisę — 
savaime labai logiškus ir teisin
gus, bet tikrovės atžvilgiu nai
vius ir klaidingus, vėliau nulė
musius partizanų tragišką liki
mą. šituo vidaus atsiskleidimo 
keliu J. Gliaudą sukuria eilę gy
vų personažų, kaip Viršila, 
Ūsas, Brolis, Beržas, Dobilas, 
Arūnas, Balnas, Burkus.. Pats 
vadas kapitonas Grandulis ir jo 
žmona neatskleisti kaip reikiant. 
Aista — laužyta, nenuosekli sa
vyje, neišbaigta ... Ryškūs stri
bų, vadai — Banionis, Januškis, 
mušeika Sankalas...

Tačiau išorinio veiksmo stoka 
stumia pasakojimą į pasikartoji
mus, į monotoniją. Tas ėjimas 
kūlgrindomis — nuobodžiai il
gas, vaizduojamas keletą kartų. 
Personažų užsimiršimas, pasken
dus savo atsiminimų smulkme
nose, dar labiau sulėtina ir taip 
jau beveik nejudantį veiksmą. 
Tuose atsiminimuose skaityto
jas verčiamas užmiršti, kad par
tizanai, štai, išsiruošė į lemia
mą žygį, kur už valandėlės susi
tiks su laimėjimu ar pražūtimi. 
Negalima neigti, kad tokių mąs
tymų žygio dalyviai neturėtų, 
bet kompoziciniu požiūriu jie 
yra sunkus krūvis, kai autorius 
kiekvieno partizano mąstymui 
skiria puslapius, o skaitytojas 
laukia paties svarbiausio žygio 
— kovos...

Negalime pagirti autoriaus ir 
už vietos suabstraktinimą. Miško 
vaizdai pakankamai ryškūs, bet 
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ta apylinkė, kur vyksta kova — 
tik Anelės trobelė, išgriuvęs ke
liukas, bunkeris ir seni bara
kai. Negi stribai steigtų savo 
stovyklą kažkur pusiau dykumo
je? Žinome iš kitų šaltinių, kad 
jie būrėsi miesteliuose, bažnyt
kaimiuose. Ir tas sugriautas 
miestelis kažkur tolokai rytuose 
nelabai įtikimas. Jeigu jis taip 
sugriautas ir apmiręs, kad jame 
niekas negyvena, tai kokia pras
mė stribams pamesti partizanų 
lavonus tokio mirusio .miestelio 
aikštėje? Ar nebūtų geriau, jei 
autorius būtų palikęs miestelyje 
ir kiek gyvybės? Ir to partizano 
Prancūzo susižeidimas, šliau
žiant pilvu, realistinėje plotmė
je neįtikimas.

J. Gliaudą yra įgudęs vaizduo
tojas. Jis turi ką pasakyti. Jo 
veikalų idėjinė pusė visada stip
ri, tačiau šiuo atveju atskleidžia
mas, mano supratimu, klaidin
gas miško brolių kovos vaizdas. 
Sovietiniai šaltiniai skelbia, kad 
tai buvo pilietinis karas. Skaity
tojas, šiame J. Gliaudos romane 
tematydamas partizanus, kovo
jančius tik su stribais, gali net 
patikėti tais sovietiniais teigi
mais. Tiesa, autorius keliais at
vejais aiškiai pasisako, kas yra 
okupantas ir prieš ką partiza
nai kovoja, bet akivaizdžiai ro
domi tik stribai, vadinasi, oku
pantams tarnaują lietuviai išda
vikai. Juk žinome, kad stribuose 
būrėsi visokio neaiškaus ele
mento žmonės, o vadovybė bu
vo rusų, šito atvejo romane ne
randame.

Finalas liūdnas: okupanto jė
ga didelė — kariuomenė iškošia 
miškus ir sunaikina partizanus. 
Lydi visiškas nusivylimas tuo, 
kuo taip šventai partizanai tikė
jo... Epilogas — nekrologas vi
sai Laukesos partizanų stovyk
lai. Bet jis dvelkia jėga ir vilti
mi. Laisvė reikalauja aukų, mir
tis dėl laisvės turi didelę pras
mę.

Jurgis Gliaudą, AITVARAI IR 
GIRIA. Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio premijuotas romanas. Vir
šelis dail. A. Rūkštelės. Išleido 
“Laisvosios Lietuvos” knygų lei
dykla 1970 m., 256 psl. Kaina 
nepažymėta.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1971. IV. 1 — Nr. 13 (1104)

C KULTŪRIO VEIKLOJE
Į LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU

GIJĄ slaptu raštišku balsavimu pri
imti šie asmenys: Algirdas T. Anta
naitis — literatūros kritikas; kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, — tau
tosakos tyrinėtojas; Ilona Gražytė — 
literatūros kritikė; Kęstutis Keblys 
— literatūros kritikas; Marija Sau- 
laitytė — poetė; Rimvydas Šilbajo
ris — literatūros istorikas ir kriti
kas; Julija Svabaitė — poetė. Šiuo 
metu Lietuvių Rašytojų Draugija tu
ri 91 narį.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
"Draugo” romano XX premija buvo 
įteikta Vytautui Volertui už jo kny
gą “Pragaro vyresnysis*’. Ilgesnį žo
dį romano konkurso dvidešimtmečio 
proga tarė “Draugo” administratorius 
kun. P. Cinikas. Jo duomenimis, šia
me laikotarpyje konkursui buvo gau
ta 180 romanų rankraščių, kurių da
lis išleista bendru 200.000 egz. tiražu. 
Premijas parūpino 16 mecenatų, jas 
paskirstė 72 vertintojų komisijų na
riai. Sukakčiai atžymėti buvo išleis
tas brošiūrinis leidinys “20 metų — 
100.000 knygų”. Programai vadovavo 
Karilė Baltrušaitytė-Valaitienė. Iškil
mė baigta Ryto Babicko vadovauja
mo Klevelando vyrų okteto koncertu, 
kuriame skambėjo lietuvių kompozi
torių B. Bųdriūno, J. Gruodžio, B. 
Vasiliausko, V. Kuprevičiaus, A. Bud- 
riūno, E. Balsio, J. Gaižausko, T. Ma- 
kačinor R. Babicko dainos, amerikie
tiškų filmų ir operečių ištraukos. 
Laureatui V. Volertui pagerbti vaišės 
buvo surengtos “Draugo” patalpose. 
Pagrindinį sveikinimo žodį tarė Lie
tuvos generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis.

DAIL. EVA KUBBOS, gyvenanti 
Sidnėjuje, laimėjo NSW Art Gallery 
Pring Memorial Archibald surengtą 
konkursą. “Sydney Morning Herald” 
dienraštis jos laimėjimą atžymėjo il
goku rašiniu “Saulė šviečia jos me
ne”, supažindindamas skaitytojus su 
jos jaunystės dienomis tėvynėje, pa
mėgtais Lietuvos vaizdais, kūryba ir 
dabartiniu gyvenimu Australijoje. 
Įvairiose parodose E. Kubbos jau yra 
laimėjusi 22 premijas. Jos kūriniai 
šiandien randami ne tik Australijos, 
bet ir kaikuriose užsienio meno gale
rijose.

DU SMUIKO SONATŲ VAKARUS 
Bostone ir Niujorke surengė smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas ir pianis
tas Vytenis M. Vasyliūnas. Programai 
jie buvo pasirinkę L. Beethoveno, A. 
Dvožako sonatas ir naująjį kompoz. 
Juliaus Gaidelio kūrinį — “Smuiko 
sonatą nr. 2”. Pastaroji yra trijų da
lių su įžanga, pilna draminio polėkio, 
prasiveržiančių lietuviškų melodijų, 
su jausminga vidurine “Adagio es- 
pressivo” dalimi.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS 
skelbia spalvotų skaidrių ir nespalvo
tų nuotraukų 1971 m. konkursą. Pir
moji $100 premija bus paskirta ge
riausiai skaidrei ar geriausiai nuo
traukai. Antrosiom S50 ir treciosiom 
$25 premijom bus atžymėtos ir nuo
traukos, ir skaidrės. Įvairių dovanų 
susilauks sekantieji trys geriausieji 
darbai abiejose grupėse. Konkurse 
gali dalyvauti visi lietuvių kilmės fo
tografai. Platesnė informacija ir kon
kurso taisyklės gaunamos pas John 
G. Evans, Jr., 6845 So. Western Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

MONTREALIEČIO PR. BALTUO- 
NIO medžio šaknų skulptūrų sėkmin
gą parodą Brooklyn© Kultūros židi
nyje kovo 13—14 d. d. surengė Niu
jorko vyr. skaučių židinys “Vilija”, 
vadovaujamas Gražinos šimukonie- 
nės. Pr. Baltuonis buvo atsivežęs 
apie 70 kūrinių, kuriuos turėjo progą 
įsigyti Niujorko ir apylinkių lietuviai.

PIANISTĖS JULIJOS RAJAUS- 
KAITĖS F. Liszto kūrinių rečitalis 
Montclair Meno Muzėjuje, New Jer
sey valstijoje, susilaukė apie 300 da
lyvių, daugiausia šio muzėjaus rėmė
jų, studentų, muzikos mylėtojų. Kon
certo programoje buvo F. Liszto dvi 
legendos, “Petrarkos sonata”, “La 
Campanella”, “Gnomenreigen”, “Lai
dotuvės”, “Užmirštas valsas”, “Prie 
Wallenstadt ežero”, “Vengriškoji rap
sodija nr. 12”. Virs programos pianis
tė J. Rajauskaitė atliko “Noktūrną”.

DAIL. ANTANO VAIKSNORO 
spalvingų tapybos darbų paroda bu
vo surengta Klevelande, Malvina Fre- 
edson galerijoje. Parodos lankytojai 
turėjo progą susipažinti su jo nau
jausiais kūriniais.

DAIL. ANTANO MONČIO, Pary
žiuje gyvenančio lietuvio, skulptūrų 
ir piešinių paroda kovo 13 d. atidary
ta Maison des Jeunes patalpose Fon- 
tenay^sous-Bois, Val-de-Marene. Ji 
truks iki balandžio 10 d.

LAISVOJO PASAULIO LIETU- 
VIŲ poezijos antologiją baigia ruoš
ti spaudai Kazys Bradūnas, įtraukęs 
daugiau kaip 50 poetų kūrybą nuo 
1945 m. iki dabartinių dienų. Platų 
įvadą antologijai rašo prof. dr. Vik
torija Skrupskelytė. Knygą išleis “At
eitis” Čikagoje.

E. DAUGUVIETYTĖ • KUDABIE
NĖ, “Aukuro” teatrinės grupės vado
vė, režisavusi visą eilę istorinių dra
mų, Hamiltone, Ont, ryžosi pastatyti 
Justino Marcinkevičiaus “Mindaugą” 
anglų kalba. Tekstas jau išverstas. 
Veikalą norima paruošti Hamiltono 
miesto 125 metų sukakčiai, kurios iš
kilmėse turės progos pasirodyti įvai
rios tautybės.

AGNĖS LUKŠYTĖS penkiolikos 
novelių knygą “Kalnų velnias”, ilius
truotą dail. V. Rato, išleido H. Mei
liūnas Australijoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RO

MUOSE įvyko konkursinė 1970 m. 
Lietuvoj, Latvijoje ir Estijoj išleistų 
knygų bei sukurtų plakatų paroda. 
Lietuviai laimėjo 9 diplomus už gra
žiausiai išleistas ir apipavidalintas 
knygas, pralenkę estus ir latvius. Mi
nimi leidiniai: R. Rakausko ir A. 
Sutkaus “šalis ta Lietuva vadinas" 
(dail. A. Augaitis). A. Liobytės “Pa
saka apie narsią Vilniaus mergaitę ir 
galvažudį Žaliabarzdį” (dali. B. Žily- 
tė), V. Sezemano “Estetika” (daiL 
B. Leonavičius), J. Umbrasienės 
“Lietuvių kalbos vadovėlis” IV klasei 
(dail. K. Juodikaitis). Plakatų gru
pėje I laipsnio diplomu atžymėtas V. 
Kaušinio — “Žmonės, būkite bud
rūs!”, II laipsnio diplomus laimėjo T. 
Bajorūnaitės — “Birželio 1-oji — 
tarptautinė vaikų gynimo diena” ir B. 
Leonavičiaus — “Vilniaus V. Kapsu
ko universiteto bibliotekai 400 me-

PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INS
TITUTO vadovas prof. Juras Požėla 
ir mokslinis sekr., Artistidas Vėbra 
dalyvavo Europos fizikų konferen
cijoje Miunchene, nagrinėjusioje 
puslaidininkinių prietaisų konstravi
mo ir panaudojimo klausimus.

KAUNE ĮVYKUSIAME POEZIJOS 
VAKARE dramos aktoriai R. Stali
liūnaitė, K. Genys ir C. Stonys skai
tė Salomėjos Nėries, Kosto Kubilins
ko, Liūnės Sutemos, Algimanto Mac
kaus, Vytauto Mačernio, Justino 
Marcinkevičiaus ir kitų poetų eilė
raščius.

KNYGNEŠIO JURGIO BIELINIO 
125-tąsias gimimo metines Vilniaus 
respublikinė biblioteka atžymėjo spe
cialia paroda, kurioje buvo išstaty
tos spaudos draudimo metu platina
mos knygos, laikraščiai, lietuvių an
ticarinę veikla atskleidžianti medžia
ga. Spaudoje pasirodžiusiose trum
puose pranešimuose primenama skai
tytojam, kad J. Bielinis 1873 m. buvo 
įsteigęs nelegalią spaustuvėlę, leido 
laikraštį “Baltasis Erelis”, propaga
vusį žemės reformas ir Lietuvos ne
priklausomybės idėją.

M. GLINKOS KONKURSE Vilniu
je lietuviams atstovaus varžybų keliu 
atrinkti jaunieji dainininkai: Vii-, 
niaus operos solistės G. Kaukaitė- 
Žebriūnienė ir D. Juodikaitytė, Kau
no rrinzikinio teatro solistai G. Ja- 
siūnaitė ir J. Malikonis, Vilniaus 
konservatorijos studentai R. Maciū
tė ir V. Bakas.

BENEDIKTO MAČIKENO vado
vaujamas Kauno vyrų choras “Per
kūnas” surengė koncertą paveikslų 
galerija paverstoj Vilniaus katedroj. 
Programoje buvo A. Strolios ir J. 
Dambrausko harmonizuotos liaudies 
dainos “Tykus buvo vakarėlis”, “Pra
gėriau žirgą”, V. Budrevičiaus “Vyrai 
dainuoja”, L. Cherubini “Dies irae” 
iš “Requiem d-moll”, J. Žilevičiaus 
harmonizuota liaudies daina “Per 
naktelę šokau”, F. Meringo “Kaip 
aš mylėjau”. G. P. Haendelio “Lar
go” ir kitas solines choro parti
jas atliko “Perkūno” sol. V. Karal- 
kevičius. Vargonais grojo Vida Pre- 
kerytė. •

LIETUVOS GINTARO PARODA 
buvo surengta Čekoslovakijoje, Bra
tislavos mieste. Jos eksponatai — 
gintariniai vyriški ir moteriški pa
puošalai, sukurti F. Daukanto, O. 
Pučkoriūtės-Baliulevičienės, G. Gun- 
tienės, J. Griciūtės, G. Ivanauskienės, 
V. Užpalienės, P. Balčiaus ir kitų 
gintaro meistrų.

LIETUVOS KINO MĖGĖJŲ XIII 
konkursui Vilniuje buvo pateikti sri
tinėse varžybose atrinkti 57 saviveik
liniai filmai. Pagrindinį “Gintarinės 
tulpės” prizą laimėjo Kėdainių “Mė
gėjo” studijos rež. V. Laumakio 
“Rankena be durų”. Diplomais buvo 
atžymėti kėdainiečių dokumentiniai 
filmai “Ne vien gitaros”, “Kėdainių 
kronika”, geriausias vaidybinis fil
mas “Jis, jos ir telefonai”, sukur
tas kauniečių R. Natkevičiaus ir E. 
Baltūsio.

TARPTAUTINĖ GEOGRAFŲ SĄ
JUNGA nariu korespondentu išrin
ko Mokslų Akademijos geografijos 
skyriaus vadovą prof. Vytautą Gude
lį, tarptautinio metraščio “Baltika” ir 
kitų leidinių vyr. redaktorių. Vilnie
tis mokslininkas jau daug metų ty
rinėja Baltijos jūros vystymosi is
toriją, geologiją, jūrų krantų dina
miką, morfologiją, kvartero geogra
fiją ir paleografiją.

ALBERTO ZALATORIAUS knygą 
“Lietuvių apsakymo raida ir poeti
ka”, paruoštą Mokslų Akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto, 
išleido “Vaga”, šiame leidinyje ap
tariami teoriniai apsakymo klausi
mai, šio žanro tipai ir struktūriniai 
elementai rašytojų kūriniuose iki pir
mojo pasaulinio karo. Dėmesio cent
re — vysk. M. Valančius, V. Pietaris, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda, J. Biliū
nas, V. Krėvė, Šatrijos Ragana, A. 
Vienuolis ir I. šeinius.

PIRMĄJĮ BIRBYNININKO REČI
TALĮ Lietuvoje surengė Vilniaus 
konservatorijos dėstytojas R. Apana
vičius, atlikęs J. švedo “Piemenuko 
ridavimą”, J. Juzeliūno “Piršlį me
lagį”, J. Gaižausko sonatą birbynei su 
fortepijonu, birbynei pritaikytus kū
rinius — B. Dvariono koncerto smui
kui su orkestru I dalį, E. Balsio kon
certo smuikui su orkestru “Andan
te cantabile”. Birbynininkui R. Apa
navičiui akompanavo konservatorijos 
dėstytoja pianistė L Bagdonavičiūtė.

V. K«t



rSWANSEA, atskiras, mūrinis, 6 
didelių kambarių vienos šeimos 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Moderni virtuvė ir prau
sykla. Vandeniu - alyva šildomas. 
Arti Bloor ir požeminio.
BABY POINT, $5,900 įmokėti, at
skiras, mūrinis namas, garažas ir 
privatus įvažiavimas. Septyni di
deli kambariai. Dvi virtuvės ir 
dvi prausyklos. Tuojau galima už
imti.

NORSEMAN — ROYAL YORK, 
$7,900 įmokėti, 6 kambarių, 3-jų 
miegamųjų, vienaaugštis (bunga
low). Privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Gerai įrengtas rūsys. Viena 
skola.
HIGH PARK—DUNDAS, $17.500 
prašoma kaina. Atskiras mūrinis 
namukas su privačiu įvažiavimu 
ir vieta mašinoms. Arti krautuvių 
ir susisiekimo.

i prašoma kaina. Dviejų augštų, 7 
'kambarių mūrinis namas. Gara-
I žas ir įvažiavimas. Didelė virtuvė.
I $2.900 įmokėti. Arti visko.
BROCK — DUNDAS, $1.500 įmo
kėti. Mūrinis, dviejų augštų, 7 
kambarių namas. Garažas ir įva
žiavimas. Dvi virtuvės. 7% skola. 
Prašoma kaina $19.500.
BLOOR - WINDERMERE, $6,900 
įmokėti, atskiras, mūrinis, septy
nių kambarių, 2-jų augštų namas. 
Garažas ir įvažiavimas. Dvi vir
tuvės ir dvi prausyklos.
KINGSWAY, modernus 6 kamba
rių, atskiras, mūrinis namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Pui
kus sodas su vaismedžiais. Įreng
tas rūsys. 7% skola. Arti susisie
kimo.
BLOOR — ROYAL YORK, $12,- 
000 įmokėti, 6 kambarių, 3 miega
mųjų vienaaugštis (bungalow). 
Dvi prausyklos, moderniai įreng
tas rūsys, kilimai. Gražus sodas. 
Arti susisiekimo.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOO PERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

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

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

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

MOKA: I

už term, indėlius 2 metam........7%
už term, indėlius 1 metam.....................1
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depožitus-čekių s-tas.......................|

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $ 10.000.. .8)^% j 
nekiln. turto -— iki $30.000....8!^% į

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 | 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 1 

kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas, t
1 Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandeni ir dujas. 1 
1 MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS |

! PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS ST. WEST. Investacija. Didelė švari krautuvė ir dar du 
po 5 kambarius butai. Atskiri įėjimai,, garažas. Gaunama nuoma $500 
į 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.I 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 
ir krautuvių. e ,
BLOOR — INDIAN RD. Trys atskiri butai, 5 kambariai pirmame 
augšte ir moderni prausykla. Didelės nuomos pajamos. Prašoma 
kaina $43.000.
RUNNYMEDE — ANNETTE. Dvibutis (duplex) 10 kambarių per du 
augštus. Patogus nuomojimui, dvigubas garažas. Namas be skolų. 
Įmokėti $8.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. Dvi krautuvės ir 7 kambariai. Ideali vie
ta betkokiam verslui. Prašoma kaina $55.000.
JANE — BABY POINT. 8 kambariai per du augštus, 2 virtuvės, 2 
prausyklos. įmokėti $6-7.000. i

S. JOKŪBAITIS I
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI j

Tel. 534 - 9286 — namu: 537-2869 Į

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

Bloor Autorite Garage uKc.ni'i
Sav. F B A N K P E T I T 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 mūši) naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1. į 

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATOMAS Į NAMUS

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, gražus kiemas, garažas: prašoma kaina $29.500. Skubus par
davimas. _____
JANE — ANN tilt, $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

S PORTAS
Lietuvaitės tarptautinėse žaidynėse

V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskaitė dalyvavo Britų Bendruo
menės stalo teniso varžybose

Praeitą savaitę Singapūre pasibai- teko IV vieta, 
gė Britų Bendruomenės stalo teniso 
pirmenybės. Kanadai atstovavo To
ronto Vyčio stalo tenisininkės V. 
Nešukaitytė ir E. Sabaliauskaitė. Abi 
už Kanados ribų beveik nežinomos 
žaidėjos gražiai pasirodė šiose pir
menybėse ir sukėlė daug baimės pa
jėgiausioms žaidėjoms. Komandinėse 
pirmenybėse jos nugalėjo Singapūrą 
3:1, Australiją 3:2, bet pralaimėjo N. 
Zelandijai 2:3. Po to pateko į pus
baigmį, kur susitiko su stipria Ang
lijos rinktine, čia po įtemptos kovos 
Anglija laimėjo 3:2. šiose rungtynė
se Violeta įveikė Anglijos ir šių žai
dynių pirmąją žaidėją K. Mathews 
21:10; 21:13. Ji taip pat įveikė ir ant
rą pajėgumu žaidėją J. Shirley 23: 
21; 21:18. Esant pasekmei 2:2, E. Sa
baliauskaitei lemiamą žaidimą teko 
žaisti prieš K. Mathews. Įtemptoje 
kovoje anglei pavyko laimėti; tre
čiame sete E. Sabaliauskaitė vedė 
20:17, bet vėliau pralaimėjo 20:22. 
šis neužtarnautas pralaimėjimas gal
būt atėmė progą lietuvaitėms tapti 
B. B. meisterėmis. Sekančiose rung
tynėse dėl trečios vietos jos vėl pra
laimėjo Malezijai 2:3. Kanadai ati-

Šios varžybos atkreipė visų dėme
sį į lietuvaites, ypač į V. Nešukai- 
tytę, kuri komandinėse pirmenybėse 
nepralaimėjo nė vieno žaidimo. Ypač 
susirūpino anglės, kurios pradėjo 
ruoštis individualinėm pirmenybėm 
jieškodamos būdų, kaip įveikti V. 
Nešukaitytę.

Individualinėse pirmenybėse V. 
Nešukaitytė, įveikusi visas varžo
ves, pasiekė pusbaigmį. Čia ji susi
tiko su sena varžove K. Mathews. Sį 
kartą anglė laimėjo 21:16; 21:18; 21: 
16. Kovoje dėl III vietos ji vėl tokia 
pat pasekme pralaimėjo anglei P. 
Piddock. V. Nešukaitytei atiteko IV 
vieta. E. Sabaliauskaitė irgi gerai žai
dė individualiniuose žaidimuose. Po 
dviejų ratų ji pralaimėjo trečiame. 
Abi lietuvaitės kartu žaidė ir dveje
tą. Pralaimėjusios pusbaigmyje ir ko
voje dėl III vietos, jos liko IV vie
toje.

Po sėkmingų varžybų Singapūre 
jos išvyko į Nogoje, Japonijoj, kur 
jų laukia labai sunkios kovos. Pirme
nybės čia prasidėjo kovo 28. Pirmas 
jų varžovas — labai pajėgi Vengri
jos komanda. A S.

Svarbios žaidynės Toronte
Pirmenybių registracija — iki ba

landžio 10 d. šiuo adresu: S. Kėkštas, 
14 Montgomery, Toronto 18, Ont. Vi
si žaidynių dalyviai ir klubai privalo 
būti atlikę 1971 m. metinę regist
raciją.

Pirmenybių vyr. teisėjais pakvies
ti: J. Valaitis — krepšinio, Z. žiups- 
nys — tinklinio. Pirmenybių metu 
bus sudaromos krepšinio rinktinės. 
Praeitų metų varžybų laimėtojai pra
šomi atsivežti pereinamąsias taures. 
Numatomos, be to, vienkartinės ir 
asmeninės dovanos.

Sportininkams reikės nakvynių. 
Galintieji priimti prašomi pranešti 
P. Berneckui, 26 Woodside Ave, To
ronto 161, Ont. Tel. 763-4429.

Šeštadienio vakare, balandžio 24 
d., Prisikėlimo parapijos salėje įvyks 
sportininkų vakaras — šokiai,

Dvidešimt pirmosios krepšinio ir 
tinklinio žaidynės įvyks balandžio 24- 
25 d. Toronte. Žaidynės organizuoja 
ŠALFASS centro valdyba, pasikvie
tusi Aušros ir Vyčio klubo sporto 
darbuotojus

Į organizacinį komitetą pakviesti: 
P. Berneckas — pirm.; A. Kuolas — 
parengimų vadovas, J. Uogintas — 
ižd.; į varžybinį komitetą: S. Kėkš
tas — pirm., J. Balsys — vicepirm., 
A. Supronas — sekr. Abu komite
tus dar papildo kiti atskirų šakų va
dovai.

Krepšinio pirmenybėse dalyvaus 
vyrų A, vyrų B, jaunių A, jaunių B, 
moterų ir mergaičių A klasės; tink
linio — vyrų, moterų, jaunių A, 
mergaičių A ir mergaičių B.

VYČIO ŽINIOS
KSA pirmenybėse Vyčio jauniai A 

gerai žaidė prieš pajėgią Aušros ko
mandą, pralaimėdami 61:79. Vytie- 
čiai buvo priartėję prie 48:50 pasek
mės, bet nesėkmingai sužaidė pabai
gą. Vyčio komandoje gerai žaidė 
Akelaitis 21, Lorencas 14 ir Rama
nauskas 11. Pavargę vytiečiai ant
rose iš eilės rungtynėse neatsilaikė 
prieš augštaūgius Hamiltono Kovo 
žaidėjus ir pralaimėjo 43:68. Vyčio 
komandoje žaidė: Akelaitis 37, Na- 
cevičius 9, Lorencas 21, Ramanaus
kas 17, Dementavičius 5, V. Kakne
vičius, R. Kaknevičius 13, Vitkus 4. 
Mergaičių A rungtynės neįvyko.

Mūsų rėmėjui V. Kasperavičiui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Ročesterio jaunių A komanda ko
vo 28 d. žaidė Prisikėlimo salėje 
draugiškas krepšinio rungtynes su 
Aušros jaunių komanda ir pralaimė
jo 131: 55. Jie negalėjo praeiti pro 
gerą Aušros gynimą ir sulaikyti puo
lėjų. D. Laurinavičiaus priežiūroje 
žaidė: G. Rautinšas 21, S. Kaknevi
čius 23, J. Norkus 31, A. Nakrošius 
24, E. Norkus 7, E. Stravinskas 8.

CYO lygoje Aušros jaunutės mer
gaitės tapo lygos čempijonėmis — 
baigminėse rungtynėse nugalėjo Cor
pus Christi komandą 55:49. A. §tuo- 
pio treniruojamoje komandoje žaidė: 
B. Plučaitė 30. A. Plučaitė 9, I. Paš- 
kauskaitė 8, N. čižikaitė 7, P. Simu- 
tytė 1, V. Vingelytė, S. Zenkevičiū- 
tė, A. Kobininkaitė, A. Bartininkaitė, 
L. Radzevičiūtė ir D. Miniotaitė.

Toje pačioje lygoje jaunės B iš 
dviejų žaidimų pralaimėjo baigmines 
rungtynes St. Edward komandai 62: 
67. Žaidė: M. Sadonytė 21, Z. Virku- 
tytė 15, A Birštonaitė 13, S. Rano
nytė 10, D. Kairytė 2, A Salvaitytė 1, 
Al. Birštonaitė, L. Vaitiekūnaitė, R. 
Rautinšaitė ir J. Ferrando.

KSA krepšinio turnyro tęsinys įvy
ko kovo 28 d. Prisikėlimo salėje. Da
lyvavo 3 jaunių A klasės komandos. 
Pirmiausia susitiko Aušra su Toron
to Vyčio komanda. Aušra pradėjo va
dovauti, nors pirmojo puslaikio pa
baigoje Vyčio komanda beveik išly
gino. Aušros spaudimo iki galo vis- 
dėlto negalėjo išlaikyti. Aušra laimė
jo 79:61. Žaidė: G. Rautinšas 27, J. 
Norkus 16, S. Kaknevičius 22, L. 
Plačiakis 3, A. Nakrošius 8, E. Stra
vinskas 2, Bartusevičius.

Baigmėje Aušra ir Hamiltono Ko
vas parodė gerą krepšinio žaidimą. 
Pirmose minutėse Aušra vedė 8:4. 
Kovas padarė kelis gražius praėji
mus, išlygino ir pradėjo vesti. Pir
mąjį puslaikį baigė 50:48. Antrajame 
puslaikyje Aušra padidino greitį ir 
Kovas palūžo. Rungtynes laimėjo 
Aušra 91:72. žaidė: G. Rautinšas 41, 
S. Kaknevičius 25, A Nakrošius 6, 
L. Plačiakis 14, J. Norkus 5, E. Nor
kus, E. Stravinskas, Bartusevičius.

Atvirame stalo teniso turnyre Ota
voje kovo 20-21 d. Paulius Klevinas 
iki 15 ir iki 17 m. grupėse laimėjo 
pirmąsias vietas. Birutė Plučaitė lai
mėjo antrą vietą iki 17 m. amžiaus 
grupėje. Paulių ir Birutę sveikina
me.

Kovo 28 d. prasidėjo Prisikėlimo 
parapijoje rekolel 
šinio treniruotės 
7.15 vakaro

netas pasiekė dabartini lygį; prisi
minta pirmoji vadovė A. Ličkūnaitė- 
šadeikienė, ilgametis vadovas V. Tu- 
rūta, akordeonistai, ypač A. Dimskis, 
jaunųjų vadovė D. Balsytė. Sveikino 
“Gyvataro” atstovės G. Breichma- 
nienė ir L. Verbickaitė, londoniškės 
“Baltijos” šokių vadovai p. Chai- a 
nauskai, “Birbynės” atstovai —- Vyt. 
Tamulaitis, jaun., ir p. Poškutė, 
Montrealio “Gintaras” (raštu) ir kt. 
Baigiamąjį padėkos žodį tarė “Ginta
ro” tėvų rėmėjų vardu K. Rusinas. 
Iškilmės užbaigai būtų derėjęs Lie
tuvos himnas. Publikai išsiskirsčius, 
gintariečiai ir jų kviesti svečiai susi
rinko vaišėms Šv. Jono Kr. par. sa
lėje, kur visiems padėkos žodi tarė 
“Gintaro” vadovas J. Karasiejus. Vai
šėms, paruoštoms tėvų bei motinų 
rėmėjų, vadovavo K. Rusinas. Jauni
mas, kiek pasistiprinęs, pašalino sta
lus, ilgokai žaidė, lietuviškai dainavo 
ir šoko. Tai buvo diena, kai jaunimas 
užvaldė sceną ir tautiečių nuotaikas. 
Visi gėrėjosi jaunųjų iškilme. Bvs.

ČESNAKAS-

Atmatų išvežimo tvarkaraštis
DIDYSIS PENKTADIENIS - VELYKŲ PIRMADIENIS

Kovo 28 d. Toronto tautinių šokių 
grupė “Gintaras” pakilioje nuotai
koje, dalyvaujant labai gausiai pub
likai, atšventė savo darbo 15 metų 
sukakti. Brocktono mokyklos salė, tu
rinti 800 vietų, nebesutalpino žiū
rovu — teko dar pristatyti porą ei
lių kėdžių. Tai buvo ženklas, kad 
Toronto visuomenė didžiai vertina 
“Gintaro” darbą ir jo pastaruoju me
tu padarytą didelę pažangą šokių 
mene. Iškilmę po “O Canada” pra
dėjo pranešėja I. Semaitė-Miklejohn, 
trumpais bruožais primindama “Gin
taro” nueita kelią. Sveikino — gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas, KLB pirm, 
dr. S. Čepas, Toronto apyl. pirm. J. 
Karpis. Buvo pristatytas ir etninio 
meno tarybos atstovas, sekęs “Gin
taro” pasirodymą. Meninę programą 
pradėjo gintarietės, pasveikindamos 
žiūrovus Kepurine. “Gintaras”, pasi
keisdamas su solistu J. Vaškevičium 
ir “Dainuojančios jaunystės” choru, 
atliko 13 šokių. Vieną jų čigonėlį 
pašoko veteranai, buvę pirmosios 
grupės nariai, kuriems šis pasirody
mas buvo garbingas, bet nelengvas. 
Labai įspūdingai atrodė jauniausios 
gintarietės šokyje “Pas močiutę au
gau”. Gana gerai šoko ir jų amžiaus 
partneriai, nors ir sunkesniu žings
niu. Geriausiai pasirodė vyresniųjų 
grupė. Aiškiai buvo matyti; kad 
jiems šokis nebėra sceninis patrep- 
sėjimas, o darni, ritminga judesio 
melodija, išreiškianti tam tikrą tu
rinį. Šios grupės šokėjai techniškai 
yra beveik be priekaištų, sulydinti 
į grupinį judesį. Jie tiksliai jaučia 
muzikos ritiną, savaimingai pina fi
gūras. Galima būtų nebent pageidau
ti, kad šokėjai giliau įsijaustų į šo
kio turinį, jo nuotaiką ir jai pajung
tų Įgytąją technika.

Nustebino padaryta pažanga jau
nas solistas Jonas Vaškevičius, kuris 
akompanuojamas J. Govėdo, padaina
vo du Banaičio ir du Jakubėno kū
rinius. Jeigu solistas ir toliau darys 
pažangą tokiu pat tempu, taps rimta 
solistine pajėga. Choras “Dainuo
janti jaunystė”, vadovaujamas kun. 
Br. Jurkšo, padainavo tris kitatau
čių kompozitorių dainas ir vieną lie
tuvių liaudies dainą “Pradės aušrelė 
aušti”.

Po meninės programos buvo pa
gerbti ir apdovanoti dabartiniai 
“Gintaro” vadovai — Rita ir Juo
zas Karasiejai, kurių dėka šis vie-

Gudijos nepriklausomybės 53- 
iosios metinės buvo kovo 25 d. 
Toronto burmistras šią dieną pa
skelbė Gudų Diena ir leido iš
kelti Gudijos vėliavą prie rotu
šės. Dienraštis “The Globe a. 
Mail” kovo 25 d. laidoj tuo klau
simu atspausdino laišką, pasira
šytą gudų komiteto atstovo K. 
Akula. Toronte leidžiamas “Bia- 
laruski Holas” laikraštis kiek
viename numeryje spausdina 
mažą žemėlapi, kuriame i Gudi
ją įtraukta ir žymi Lietuvos da
lis — visas Vilniaus kraštas.

Ateitininkų žinios « i*i. » ziburi.1 . 1971. iv, 1  Nr, 13 (HM)
Vyresniųjų mnksleivių susirinki

mas — šeštadienį, balandžio 3 d., 1 
v., L. V. Namuose. Visi nariai pri
valo dalyvauti.

Jaunesniųjų būrelių vadovų trum
pas posėdis — sekmadienį, balandžio 
4, tuoj po 10 v. Mišių ateitininkų 
kambaryje.

Loterijos knygutės būtinai turi bū
ti grąžintos šį sekmadienį būrelių 
vadovams ateitininkų kambaryje po 
10 v. Mišių. Vyr. moksleiviai taip 
pat prašomi atsinešti gautas loterijos 
knygutes.

Vyr. moksleiviai prašomi atkreipti 
dėmesį į rašinių konkursą. Temos, 
kurių yra 20. buvo išdalintos visiems.

Eug. Girdauskas, MAS centro val
dybos pirmininkas, aplankė beveik 
visas JAV rytų apygardos kuopas.

“Ateitis” yra skoloje ir visi, kurie 
yra skolingi už prenumeratą, prašo
mi paskubėti atsilyginti. Yra gautas 
Toronto skolininkų sąrašas, iš kurio 
matyti, kad daugelis yra atsilikę net 
keletą- metų.

“Visa atnaujinti Kristuje” ateiti
ninkams turėtų tapti kasdieninio 
mąstymo medžiaga. Rytą prašykim 
Kristų, kad atsirastų proga Jam pa
dėti, Jo meilę kam nors parodyti; 
vakare paklauskime save — “Ką ir 
kaip aš šiandien padariau savo šūkiui 
įgyvendinti?”

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

vadijų posėdyje nustatyta šv. Jurgio 
sueigos programa. Sueiga įvyks ge
gužės 2 d., 3 v. p.p., Prisikėlimo sa
lėje. Meninėje programoje bus įvai
rių tautų šokiai. Tam kviečiamos et
ninės grupės.

• Kovo 28 d., prisimenant prieš 
vienerius metus mirusį a.a. v.s. Ste
pą Kairį šv. Mišiose Prisikėlimo baž
nyčioje, skautininko Stepo Kairio 
muzikinio vieneto kanklininkės pa
skambino “Marija Marija” ir “Atei
na naktis”.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė,. 
vad. B. Abromaitienės, pasiuntė 3 
siuntinius į Suvalkų trikampį.

• Informacinė sueiga, filmai, 
skaidrės vykstantiems į Europą — 
balandžio 4 d., 7 v.v., Šv. Jono Kr. 
par. salėje.

• Skautiškas jaunimas raginamas 
dalyvauti metinėse rekolekcijos, ku
rios šią savaitę vyksta abiejose kata
likų parapijose. C. S;
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, 12 kambarių dvibutis, 3 virtuvės, vandens 
šildymas, arti Bloor, puiki vieta nuomojimui, apie $10.000 įmokėti, 
nuosavybė be skolų.
ORIGINALŪS TRIBUTIS, nesenas, privatus įvažiavimas, apie $6.000 
įmokėti, prašoma kaina tik $36.900, su didesniu įmokėjimu galima 
pirkti pigiau, apie $4.500 metinių pajamų, tik vienas liko!
MIMICO, apie $3.500 įmokėti, 10 kambarių atskiras namas, perdirbtas 
į 3 atskirus butus, dvigubas garažas, naujas vandens šildymas, visas 
išnuomotas, prašoma kaina $32.900, netoli krautuvių bei susisiekimo.
BLOOR — SIX POINT gražus 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti ir vie
na skola 10-čiai metų.
ROYAL YORK — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis su dviem 
užbaigtais kambariais rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavi
mu, apie $10.000 įmokėti ir viena skola lūčiai metų.
ANNETTE — INDIAN RD., apie $10.000 įmokėti, atskiras 10 kam- 
barių namas, 3 virtuvės, gera vieta, viena atvira skola 10-čiai metų.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis

IMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A H A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AKA/rlA 
KREDITO KOOPERATYVE

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

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 nuo 10 vai. iki 3vval. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vah iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
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 kambaiys, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 modernios virtuvės, šoninis įvažiavimas, garažas, 8% % pa
skola.
JANE ST., dvibutis (duplex) plytinis 10 kambarių atskiras namas, 
šiltu vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, atvira paskola 8%%; 
mėnesinės pajamos — $175 ir $180.

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

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

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

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

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. H., Hamilton, Ont. Td. 549-2005 

Čia gausfte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
.didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
- kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

geras vaistas 
Česnokos (godic) yro natūralus krou- 
jg valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
tunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. lias česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

Abi minėtos dienos yra švenčiamos miesto tarnautojų. 

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ atmatos nebus išvežamos. 
Normalus išvežimas bus atliktas sekantį antradienį. 

VELYKŲ PIRMADIENĮ atmatos bus išvežamos tik 

iš tų vietų, iš kurių normaliai išvežamos pirmadienį.

so
Mį

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2819 YONGE ST„ Torento 7 (tarp Davliville Ir Egtintoa) 

TeL 487-2147, vakarais 4454955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

MOKESČIU PATARĖJAS
NEMOKAMAI / PATIKIMAI

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių, d ra ūdos b-vių atstovybė

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ S P E CIA LI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS

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

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

JEI ESATE NAUJAS KANADOJE, 
ŠTAI KĄ TURITE ŽINOTI APIE PAJAMŲ MOKESČIUS
Kanadoje yra dvejopi pajamų mokesčių pareiškimų blan
kai. Kurį iš jų teks panaudoti, priklausys nuo to, kokios 
rūšies pajamos gaunate. Informacinė brošiūra-vadovas, 
kuris ateina kartu su pareiškimų blankais, nurodo ku
riuos blankus reikia pasirinkti. Dauguma kanadiečių, 
kurie gauna atlyginimus bei algas, vartoja, T1 Short 
pajamų mokesčių blankus. Jeigu dar negavote paštu to
kio blanko, paimkite iš vietinės pašto įstaigos, užpil
dykite ir išsiųskite prieš balandžio 30 dieng-galutinį ter
miną. Kai mes gausime jūsų pirmą kartą užpildytą pa
jamų mokesčių blanką, įtrauksime į sąrašą ir sekantį 
kartą atsiųsime jums paštu. Nevisos gaunamos pajamos 
yra apmokestinamos. Vaikų ir šeimos priedai, nedarbo 
šeimos pašalpa, darbininko kompensacijos išmokos ir 
kaikurios invalidumo pensijos yra laisvos nuo mokesčių. 
Jūsų vadovas tai paaiškins. Beveik visds kitos pajamos, 
net gaunamos iš už Kanados ribų, yra apmokestinamos. 
Taipgi reikia įrašyti pajamas, gautas dovanų būdu, ir už 
proginio pobūdžio darbus. Visa tai yra jūsų apmokestina
mų pajamų dalis. Jums pridėta informacinė brošiūra-va
dovas atsakys į daugumą jūsų 
klausimų. Jei v.isdėlto dar tu
rėsite abejonių, patikimą pata
rimą galite gauti nemokamai 
kiekvienoje apylinkės mokes
čių įstaigoje. Galite apsrlanky- 
ti, kreiptis telefonu ar raštu. 
Daugelis mūsų tarnautojų mo
ka kitas kolbas, tačiau jei no
rite, galite atsivesti savo drau
gą kaip vertėją.

■^NATIONAL REVENUE. TAXATION 
■ “REVENU NATIONAL. IMPOT

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 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 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ 4«o roncesvalles avė,
įstaiga Baltic Exporting Co. Toronto 3, Ontario

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

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 41001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

EDVARDAS
KOVO 13—14 SAVAITGALIS ba

vo pilnas neeilinių įvykių, šeštadienį 
gražų bendrą koncertą davė Hamil
tono “Gyvataras” ir Čikagos Jauni
mo Centro studentų ansamblis. Sek
madienį buvo įteikta dvidešimtoji 
“Draugo” romano premija, o po to se
kė Klevelando vyrų okteto koncertas, 
šeštadienio vakarą buvo atidaryta fo
to menininko Algimanto Kezio, SJ, 
paroda. Taip pat buvo eilė smulkes
nių parengimų. Cikagiečiai su malo
numu stebėjo hamiltoniečiu pasiro
dymą Marijos Augšt Mokyklos salė- 
je, kur jų šokėjai sudomino publiką, 
šalia “Grandinėlės”, Hamiltono šokė
jai turbūt yra antras savo pajėgumu 
tautinių šokių vienetas. Žinoma, ne
blogi buvo ir čikagiečiai, bet jiems 
gal truko išradingumo. Gerai nutei
kė pranešėjos: L. Verbickaitė iš Ha
miltono ir vietinė — D. Matulionytė. 
Nuo jų neatsiliko ir akordeonistai: 
G. Prunskus (Hamiltonas), E. šilkai- 
tis ir K. Deksnys. Taip pat buvo ma
lonu išgirsti ir jauną baritoną iš To
ronto — Joną Vaškevičių, šis Toron
to konservatorijos studentas, publi
kai prašant, turėjo pakartoti V. Klo
vos “Aš papuošiu žirgo galvą”.

Gana gausi publika buvo susirinku
si į Jaunimo Centro didžiąją salę sek
ti “Draugo” romano premijos įteiki
mo ir išgirsti klevelandiečių daini
ninkų. Susirinkusieji pamatė konkur
so laimėtoją Vyt. Volertą, kuris už 
savo romaną “Pragaro vyresnysis” 
nusinešė tūkstantinę. Laimėtojas ta
rė žodį, kuriame kvietė neužmiršti vi
sų lietuviškų planų bei darbų. “Esa
me skirtingų minčių, skonių, kelių. 
Bet ar ne skirtumuose vystosi kultū
ra, dėdama žmogaus ženklą ir kartu 
jungdama? O mes, lietuviai, turime 
ir daug stipresnių ryšių. Dėl jų esa
me čia. Įvairus amžius, finansinis pa
jėgumas, išsilavinimas, profesija, bū
das telpa vienoje salėje”, — baigda
mas kalbėjo V. Volertas. Ryto Babic
ko vadovaujamas Klevelando vyru 
oktetas jau nuo pirmųjų dainų pa
traukė publikos dėmesį ir j| išlaikė 
iki koncerto galo. Nemažai dainų 
klausytojai prašė kartoti, tačiau sve
čiai neturėjo laiko, o gal ir ištvermės 
tą norą patenkinti.

A. Kezys, SJ, po ilgesnės pertrau
kos vėl sugrįžęs i Čiurlionio galeriją 
su savo meniškų nuotraukų paroda, 
parodė savo gilesni tikrovės pažini
mą ir subrendimą. Jo naujausiuose 
vaizduose vyrauja susirūpinimas so
cialinėmis problemomis, kurios turi 
jaudinti kiekvieną jautresnį žmogų. 
Jo nuotraukose nerasi šilumos ir tos 
ramios dvasios, kuri šių dienų pasau
lyje yra retas svečias. Parodoje 
yra vaizdų ir iš Kezio, SJ, ..nuo
traukomis iliustruotos knygos “The 
Hounds of Heaven” (išleista 1970 m.
Loyolos un-to Čikagoje), kuri sujun
gė kun. Kezio foto meną su Francis 
Thomson poemos žodžiais. 
• • •

CICERO MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ vysk. M. Valančiaus kuopos 
metinė šventė kovo 26 d. pradėta pa
maldomis Šv. Antano bažnyčioje, kur 
Mišias atnašavo MAS dvasios vadas 
kun. G. Kijauskas, SJ. Persikėlus Į 
parapijos salę, programą pradėjo 
kuopos pirm. Linas Lauraitis. Po jo 
kalbėjo kuopos dvasios vadas kun. 
dr. A. Juška, kuris ypač iškėlė 
kuopos globėjo dr. Petro Kisieliaus 
reikšmę Cicero ateitininkų veikloje. 
Meninę programą pranešinėjo Regi
na Balutytė. Jaunosios ateitininkės 
bendrai padeklamavo, o Virginija El- 
vikytė atliko akrobatišką baleto nu
merį. Aldonos Prapuolenytės vado
vaujamos vyresniosios ateitininkės 
padainavo 5 dainas, kaikurias kartu 
su publika, kurios buvo arti 200.

Oficialioje dalyje kalbėjo Čikagos 
Lipniūno ir Dielininkaičio kuopų at
stovai, kurie buvo atvykę su gausio* 
mis delegacijomis iš tų kuopų. Taip 
pat žodi tarė ir MAS c. v. vicepirm. 
Almis Kuolas iš Toronto. Jis pabrė- 
šė, kad kuopų metinės šventės yra 
ypatingi įvykiai, kurie pasiekia dau
giau nei manoma. Jos duoda patirties 
visuomeninėj veikloj ir atgaivina vei
kimą. šventę užbaigė kuopos globė
jas dr. P. Kisielius padėka visiems at
einantiems į pagalbą ateitininkiška- 
jam jaunimui. Jis paminėjo ir didelę 
Cicero ateitininkų ruošiamą progra
mą, kuri įvyks gegužės 15 d. parapi
jos salėje. Joje dalyvaus menininkai 
iš Toronto, Windsoro ir kitur. Prašė

ŠULAITIS
visų talkos, kad beveik šimtinė iŠ ki
tur atvykstančių programos atlikėjų 
būtų gerai nuteikti.

LB ČIKAGOS APYGARDOS litua
nistinių mokyklų pasirodymas kovo 
21 d. šv. Kryžiaus parapijos salėn su
traukė 7 mokyklas — apie 400 jauni
mo. Čia pasirodė: Marquette Parko,
Bridgeporto, Dariaus-Girėno, Brigh
ton Parko, Čikagos Augšt, Melrose 
Parko ir Cicero mokyklos. Trys mo
kyklos atliko montažus, o kitos—dai
nas, deklamacijas, šokius. Publikos 
nuomonė buvo ta, jog ir šiemet ge- 
riausią įspūdi paliko Cicero lit. mo
kykla, atlikusi J. Kreivėno muzikinį 
ir žodinį montažą “Amžių aidai” (pa
ruošė J. Balutis, J. Kreivėnas ir E. 
Radvilienė). Šį moksleivių koncertą 
surengė LB Čikagos apyg. valdyba ir 
švietimo komisija.
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. “LituanL 
kos” futbolo komanda salės pirmeny
bėse sukūlė meksikiečių “Necaxa” 2: 
1, bet tokiu pačiu rezultatu turėjo 
nusileisti serbų “Youths”. Po 6 rung
tynių lietuviai turėjo 6 taškus (2 lai
mėjimai, 2 lygiosios ir 2 pralaimėji
mai), įvarčių santykis 7:8. Iš 10 ko
mandų “Lituanika” stovėjo 7-je vie-

WINNIPEG, MAN.
VASARIO 16 MINĖJIME Tautos

Fondui aukojo $25: Br. Bujokienė 
(Bražinskų bylos reikalams); $10: 
Julė Liaukevičienė, E. L. Stanius, V. 
Januška; $5: Vyt. Jaučiukas, M. Ja
nuškienė, Eug. Kalasauskas, J. Gra- 
bys, M. E. Šarauskas, K. Strikaitis, 
kun. J. Bertašius, J. Demereckas, Va
cys Stankevičius; $4: Vyt. Nolius; $3: 
A. Radzevičius, Vyt. Kriščiūnas, Br. 
Vaičaitis; $2: K. A. Malaškevičiai, P. 
Žiminskas, V- Zavadskienė, V. Maro- 
zas, K. Blažys, A. Kuncaitis, J. Mali
šauskas, Ev. Federas, J. Timmerma- 
nas, Alf. Balčiūnas, T. Lukas, V. Rut
kauskas, M. Zavadskas, P. Bagdonas, 
V. Simanavičius, V. Šerkšnys. K. Ma
žeika; $1: V. Steponavičius (Stepan), 
V. Dęmereckaitė, J. Barkauskas, V. 
Galinaitis, M. Timmermanas, M. Ja
nuška ir St. Surdokas. $5 auka (gali 
būti viena ar kelių asmenų) rasta be 
pavardės. Gal per skubėjimą kieno 
pavardė neįtraukta į sąrašą; atsipra
šome. Iš viso Tautos Fondui surink
ta $174. Atskaičius salės ir švaros pa
laikymo išlaidas, Tautos Fondui pa
siųsta: $149. Vėliau $10 paaukojo J. 
Mikalauskas, o M. Januška savo au
ką papildė $5.

Vacys Stankevičius,' 
TF įgaliotinis Winnipege

Miami Beach, Flo.
KASMET VIS DAUGIAU LIETU

VIŲ iš Kanados čia atsilanko. Kaiku- 
rie jau gyvena čia nuo gruodžio mė
nesio. Beveik visi atostogautojai kas 
sekmadienį atsilanko Lietuvių Klu
be praleisti vakarą savųjų tarpe. 
Bendruose pietuose, kurie būna 5 v. 
v., paprastai perskaitomos visų sve
čių pavardės, o publika paploja. Pa
stebėjau daug hamiltoniečiu. Be nuo
latinių žiemos gyventojų torontie- 
čių (Kaunaitės, Šernai, Sergančiai) 
kovo mėn. čia atostogavo p. p. šle
kiai, Kuliai, Morkūnai, Lukienė, 
Aperavičienė, Švedienė ir kt. Pietų 
metu buvo pagerbti buvę klubo pir
mininkai — Mrs. Nevis, mirusi kovo 
mėnesį, ir Mockus, miręs anksčiau. 
Dabar klubui pirmininkauja J. Krau
sas. Pietuose dalyvavo buv. “Dirvos” 
red. Karpis ir Klevelando, čia gyve
nančios — solistė Dambrauskaitė ir 
Jezerskienė. Pastaroji papasakojo 
apie gyvenimą Lietuvoj, Kaune, kur 
ji aplankė savo seserį Rozmanienę. 
Rozmanas buvo Panevėžio, Biržų ir 
Rokiškio apskr. viršininkas; 1941 m. 
ištremtas į Sibirą žuvo, o žmona iš
vargusi grįžo.

Aplankiau B. Sergantį, kuris ne
seniai įsigijo čia du viešbučius ir 
gyvenamą namą. Kai paklausiau ar 
netingi užsiimti tokiu dideliu verslu, 
atsakė: “Toronte tingėčiau, o čia ne, 
nes ką kita veiksi”. Iš tikro čia netu
rint jokio užsiėmimo ar nuosavybės 
yra nuobodu, nes maudymasis ir ke- 
pinimasis saulėj tik nuvargina ir po 
mėnesio traukia į namus (Torontą) 
pailsėti... Miami Beach yra daug 
maloniau atostogauti, negu pvz. St. 
Petersburge.

P. Lelis 

toje. — LB Jaunimo Teatras balan
džio 3—4 dienomis Jaunimo Centre 
pakartos K. Binkio “Atžalyną”. — 
Vlado Rasčiausko - Rask pirmoji šių 
metų ekskursija į Lietuvą išvyksta 
gegužės 27 d. Jis šiemet organizuoja 
4 ekskursijas Lietuvon. Tiek pat eks
kursijų | Lietuvą rengia iš Čikagos 
“Gordon” kelionių agentūra. — Lie
tuvių Tautiniai Namai rengia pa
skaitų seriją apie Lietuvos moteris. 
Pirmoji tokių paskaitų įvyko kovo 28 
d. Paskaitininkės — dail. E. Mačiu- 
lionienė, rašyt. N. Jankutė-Užubalie- 
nė, akt Z. Kevalaitytė-Visockienė ir 
dr. Valerija Raulinaitienė. Paskaitos 
bus LTN būstinėje — 7108 S. Rock
well Ave. — Lietuvos Vyčių sendrau
gių surengtame šv. Kazimiero minė
jime kalbėjo dr. Z. Danilevičius. — 
Čikagoje dvi dienas koncertavo Sibi
ro Omsko ansamblis, kurį piketavo 
žydai, lietuviai ir kitų tautybių žmo
nes. Vieną dieną piketuotojų buvo 
prisirinkę arti 500, kurie nešiojo įvai
rius plakatus. Amerikiečių spauda 
plačiausiai aprašė latvį Z. Zierins, ku
ris piketavo susirišęs retežiais, vaiz
duodamas priespaudą sovietiniuose 
kraštuose. Vienas žmogus salėje ban
dė palikti dvokiančių dujų bombą ir 
buvo suimtas. Policija stropiai krėtė 
įeinančių moterų rankinukus.

WINDSOR, ONT.
TELEGRAMOS BRAŽINSKŲ REI-

KALU. Kovo 10 d. vakare windso- 
riečiai, išgirdę žinią apie Bražinskų 
gelbėjimo reikalą per R. Valatkos 
“Lietuviškų Melodijų” radijo valan
dą iš Detroito, per vieną dieną te
lefonais susiorganizavo ir išsiuntė 
virš 30 telegramų. Daug pasidarba
vo jaunimo atstovai Paulius Kuras 
ir Andrius čerškus, padedami Bend
ruomenės pirmininko V. čerškaus, 
dr. C. Kuro ir St Naikausko. Sek- 
madienį, kovo 14 d., Šv. Kazimiero 
bažnyčioj kleb. kun. D. Lengvinas at
našavo šv. Mišias Bražinskų inten
cija. Po pamaldų Andrius Čerškus 
ir Paulius Kuras buvo paprašyti pa
dėti laiškų rašyme Turkijos ambasa
doriui Otavoje.

Kovo 21 d. į Windsora buvo at
vykęs Hamiltono “Aukuras” su B. • 
Sruogos komedija “Dobilėlis penkia
lapis”. Pilnutėlė kroatų salė sekė 
puikų vaidinimą. Nedažnai suvažiuo
ja tiek žmonių į Windsoro paren
gimus. Seniai ir “Aukuras” buvo 
mus aplankęs. Kaip gera, kad dar 
turime tokių pasišventusių žmonių. 
Didelė padėka ir pagarba tenka ne
nuilstamai ir gabiai režisorei Elenai 
Dauguvjetytei-Kudabienei. Visi vai
dintojai buvo apdovanoti gėlėmis, 
kurias įnešė Laima Tautkevičiūtė ir 
Rita Naikauskaitė. Režisorei p. Ku
dabienei prisegė orchidėja Joana 
Karaite ir nuoširdžiai padėkojo vi
sam “Aukurui” už atvežtą “Dobilėlį 
penkialapį”. Windsoro apylinkės val
dybos pirmininkas V. čerškus padė
kojo visiems už gausų atsilankymą,
ypač svečiams iš Detroito, Londono, 
Rodney ir kt. Taip pat tarė didelį 
ačiū parengimų komiteto (jaunimo 
reikalams) narėms dr. D. Naikaus- 
kienei, V. Tautkevičienei, Joanai Ku- 
rienei ir Aldonai čerškienei, kurios 
suorganizavo šį vakarą. Po vaidinimo 
buvo vaišės ir smagūs šokiai jauni
mui. Grojo Windsoro žinomi muzi
kantai Andrius Čerškus ir Edis Taut- 
kevičius. šokome visi, maži ir dideli. 
Windsoras, nors ir nedidelė lietuvių 
apylinkė, bet turime gražaus akty
vaus jaunimo. Buvo ir loterija kurią 
tvarkė skautės.

Parengimų komitetas dėkingas vi
soms ponioms, aukojusioms maisto 
bufetui ir dirbusioms: p.p. Pakaus- 
kienei, Zatorskienei, Marytei Dum
čienei, O. Giedriūnienei, O. Jusienei, 
M. Dumčienei ir visiems kitiems, 
kurie prisidėjo savo darbu prie šio 
linksmavakario jaunimui. Verta ir 
kitoms apylinkėms pasikviesti “Au
kurą” ir pamatyti šią nuotaikingą 
komediją.

STUDENTAS KNYGNEŠYS. Kovo 
21. d. buvo atvykęs iš Londono stu
dentas Algis Puteris su lietuviškom 
knygom ir plokštelėm, kurių buvo 
galima įsigyti Šv. Kazimiero bažny
čios salėje prieš pamaldas ir kroatų 
salėje po vaidinimo “Dobilėlis pen
kialapis”. Džiugu kad yra tokių susi
pratusių studentų — tai tikras šio 
amžiaus knygnešys. Lauksime ir vėl 
atvažiuojant į Windsorą.

Windsorietis

Pajieškojimai
Kanados Raudonasis Kryžius jieš- 

ko Reginos Tikniūtės, gimusios 1929. 
III. 12 Zarasuose. Jos tėvas — Fe
liksas, motina — Elzbieta. Regina 
išvyko Kanadon — Ontario provin
ce jon 1948 m. Jieško sesuo Vanda 
Lavrenova-Kriaučukaitė, duktė Pra
no. Atsiliepti šiuo adresu: Miss La
vina Johnson, National Enquiry Bu
reau, The Canadian Red Cross, 95 
Wellesley St E., Toronto 5, Ont, 
Canada.

Prašomas atsiliepti Jonas Skama- 
ročfas, gyvenantis Winnipeg, Man. 
Rašyti: Petras Balyta, R, R. 2, Rod
ney, Ont

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KUO PIKTINTIS?

“Naujienos” ir toliau skelbia ten
dencingas žinias apie Kanados lietu
vius, ypač torontiškius. S. m. kovo 16 

’ d. nr. stengiamasi įgnybti K. L.
Bendruomenei ginče su K. L Fon
du ir skleisti mintį, kad lietuviu 
bažnyčios yra pavojuje — gali iš
slysti iš lietuvių rankų, kaip Ameri
koje. Informacijoje, kuri šį kartą 
pasirašyta Murkio, sakoma: “Pradė
jom galvoti, gal geriau statyti lietu
vių namus Toronte, nes jie taip 
greit neišslys iš mūsų rankų. Mat, 
lietuvių namams dar neturim vysku
po... Beje, laukėm gal vyskupija 
perleis kokią bažnyčią lietuvių na
mams, bet, deja, nesulaukėm. Tada 
ilgai galvojom, diskutavom, derėjom 
ir nupirkom bažnyčią lietuvių na
mams įrengti. Tikime, kad joks vys
kupas jos nenusavins”. Iki šiol Ka
nadoj nė viena lietuvių parapijos 
bažnyčia neišslydo iš lietuvių rankų, 
įskaitant ir seniausias parapijas — 
šv. Kazimiero Montrealyje (pasta
tyta 1915 m.) ir šv. Jono Kr. Toron
te (1928 m.). Kol bus lietuvių, 
kuriem rūpės savo šventovės, nebus 
pavojaus jų netekti. Kai tokių nebe
bus, aišku, perims kiti. Bet toks pat 
likimas laukia ir Lietuvių Namų. 
Taip jau įvyko Brazilijoj su Lietuvos 
vyriausybės lėšomis pastatytomis mo
kyklomis. Toronto tautiečiams Lietu
vių Namų nereikėjo statyti — jie 
buvo nupirkti iš kitų 1953 m. ir te
bėra naudojami iki šiol. Kadangi jie 
permaži, yra užpirkta buvusi United 
Church bažnyčia, kur planuojama 
įrengti Lietuvių Namus, o turimąjį 
pastatą parduoti. Šaipytis iš vyskupų 
Toronto lietuviams nėra pagrindo — 
nė vienas jų lietuvių turto prievarta 
nenusavino, jų parapijos nepanaiki
no nė sunkiausiais metais, kai nebu
vo lietuvio kunigo, kai slėgė skolos, 
gi parapijiečių buvo labai nedaug. O 
kad bažnytinis turtas teisiškai yra 
vyskupijos korporacijos nuosavybė, 
to reikalauja krašto įstatymai. Jų lai
kytis yra įpareigotos visos tautybės. 
Kanada nėra tautybių tirpinimo ka
tilas, ir kol kuri tautinė grupė rū
pinasi savo reikalais, niekas jai ne
kliudo. Piktintis Kanados vyskupų 
nepalankiais žygiais tautybių atžvil
giu bent šiuo metu nėra pagrindo. 
Žymiai daugiau pagrindo piktintis 
tendencingomis informacijomis, ku
rios daro skriaudą nekaltiems parei-

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAU DA
3828 B LOOR W., I SLINGTON (6 - POINTS PLAZA)

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Ave.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

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

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA {VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave^ Toronto

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

30 Dewson St, Toronto 4, Ont. 
Telefonas 534*0563

769-4612
2231 Bloor Street W.

gūnams ir klaidina jas skaitančius. 
Saukti bei protestuoti lietuvių vardu 
neabejotinai reikia, kai iškyla tikras 
pavojus, šūkauti dėl įsivaizduoto 
pavojaus yra lietuvių kompromitavi
mas. M. Skurkis

PATIKSLINIMAS
Kovo 25 d. “TŽ”, panaudodami 

žodį “reformuoti”, nevisai tiksliai 
mane pristatė visuomenei. Mano iš
manymu, reformuoti gali tik valdy
mo galią turį žmonės ar jų grupės. 
Apylinkės valdyba tėra bendruome
nės veiklos vykdytoja ir bendrų dar
bų atlikėja, derintoją ir koordinuo- 
toja. To pasiekti ji gali tik nuošir
daus bendravimo ir glaudaus bendra
darbiavimo dvasioje su visais bend
ruomenės sluogsniais, institucijomis, 
organizacijomis ir atskirais asmeni
mis.

J. Karpis,
KLB Toronto apyl. valdybos pirm.

ŠYPSENOS
Ką daryti?

Kaunietis A. P. klausia: “Ką 
daryti, jei, grybaudamas drauge 
su viršininku, pirmas pamatai 
grybą ir jau skubi jį išrauti, bet 
pastebi, kad jį pamatė ir virši
ninkas, kuris ristele bidzena jo 
link. Ar nebus pažeista rangų 
kvalifikacija, jei aš pirmas jį iš
rausiu, ir iš viso, ar galima taip 
elgtis žemesniam?”

Jam atsakoma: “Ne tik gali
ma, bet ir būtina, nes, išrovęs tą 
grybą ir įteikęs jį savo viršinin
kui, atpalaiduosi jį nuo žeminan
čio darbo — lankstymosi iki že
mės.” (Iš “šluotos”)

Jei nevogcioccia...
“Kolchozuose dabar labai po

puliarus posakis: “Dirbk, trūk
čiok, po biskį privogčiok”.

“Jei nevogcioccia, karvytės 
neturėcia! — paaiškino svečiui 
dzūkelė.

Kur Stalinas?
Čikagiškė raudonoji “Vilnis” 

kartą šūktelėjo:
— O kur šiandien yra Eichma- 

nas? — Štai atsakymas:
— O gi ten pat, kur Hitlerio ir 

Eichmano draugas Stalinas...
• Automobilis padarė iš ame

rikiečių tautą be kojų (Hanson 
Baldwin).

Parinko Pr. Alš.

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
& BROGOWSKL O.D.

Roncesvalles Avė.. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
14251. Darbo valandos nuo 11

412 
ard 
LE 
vai ryto iki 630 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vai. po 

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

LLUNSKY.R.O.
M.LUNSKY.O.D, HLS.C.

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefoną

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:
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par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Parapijos rekolekcijos — kas
dien 9 v. ryto ir 730 v. vakaro. Ve
dėjas — kun. G. Kijauskas, SJ. Prieš 
pamokslus laikomos Mišios.

— Jaunimui, lankančiam kolegijas 
. ar universitetus, specialus susikau

pimas įvyks šį penktadienį 6.30 v.v. 
ir šeštadienį 5 v.p.p. parapijos sa
lėje.

— Prašoma pranešti ligonius ir ne
galinčius ateiti bažnyčion dėl ligos, 
kad prieš Velykas kunigai juos ga
lėtų aplankyti namuose.

— Kovo 29 d. iš par. bažnyčios 
palaidotas, kūr.-savanoris a. a. A. 
Stauskas. Velionies žmonai, dukrai, 
sūnui bei jų šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Sveikiname šokių grupę .“Gin
tarą”, jo vadovus ir šokėjus, atšven
tusius 15 metų sukaktį.

— Sveikiname adv. Henriką Ste
ponaitį, sėkmingai baigusį teisės stu
dijas ir pradėjusi advokatauti To
ronto mieste.

— Padėka kat. moterų draugijai 
už $100 auką parapijai.

— Velykų Prisikėlimo pamaldos 
įvyks Velykų rytą 7 v.

— šį šeštadienį 9 v. metinės pa
maldos už a.a. Antaną Jonyną; sek
madienį 10 v. už šeimos mirusius 
(užpr. p. Morkūnas); 11 v. už a.a. 
Mariją Stungurienę.

— Pamaldos Staynerio - Wasagos 
lietuviams šį sekmadienį, 4 v. p.p.. 
Staynerio kat. banžnyčioje.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— šį trečiadienį, 8 v.v., bažnyčio
je — krikščioniškojo auklėjimo ko
miteto posėdis.

— Šį penktadienį kun. A. Žilinskas 
atstovauja Kanados liuteronų Bažny
čiai Bufallo, N.Y., American Coun
cil of Churches posėdyje, kur bus 
svarstomas į Kanadą persikėlusių 
amerikiečių jaunuolių klausimas.

— šeštadienį, 1 v.p.p., vyr. kon- 
firmandų pamoka, 7 v.v. — moterų 
gavėnios apmąstymo vakaras. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Po 
pamaldų bus moterų draugijos su
ruoštos vaišės.

— Verbų sekmadienį —pamal
dos su šv. Komunija. Pamaldų metu 
bus formaliai įvesta į pareigas 1971 
m. parapijos taryba. Po pamaldų bus 
trumpas visuotinis susirinkimas ry
šium su anglų kunigo atsikvietimu.

— Balandžio 9 — D. Penktadienio 
pamaldos su šv. Komunija 11.15 v.r.

— Pamaldos Velykų rytą — 9.30 v.
KLK Moterų Draugijos Šv. 

Jono Kr. par. skyriaus susirin
kime kovo 14 d. paskaitą skaitė 
sesuo Igne apie Bažnyčios atsi
naujinimą. Buvo ilgos diskusi
jos. Dėkojame seselei Ignei. Į 
skyrių įstojo naujos narės: Aug. 
Kripienė, O. Kanapienė, A. 
Katelienė, P. Plečkaitienė. Svei
kiname. Nutarėm iš turimų lėšų 
paaukoti šv. Jono Kr. parapijos 
reikalam $100, Gerojo Ganytojo 
stovyklai $100, KLK Moterų Dr- 
jos centro valdybai $75. Dėko
jame mielom narėm už kavinės 
laikymą. Lankomi ligoniai ligo
ninėse ir namuose. Valdyba

Gerojo Ganytojo stovyklos va
dovybė nuoširdžiai dėkoja KLK 
Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. 
par. skyriui už $100 auką.

Apie Violetą Nešukaitytę, da
lyvavusią Britų Bendruomenės 
stalo teniso varžybose, plačiai 
rašė visi Toronto dienraščiai, 
minėjo radijas ir televizija (žiūr. 
sporto skyrių).

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

Į VAKARUS NUO COLLINGWOOD 
septyni 10 akrų sklypai ant 60 pėdų 
pločio Big Head River. Smėlėtas 
dugnas, tinka maudymuisi ir žvejoji
mui. Labai graži, rami vietovė, apau
gusi medžiais. Prašoma kaina už 
kiekvieną sklypą $5.000. Skambinti 
St. Dargini, 231-6226, Frank Baraus
kas, Realtor.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė porai arba vienai moteriai. 
Skambinti teL LE 4-8056.

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

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu-

kambariu. TeL 5354724.

— Mirus a.a. Antanui Stauskui ir 
a.a. Jurgiui šergaliui, velionių šei
mas bei artimuosius giliai užjau
čiame.

— Rekolekcijos truks visą šią sa
vaitę- Šiokiadieniais pamokslai vy
rams ir moterims su Mišiomis, išpa
žintimis ir Komunija -r 9 v. ryto 
ir 7.30 v. vakaro. Vedėjas — kun. 
J. Kubilius, SJ.

— D. Savaitę atskiri susikaupimai 
jaunimui: gimnazistams — pirmadie
nį, 7 v.v., muzikos studijoj; pr. mo
kyklos mokiniams — antradienį, 6.30 
v. v. muzikos studijoje; studentams
— trečiadienį, 7 v.v., muzikos studi
joje.

— Parapijos organizacijos ir ko
lonijos jaunimo organizacijos kvie
čiamos D. Ketvirtad., Penktadienį ir 
šeštadienį įsijungti į budėjimą prie 
Švenč. Sakramento.

— Švenčių proga ligoniai ir netur
tingieji lankomi Katal. Moterų Dr- 
jos narių. Kurie žinotų užmirštų ir. 
pagalbos reikalingų asmenų, prašomi 
paskambinti par raštinei.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. koncel.
— už a.a. O. Trečiokienę, užpr. V. 
Trečioko ir už a.a. A Norvaišą, užpr. 
A-N. Kulpavičių; penktad., 8 v. kon
cel. — vienos iš jų už a.a. Myk. ir 
Alg. Slapšius, užpr. V. Slapšienės; 
šeštad., 8.30 v. — už a.a. Vyt. Pilėną, 
velionies mirties met. proga auko
jamos Prisikėlimo parapijos; sekma
dienį, 10 v. — už a.a. J. Grikinį, užpr. 
J. A Šulcų; 11.15 v. už a.a. S. Les- 
niauską, užpr. J. A. Ranonių; 12.15 
v. — tretininkų int.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai ligoni
nėse ir namie sakramentais aprūpi
nami iš anksto susitarus.

— šį sekmadienį mėnesinė rink
liava par. skoloms mažinti.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį po paskutinių Mišių.

— Ketvirtadienį, 7.30 v.v. — su- 
aug. choro repeticija; dainų šventės
— sekmadieni, 12 v., muzikos studi
joje.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v.v. par. namuose.

— Švenčių metu lankomos šeimos, 
su kuriomis iš anksto susitarta.

— Par. biblioteka šį sekmadienį 
veiks įprasta tvarka. Per Velykas 
ji bus uždaryta.

— Religijos pamokos vaikams ir 
jaunimui — šį sekmadienį po 10 v. 
Mišių įprastose vietose. Per Velykas 
pamokų nebus.

— Pirmoji Komunija — gegužės 
2 d. Išrinktas iškilmių komitetas: 
pirm. D. Keršienė (RO 2-5521), L. 
Sendžikienė (233-4188) ir Eug. Ab
romaitis (767-0867).

— Šį sekmadienį kavinėje bus tie
kiamas karštas maistas. Šeimininkė
— p. Valatkienė.

— Žiną darboviečių, priimančių' 
jaunimą vasaros darbams, prašomi 
pranešti par. raštinei.

Velykų švenčių metu Prisikė
limo kredito kooperatyvas bus 
uždarytas D. Penktadienį ir pir
mą Velykų dieną, t.y. balandžio 
9 ir 11 d. Vedėjas

Darbo gali gauti studentai ir 
kiti asmenys, moką anglų kalbą, 
ruošiamame visuotiniame Kana
dos gyventojų surašyme. Park- 
dale rajono surašymo tvarkyto
ju (census commissioner) paskir
tas St. Jokūbaitis. Surašymas 
prasidės birželio 1 d. Surašinė
tojams bus mokama už vieną na
rna 60 et. Vien Parkdale rajone 
reikės 25 surašinėtojų. Juos re
gistruoja St. Jokūbaitis tel. 537- 
2869 (23 Alhambra). Įsiregistra
vusiems bus specialūs paruošia
mieji kursai. Jų lankytojai bus 
apmokami. Baigusieji bus ski
riami surašinėtojais.

Jonas Novogrodskis, žinomas 
Toronto visuomenininkas, spau
dos bendradarbis, jau kuris lai
kas serga Wellesley ligoninėje.

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

gatvių sonkryioje)

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

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

ĮVERTINDAMI MŪSŲ JAUNIMO TAUTINIUS JAUSMUS IR JŲ 
NUVEIKTUS DARBUS, PRALENKIME JAUKIOJ NUOTAIKOJ 
Verbų sekmadienio popietę balandžio 4 dieną 

Prisikėlimo parapijos salėje •

“ B1R B Y N ES” ansamblio rengiamame pavasario
KONCERTE

DVIEJŲ VALANDŲ PROGRAMOJE DALYVAUJA:----------- —
3. Tautinių šokių grupė "Gintaras"
4. Lituanistinės mokyklos seminaras 

Bilietų kaina $2, studentams — $1.
ANSAMBLIO TĖVŲ KOMITETAS

J. "Birbynės" ansamblis
2. Solo — Jonas Vaškevičius
Pradžia 4 vai. po pietų.

RENGĖJAI — "BIRBYNĖS

A + A

Mylimai MAMYTEI mirus, sūnų JUSTĄ STAN
KŲ Sudburyje bei jo šeimą ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučia
A. A. Stunguriai I. V. Pečiuliai

JulijaPečiulienė

Pranešame giminėms, artimiesiems ir bičiuliams, kad 
š.m. kovo 15 dieną Bad Mergenheim mieste, Vokietijoje, 
palaidojome mūsų mylimą bei brangią žmoną ir motiną 

a. a. Kazimierą Norkaitienę
Nuliūdę — vyras ir sūnus

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas ir Ponia dalyvavo 
kovo 25 d. Graikijos konsulo 
suruoštame priėmime Lord Sim
coe viešbutyje 150 metų Grai
kijos nepriklausomybės sukak
ties proga. Jiedu taip pat daly
vavo Ontario gubernatoriaus W. 
Ross Macdonald suruoštame pri
ėmime parlamento sesijos atida
rymo proga ir Vokietijos gen. 
konsulo von Mūllenheim-Rech- 
berg išleistuvėse Į naują amba
sadoriaus pareigavietę.

Baltiečių informacijos dar
buotojų suvažiavime. Niujorke 
kovo 27 ir 28 dienomis iš To
ronto dalyvavo 2 estai, 6 latviai 
ir 3 lietuviai (J. R. Simanavičius, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
inž. R. Stirbys). Suvažiavime da-. 
lyvavo apie 100 asmenų, dau
giausia latvių. Lietuviai "sudarė 
maždaug trečdali dalyvių. Pa
skaitose ir simpoziumuose ap
žvelgta baltiečių veikla, jieškota 
būdų sustiprinti informaciją 
ypač kitataučių visuomenėse.

Darbo jėgos ministerio O. 
Lang pranešimu, norinčių šią 
vasarą Europoj dirbti studentų 
registracija pratęsiama iki ba
landžio 19 d. Registruojamas! 
betkurioj darbo Įstaigoj — Ca
nada Manpower Centre. Smul
kius duomenis apie šią galimybę 
esame paskelbę “TŽ” 11 nr. 
“Kanados įvykių” skyriuje.

LAIKRODININKAS • K. Činčius •
TAISO ĮVAIRIAUSIUS LAIKRODŽIUS. ELEKTRONINIS REGULIAVIMAS.

Vieta: 484 ROXTON Rd. (pirmoii 90tvė L.rytus nuo 
____  _ Ossington prie Bloor)

ESANT REIKALUI, LAIKRODŽIAI PAIMAMI IR PRISTATOMI 1 NAMUS

Toronto Industrial Training Branch leidimas Nr. 88. Tel. LE 6-8663

Velykų stalui pas mus galima gauti: tortų - Napoleonų

šviežių kalakutų, antienos ir kitos paukštienos
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau paruošti valgyti, įvairios 
rūkytos mėsos, dešros. Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kiikos, kaviaras, 
šviežiai rūkyta lašiša ir kiti skanėstai. Importuoti ir gerai žinomi lietuviški sū
riai. Augštos kokybės šviežių mėsų pasirinkimas.

LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai 

2899 BlOOr SLW. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233"9783

Jau galima gauti Velykų šventėms

šviežių kalakutų, ančių,
viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.

1
 Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimą įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avenue, Toronto. TeL LE 5-1258

Keliaujantiems j Europą su 
skautų ekskursija yra numatyta 
keletas sueigų, kuriose bus tei
kiama informacija, rodomos 
skaidrės ir filmai apie lankysi
mas vietoves; bus supažindina
ma su matysimais pasaulinio 
masto meno kūriniais. Norima, 
kad investuoti pinigai kelionė
je pateisintų save ir praturtintų 
kiekvieną keliautoją. Pirmoji to
kia sueiga bus balandžio 4, sek
madieni, 7 v.v., Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Važiuojantieji pra
šomi dalyvauti, ypač pirmoje 
informacinėje sueigoje, nes per 
spaudą neįmanoma viską išaiš
kinti. K. Batūra

Edvardas Punkris, Missisau- 
gos gimnazijos mokinys, dalyva
vo Science Centre, Don Mills, 
individualiniame m o k s 1 e i vių 
mokslo konkurse, kur jis paro
dė alkoholio įtaką pelėms. Bu
vo perduotas per 9 televizijos 
kanalą pasikalbėjimas su juo 
kovo 27 vakaro žiniose. Kovo 28 
d. jam buvo įteiktas garbės di
plomas ir Encyclopedia Britani- 
ca už atliktus tyrimo darbus.

A.a. Jurgis Šergalis, 70 m. am
žiaus, mirė kovo 27 d.; kilęs nuo 
Kybartų, kur ilgus metus tarna
vo elektros stotyje. Velionis il
gesnį laiką sirgo. Palaidotas iš 
Prisikėlimo parapijos lietuvių 
kapinėse. Velionis paliko žmo
ną, du sūnus ir dukrą.

Sekantis “TŽ” numeris — ve
lykinis išeis viena diena anks
čiau. Žinios Toronto kronikai 
priimamos iki šio šeštadienio — 
balandžio 3 d., 12 vai.

Dideliais žingsniais atskuba 
balandžio 18 d. Velykų Bobutės 
zuikiai, traukdami sunkius ratus, 
kuriuose sėdi didžiulis ponas 
KARNAVALAS. Skubėkit kiek
vienas mažas ir didelis pasitik
ti linksmus juokdarius, zuikius, 
burtininkes. Ten bus įvairių žai
dimų, dovanėlės, skanėstai ir lė
lių teatras. Lauksime visų ba
landžio 18 d. Atidarymas — 11 
v. r., jauniesiems žaidimai — 2 
v. p.p. Viskas vyks Prisikėlimo 
salėje, šią linksmą šventę ren
gia Nek. Pr. Marijos seserų rė
mėjų būrelis (sklb.).

Vietoje vainiko a.a. kūrėjui 
savanoriui Antanui Stauskui L. 
K. Kūrėjų - Savanoriu Sąjungos 
karininko Juozapavičiaus sky
riaus valdyba paaukojo $15 To
ronto Maironio šeštadieninei 
mokyklai

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
Vasario mėnesio susirinkimas pas 

St. Matulevičienę buvo gausus. Pa
skirstytos seneliams ir ligoniams Vo
kietijoje Velykų dovanos: pavie
niams po $6, šeimoms po ,$12. Balan
džio 24 d. turėjo būti “D” pavasari
nis balius. Sportininkų prašoma “D” 
perleido salę (Prisikėlimo) Š. Ame
rikos sporto žaidynėms su sąlyga, 
kad “Daina” turės loteriją-bazarą ta
me parengime. Prašomi visi, kas gali, 
prisiminti “D” fantais, susitariant su 
kom. pirm. Br. Žiobiene telefonu RO 
2-4523 arba įteikiant “D” narėms. 
Susilaukta naujų narių — Gražinos 
Kocienės ir Marijos šenferienės. 
Sveikiname. Sekantis susirinkimas 
bus gegužės 2 d. pas pirm. K. Bu- 
tienę ir E. Aleksienę. Dėkojame St. 
Matulevičienei už tokį malonų pri
ėmimą. M. F. Y.

“The Telegram” dienraščio 
nuolatinis bendradarbis Peter 
Worthington pakartotinai kovo 
25 d. laidoje parašė ilgoką 
straipsnį apie_ torontiečio V. 
Juškevičiaus sūnų Andrių, pate
kusį kalėjiman Maskvoje. Tiki
masi, kad premjeras Trudeau, 
lankydamasis Sov. Sąjungoje, 
galės tą atvejį pateikti vyriau
siems Kremliaus pareigūnams.

Ontario provincijos gimnazijų 
krepšinio varžybose Hamiltone 
sėkmingai žaidžia G. Rautinšas, 
Šv. Mykolo gimnazijos koman
dos krepšininkas, 6 inčų 2 pėdų 
ūgio. “The Telegram” kovo 24 
d. laidoje pažymi, kad jis įmetė 
daugiausia krepšių — 42. Tai 
jau nepirmas jo pasižymėjimas.

83 MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios
— Balandžio 2 — pirmasis mėne

sio penktadienis, šventoji valanda — 
6.30 v.v., Mišios — 7.30 v.v.

— Šį sekmadienį skautai rengia 
mugę parapijos salėje.

— šią savaitę parapijos klebonas 
sako rekolekcijų pamokslus šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

— D. Ketvirtadienį pamaldos pra
sidės 7.30 v. vak., D. Penktadienį 
— 3 v.p.p., D. šeštadienį — 10 v.v.

— Ruošiasi tuoktis Laima-Onutė 
Urbanavičiūtė su Joseph F. I. Pelle
tier.

— Lietuvoje mirė Jokūbas Buja- 
Bijūnas. Velionies artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

— Mirė Jonas Gatautis; palaidotas 
kovo 31 d. Velionies giminėms reiš
kiame gilią užuojautą. .

— Parapijai $10 paaukojo T. Frei- 
dankienė; $15: E. Aleksiejūnaitė, J. 
Gorys; $20: A. ir L. Jurjonai.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$240.91.

Rinkimai, š. m. balandžio 25 
d. įvyks rinkimai į KLB krašto 
tarybą. Montrealio apylinkės lie
tuviai rinks 10 atstovų iš šių 
kandidatų: 1. Ališauskas, Augus
tinas, 2. Giriūnas, Ladas, 3. Kėr- 
belytė, Daina, 4. Lukoševičius, 
Petras, 5. Maziliauskas, Romas, 
6. Nagys, Henrikas, 7. Piečaitię- 
nė, Zina, 8. Povilaitis, Povilas, 
9. Ptašinskas, Vytautas, 10. Ru- 
dinskas, Pranas, 11. Staskevičiū
tė, Regina, 12. Šiaučiulis, Juo
zas, 13. Zaremba, Leonas, 14. 
žižys, Vacys.

Rinkimai vyks Šv. Kazimiero 
par. salėje nuo 9.30 v. r. iki 12 
v.; Aušros Vartų par. salėje — 
nuo 9.30 v. r. iki 3 v. p. p. Visi 
lietuviai, sulaukę 18 m. amžiaus, 
turi teisę ir yra kviečiami bal
suoti. Rinkikas dėl ligos ar dėl 
kitų svarbių priežasčių numatęs, 
kad tą dieną negalės pats atvyk-

TORONTO, ONT.
E. ir S. Pusvaškiams, sulauku

siems 30 metų vedybinės su
kakties, šv. Jorio Kr. parapijos 
choras jiems, kaip savo ilgame
čiams nariams, duktė ir žentas 
dr. Le Roy kovo 27 d. suruošė 
pobūvį-staigmeną pastarųjų bu
te. Dalyvavo gausus būrys cho
ro narių su chorvedžiu St. Gai- 
levičiumi ir visa eilė kitų sve
čių bei viešnių.. Choro vardu 
sveikinimo žodį tarė choro se
niūnas A. Matulaitis ir įteikė 
menišką pastatomą lempą. Susi
rinkusieji sugiedojo “Ilgiausių 
metų”, o sukaktuvininkų vardu 
padėkos žodį tarė Stp. Pusvaš- 
kis. Pastarasis yra aktyviai da
lyvavęs ir visuomeninėje veik
loje.

A. a. Antanas Stauskas, 75 m. 
amžiaus, kūrėjas-savanoris, kilęs 
nuo Dusetų, mirė kovo 25 d. 
Queen Elizabeth ligoninėje. Ve
lionis gražiai išauklėjo bei iš
mokslino vaikus — St. Liuimie- 
nę ir inž. P. Stauską. Palaidotas 
iš Šv. Jono Kr. par. bažnyčios 
liet, kapinėse. Pamaldų metu 
giedojo sol. V. Verikaitis. Prie 
tautine trispalve papuošto kars
to garbės sargybą ėjo kūr.-sava
noriai.

KLB Windsoro apylinkė spau
dai paremti atsiuntė $10. Nuo
širdus ačiū.
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. : 
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i' GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE - GYVYBĖ <

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker :

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose '
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DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N O R K E L I Ū N A S , B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas ’-

ti į balsavimo būstinę, gali bal
suoti paštu. Jis tuo reikalu, kaip 
galint anksčiau, tesikreipia šiuo 
adresu: 667 Allard Ave., Ver
dun, Que. Tel. 769-1557. 
Montrealio apylinkės rinkimų 

komisija
20 metų dainos ir giesmės sar

gyboje. Aušros Vartų parapijos 
choras, kartu su parapija, at
šventė savo gyvavimo dvidešimt
metį vasario 13—14 d. giesmių 
ir dainų pyne. Choriniui viene
tui tai gražus amželis. Per tą lai
ką pergyventa visokių momentų. 
Pranašystės dėl jo žlugimo neiš
sipildė, nes pavargusių choristų 
eiles užpildė jaunimas ir per jį 
atsinaujino šio choro veidas — 
atsirado ir energija, ir didesnis 
pasišventimas dirbti lietuviškos 
dainos bei giesmės srityje, būti 
išeivijos dainiais.

Vasario 14 d. choras išėjo už 
savo parapijos ribų ir pasirodė 
svetimtaučių publikai prancūzų 
televizijos stotyje A. Stanke- 
Stankevičiaus vado vau j amo j 
programoj. Ši programa buvo 
pakartota ir 10 v. v. Yra vilties, 
kad ateityje galėsim dar grynes
nę folklorinę programą pateikti 
svetimajai publikai. Tai rezulta
tas kruopštaus ir nuoširdaus 
muzikės M. P. Roch darbo. Ji pa
kėlė dainos lygį virš vidutinišku
mo.

Š. m. balandžio pabaigoje A. 
V. choras dalyvaus tarptautinia
me muzikos festivalyje su klasi
kinėm ir lietuviškom dainom. 
Taipogi jis dalyvaus ir dainų 
šventėje Čikagoje. Pąvasarinis 
koncertas bus gegužės 8 d.

Choro oktetas taipgi sėkmin
gai koncertuoja. Jis atliko prog
ramą Worcesterio skautų akade
mikų baliuje.

Balandžio 18 d. oktetas su sol. 
G. Čapkauskiene vyksta Bosto
nan atlikti programos “Laisvės 
Varpo” radijo valandėlės meti
niame baliuje. Gegužės 22 d. per 
šaulių suvažiavimą su sol. Keb
liu jis dainuos Montrealyje. Gai
la, kad Torontas ■ 'vis neranda 
progos šių vienetų pas save pasi
kviesti. Toronto publika, atrodo, 
ignoruoja ir mūsų išleistą plokš
telę. A. K.

Lituanistinė mokykla išleido 
jau trečią numerį laikraštėlio 
“Liepsna”. Gražiai rotatorium 
atspausdintas, 19 psl. Redagavo: 
Rasa Lukoševičiūtė ir Gintaras 
Nagys. Skyrių redaktoriai: Vida 
Burbaitė, Daria Styraitė, Alber
tas Skučas, Rimas Ališauskas, 
Rūta Rudinskaitė, Rūta Pocaus- 
kaitė. Iliustracijos — R. Ališaus
ko. Adm.: R. Rudinskaitė, R. 
Pocauskaitė. Redakcijai talkino 
mokyt. M. Jonynienė, spausdin- 
tojams — Pr. Rudinskas ir se
suo Margarita. Laikraštėlyje su
dėti pačių mokinių rašinėliai, ei
lėraščiai/Yra ir brandžių raši
nių, kaip pvz. “Mūsų mažoji se
suo”, kuriame Rasa Lukoševičiū
tė nagrinėja A. Vaičiulaičio kny
gą “Mūsų mažoji sesuo”. Ma
žiesiems yra skirtas specialus 
skyrius. “Liepsna” išleista 1971 
m. vasario 16 d., o “TŽ” redak
cija gavo ją tik kovo 22 d.

Skautukai-vilkiukai jau kelin
ta savaitė ruošiasi Kaziuko mu
gei N. P. Marijos seserų patal
pose.
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Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai k Lt Prieinamas kainos




