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Savi rinkimai
Demokratiniame krašte gyvendami, susiduriame su eile rin

kimų. Nemaža tų rinkimų dalis liečia mūsų gyvenimą kitataučiu 
tarpe: valstybiniai, savivaldybiniai, darbo unijų, profesinių sąjun
gų ir eilė kitų rinkimų. Turime teisę bei pareigą ir dalyvaujame 
rinkimuose kaip šio krašto piliečiai, kaip su mūsų kasdieniniu darbu 
susijusių organizacijų nariai. Kita mūs liečiančių rinkimų dalis 
yra savi — lietuvių rinkimai. Daugausia tai yra rinkimai lietu
viškose. organizacijose — kultūrinėse, finansinėse, religinėse. 
Svarbūs tie rinkimai, nes per juos sprendžiame vieną ar kitą lie
tuviškojo gyvenimo klausimą, rinktiniams organizacijos nariams 
pavedame vadovauti vienai ar kitai lietuviškojo gyvenimo sričiai. 
Iš jų visų tačiau pirmoje vietoje iškyla rinkiniai bendrinio lietu
viškojo junginio, kuriam pavedame vadovauti svarbiausiuose mū
sų tautiniuose reikaluose, mūsų lietuvybės išlaikymo darbe, mūsų 
kovoje už laisvos Lietuvos atstatymą. Tai rinkimai Kanados Lie
tuvių Bendruomenėje, prie kurių artėjame, šio mėnesio 25 d. 
vyksta vyriausio KLB organo — krašto tarybos rinkimai, nes 
senoji taryba jau baigia savo trejų metų kadenciją.

Rinkimai Bendruomenėje yra ypatingi keliais atvejais. Pir
miausia — Bendruomenė nėra aprėžto narių skaičiaus organiza
cija, nes Kanados Lietuvių Bendruomenei priklauso visi šiame 
krašte gyveną lietuviai, išskiriant nebent tik tuos, kurie nepri
pažįsta reikalo Lietuvai turėti nepriklausomybę, kurie mano, kad 
dabartinės okupacijos pakanka. Palikdama tai kiekvieno sąžinei, 
Bendruomenė nesudarinėja nei vardinio narių sąrašo, nei verčia 
mokėti privalomą mokestį. Solidarumo' įnašas nėra privalomas 
mokestis — jis laikomas tik lietuviškojo solidarumo ir reikalo 
supratimo rodikliu. Įnašo neįmokėjęs lietuvis turi pilną balsą 
Bendruomenės rinkimuose. Tik iš kandidatų į vadovaujančius 
organus reikalaujama, kad būtų sumokėję minėtą įnašą.

Būdama visų lietuvių plačios prasmės organizacija, Bendruo
menė savo rinkimus organizuoja, remdamasi ne politinėmis gru
pėmis ar partijomis, viešomis ar užsimaskavusiomis. Dešimt lie
tuvių gali išstatyti kandidatą. Kiekvienas gali kandidatuoti. Kiek
vienas gali už ką nori balsuoti, pasirinkdamas iš gana didelio 
sąrašo. Demokratine prasme imant, šių metų rinkimai yra pa
žengę dar toliau: bus renkama ne iš vieno bendro sąrašo visai 
Kanadai, bet iš asmenų sąrašo, sudaryto savoje apylinkėje. Tuo 
būdu renkamieji kandidatai yra beveik kiekvienam rinkėjui pa
žįstami. Tai sudaro sąlygas išrinkti geriausius iš geriausių.

šalia viso to, šių metų rinkimai turi dar vieną naujovę. Pas
kutiniame krašto tarybos posėdyje, įvykusiame pereitų metų gale 
Otavoje, priimtas rinkiminių taisyklių pakeitimas: balsuotojų am
žius sumažintas nuo 21 iki 18 metų. Tuo būdu prisitaikoma prie 
bendros laisvųjų pasaulio kraštų tendencijos anksčiau prileisti 
jaunimą prie visuomeninio darbo, pareigų ir atsakomybės.

Rinkimams visur jau pasiruošta. Geriausieji apylinkių veikė
jai sutiko būti įrašomi į renkamųjų sąrašus ir tuo pačiu įsiparei
gojo sekančių trejų- metų laikotarpyje imtis sunkaus, neapmo
kamo ir nedėkingo visuomeninio*darbo, dažnai aukojant poilsiui 
reikalingas valandas. Laukiami rinkėjai, kviesti ne asmeniniais 
pakvietimais, bet lietuviškojo tautinio balso vedami. Ir jeigu kas 
balsuoti neateis, tegu vėliau nepriekaištauja, kad šis ar tas nepa
daryta arba padaryta blogai. Kritikuoti gali kiekvienas, bet atei
nančiu į darbą skaičius ribotas. Kokius vadovus išrinksime, tokius 
ir turėsime, tokia bus ir mūsų lietuviškoji veikla sekančių trejų 
metų laikotarpyje. A. R.

Sadutės kuriarrie nuotaka atsisveikina su savoLietuvaitės
rūpestis — ar tas šauniąsias lietuvaites pastebėsjaunieji lietuviai ir ar pakvies lietuviškoms vestu
vėms, kurių Jaukia mūsų visuomenė ■< Nuotrauka V. Pranaičio

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS . > T - - J. KAIRYS

Kraštas skėsta nešvankumuose
KANADOS /VYKM/

NEUŽBAIGĘ DARBO IŠSISKIRSTĖ
Dviejų kalbų ir kultūrų komi

sija, išleidusi 9 mil. dol.. septy
nerius metus trukusį darbą už
baigė kovo 31 d., neįstengusi pa
ruošti baigminio pranešimo, ku
ris konstituciniu požiūriu turėjo 
išryškinti Kvebeko provincijos 
vietą Kanados federacijoje. Gin
čas dėl šio klausimo vyko ištisus 
metus ir trukdė kitus komisijos 
darbus, šios komisijos narys J. 
Rudnyckyj, ukrainiečių kilmės 
profesorius Manitobos universi
tete, kovo 16 d. pasiuntė laišką 
premjerui P. E. Trudeau, pra
šydamas skirti didesnį dėmesį 
Kanados etninėms grupėms m<b 
kyklose, radijo ir televizijos pro
gramose. 1969 m. priimtas dvie
jų oficialių kalbų įstatymas už
tikrina lygias teisės anglų ir 
prancūzų kalboms visoje Kana
doje bei abiejų šių kalbų įvedi
mą atskirų provincijų srityse, 
kur yra didesnis skaičius angliš
kai ar prancūziškai kalbančiųjų. 
J. Rudnyckyj primena premje
rui P. E. Trudeau, jog panaši 
teisė turėtų būti suteikta ir ki
tų etninių grupių kalboms tose 
srityse, kur 10% gyventojų su
daro kuri nors etninė grupė.* To
kios sritinės kalbos reikalus ga
lėtų tvarkyti provincinės vyriau
sybes. Valdžios įstaigos tokiose 
vietovėse savo paslaugas turėtų 
teikti viena Kanados oficialiųjų 
kalbų ir etninės daugumos kal
ba. Panašų pasiūlymą J. Rud
nyckyj jau buvo padaręs 1967 
m., tačiau nesusilaukė reikiamo 
dėmesio.

Ontario provincija studentų 
vasaros darbams yra numačiu
si $17,1 milijono, kultūrinėms, 
socialinėms ir sporto progra
moms — $900.000. Konkretūs 
planai tuo tarpu dar nepaskelb
ti, išskyrus dvi ministerijas. 
Apie 2.000 darbų studentams 
parūpins žemės ir mišku ūkio 
ministerijos naujoji SWEEP 
programa (Students Working in 
an Environment Enhancement 
Program). Miškininkų priežiū
roje studentai sodins medelius, 
valys parkus ir miškus, talkins 
žuvivaisos bei kituose darbuose, 
kurie daugiausia bus sukoncent
ruoti šiaurinėje provincijos da

lyje. Prašymų blankai šiem dar
bam jau dabar gaunami šiuo ad
resu: SWEEP. Department of 
Lands and Forests, Queen’s 
Park, Toronto, Ont. Kitas tūks
tantis studentų pagal tą pačią 
SWEEP programą darbo galės 
gauti prie pakelių, upių ir ežerų 
pakrančių valymo. Prašymų 
blankai gaunami šiuo adresu: 
SWEEP, Ontario Department of 
Energy and Resources Manage
ment, Queen’s Park, Toronto, 
Ont. Spaudoj paskelbtuose prą- 
nešimuose patariama kreiptis 
raštu į minėtąsias ministerijas 
blankų reikalu, bet turbūt nepa
kenktų ir asmeninis kreipima
sis, ypač tiems, kurie gyvena 
Toronte, turint galvoje didelį 
darbo jieškančių studentų skai
čių.

Kanada savo pirmuoju amba
sadoriumi komunistinei Kinijai 
paskyrė užsienio reikalų minis
terijos pareigūną tarptautinės 
taikos ir saugumo klausimams 
Ralph E. Collins. Jis yra misi- 
jonieriaus sūnus, gimęs 1914 m. 
Kinijoje, Yunnanfu vietovėje, 
laisvai kalbantis kinietiškai. Jo 
paskyrimą jau patvirtino Mao 
komunistinė vyriausybė. Kinijos 
ambasadoriaus Kanadai pavardė 
dar nepaskelbta. Spėjama, kad 
šios pareigos greičiausiai teks 
veteranui diplomatui. Ryšiai 
su komunistine Kinija gali suda
ryti nemažą problemą Kanados 
RCMP saugumo policijai. Jos 
vadas W. L. Higgit federacinio 
parlamento teisingumo komite
te atvirai pareiškė, kad su Ki
nijos ambasados atidarymu pa
gausės kiniečių šnipų skaičius 
Kanadoje.

Ontario vyriausybė paskelbė 
naują įstatymą, draudžianti var
totų automobilių pardavėjams 
atsukti nuvažiuotų myliu skait
liukus. Lig šiol beveik visi nar- 
davėjai apgaudinėdavo pirkėjus, 
dažniausiai net iki nusės suma
žindami mylių skaičių. Vartotų 
automobiliu pardavyklos dabar 
turės registruoti savo dokumen
tuose originalu kiekvieno auto
mobilio nuvažiuotu mylių skai
čių ir taip pat painformuoti pir
kėjus, jeigu automobilis buvo

Atrodo, šiuo metu ir V. Vokie
tija yra nemažiau paskendusi 
pornografijoje ir seksualiniuose 
dalykuose, kaip, ir daugelis kitų 
kraštų. Yra daugybė laikraščių 
ir žurnalų, kuriuose pilna ne
švankių straipsnių bei rašinių, 
trumpų žinučių, anekdotų, viso
kių nuogybių, ypač moterų. 
Taip pat yra daugybė kino teat
rų, kurie rodo pirmoje eilėje tik 
seksualinius filmus, dažnai su

naudotas policijos ar taksių 
bendrovės. Už įstatymo nesilai
kymą vyriausybės įstaigos ga
lės laikinai ar visam laikui su
spenduoti vartotų automobilių 
pardavėjų leidimus.

Loterijos būdu finansinės pa
ramos tikisi susilaukti Kanados 
opera, Stratfordo Šekspyro fes
tivalis bei eilė kitų meninių vie
netų. Ontario jau leido orga
nizuoti “Lotterio” vardu pava
dintą loteriją, kurios bilietai bus 
pradėti pardavinėti š.m. gegu
žės 1 d. Numatoma parduoti 2 
milijonus bilietų po $2. Laimi
kiai bus traukiami kiekvieną 
mėnesį. Didžiausias jų — $5000, 
išskyrus lapkričio mėnesį, kurio 
pagrindiniu laimikiu bus 100.- 
000 dolerių.

Imigracijos ministerioO. 
Lang pranešimu, ateivių skai
čius Kanadon 1970 m. sumažė
jo 8,6%. 1969 m. jų atvyko 161.- 
531, o pernai — 147.713. Su 27.- 
497 pirmauja britai, juos vejasi 
amerikiečiai, kurių 24.424 per
nai persikėlė Kanadon. Pastarų
jų didžiąją dalį sudaro karo 
prievolės vengiantys jaunuoliai 
ir kariuomenės dezertyrai. Dau
giausia ateivių susilaukė Onta
rio provincija — 80.732, t.y. 
54,7% bendro skaičiaus. Kve
beko imigrantų skaičius nuo 
17,5% 1969 m. pernai nukrito 
iki 15.7% — 23.261. Lig šiol 
ketvirtą vietą Kanadoje užėmu
sius ukrainiečius jau pralenkė 
italai.

Kardinolas P. E. Leger, bu
vęs Montrealio arkivyskupas, po > 
dviejų savaičių viešnagės vėl 
grižo į misijas Kamerūne. Dien
raščio “The Montreal Gazette” 
pranešimu, jis aplankė Kvebeko 
orėm i era R. Bourassą, Montrea
lio burmistrą J. Drapeau ir savo 
brolį J. Leger, valstybės flh- 
sekretorių Otavoje. Kardinolas 
P. E. Leeer telkia lėšas įvai
riems misijų projektams.

sadizmo priemaišom. Prie kido 
teatrų ir;šiaip viešose vietose 
pilna nepadorių bei neįprastų 
reklamų. Naktiniai barai ir ka
baretai jau neįsivaizduojami be 
programų, atliekamų apsinuogi
nusių arba visai nuogų šokėjų ir 
pan.

šitaip yra ne vien dideliuose 
miestuose, bet ir mažuose, net 
miesteliuose ir kaimuose. Ir mo
kiniams skirta spauda yra su 
pornografijos priemaišom.

Rengiasi įteisinti
Pagal dar veikiančius įstaty

mus, visa tai yra baudžiama iki 
vienerių metų laisvės atėmimu 
ir pinigine bauda arba kuria vie
na iš tų bausmių. Bet šiuo metu, 
atrodo, nekreipiama į tai dėme
sio. Dabartinė vyriausybė pa
rengė naują įstatymo projektą, 
pagal kurį V. Vokietijoje porno
grafija, seksualizmas ir kiti ne
švankumai bus laisvai leisti. Vi
su tuo laisvai naudotis galės tik 
suaugusieji, bet ne vaikai ir iki 
tam tikro amžiaus jaunimas. 
Girdi, valstybė negali suaugu
siems būti globėja, o ypač tais 
atvejais, kai eina kalba apie pa
skirus asmenis, bet ne apie vi
suomenę. Pagal naujo įstatymo 
projektą, šeima, vaikai ir jauni
mas pavedami valstybės apsau
gai. Be to, ir toliau bus laikoma 
nusikalstamais darbais incestas, 
nesirūpinimas savo vaikais ir iš
nuomojimas žmonų. Išimtį suda
rys homoseksualizmas, grupių 
seksas, seksas su lavonais, laiki
nis pasimainymas žmonomis — 
vyrais ir kaikurie kiti veiksmai. 
Už juos nebebus traukiama bau
džiamojon atsakomybėn. Tuo 
būdu vyriausybė tikisi “suma
žinti” ir seksualinių nusikaltimų 
skaičių.

Nauja barbarija? - *
Opozicija yra prieš vyriausy

bės projektą. Ji reikalauja visiš
ko pornografijos, seksualizmo ir 
kitų nešvankumų uždraudimo. 
Pagal ją, valstybė privalo saugo
ti piliečių dorovę, o ne pasyviai 
žiūrėti į dalykus, kurie ardo ją. 
Jei valstybė elgsis priešingai, tai d; palaidotas balandžio 9 d. 
ji pati suardys save. Be to, ir Southfield kapinėse Detroite, 
virs 70% gyventojų yra\už toki Velionis buvo ekonomistas, Ari-

mą bei kitus nešvankumus ir 
prieš vyriausybės projektą. Ir 
visuomenė siuntė savo protestus 
dėl esamos padėties bei dėl vy
riausybės užsimojimų ją legali
zuoti. Pagal kaikuriuos balsus iš 
visuomenės pusės, jei vyriausy
bė įvykdys savo užrpojį, nepa
prastai pažemins žmogų, ypač . 
moteris, paniekins dorovę ir pa
tį žmogiškumą.

Vyriausybė nenusileidžia
Atrodo, jog nuo pradėtų užsi

mojimų vyriausybės nesulaikys 
jokie pareiškimai ir protestai. Ji 
darys savo ir, žinoma, padarys, 
nes parlamente (Bundestage) te
beturi daugumą. Be to, šis klau
simas įeina į baudžiamosios tei
sės klausimų rezginį, kurie yra 
irgi keičiami' liberalėjimo kryp
timi arba naujai redaguojami. 
Opozicijos, bažnyčių ir visuo
menės kieta reakcija gali tik 
projekte esamus kaikuriuos 
smailumus nubukinti.

Moralinė krizė
Anie nešvankumai yra taip 

plačiai paplitę ir dar tebeplinta, 
kad tokiais įstatymais ir juos 
lydinčia fizine jėga nepavyks ką 
nors teigiamo pasiekti. Į šią 
kovą turėtų pirmoje eilėje įsi
jungti tėvai* mokytojai, profeso
riai, o ypač religinės bendrijos, 
visos kitos privačios ir viešos 
institucijos, turinčios reikalų su 
mokymu, auklėjimu ir pan. De
ja, ir šie visi veiksniai nebeturi 
jokio autoriteto, kuris čia yra 
reikalingas. Lyg kokia nemato
ma jėga nuteikinėja taip, jog 
vaikai pradeda maištauti prieš 
savo tėvus ir mokytojus, studen
tai prieš savo profesorius, reli
ginėms bendrijoms priklausan
tieji prieš savo dvasiškius ir t. 
t. Todėl tenka laukti tokio meto, 
kada nešvankumų mėgėjai bei 
jų paliestieji patys pradės visu 
tuo bjaurėtis ir, lyg kokie pakly
dėliai, jieškoti kelių atgal.

A.a. prof. Pranas Padalis, 58 
m. amžiaus, mirė balandžio 5

uždraudimą. Esą pornografija, 
seksualizmas ir kiti nešvanku- 
mai veda tautą j barbariją.

Katalikų ir evangelikų bažny- Ko narys. Skaitė daug paskaitų 
čios yra griežtai pasisakiusios amerikiečiams Lietuvos ir ko- 
prieš pornografijos antplūdį munizmo klausimais. Paliko 
krašte, prieš plintantį seksualia- žmoną, dukrą ir sūnų.

zonos ir Detroito universitetų 
profesorius, Lietuvos laikinosios

Pasaulio Įvykiai
MASKVOJE PASIBAIGĖ SOVIETŲ KOMPARTIJOS XXIV SUVAŽIAVI- 
mas, kurio dėmesio centre buvo šešias valandas trukusi L. Brež
nevo kalba. Jis siūlė užbaigti dabartinę įtampą Artimuosiuose 
Rytuose ir Pietryčių Azijoje, sušaukti JAV, Sovietų Sąjungos, Bri
tanijos, Prancūzijos ir komunistinės Kinijos atstovų konferenciją 
atominio nusiginklavimo klausimu, uždrausti atominius, chemi
nius ir bakterinius ginklus. Pasak L. Brežnevo, Europos saugumo 
reikalus turėtų išspręsti jos kraštų konferencija, karo metais 
įvykusio sienų pasikeitimo oficialus pripažinimas, Varšuvos Są
jungos ir š. Atlanto Sąjungos panaikinimas. Nemažą dėmesį L. 
Brežnevas skyrė Maskvos ir Varšuvos sutartims su Bonna, pa
brėždamas, kad šių sutarčių dėka buvo nustatyta siena tarp Len
kijos ir abiejų Vokietijų, kurias •---------------- —------- - ------ ——
abi dabar reikia laikyti nepri- * " 
klausomomis valstybėmis ir pri
imti į Jungtines Tautas, šis L. 
Brežnevo prasitarimas liudija, 
kad V. Vokietijos kancleris W. 
Brandt nieko negavo iš sandėrio 
su Maskva ir Varšuva, . tik atida
vė Lenkijai vokiečių žemes kaip 
kompensaciją už Maskvos pasi
grobtą rytinę Lenkijos dalį ir 
atsisakė galimo Vokietijos su
vienijimo bei V. Vokietijos tei
sių į V. Berlyną. Oderio ir Neis- 
sėš sienos oficialus pripažinimas 
yra parankus ne tik Varšuvai, 
bet ir Maskvai, kuri sava teri
torija nori laikyti Rytprūsius ir 
okupuotas Baltijos respublikas. 
Jeigu Bonna sutiko su Oderio ir 
Neissės siena, savaime supran
tama, ji nereikalaus Rytprūsių 
ir nepriklausomybės Baltijos 
tautoms. Tokiam sprendimui 
Maskvai trūksta tik kitų Euro
pos kraštų oficialaus pritarimo, 
kurį ji tikisi išgauti įkyriai per
šamo] Europos saugumo konfe
rencijoj. Suvažiavimo pabaigoje 
kompartijos 11 narių politbiuras 
buvo padidintas iki 15. Keturi 
naujieji nariai yra V. Grišin, D. 
Kunajev, V. ščerbicky ir F. Ku
lakov. Vakarų spaudą nustebino 
faktas, kad L.' Brežnevas, prista
tydamas politbiurą, pirmiausia 
suminėjo N. Podgomą ir tik po 
to A. Kosyginą, o sovietų laik
raščiai sąrašą paskelbė alfabeti
ne tvarka. Komentatoriai daro 
išvadą, jog A. Kosyginas jau yra 
atsidūręs trečioje vietoje. To
kiai išvadai betgi nėra pakan
kamo pagrindo, nes augščiau- 
siojo sovieto pirmininko postas 
N. Podgornui neduoda jokios 
ypatingos galios, nors užsienyje 
jis ir yra vadinamas Sovietų Są
jungos prezidentu. Premjeras 
A. Kosyginas turi nepalygina
mai svarbesnes pareigas ir di
desnę atsakomybę.

NETIKĖTAS POSŪKIS
Sovietų kompartijos XXIV su

važiavime nedalyvavusi komu
nistinė Kinija pasaulinėse stalo 
teniso žaidynėse Nagojoj, Japo
nijoj, pakvietė JAV, Kanados, 
Britanijos, Kolumbijos ir Nige
rijos rinktines draugiškom žai
dynėm Kinijoje. Kadangi Va
šingtonas lig šiol nėra užmez
gęs diplomatinių ryšių su Kini
ja, JAV stalo teniso rinktinės 
pakvietimas iš tikrųjų buvo ne
tikėtas mostas, juo labiau, kad 
nuolatinę trintį tarp JAV ir Ki
nijos kelia Vietnamo karas. Ga
limas dalykas, Kinija yra nuta
rusi jieškoti suartėjimo su JAV 
kaip atsvaros prieš Sovietų Są
jungą. JAV vyriausybė prieš tris 
savaites atšaukė savo piliečiams 
draudimą lankytis Kinijoje. 
Rinktinės pakvietimas liudija, 
kad ^is atšaukimas neliko nepa
stebėtas. Visas kelionės išlaidas 
pakviestoms rinktinėms paden
gia Kinijos vyriausybė. Pekin- 
ge lankėsi ir dvi Toronto lie- . .. .
tuvaitės, Kanados stalo teniso išlaisvinimą iš Egipto vergijos, 
rinktinės dalyvės Violeta Ne- 
šukaitytė ir Elena Sabaliauskai- 
tė-Simarl, Vyčio sporto klubo 
narės.

PAKISTANO KARAS
Seiko M. Rahmano nepriklau

soma Bengalijos respublika pa
skelbtame R. Pakistane vis dar 
vyksta aršios kovos ir abipusės 
skerdynės. Išsamaus vaizdo ne
įmanoma susidaryti dėl Pakis
tano prez. Y. Khano įvestos cen
zūros. R. Pakistano sostinę Dac- 
cą yra užėmusi Pakistano ka
riuomenę, bet susisiekimą su 
pagrindiniu Chittagong uostu 
trukdo naujosios Bengalijos 
ginkluoti šalininkai, kurių kon
trolėje taip pat yra beveik visi 
kaimai. Nors V. Pakistanas tei
gia, kad pagrindiniai R Pakista
no sukilimo vadai jau suimti, 
šiuo teigimu tenka abejoti. Jei
gu sukilimas tikrai būtų numal
šintas, kuriuo tikslu V. Pakista
nas įteikė notą Jungtinių Tautų

į Pakistano vidaus reikalus? Pa
kistano prez. Y. Khan netgi 
kreipėsi į Sovietų Sąjungą, pra
šydami daryti diplomatinį spau
dimą Indijai, kad ji nepadėtų 
sukilėliams.

MY LAI TRAGEDIJA

Karo teismas už civilių gy
ventojų žudynes P. Vietnamo 
My Lai vietovėje Itn. W. Cal- 
ley nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos. Šis sprendimas taip įaud
rino amerikiečius, kad jau bu
vo pradėtos planuoti masinės 
demonstracijos Vašingtone. Pre
zidentas R. Niksonas, užverstas 
protesto telegramomis, įsakė 
Itn. W. Calley išleisti iš karinio 
kalėjimo ir pažadėjo tarti galu
tinį žodį, kai pasibaigs sprendi
mo apeliacija. Prez. R. Niksono 
elgesį pasmerkė karinio teismo 
narys kpt. A. Daniel kaip teisin
gumo pažeidimą, nes teisme bu
vo aiškiai įrodytas Itn. W. Cal
ley nusikaltimas. Jo pasiteisini
mas, kad jis viską darė savo ka
riams apsaugoti, primena pana
šius pasiteisinimus vokiečių ka
rininkų, už civilių žudymą susi
laukusių kartuvių kilpos. Šiuo 
atveju bene logiškiausią išvadą 
yra padaręs “The Toronto. Tele
gram” dienraščio koresponden
tas P. Worthington, bųvęs kana
diečių kariuomenės dalinių kari
ninkas Korėjos kare. Jis pri
minė skaitytojams, kad ir kana
diečiai padarydavo nusikaltimų, 
bet jų laukdavo karo lauko teis
mas, kuris tokį Itn. W. Calley 
be jokios apeliacijos būtų sušau
dęs nusikaltimo vietoje. Trage
diją sudaro ilgokai trukęs ban
dymas nuslėpti Itn. W. Calley 
nusikaltimą, ši pavėluota byla į 
kaltinamųjų suolą moraliniu po
žiūriu yra pasodinusi visą ame
rikiečių tautą. II D. karo pabai
goje Japonijoje buvo nuteistas 
ir pakartas gen. T. Yamašita, 
Filipinų komendantas, už civi
lių gyventojų žudymą, kurį at
liko jo kariai. Teisme netgi ne
buvo įrodyta, kad teisiamasis ži
nojo apie šiuos įvykius. Gen. D. 
MacArthuras tada pareiškė, kad 
komendantas yra atsakingas už 
visus savo karių veiksmus. Va
dovaujantis tokia logika, dabar 
galima būtų kaltinti ne tik anuo
metinį amerikiečių kariuomenės 
vadą P. Vietname gen. W._ C. 
Westmoreland, bet ir prez. R. 
Niksoną. Tačiau visa tai neištei
sina ir nepateisina Itn. W. Cal
ley, kuris dabar baigia ruošti 
spaudai savo atsiminimų knygą.

VELYKŲ RIMTIS
Velykų rimties Kristaus že

mėje šiemet nesudrumstė karo 
veiksmai, nors įtampa Artimuo
siuose Rytuose tebėra didelė. 
Jeruzalė susilaukė tūkstančių 
maldininkų, kurie dalyvavo di
džiulėje procesijoje į Kalvarijos 
kalną. Tuo pačiu metu žydai 
šventė Mozės įvykdytą izraelitų

Romoje popiežius Paulius VI 
procesijoje su žvakėmis nešė 
kryžių aplink senąjį Kolizėjų ir 
savo tartu žodžiu prisiminė 
krikščionis šventojoje Žemėje, 
kur jiems reikia dvasinės, mora
linės ir materialinės viso pasau
lio krikščionių paramos. Velykų 
dieną Paulius' VI 250.000 Rcn 
mos gyventojų miniai kalbėjo 
apie neramumus pasaulyje, nau
jus karus, revoliucija^ nesuta
rimus Katalikų Bendrijoje. Jis 
betgi reiškė viltį, kad žmonija 
susilauks taikos ir vienybės, 
įveikusi socialines nelygybes.

NETESĖJO PAŽADO
R. Vokietija buvo pažadėjusi 

Velykų švenčių proga atidaryti 
Berlyną į dvi dalis skiriančią 
sieną, bet pažado netesėjo. R. 
Vokietijos spaudoje kaltė buvo 
suversta V. Berlynui, kuris, gir
di, vengęs gerinti ryžius su R. 
Berlynu. Paskutinį kartą apie 
500.000 V? gėlyno gyventojų 

sekretoriui U Thantui, protes- savoj" 
tuojančią prieš Indijos kišimąsi lankę

yra ap-
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* Vatikanas savo rašte vysku- rems pasiruošti tapti kunigais,

pams pranešė, kad nuo kunigiš- o kunigams, kurie veda, leisti 
kų pareigų atleistiems kunigams toliau kunigauti. Tokie sprendi- 
nėleidžiama eiti parapijos admi- r—: -į
nistratoriaus, dvasinio vadovo,• sus vietos žmonių ir dvasinės 
seminarijos profesoriaus, teolo- vadovybės. Suvažiavusieji pa- 
gijos fakulteto nario ar katali
kiškos mokyklos vedėjo parei
gų. Buvę kunigai taipgi negali 
atlikinėti jokių liturginių apei
gų, kaip Sv. Rašto ištraukų skai
tymas pamaldų metu tose vieto
vėse, kur yra žinomi tikintie
siems kaip buvę kunigai. Išim
tys tačiau leidžiamos daryti vi
sais šiais atvejais vietinio vys
kupo nuožiūra. Visi nuo kuni
giškų pareigų atleistieji, kaip ir 
anksčiau, gali išklausyti mirš
tančiojo išpažinties bei duoti at
leidimą, jei kito kunigo nėra.

* Kardinolas Jan Willebrands, 
krikščionių vienybės sekretoria
to vedėjas Vatikane, buvo vie
nas iš 16 teologų, dalyvavusių 
paskutiniame liutėronų-katalikų 
teologų pasitarime, kuriame bu
vo svarstoma išganymo proble
ma. Jau nuo Liuterio ir Triden- 
to santarybos laikų tarp katali
kų ir liuteronų vyksta nesutari
mas šiuo klausimu. Liuteris 
tvirtino, kad vien tikėjimu žmo
gus išganomas (nuteisinamas), o 
katalikai — kad tas tikėjimas 
turi būti išreikštas darbais. Da
bartinių pasitarimų dėka šis 
klausimas esą jau nebeskirs vie
nos Bendrijos nuo kitos.

* Vienuolės iš 48 ordinų, su
sirinkusios Vašingtone, įsteigė 
tarptautinę moterų vienuolijų 
federaciją, kuri pasižadėjo rem- 
(įJKatalikų Bendrijos autorite- 
tąf'klausyti teisėtai išrinktos ar 
paskirtos vadovybės, dėvėti iš
skirtinus vienuoliškus drabu
žius, kasdieniniame gyvenime 
praktikuoti bendras pamaldas ir 
laikytis visų II Vatikano santa
rybos numatytų bei popiežiaus 
ir vienuolijų kongregacijos nu
statytų normų.

* Kanados vyskupų konferen
cija išrinko savo atstovus, kurie 
dalyvaus rudenį tarptautiniame 
vyskupų sinode Romoje. Jie 
yra: kardinolas G. Flahiff iš 
Winnipego, arkivyskupas P. Gre
goire iš Montrealio, arkivysku
pas J. A. Plourde iš Otavos ir 
vyskupas A. Carter iš Sault St. 
Marie.

* Amerikos katalikų kunigų 
tarybų federacija turėjo savo at
stovų suvažiavimą Baltimore j e 
kovo mėnesį. Jie pasisakė įvai
riais savo kunigiškojo gyvenimo 
klausimais ir kreipėsi į Ameri
kos vyskupų konferenciją bei 
vyskupų sinodą, kad į jų pasisa
kymus būtų atkreiptas dėmesys. 
Jie nori, kad vyskupai daugiau 
savo atsakomybe dalintųsi su 
kunigais bei visais tikinčiaisiais,, 
kad vyskupų parinkimas remtų-

, si visos vyskupijos nariais ir 
kad vyskupavimas būtų nustaty
tas tam tikram laikui.* šalia re
guliarių parapijų jie siūlo teri
torija neapribotą' apaštalavimą, 
kuriame dalyvautų ne tik kuni
gai, bet ir pasauliečiai — vyrai 
ir moterys. Jie taiogi pasisakė 
už visų tikinčiųjų lygias teises 
Bendrijoje. Dėl* celibato jie pa
reiškė, kad jo vertė būtų daug 
didesnė, jeigu kiekvienam kuni
gui būtų laisvai leidžiama tuo perdideliame individo bei jo 
atžvilgiu apsispręsti, nes kuni- uonrJri.Amxmac
gystės pagrindu esąs tarnavimas 
tikintiesiems, o celibatas — tik 
pagalbinė to tarnavimo apraiš
ka. Todėl jie prašė, kad būtų 
sudarytos sąlygos vedusiems vy-

mai turėtų būti daromi atsiklau-

nuožiūra. Visi nuo kuni-

brėžė reikalą kunigui stengtis 
praturtinti savo dvasinį gyveni
mą nukryžiuoto ir prisikėlusio 
Kristaus dvasia ir nesitenkinti 
siaurais horizontais, o rūpintis 
visais šių dienų reikalais, atnau
jinant ir Bendriją, ir paskirus 
jos narius.

* Dr. George LaPiana, vie
nas žymesniųjų K. Bendrijos is
torikų bei teologų, mirė sulau
kęs 93 metų. Jis buvo pirmasis 
katalikas mokslininkas, dėstęs 
moderniąją K. Bendrijos istori
ją Harvardo universitete nuo 
1915 m. ir priklausęs to univer
siteto mokomajam personalui 
32 metus. Paskutiniuoju metu 
jis vedė Radcliff seminarus bei 
redagavo viso savo gyvenimo 
darbų rinkinį “The History of 
the Concordats”, kurio mirtis 
nebeleido užbaigti.

* “L‘Osservatore Romano” 
kovo 22-23 d. vedamajame pasi
sakė prieš dabartinį Jeruzalės 
gyventojų proporcijos keitimą. 
Esą nežydų mažumos jaučia 
grėsmę dabartinės politikos, ku
ri veda į užslopinimą mažumų 
ateities. Pagal dabartinius mies^ 
to planus apie 6,000 arabų tu
rės palikti Jeruzalės miestą. 
Daugumas Jeruzalės krikščionių 
yra arabai ir daugelis katalikiš
kųjų šventovių, mokyklų bei 
slaugymo įstaigų yra kaip tik to
je teritorijoje, kurią norima ap
gyvendinti žydais.

* Kardinolas Leo Suemens 
lankėsi Kanadoje ir eilėje mies-

- tų turėjo paskaitų Katalikų 
Bendrijos atnaujinimo klausi
mais. Jis pareiškė, kad popie
žiui nebeįmanoma pačiam tvar
kyti visus* tuos reikalus, kuriuos 
jis tvarkė praeityje; centraliza
cija nebegalima dabartiniame 
gyvenime. Popiežių ateityje tu
rėtų rinkti vyskupai. Taipgi tu
rėtų būti įvesta nuolatinių dija- 
konų tarnyba.

* Olandų tradicininkų sąjūdis 
“Confrontatio” pradėjo smar
kiai veikti, kad Roermondo vys
kupijai būtų paskirtas vyskupas, 
kuris rūpintųsi ir gintų Katali
kų Bendrijos mokslą bei mora
linius dėsnius popiežiaus Pau
liaus VI dvasioje. Dabartinis tos 
vyskupijos vyskupas Petrus 
Moors, 64 m., pasitraukė iš par
eigų dėl pašlijusios sveikatos.

* “Katalikai už tikėjimą” — 
Amerikos konservatyviųjų kata
likų grupė pasmerkė įvairius 
katechetinius tekstus, dabar pla
čiai vartojamus mokyklose JAV- 
se, ir kreipėsi į vyskupus, kad 
sudarytų komisiją, nustatančią 
gaires ateities tekstams. Pasak 
jų, visi tie tekstai vienokiu ar 
kitokiu būdu praleidžia eilę 
svarbių tikėjimo tiesų arba jas 
abejingai pateikia. Toki nutari
mą jie padarė laikydamiesi kar
dinolų komisijos nustatytų prin
cipų vertinant naująjį olandų 
katekizmą, kur buvo atsižvelg
ta į 10 pagrindinių sričių tikė
jimo tiesas pateikiant. Aplamai, 
visų tekstų klaidos slypinčios

*............ *■ ‘’*»

“aš” pabrėžime bendruomenės 
sąskaiton ir klaidingame ekume
nizmo supratime, kuris sumaišo 
vienos tikros Bendrijos sam
pratą.

Kun. J. Stš.

Hitlerio užmojai
A. Hitleris buvo pilnas pagie

žos Latvijai ir ypač Lietuvai dėl 
visai skirtingų priežasčių. Jis 
negalėjo dovanoti latviams, kad 
jie nusavino vokiečių baronų 
dvarus ir neatlygino už nusavin
ta žemę. Jis neapkentė Lietuvos, 
užėmusios Klaipėdos kraštą ir, 
jo nuomone, persekiojusios vo
kiečius. Jo išmone, Pabaltijy 
reikia apgyvendinti pasižymėju
sius karius ir kare nukentėju
sius kareivius, o likusią erdvę — 
kitais vokiečiais.

Pabaltijo kolonizavimą Hitle
ris nusistatė pradėti 1942 m. pa
baigoje. Atvykusioms ir jau įsi- 
kūrusiems vokiečiams buvo 
įsteigta žemės ūkio mokyklos ne 
tik mokytis ūkininkauti, bet ir 
talkinti vokiškajai administraci
jai kolonizuojant Pabaltijį. Dr. 
Meyeriui, gauleiteriui, buvu
siam SS dalinių vadui Duessel- 
dorfe, vėliau — Rytų ministeri
jos sekretoriui, buvo pavesta iš 
Badeno ir Vesfalijos perkelti vis labiau apkarpomos, tačiau, 
200.000 ūkininkų į Pabaltijį, nežiūrint asmeniškų išsišokimų, 
Jiem buvo pažadėti keleriopai " ' 
didesni ūkiai. Jų ūkius numatė 
pertvarkyti, sujungti ir pavesti 
patikimiems partiečiams.

Per 20 metų
A. Hitleris įsakė Himmleriui 

įsteigti vokiečių (Volksdeut- 
sche), ne III Reicho piliečių, 
centrą ir padalinius Pabaltijy, 
ši organizacija netrukus prade- , _ ., , ... ..
jo veikti, bet nesėkmė karo 
fronte vertė susilaikyti nuo ko- ” ’ "
lonizacijos planų vykdymo. ,

H. Himmleris buvo griežtes
nio nusiteikimo už Hitlerį- Jis 
nepakentė Pabaltijy veikiančios 
savivaldos, kurios teisės buvo 
vis siaurinamos, ir jau tu
rėjo plačius kolonizacijos užmo
jus, siekiančius Uralą. Pabaltijy 
jis siekė šeimininkauti nepaisy
damas Rytų ministerijos ir jos 
žinioje buvusių komisariatų. 
1942. VI. 12 rašte Himmleris nu
rodė SS kariuomenės štabui, 
kad Pabaltijys turįs būti suvo
kietintas per 20 metų. Rašte nu
rodoma: “Lietuvoje yra dar blo
gesnė padėtis, čia mes galime 
tikėtis žymiai mažiau suvokie
tinti vietinius gyventojus. Mes 
turime paruošti Lietuvos kolo-

Kolonizacija is Rytu 
nizavimo planą, ir jis turi būti tuose, jų ir belaisvių nežmoniš- 
tuojau paruoštas”. *rac :

Vietinė savivalda
A. Rosenbergas taikėsi prie 

Hitlerio ir jo nuomonės koloni
zuoti Pabaltijį. Jis turėjo kaiku- 
rių nesklandumų su Goeringu, 
tačiau greitai sulaukė žymiai pa- 
vojingesnio varžovę — Himmle- 
rio. A. Rosenbergas, kilęs iš Pa
baltijo, neapkentė vietos gyven
tojų.

Reichskomisaras Heinrich 
Lohse pataikavo A. Hitleriui ir 
A. Rosenbergui, vykdė jų valią, 
neapkentė Pabaltijo gyventojų, 
juos ūkiškai išnaudojo ir naiki
no. Jis vadovavo generalkomisa- 
riatams, o šie — gebietskomisa- 
riatams ir kitoms civilinės admi
nistracijos įstaigoms. Vadinamo
ji savivalda tarnavo pasiekti vie
tiniams .gyventojams, kurie nu
jautė nelemtį, bet nežinojo jos 
apimties. Savivaldos teisės buvo

ji patarnavo lietuvių tautai pa
kelti vokiečių primestą sunkią 
naštą karo metu. Jai teliko 
prieš savo valią taikytis prie vo
kiečių administracijos, kuri be 
pasigailėjimo naikino ne tik ne
klusnius, bet ir įtariamus asme
nis, siekiančius lietuviško savai
mingumo.

H. Lohse buvo egocentrikas,

kurioje buvo numatytas jo gimi
nės administracinis paveldimu
mas. Drąsa jis betgi nepasižymė
jo ir gana anksti pabėgo iš Ry
gos.

Pradžioje ir vokiečių kariuo
menė kišosi į Ostlando reikalus, 
bet jos įtaka silpnėjo ir tesireiš- 
kė rūpesčiu gauti kuo daugiau 
žmonių ir gėrybių karui vesti.

Vokiečių kolonizacijos tiks
lus, ypač jų vykdymą, apspren
dė karo eiga. Pralaimėjimas ry
tuose ir anglosaksų išsikeldini- 
mas vakaruose atnešė netikru
mą ir pagaliau pralaimėjimą.

Tragiškoji atomazga
Vokiečiai karą pralaimėjo dėl 

daugelio priežasčių, bet nepa
prastai daug lėmė žiauri gyven
tojų priespauda užimtuose kraš-

naują erdvę, skirtą kolonizuoti 
pergalės nešėjams.

Nacionalsocializmas buvo įvai
riu pažiūrų liedinys. Jis iškėlė 
vokiečių tautą (Fichte), germa
nišką rasę (Gobineau), valstybės 
galią (Hegel), karingumą (Treit- 
schke), pagonišką dorovę ir jė
gos garbinimą (Nietzsche) ir at
gaivino senovės padavimus, 
ypač Nibelungus, kuriuose vy
rauja beprasmiškumas, mistiš
kumas, demoniškumas, jėgos 
siautėjimas ir susinaikinimas 
kraujo klanuose. Nacionalsocia- 
lizmui buvo svetima humanistiš- 
koji kultūra, nors ir vokiečių 
kurta.

Oswaldo Spenglerio žodžiais, 
III Reichas pabėrė likiminio žai
dimo kauliukus. Tauta buvo or
ganizuota ligi kaimo žmogaus. 
Valstybė greitai apsiginklavo. 
Hitleris pradėjo karą keliuose 
frontuose — palaužė vakarie
čius, bet įstrigo Rusijos erdvėje. 
Žūtbūtinėje kovoje turėjo būti 
išspręstas vokiečių ar rusų lai
mėjimas Rytų ir Vid. Europoje.

Amerikos smūgis
Dar prieš pat karą, 1938 m. 

balandžio mėn., Šiauliuose skai
tytoje paskaitoje ryškinau min
tį, kad ateina tragiškasis tarps
nis, nes vokiečiai sprausis Į ry
tus, o jiems nusilpus, rusai gali 
pasistūmėti į vakarus. Mano ne
palankiausia prielaida buvo tik
rovės pralenkta, nes logiškai 
protaujantis negalėjo prileisti, 
kad JAV-ės visu savo jėgos svo
riu ateis padėti rusams vykdyti 
seną imperialistinę politiką ir 
net leisti spraustis toli į Euro
pos žemyną.

1945. V. 7 vokiečiai pasirašė 
besąlyginį pasidavimą. Vokiečių 
kolonizacijos planai buvo palai
doti. Vokiškosios kolonistinės 
politikos vadovai — Hitleris, 
Goeringas, Himmleris nusižudė, 
o Rosenbergas buvo pakartas.

Vokietijos padalinimas
Nuo 1871 m. vokiečių politi

nio apsijungimo praslinko daug 
įvairių santvarkų, tačiau buvo 
tik viena demoniškoji, kuri bu-
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ir Vakarų
vo nugramzdinta Valhaloje — 
nibelungiškame pragare. Pirmą 
kartą vokiškoji valstybė buvo 
padalinta ir jos teritorija apkar
pyta. Lenkija buvo pastūmėta į 
vakarus ligi Oderio — Neisses 
sienos. Lenkai, neseniai vokie
čių pasmerkti būti iškeldintais 
ir iš dalies išnaikintais, tapo ko
lonistais šimtus metų vokiečių 
valdytose žemėse. Vokiečiai bu
vo iškeldinti ir apgyvendinti Fe
deracinėje Vokietijoje, kuriai 
anksčiau trūko erdvės, tačiau 
pokario metais pasiekė nepa
prastos gerovės. Federacinė Vo
kietija, turinti 61 mil. gyvento
jų, t. y. 245 gyventojus 1 kv. 
km., yra ne tik didžiausia gyven
tojų skaičiumi, bet ir turtingiau
sia valstybė Vakarų Europoje.

DDR (Rytų Vokietija), esanti 
Sovietų Sąjungos valdžioje, turi 
18 mil. gyventojų, t. y. 185 gy
ventojus 1 kv. km.

Didžiųjų sprendimas
Pabaltijo valstybių likimas 

buvo išspręstas Teherano pasi
tarimuose. Pvz. F. D. Roosevel- 
tas, įsiteikdamas Stalinui, Pa
baltijį užleido sovietams, o ap- 
sigrįžęs JAV lietuvius ramino: 
Lietuvos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta, lietuvių 
tauta kelsis nepriklausomam gy
venimui anksčiau, negu jūs nu
matote.

Lietuvių ūkininkų varu bruki
mas į kolektyvinius ūkius ir ru
sų brutalus tautinės savigarbos 
pažeidimas pokario metais sukė
lė ilgai trukusią kovą, palikusią 
sunkiai pamirštamus randus, 
pareikalavusią daug kraujo ir 
aukų. Be to, ši kova sudarė 
dingstį okupantui smogti lietu
vių tautai ir tūkstančius pa
smerkti pražūčiai Sibiro taigo
se. Tai buvo labiau sukrečiantis 
tarpsnis už vokiškojo šeiminin
kavimo metus.

Pavojų akivaizdoje
Lietuvių tauta buvo priversta 

pakelti rusiškosios okupacijos 
ilgųjų metų slogutį ir dėl savo

buities vesti neatlaidžią kovą 
jau kitomis priemonėmis. Ne 
ginklu, bet pažanga, darbu ir sa
vos žemės meilę ii siekia tęsti 
savo buitį, išlaikyti neišbarstytą 
lietuvių tautą, kuriai tebegrosią 
nemaži pavojai.

Pirmasis yra fizinio sunyki
mo pavojus. Per pastarąjį de
šimtmetį natūralinis gyventojų 
prieauglis sparčiai mažėjo. 1960 
m. natūralinis gyventojų prie
auglis siekė 1,47%, o 1969 m. 
— tik 0,87%. Tik per vieną de
šimtmetį, kurio metu Lietuvos 
gyventojų gerovė padidėjo, na
tūralinis gyventojų prieauglis 
krito 39%. Lietuvos natūralinis 
gyventojų prieauglis yra žemes
nis už Sovietų Sąjungos ir kelis 
kartus atsilikęs nuo Tadžikijos, 
Uzbekijos, Turkmėnijos, Azer
baidžano, Armėnijos ir kitų res
publikų. Jos gyventojų prieaug
lis trigubai didesnis už Latvijos 
ir daugiau nei dvigubai už — 
Estijos.

Lietuvių tauta, bent per pa
starąjį dešimtmetį, parodė dide
lių pastangų veržtis kultūros, 
ūkio bare ir nemažą tautinį są
moningumą. Bet šis klausimas 
prašosi atskiro aptarimo.

Ateities rūpesčiai
Lietuvių tauta galės atsispir

ti didžiajam rusų įtakos spaudi
mui, kol pajėgs ne tik varžytis, 
bet ir pirmauti minėtose srityse. 
Uždavinys sunkus, nes kaimas, 
šimtmečiais išlaikęs lietuvybę, 
jau nustelbiamas miestų. Atei
tyje kaime numatomi žymūs pa
kitimai, kurie pastūmės žymią 
dalį prieauglio įsikurti miestuo
se.

Miestai, palyginti su anksčiau 
buvusia gyventojų sudėtimi, 
šiuo metu yra lietuviškesni. Pa
mažu sprendžiami Vilnijos ir 
Klaipėdos miesto savotiškai su
siklostę gyventojų klausimai.

Rusai jau seniai ruošė kita
taučiams surusinti planus, ta
čiau atidėjo jų spartų vykdymą. 
Jie puoselėja viltį, kad nuolati
niu spaudimu per ilgesnį laiką 
pasieks savo tikslą.

Lietuvių tauta dabartinėje pa
dėtyje pergyvena nuolatinius 
bandymus ir kovą dėl savo ryto
jaus.

KODĖL SVARBU BALSUOTI?
DANILIuNAS

j

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamos į namus pristatymas.

Vakaruose — 137 RON C ES V ALLES Ave. — Tel. 5374442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. -

Nesurašyti susitarimai
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai £

keistai “Įstatymų vardu”.
Agentai ir išdavikai
Taip pat turėjo būti svarsto

mos tokiame slaptame teisme ir 
visokių komunistų agentų ir vi
sokių išdavikų bylos. Radus juos 
kaltais, pasistengti slaptai suim
ti, ištardyti dar kartą ir nubaus
ti taip pat pelke. Tai buvo žiau
ru ir baisu klausytis. Niekas ne- 
kėlėme rankų, kad pradėtų 
veikti toks nutarimas, bet bu-

Pr. N. SAVANAS

penkis, o Ahjhžavė — tris. Iš 
viso buvome 26 vyrai.

Kur gauti pinigų?
Pagrindinai svarstėme kur 

gauti tošinių markių ir nupirkti 
aukso rublių ar dolerių. Dalis 
pažadėjo kiaulių, bet kaip jas 
pristatyti į Vilnių? Nutarėme 
naudotis kooperatyvų sunkveži
miais, kurie ir šiaip važiuoja į 
Kauną ar Vilnių prekių. O kam 
veža tą kiaulių mėsą, ar svarbu 
kooperatyvų vedėjams ir šofe- vo aišku, jog tauta jieško būdo 
riams? Jie gaus tam tikrą dalį. ‘ 
Tada visi vežė, visi spekuliavo. 
Antra, tam tikros sumos Kaune 
ir Vilniuje žadėjome jieškoti 
ūkinėse įmonėse, visai nesaky
dami, kad tai ginklams. Ir čia 
galima pasijuokti, kad tokiam 
reikalui viename ūkinės įmonės 
baliuje Kaune davė 10 markių 
auką net pats generalinis komi
saras von Renteln, kai tariamai 
rinko aukas baliaus išlaidoms.

Plėšikų problema
Ilgiausiai sugaišome spręsda

mi, kaip elgtis su tikrais niek
šais: plėšikais ir skundikais bei 
pasislėpusiais komunistais ir to
liau dirbančiais Maskvai. Jei su
imtą plėšiką pristatai policijai, 
jį uždaro į kalėjimą ir tokį per
ima vokiečiai. Kai tokiam jie 
įkrečia lazda, jis išduoda ne tik 
saviškius, bet pripasakoja visa 
ko ir apie nekaltus žmones, nes 
kai jis “žino”, vokiečiai jo ne
muša. Taip mušami plėšikai iš- 
pasakoja, kuris ūkininkas turi 
paslėpęs ginklą. Jie ypač nuro
dydavo buvusius 1941 m. suki
lėlius arba mėginusius gintis 
ūkininkus nuo plėšikų^ Vokie
čiai, krėsdami tokius namus, su
rasdavo kartais ginklą, suimda
vo ir mirti pasmerkdavo ūkinin
ką, o plėšikui pasiūlydavo stoti 
į vokiečių kažkokius dalinius.

Slaptas teismas
Tokių atsitikimų jau žinojo

me, todėl reikėjo suktis, kad 
tokių atsitikimų nebūtų. Ir nie
ko daugiau neliko, kaip sugavus 
plėšiką suruošti pagal Lietuvos 
įstatymą karo lauko teismą, ku
rį sudarytų 3-5 slaptojo teismo 
nariai, visi buvę kariuomenėje 
ir vadovaujami nors leitenanto. 
Radus tikrai kaltu, įvykdyti 
bausmę slapltai. Mūsų ūkininkai ir pareiškia: jis savo tautos ne
labai gerai žino, kaip reikėjo išdavė, to norime ir iš tavęs — 
bausti plėšikus dar rusu okupa
cijos metais* t.y. prieš I D. karą. 
Šio krašto pelkės daugeli tokių 
nubaustųjų ^priglaudė. Tik tada 
jie baudė pagal senus panročius, 
o dabar baūstume pagal Lietu
vos valsytbės karo įstatymus.
Vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje veikę civiliniai teismai 

. 'sprendimus skelbė ne Lietuvos
Kriaunos ir Obeliai prisiuntė Respublikos vardu, bet gana

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pasirinko slapyvardžius
Atvykus mjr. Puodžiaus ūki-, 

ninkui, jį pristatėme Eitminu, 
o savąjį antazaviškį — Padegiu. 
Latvių majoras buvo pasirinkęs 
Priedinš (Pušinis) pravardę, ka
pitonas — Dravnieks (Dravinin- 
kas), pusžemaitis — Makonis 
(debesies galvonas), tas mažasis 
leitenantas — Majputnieks, t. 
y. naminių paukščių laikytojas, 
prižiūrėtojas, vėliau tapęs Put- 
nenieks.šie latvininkai vyrai bu
vo tikri mūsų draugai, sąžinin
gai vykdę ne tik šiuos, bet ir 
kitus pristatymus. Makonis su 
Putnenieku vieną kartą, jau pri
statę ar ne 3 kartus į Taboro 
ir kitą parinktą Imbrado vis. 
vietovę ginklus, padejavo ar ne
galima būtų rasti arčiau kur 
nors Eglainės, nes jie neveža 
ginklų pro Daugpilį, bet kažkur 
ten apie Livanis ar kiek žemiau, 
todėl jie norėtų sutrumpinti ke
lią. Mes tada pasiūlėme, kad ga
lime paimti tarp Lukštų ir Nere
tos, nes jau 1942 m.' vasario 
mėn. dalis siuntos ėjo į Vabal
ninko ir kitas apylinkes. Taip 
ir perjungėme į Juodnagio ran
kas, o vėliau dar prisidėjo ir 
Miškinis — Itn. Antanas Šilas 
nuo Subačiaus (nukautas 1945 
m. žaliojoje), vienas iš Lietuvos 
Laisvės Armijos vadų. Ginklų 
transportui jis naudodavo sunk
vežimį, kuriuo pasiekdavo net 
Žemaitijos gilumą.

Rytą pasitarimą tęsėme Dumb
lynėje kaip ir buvo pramatyta. 
Susirinkome visi kviestieji, taigi 
daugiau nei vakare čia buvome, 
nes iš visur jie buvo kviesti 
dviem dienom. Posėdžiavome 
nuo ankstyvo ryto iki popietės, 
nes tolimesnieji turėjo išvažiuo
ti namo, kad su prieblanda pa
siektų namus. Važiuoti nakties 
metu daug kur vis dar buvo ne
saugu, nors ir ginkluotam, to
dėl Dūkšto ir Salako vyrus dar 
pasilikome vienam naktigultui. 
Tame posėdyje, be anksčiau mi
nėtų, dalyvavo: Dūkšto, Salako, 
Daugailių, Antalieptės ir Imbra
do po vyrą, Kamajams atstova
vo trise: Itn. Sviklys, agr. Vytas 
Masiulis (mirė 1944) ir dar vie
nas ūkininkas, Užpaliams^—Ter- 
vydis (mirė Vokietijoje). Jūžin
tai neatsiuntė nė vieno, nes Ga- 
ruolį per klaidą sušaudė patys 
sukilę jūžintiškiai, o kitas ryši
ninkas buvo Sibiran išvežtas. 
Dusetos atsiuntė mjr. Urbaną, o 
pik. Pr. Bizokas atsivežė kaimy
ną Rapalį, buvusį tuojau po su
kilimo viršaičiu, smarkų vyrą, 
kurį atsimenu iŠ Zarasų augštes- 

- niosios komercijos-mokyklos.

išlikti gyva. Kai jos priešai žudo, 
nelieka nieko kita, kaip paša
linti žudiką, kad liktų kiti gyvi, 
kad liktų gyvi maži vaikai, ku
riuos taip pat eiliniai plėšikai 
ir kerštingi Maskvos “rieznikai” 
žudė. Taip maždaug ir gimė 
1941 m. viena karinė ir labai 
slapta apygarda, vėliau vadinta 
Šito arba Cičirio apygarda ir ne
žinia nė kokiai rezistencijos or
ganizacijai priklausanti.

Slapti junginiai
Pasitarimus pradėjo organi

zuoti buvusieji LAF žmonės, ku
rių dauguma dabar priklausė 
susidariusiam LF. Kartu čia bu
vo ir laisvės kovotojų, ir net na
cionalistų (voldemarihinkų),kaip 
mjr. St. Puodžius, už savo lietu
viškąjį nusistatymą susilaukęs 
mirties Stutthofo kacete. Ir vė
liau ši apylinkė liko keista. Kai 
visos, neišskiriant nė Lietuvos 
Laisvės Armijos, manė turinčios 
čia karinius savo slaptus dali
nius, tai LF žmonės patardavo 
vienam kitam pereiti ir į kitus 
junginius, kad ir ten susidary
tų tikrai karinis branduolys, ku
riame būtų nors puskarininkis 
ar grandinis, nes dažnai ten bu
vo jaunimas be jokio karinio ir 
kautynių supratimo. Nors dau
guma jų ten buvo LF vyrai, bet 
niekas nebijojo pasitarti nei su 
mjr. Antanu Andriūnų, nei ki
tais kariškiais, kuriuos visi žino
jo, jog LF nepriklauso.

Priesaika
Mes vengėme net iškilmingos 

priesaikos, kurią buvo įsivedę 
kiti. Senu papročiu dažnai kas 
iš vyresnių nusiveda naują narį 
prie nepriklausomybės kovu sa
vanorio ar šiaip kovose kritusio 
kario ar 1941 m. partizano kapo

kovoti ir gal drauge kur nors 
atsigulti. Tokia priesaika be iš
kilmingo žodžio, net ir ginklo 
nebučiuojant, kaio įsitikinome, 
buvo tikrai nuoširdi ir išdavi
mu nebuvo. Iš tarnavusių Lie- 
twos kariuomenėje, t.y, davu
sių priesaiką ginklui, jokio pa
kartosimo nebuvo reikalaujama, 
nes jie žinojo kur ateina ir ko
kios Lietuvos siekia. (B. d.)

Balandžio 25 d. įvyksta rinki
mai į Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybą. Pasta
roji yra svarbiausias lietuvių 
veiklos organas Kanadoje. Ji ne 
tik nutiesia tos veiklos gaires, 
bet ir išrenka krašto valdybą, 
nuo kurios veiklumo ir sumanu
mo daugiausia priklauso tos 
veiklos pobūdis bei intensyvu
mas. Tai yra Kanados lietuvių 
seimas, kuriam negalime neskir
ti reikiamo dėmesio. Todėl yra 
labai svarbu tarybon išrinkti tin
kamus atstovus, kurie turėtų pa
tyrimo ar bent didesnį domėji
mąsi lietuvių veikla ir suvažia
vimui priartėjus nesakytų: “Ten 
nieko naujo nebus, kam gi laiką 
gaišti... Šį kartą apsieis be ma
nęs ...” Žmonių elgesys dažnai 
priklauso nuo to, kokį pavyzdį 
parodo vadovai. Pvz. jei vadovas 
neparodys reikiamo pareigingu
mo ir nerems lietuviškos veik
tos savo darbu bei lėšomis, — 
vargiai galima to tikėtis ir iš 
kitų tos apylinkės lietuvių. Jei 
atstovas pats nejaučia pareigos 
mokėti solidarumo įnašą, kaip 
tokiu atstovų taryba galės pra
šyti šitokio įnašo ir iš kitų? Pa
galiau kaip toks atstovas ryšis 
skirti ir vieną kitą šimtinę asme
ninių lėšų važinėjimams į sesi
jas ir t.t. Dažnai tenka girdėti 
nusiskundimų, kad mūsų veikė
jai viena ar kita negerai daro. 
Aimanomis reikalo nepataisysi 
me, bet rinkimais ratą yra gali
ma pasukti, išrenkant tam tiks
lui tinkamus atstovus. Taigi, ko
kius atstovus išrinksime balan

džio 25 d., tokią turėsime tary
bą ir tokią lietuvišką veiklą Ka
nadoje per ateinančius trejus 
metus.

- Antra, balsavimas yra mūsų 
gyvastingumo veidrodis. Nuo 
seno yra sakoma, kad balsavi
mas išreiškia valstybinį ir tauti
nį susipratimą. Tai yra garbin
gas pilietinės pareigos atlikimas 
demokratinėje santvarkoje, tai 
apylinkės savigarbos reikalas.

Trečia, nuo šio balsavimo at
eityje priklausys ir apylinkės 
svoris taryboje ir bendrai lie
tuviškų reikalų sprendime. Rin
kimai apylinkėmis pagal naujas 
taisykles vyksta pirmą kartą. 
Nuo to, kaip aktyviai mažosios 
apylinkės pasireikš šiuose rin
kimuose, ypač jų balsavime, pri
klausys ir jų tolimesnė galimy
bė turėti savo atstovus ir tų at
stovų skaičius, kuris ateityje 
bus nustatomas pagal balsuo
tojų skaičių šiuose rinkimuose. 
O jei mažosios apylinkės tikrai 
mažai susidomėjimo teparodys, 
tai po šių rinkimų naujosios tai
syklės gali būti panaikintos ir 
grąžinta senoji rinkimų tvarka.

Tad visi dalyvaukime balan
džio 25 d. įvykstančiuose rinki
muose, kad atstovai būtų išrink
ti visos apylinkės, o ne tik ma
žos dalies. Nuo to, kokius atsto
vus išrinksime, priklausys, ar ta
ryba taps dar darbingesniu or
ganu ar nauju širšių lizdu, ko
kiu yra buvusi veiklos pradžio
je, kai grupiniai interesai būda
vo statomi augščiau už bendrus 
lietuviškus.

Bostone buvo kitaip
Gausi žydų demonstracija ir kitų tautinių grupių laikysena

LONDON, ONT. Čia naujai pasta
tytos miesto rotušės aikštėje balan
džio 4, sekmadieni, žydų bendruome
nė surengė tvarkingą demonstraciją 
prieš žmogaus teisių paneigimą ir 
žydų persekiojimą Sovietų Sąjun
goje. Ji kreipėsi iš anksto skelbi
mais vietinėje spaudoje, kviesdama 
bendrai Londono miesto ir apylinkių 
visuomenę dalyvauti demonstracijoje 
išreiškiant solidarumą šiuo reikalu.

Demonstracija, šaltoką ir žvarbią 
dieną sutraukusi virš 300 dalyvių, 
buvo pirmoji gavusi miesto tarybos 
leidimą pasinaudoti rotušės aikšte ir 
ją “inauguruoti” viešu susirinkimu. 
Tam tikslui buvo įrengta tribūna ir 
gera garsiakalbių sistema. Sklandžiai 
pravestoje programoje po Kanados 
himno sekė žydų- bendruomenės at
stovo, federacinės vyriausybės ir ka
talikų Londono vyskupijos įgalioti
nio pareiškimai. Iš religinių grupių 
atstovaujami tebuvo tik katalikai, iš
reiškiant nuoširdžias simpatijas ir 
susirūpinimą bei prisimenant kata
likų dabartines pastangas palengvin
ti tiek savosios, bendrijos, tiek kitų 
religijų mažumų būklę Sovietų Są
jungoje. Buvo perskaityta rezoliuci
ja, skirta Kanados vyriausybei per 
užs. reik. min. Sharp. Neilga, bet 
labai gerai formuluota rezoliucija

sklandžiai apibūdino sovietų žiauru
mą ir nežmoniškumą mažumoms So
vietų Sąjungoje, reikalaudama re
spektuoti pagrindines žmogaus tei
ses, išreikštas Sovietų Sąjungos kons
titucijoje ir Jungtinių Tautų char- 
toje; pabrėžta betkurios tautos ar et
ninės grupės teisė į tautinį, religi
nį ir kultūrinį gyvenimą, išreiškiamą 
spauda, savita kalba; pabrėžta indi
vido gyvenimo vietos pasirinkimo it 
betkurios grupės ar tautos apsispren
dimo teisė.

Nors demonstracija buvo iš anks
to viešai skelbta, kitos sovietų pa
vergtų tautų bendruomenės Londo
ne, įskaitant ir lietuvius, solidarumo 
oficialiai neparodė. Keli lietuviai 
savo nuožiūra dalyvavo ir trimis pla
katais aiškiai minėjo Lietuvą. Tuo 
būdu buvo atkreiptas žydų demonst
racijos organizatorių dėmesys. Vieša 
jų padėka palydėta minios katučių 
lietuviams ir... kitoms tautinėms 
grupėms, kurių oficialiai ten nebu
vo, bet kurių tautų vardai buvo iš
vardinti didelėmis raidėmis viena
me tų kelių lietuvių plakate kaip 
pavyzdys tik pustuzininio Sov. Sąjun
goje įkalintų tautų. Ironiška, kad net 
ir vietinės radijo bei televizijos Sto-

(Nukelta j 4-tą psl.)



Klevelando sporto klubo "Žaibas" mergaičių A klasės tinklininkės, 
1970 metų Š. Amerikos lietuvių vicemeisterės. Jos dalyvaus ir šie
met Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynėse, kurios įvyks Toronte š. 
m. balandžio 24—25 d. d. Klūpo antra iš kairės — Rita Čyvaitė, 
komandos kapitonė Nuotr. Z. Degučio

Kaimyninė žydų bendruomenė

TOLI SIEKIANTI BYLA
VLIKo pirmininkas, grįžęs iš Turkijos, papasakojo apie 

Bražinskus ir jų bylą
Iš trijų pavergtos. Lietuvos 

tautiečių pastaruoju metu pa
bėgti i Vakarus pavyko tik Bra
žinskams. Dėl jų pasirinkto pa
bėgimo būdo, dėl jo metu Įvyku
sio nužudymo ir dėl Maskvos ne
įtikėtino spaudimo Turkijos vy
riausybei Bražinskų likimas iki 
šiol tebėra neišspręstas. Nuoto
lis, kelionės ir kitos aplinkybės 
sunkina mūsų pastangas Bra
žinskams pagelbėti.

Kai dr. K. J. Valiūnas, VLIKo 
pirm., kovo 8 d. būdamas Euro
poje patyrė apie Turkijos augšč. 
teismo nepalankų sprendimą 
Bražinskų byloje, nutarė vykti 
į Turkiją ir bandyti jiems pagel
bėti. Apie tai, ką patyrė ir atli
ko Turkijoj, jis š. m. kovo 29 d. 
papasakojo liet, spaudos atsto
vams.

Milžiniškas spaudimas
Paskutinis, kovo 8 d., Turki

jos teismo sprendimas buvo vi
siems netikėtas. Kai prieš tai 
augšč. teismo baudžiamasis sky
rius patvirtino žemesniųjų teis
mų sprendimus, kad jieyra po
litiniai pabėgėliai ir negali būti 
sovietams išduoti, tai prokura- 
tūra.tą bylą dar-perkėlė į. to teis
mo pilnatį, susidedančią iš 45 
teisėjų — po penkis teisėjus iš 
kiekvieno skyriaus. Netenka 
abejoti, kad tai padaryta milži
niško sovietų spaudimo Įtakoje. 
Sprendimą darant iš 45 dalyva
vo 36 teisėjai. Iš jų 24 pasisakė 
už žemesnių teismų sprendimo 
panaikinimą Prano Bražinsko ir 
jo sūnaus Algirdo byloje. Sunku 
nustatyti, kiek Į tokį paskirų tei
sėjų sprendimą turėjo Įtakos ki-. 
ti, ne grynai teisiniai, motyvai 
ir buvusios Turkijos vyriausy
bės kaikurių narių nusistatymas 
Bražinskų byloje.

Naujas advokatas
Paryžiuje ir Lozanoje dr. Va

liūnas tarėsi su tarptautinės ir 
baudžiamosios teisės žinovais ir 
buvo patarta kreiptis tuo rei
kalu Į tris žinomus Turkijos tei
sininkus. Nuskridęs Į Turkiją, 
jis patyrė, kad vienas jų — N. 
Erim — yra paskirtas nauju mi- 
nisteriu pirmininku. Pasitaręs 
su iki šiol tą bylą tvarkiusiu ad
vokatu, VLIKo pirmininkas pa
vedė tolimesnę Bražinskų bylą 
vesti adv. C. Yardimci. Jis 1947 
m. sėkmingai gynė rumunus pa
našioje byloje ir buvo ketverius 
metus teisingumo ministeriu. 
Jis su dr. Valiūnu buvo nuvykęs 
pas Bražinskus ir yra gavęs jų 
formalų Įgaliojimą.

Pokalbis su Bražinskais
Gavęs vyriausybės leidimą, 

VLIKo pirmininkas su Bražins
kais praleido 3 dienas po 9 va
landas. Tad suprantama, kad bu
vo išsikalbėta labai plačiai ir 
nuodugniai. Vizito metu padary
ta 4 valandų magnetofono juos
telė, kurioje užrašyti abiejų 
Bražinskų pasisakymai apie sa
ve, gyvenimą Sov. Sąjungoj ir 
pabėgimą. Gautos tuo būdu ži
nios bus panaudotos ir jų gyny
bos reikalui. Abu Bražinskai da
ro labai gerą Įspūdį; yra giliai 
susipratę patriotai ir bėgo tik 
laisvės siekdami. Algis Bražins
kas, nors tik 15 metų amžiaus, 
yra labai gerai susipažinęs su 
komunizmo ir Vakarų pasaulio 
santykiais.

Bražinskai gyvena internuoti, 
yra labai saugomi nuo galimo 
pagrobimo, maitinami ir aptar
naujami labai gerai. Yra gavę 
jau nemažai lietuviškos spaudos, 
pasiųstos iš JAV. Turi erdvų 
kambarį ir naudojasi sodeliu.

Pabėgimo aplinkybės
Pr. Bražinskas Lietuvos oku

pantų 1947 m. buvo ištremtas Į 
Sibirą. Po 3 metų grįžo Lietu
von, kur už nepalankumą sovie
tams buvo kelis kartus suimtas 
ir kalintas. Prieš porą metų ap

sisprendė siekti laisvės Vaka
ruose ir tuo tikslu su sūnum iš
vyko Į Uzbekistaną. Čia gimė 
mintis tam tikslui panaudoti 
lėktuvą. Pabėgimui buvo pasi
ruošta labai rūpestingai. Ne 
Bražinskų kaltė, kad ryšyje su 
tuo įvyko' tragedija.

Tiems, kurie abejoja Bražins
kų žygio moraline puse, reikia 
turėti galvoje aplinkybes. Bra
žinskai nenorėjo nieko nužudy
ti ar nuskriausti, o siekė tik pa
bėgti iš rusų okupuoto bei prie
vartaujamo krašto. Jei lėktuvo 
Įgula nebūtų bandžiusi jų pabė
gimą sutrukdyti, niekas nebūtų 
nukentėjęs. Gausūs lėktuvų nu
kreipimai Į Kubą baigiasi tik ne
tikėtu vizitu Į tą salą, nes tokio
se aplinkybėse niekas nebando 
bėglių sulaikyti. Bražinskai la
bai apgailestauja jų pabėgimo 
metu Įvykusią tragediją, bet tai 
Įvyko ne dėl jų kaltės.

Byla nebaigta
VLIKo pirmininkas plačiau 

nušvietė teisini Bražinskų bylos 
aspektą. Pagal gautas informa
cijas, dabar Bražinskų likimą 
spręs Turkijos ministeriu kabi
netas. žinant krašto nuotaikas 
po to, kai senoji vyriausybė ka
riuomenės vadų buvo pašalinta, 
nes nesugebėjo sudrausminti 
riaušes kėlusių kairiųjų, yra vil
ties, kad naujoji vyriausybė pa
rodys daugiau drąsos pasiprie
šinti sovietiniam spaudimui ir 
Bražinskų neišduos. Išdavimo gi 
sprendimą, jei toks būtų, advo
katas apskųstų administraci
niam teismui. Net ir laimėjus 
Bražinskams neišdavimo teisę, 
ryšium su augšč. teismo spren
dimu, jiems dar gali būti iškelta 
baudžiamoji byla. Taigi, Bra
žinskų likimas dar neišspręstas, 
ir jais mes turime rūpintis, ne
žiūrint ką begalvotume apie jų 
pasirinktą pabėgimo kelią. Jie 
simbolizuoja mūsų tautos verži
mąsi į laisvę.

Reikalinga pagalba
Kaip galima dabar Bražins

kams padėti? Kadangi dabar jų 
byla yra vyriausybės rankose, 
rusų spaudimas gali būti pavei
kesnis, negu teismui. Dėlto vi
som priemonėm ir keliais turi
me kreiptis laiškais bei telegra
momis ir prašyti, kad Bražinskai 
nebūtų išduoti, nes sovietai ne 
tik juos sunaikintų, bet ir pa
naudotų jų atveji ateityje lietu
vių tautai terorizuoti. Kreiptis 
galima Į užsienio reikalų, teisin
gumo ministerius, min. pirmi
ninką ir karinių pajėgų viršinin
kus. . ■ ,

Teisiškai Bražinskų gynyba 
rūpinasi VLIKo valdyba per 
tam tikslui įgaliotus advokatus. 
Bus padaryta visa, kas bylos ei
goje atrodys reikalinga. Šia pro
ga VLIKo pirmininkas, prisimi
nęs ligšiolinį išeivių duosnumą, 
pabrėžė, kad Bražinskų gynybai 
tuojau reikės labai žymių sumų 
(gal net keliolikos tūkstančių do
lerių), kurių VLIKas neturi. J. 
A. Valstybėse Tautos Fondas 
šiuo metu pradeda savo metini 
vajų ir tikisi, kad aukotojai savo 
Įnašus atitinkamai padidins Bra
žinskų gynybai. Kanados ir kitų 
kraštų lietuviai turėtų skubiai 
pasiųsti savoms Tautos Fondo 
atstovybėms specialų įnašą šiam 
gyvybinės reikšmės tikslui.

Bylos reikšmė
Bražinskų bylos reikšmė sie

kia daug toliau nei dviejų žmo
nių likimas. Ji simbolizuoja dvi
kovą tarp laisvės ir priespaudos, 
išblaškytos bei pavergtos lietu
vių tautos ir komunistinio milži
no, siekiančio sunaikinti Bra
žinskus, “pamokyti” lietuvių 
tautą ir išprievartauti silpnesni 
savo kaimyną, priglaudusį Bra
žinskus. šiomis mintinis VLIKo 
pirmininkas dr. K. J. Valiūnas 
baigė savo pranešimą. S. Dz.

Organizuoti, bet suskilę
Išrautiesiems iš savo žemės 

yra sunku naujoje taip prigyti, 
kad neliktų prisitaikymo randų 
ar žaizdų. Ir jei asmeninėj plot
mėj kiekviena patirtis turtina 
asmenybę, tai tautinėje svetimos 
priemaišos gali nustelbti pačią 
tapatybę. Tai paaiškina kiekvie
nos žmogiškos būtybės rūpestį 
tęstinumu, savitumu ir jieskoji- 
mu būdų, kaip apsisaugoti nuo 
tautinio išnaikinimo ar išnyki
mo. Ir mūsuose šis rūpestis nėra 
išimtis. Šia proga norėčiau pasi
dalyti su skaitytojais savo patir
timi apie tą pačią problemą, 
kiek ją teko pastebėti kaimyni
nėje žydų mažumoje, kuri mūsų 
svarstymuose bei spaudoje yra 
laikoma sektinu idealu.
Ten yra gera, kur mūsų nėra
Tiesiogine prasme ši tautosa

kinė išmintis išreiškia mūsų 
žmonių svajones apie svetimus 
kraštus, kartais apie utopines ša
lis, niekeno žemę, kur nė vienos 
dienos nėra pilkos, kur saulė ir 
lietus pasirodo pagal užsakymą. 
Perkeltine prasme tas posakis 
ironizuoja, šypsosi iš naivių sva
jotojų, kurie tuo tiki. Man rodos, 
kad mano patirtis yra artimesnė 
pastarajai prasmei.

Tiesa, kad žydų mažumos dau
gely kraštų yra gerai organizuo
tos, tačiau jos yra mažumos. Jos 
daug pasiekia, bet ir joms tinka 
posakis, kad neiššoksi virš savo. 
juosmens. Pirmiausia, jos nėra 
tokios monolitinės, kaip kad tra
faretinės pažiūros Įtaigotų, šimt
mečių senumo yra žinomi skirtu
mai tarp sefardimo tipo, kuriam 
priklauso pietų Europos — Por
tugalijos, Ispanijos žydai, ir aške- 
nazimo tipo, kurį sudaro Rytų 
Europos — slavų, o taip pat ir 
Vokietijos žydai. JAV-se pvz. 
pirmojo tipo palikuonys yra 
labai gerai ekonomiškai įsikūrę 
ir labiausiai asimiliavęsi. kai 
antrieji — vėlesniųjų imigrantų 
vaikaičiai — laiko' save prana
šesniais dvasine prasme ir yra 
mažiau sutapę su dominuojančia 
pasirinkto krašto visuomene.

Dabarties religinėje žydų 
sklaidoje yra ryškūs trys pagrin
diniai tipai: ortodoksiškieji, kon
servatyvieji ir reformuotieji. 
Pirmieji, esą, visai nevartoja au
tomobilio šabašo dieną (dirbti 
negalima šeštadieni, o vairavi
mas — darbas). Antrieji ne pės
ti, o važiuoti traukia Į sinagogą 
šventės dieną, bet automobili pa
lieka už keleto blokų nuo švento
vės. Tretieji automobiliu atva
žiuoja prie pat sinagogos laip
tų... Nėra abejonės, kad pasta
rasis tipas yra labiausiai paveik
tas daugumos visuomenės ir ar
timesnis jai pasaulėžiūra bei 
veikla. Mažuma, kuri stengiasi 
įtikti daugumai ir nori būti “ly
giom teisėm” priimama į daugu
mos tarpą, turi mokėti augštą 
kainą, t. y. daugiau ar mažiau 
nukrypti nuo tradicinių pažiūrų 
bei papročių. Ir žydai to neišven
gia.

“Jūs — išdavikai!”
Taip kreipėsi į vyresniąją kar

tą jaunas pokoleginės mokyklos 
studentas metinio žydų labdaros 
vajaus proga pastarųjų metų 
konferencijoj. Jis prikaišiojo vy
resniesiems, kad jie neišgelbsti 
trijų milijonų žydų už geležinės 
uždangos. Kaitino, kad vyresnie
ji neveda jaunosios žydų kartos 
tikruoju keliu, nes konferencijoj 
vyravo vyresnioji karta. Jis pa
smerkė žydų bendruomenės va
dovus, kad jaunoji karta pasime
tusi, nes joje neįdiegtas religinis 
jausmas, nes jaunieji, atsisaką 
atlikti karinę prievolę, savo re
zistenciją motyvuoja humaniz
mu ir nežino, kad tikrovėje tai 
esąs kertinis žydų religijos ak
muo ... Man buvo* Įdomu pasek
ti, kaip vyresnieji į tai reaguos. 
Bet nė vienas jų nei smerkė, nei 
atsakė i aštrius jaunojo žodžius. 
Vyresnieji savo ruožtu kalbėjo, 
kad konferencijoj nemato pačių 
turtingųjų žydų, bet nevenge 
pabrėžti, jog žydų bendruomenė 
nežinanti, kad joje yra kas nors 
beturtis. Tikino, kad žydai duo
da pasauliui pavyzdi, kaip reikia 
atlikti žygius abiejose plotmėse 
— valstybinėje (pačiame Izra
elyje) ir už valstybės ribų (žydų 
diasporoje).

Žydiškumas be religijos!
Kaip žinome, yra krikščiony

bės teologų, kurie atstovauja 
vadinamai krikščionybei be 
Kristaus. Tai, sekant prof. A. 
Maceinos žodžiais, būtų kraštuti
nė sušiandienintos krikščiony
bės kryptis, visiškai susitelkusi i 
šiapusinį gyvenimą. Tokių supa
saulėjusių žydų yra gausu. Ne
seniai man teko išklausyti vieno 
rabino paskaitą, kurioje jis at
skleidė savo nureligėjimo raidą. 
Jaunystėje — prieš antrąjį pa
saulinį karą — buvęs tradicinės 
religijos atstovas. Kai jo myli
masis sūnus, sulaukęs vos kelio
likos metų, mirė, jis nemaištau
damas priėmė Dievo valią: “Die
ve, Tu davei man sūnų, Tu jį ir 
atsiėmei”. Bet kai Hitleris sunai
kino penkis milijonus žydų, jisai 
sukilo šaukdamas: jeigu Dievas

• Jaunieji kaltina vyresniuosius 
PROF. ANTANAS MUSTEIKIS

siuntė Į žemę išrinktąją tautą, 
tai neturėjo leisti penkių milijo
nų tautžudystės. Šitoks Dievas 
yra netikras Dievas, ir jo negali
ma priimti. Tad rabinas jį ir at
metęs. Visdėlto išlikę jo žmonės 
priklauso žydų tautai, kuri rei
kalinga pagalbos. Štai kodėl jisai 
ir toliau tebeina rabino parei
gas... Ir dar perspėjo, kad nie
kas nedrįstų jo vadinti netikin
čiu.

Beje, nemažiau charakterin
gas žydų supasaulėjimo pavyz
dys yra užtinkamas kolektyvinė
se žydų bendruomenėse, vadina
mose kibucais, pačiame Izraely. 
Jie sudaro tik keletą naujosios 
valstybės gyventojų procentų. Ir 
jeigu man tektų anų žydų religi
ją apibūdinti, ją vadinčiau na
cionalistine religija (be tradici
nių religinių apraiškų). Tik kad 
nesuklaidinčiau skaitytojų, tu
riu pabrėžti, kad ir kibucuose 
yra ir tradicinei religijai ištiki
mų žmonių.

Pusiausvyra atsparoje
JAV-ėse ir Kanadoje žydų ma

žumos stiprybė kyla iš jų užimtų 
tarnybų raktinėse komunikaci
jos srityse. Turiu galvoje žinių 
agentūras, radiją, televiziją' 
laikraščius, švietimą ir pan., kur 
procentiškai pagal mažumų 
bendrą gyventojų skaičių žydai 
yra gausiau atstovaujami. Dėlto 
jie ir Įtakingi viešosios nuomo
nės formavime. Reikia pripažin-, galime pavydėti žydų stiprybės, 
ti, kad ir pati Sovietų Sąjunga Pirmiausia, aš nemanyčiau, kad 
neturi imuniteto prieš viešąją lietuviškoji mažuma pajėgtų vie- 
pasaulio nuomonę (Stalino lai
kais, kaip žinome, ji buvo, taip 
sakant, impregnuota). Bet žydai 
dažnai moka sustoti ties riba, ku
rią peržengti yra rizikinga. Ne
seniai Įvykęs pasaulinis žydų 
kongresas Briusely atsisakė pri
imti Niujorko rabiną Mair Ka- 
hane, kuris laikomas kraštutiniu 
žydų savigynos lygos vadu. Prie
žastis suprantama — kad mažiau 
erzintų rusus. Tikimasi, kad tuo 
būdu rusai greičiau išleis žydus 
iš už geležinės uždangos i Izrae
li, nors šiaip jau anas kongresas 
aiškiausiai pasmerkė žydų perse
kiojimą sovietiniuose kraštuose.

AL. GIMANTAS
Jei iki šiol visos turistinės — 

grupinės kelionės Lietuvon te
galėjo būti išimtinai tvarkomos 
sovietinio IntŲjįgto. agentūros, 
dabar, atrodo, gavo teisę bene 
pirmoji nekomunistinė bendro
vė JAV-se, būtent, suomių 
“Finnair”, organizuoti ekskursi
jas Vilniun.

Toji suomių lėktuvų susisieki
mo bendrovė, savo reklaminiuo
se skelbimuose besivadinanti 
“Pride of Scandinavia”, išleido 
spalvota informacinę brošiūrą 
“Tours of Lithuania — 1971”. 
Ten, žinoma, gana smulkmeniš
kai aprašomos 21 ar 19 dienų 
ekskursijos Vilniuje, Trakuose, 
Kaune ir Druskininkuose, pridė
tos ir keturios spalvotos iliustra
cijos, lyg ir rodančios turistus 
Įvairiose krašto vietose, bet vie
noje tų nuotraukų matomos 
krautuvių vitrinos, kuriu užra
šai nei lietuviški, nei rusiški, at
seit, pasinaudota kurio nors ki
to, greičiausia skandinaviško 
miesto, panorama.

Iki šiol mačius tik Inturisto 
brošiūrų aprašymus, Įdomu pa
lyginti, kaip suomiai prakalba 
apie Lietuvą. Pagrindinis apra
šymas skirtas Vilniui. Nė žode
liu neužsimenama apie sovietinę 
santvarką, socializmą, komuniz
mą ar kokius ten laimėjimus. 
Gana lakoniškais, paprastais sa
kiniais aiškinamas miesto gro
žis, apylinkės, svarba, kultūrinis 
svoris, istoriniai bruožai, iškelia
mi atskiri objektai, verti turisti
nio žvilgsnio. Iš teksto spren
džiant, jis paruoštas ne tiek

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

Religija be Dievo
Kad tai ne atsitiktinis įvykis, 

o apgalvotas ir principinis, man 
teko patirti kitu būdu. Neseniai 
dalyvavau vietos žydų bendruo
menės priešpiečiuose, kur bu
vo pakviesti švietimo bei religi
nių organizacijų atstovai. Kalbė
jo žydų kilmės angliste, turinti 
daktaro laipsnį ir buvusi, kaip ji 
sako, kažkokios kolegijos Mask
voje profesorė. Prieš keletą me
tų ji pasirašiusi garsų 39 Rusijos 
intelektualų protestą, o dabar 
vos prieš keletą mėnesių išleis
ta emigruoti. Įdomių dalykų ji 
papasakojo. Tarp kitko pvz. ji 
pasakė, kad žydų kilmės jaunuo
lis, sukakęs 16 metų, pase įrašo
mas žydu net ir prieš jo valią. 
Pakartojo mums žinomus faktus, 
kaip sunku yra emigruoti iš to 
krašto. Dalis norinčiųjų patenka 
Į kalėjimą, o kaikurie išleidžia
mi. Daiktus ji vadino tikraisiais 
vardais, ypač tada, kai liečiami 
žydai. Bet apie nežydus Sov. Są
jungoj ji iš. viso vengė kalbėti. 
Kai vienas senas vietos rabinas 
bandė aštriau pasisakyti prieš 
komunizmą, anglistikos daktarė 
jį pertraukė ir leido suprasti, 
kad reikia laikyti pusiausvyrą, 
idant likę sovietų žydai turėtų 
daugiau galimybių emigruoti.

Savame darželyje
Baigdamas norėčiau perspėti 

skaitytojus, jog aš nesiūlau sa
vajai mažumai būtinai pasekti 
žydų pavyzdžiu. Mūsų ma
žuma kitokia, nors kaikur mes

na, be kitų paramos, daugiau at
siekti. Antra, yra. Įvairiopų at
sparos plotmių — pvz. mokslinė, 
informacinė, propagandinė. Ne
turint perteklių, mums reikėtų 
labiau spiestis i vieną kurią ap
galvotą veiklą. Trečia, kaip pa
starųjų metų pavyzdžiai rodo, 
nepraleisti ypatingų kovos pro
gų. Tai rodo Bražinskų, Kudir
kos, Simokaičių atvejai. Tokios 
progos gali būti pačios veiksmin
giausios, nors ir ne mūsų pačių 
sudarytos. Bet man rodos, kad 
mes čia ir padarėme, kas galima 
padaryti, nors tobulybė nežino 
ribų.

užsieny gyvenančiam lietuviui, 
kiek Lietuvą lankančiam kita
taučiui. Lietuviui juk nereikia 
aiškinti ir įrodinėti šv. Onos, 
Bernardinų šventovių, katedros 
ar šv. Petro ir Povilo šventovės 
grožio ir jų architektūrinės ver
tės. Pastaroji šventovė vadina
ma Vilniaus baroko brangakme
niu, turinčiu virš 2000 skulptū
rų.

Iš suomiško leidinuko sužino
me, kad pagrindinė Vilniaus at
rakcija yra Gedimino aikštė (pa
gal sovietinę informaciją — Le
nino aikštė), pilies kalnas su 
griuvėsiais ir nuo ten nuostabus 
vaizdas Į Lietuvos sostinę.

Malonus suomių tvirtinimas, 
kad pasauly nėra daug miestų, 
kurie savo gamtine aplinka ir 
grožiu galėtų lygintis su Vilniu
mi ir jo apylinkėmis. Minima, 
kad Lietuvos sostinė užima 60 
kv. mylių ploto ir turi virš 300. 
000 gyventojų, kad tai mokslo, 
kultūros ir švietimo centras su 
gausiomis teatrų, kino ir kon- 

~ certų salėmis. Vilniuje esą yra 
proga mesti žvilgsnį į Lietuvos 
praeitį ir dabartį.

Pridėtame spalvotame orien
taciniame žemėlapy jokių užra
šų, kaip pvz. ’ “Rusija” ar “SS
SR”. Nepažymėtos ir ribos tarp 
Lietuvos ir Latvijos; stambiai 
atspausdintas Vilnius, mažes
nėm raidėm — Liepoja ir Ryga. 
Ar suomių “Finnair” DC-8 ame
rikiniai lėktuvai turi teisę skris
ti iki Vilniaus (pakely sustojama 
Helsinky), iš paskelbtos informa
cijos neaišku.
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Hamiltono gyvatarietės šoka Sadutę Čikagoj V. Kaulius, SJ 

Nuo riaušių iki tautinės dainosC
Ketvirtosios dainų šventės Čikagoje belaukiant

Čikagos miestas ypač išgarsė
jo 1968 m., kai čia Įvykusios de
mokratų partijos konvencijos 
metu iš viso krašto susibūręs 
kovingas radikalusis elementas 
sukėlė milžiniškas riaušes. Toji 
konvencija Įvyko Čikagos amfi
teatre. Tą pačią salę, jau nebe 
pirmą kartą paskutiniųjų kelio
likos metų laikotarpyje* liepos 
pradžioje užims apie 10.000 lie
tuvių minia taikingai ir spalvin
gai tautinio meno demonstraci
jai — IV Kanados ir JAV lietu
vių dainų šventei. Tik šiemet 
aplinkos skirtumas gal tebus 
tas, kad aplink buvusios sker
dyklos jau galutinai likviduotos, 
o ir paties didžiulio amfiteatro 
ateitis taip pat neaiški. Prie eže
ro išaugo moderni salė — Mc 
Cormick Place. Ten persikelia 
didžiosios konvencijos, parodos. 
Gal kada nors ir lietuvių dainų 
bei tautinių šokių šventes vyks 
tenai. 1965 m. McCormick Place 
rūmuose Čikagos Lietuvių Ope
ra su solistais, minint liūdną Lie
tuvos okupacijų 25 metų sukak
ti, visų ęartizanų, kankinių ir 
kritusių uz Lietuvos laisvę prisi
minimui ‘ sugiedojo Verdi “Req
uiem” ir B. Markaičio “Vilniaus 
varpus”, palydint pilnam sim
foniniam orkestrui. Netrukus 
visą pastatą nusiaubė gaisras. 
Dabar sudegusiojo vietoj išaugo 
naujos, dar modernesnės salės. 
Bet kai buvo pradėta planuoti 
IV dainų šventė, anos moder
nios patalpos dar toli gražu ne
buvo užbaigtos. Tad su švente ir 
vėl grįžtama i senosios lietuvių 
emigracijos lopšį — buvusių 
skerdyklų pašonę, iš kur rašyto^ 
jas Upton Sinclair kadaise lietu
vių veikėjus išvedė Į pasaulinę 
literatūrą, šiandien, žinoma, jis, 
jei būtų gyvas, kitokius lietu
vius išvestų į tarptautinės litera
tūros areną — profesorius, iški
lius inžinierius, specialistus gy- 

' dytojus, na, žinoma, gal ir pa
brėždamas tą spontanišką lietu
višką dvasią, kuri tokia gyva pa
sirodė lietuvių studentijos ir 
mokslus baigusių jaunųjų aka
demikų tarpe, kai iškilo Bra
žinskų,* Kudirkos, Simokaičių 
reikalas. Tai parodė didelį jų 
rūpestį pavergtos tėvynės ir kar
tu pavergtųjų broliu ateitimi.

*»* ♦ •*
Artėjančios dainų šventės 

proga kartas nuo karto šaukia
mos spaudos konferencijos. Pas
kutinė spaudos konferencija 
Įvyko kovo 24 d. dainų šventės 
laikinojoje būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave. Joje turėjome 
progos pasimatyti su dainų 
šventės k-to pirm. dr. G. Baluku* 
vicepirm. A. Rėklaičiu, muziki
nės komisijos pirm. muz. P. Ar- 
monu ir spaudos komisijos pir
mininku rašyt. S. Džiugu, kuris 
šiai spaudos konferencijai ir va
dovavo. Rašyt. S. Džiugas Įžangi
niame žodyje pasigėrėjo lietu
viškos spaudos rodoma šilta pa-

rama artėjančiai šventei ir pa
reiškė, kad ji būsianti iškiliau
siu šių metų kultūriniu Įvykiu. 
Dr. G. Balukas nuoširdžiai pasi
džiaugė, kad šventės negriauna 
asmeniniai ar sroviniai užpuldi
nėjimai, visur jaučiama talka, 
talka ir pozityvus darbas.

Rašantysis šiuos žodžius pa
reiškė abejonę, ar dainų šventė 
pats iškiliausias metų Įvykis, 
nes menine prasme gal iškilesni 
bus “Traviata”, “Čiurlionio” 
koncertas ar busimoji “Daina
vos” ansamblio sukaktuvinė 
šventė su naujos lietuviškos 
komp. Br. Budriūno operetės 
premjera; avangardine prasme 
žiūrint, ar ne iškilus buvo komp. 
D. Lapinsko paruoštas ir “Mar
gučio” rengtas koncertas Čika
goje? Muz. P. Armonas ir kun. 
J. Prunskis buvo kitos nuomo
nės. Pagal juos, dainų šventės 
visose Kanados ir Amerikos lie
tuvių kolonijose sujudina visus 
choristus, visus tuos žmones, 
kurie metų metais dainos meną 
neša ant savo pečių. Kaip tad jų 
visų sulėkimas į vieną didžiulę 
dainos meno šventę negali būti 
iškiliausiu kultūriniu Įvykiu?* * *

Taip pat buvo giliau panagri
nėtas klausimas, kiek sulėks 
choristų? Spaudoje jau buvo pa
skelbtas rekordinis skaičius — 
2.000. Taip, tiek buvo išsiuntinė: 
ta repertuaro: suaugusių cho
rams 1.000 ir vaikų chorams 
1.000. Bet dabar jatr nebegalės 
dalyvauti “Čiurlionis”, “Birby
nė” ir dar vienas, choras. Bet 
chorų atžvilgiu ši šventė būsian
ti gausiausia: dalyvaus 29 suau
gusių chorai ir 16 lituanistinių 
mokyklų chorų. Jei nebus 2.000 
choristų, tai 1.500 (įskaitant ir 
lit. mokyklų chorus) tikrai. O tai 
jau tikrai didelis būrys vienoje 
krūvoje. 1956 m., palikę tūks
tančius pelno II dainų šventei,, 
turėjom tik 1.000 choristų. Tie
sa, be mokyklinio jaunimo. Tai 
rodo, kad su lietuviškos dainos 
ateitimi Kanadoje ir JAV nėra 
blogai. Ar tokie pat optimistai 
ir chorų vadovai? Malonu būtų, 
kad jie tuo klausimu pasisakytų 
spaudoje.

Muz. P. Armonas spaudos 
atstovas pranešė, kad himnus di
riguos vargonininkų s-gos pirm, 
muz. V. Mamaitis, lit. mokyklų 
chorams — muzikai St. Sližys ir 
Faustas Strolia, o kantatą — 
komp. Br. Budriūnas (oficialus 
sutikimas tuo metu dar nebuvo 
gautas). Dar trys dirigentai ne
paskelbti. Tai daroma tam tik
rai sumetimais, pasimokius iš 
praeities. Visi i šventę suvažiavę 
chorų vadovai bus vienodai 
traktuojami su šventės dirigen
tais, nes chorų vadovai kaip tik 
daugiausia paaukoja darbo, ta
lento ir laiko šventės pasiruoši
mui bei pasisekimui. Ankstyves
nėse šventėse jie lyg būdavę pa
miršti.

Dainų šventės vykdomasis vi
cepirmininkas pik. A. Rėklaitis 
ypač prašė spaudoje atkreipti 
dėmesį, kad visi suvažiuosian
tieji i šventę žiūrovai bilietus 
užsisakytų iš anksto. Bilietai ati
duodami platinimui balandžio 1 
d. Juos užsisakius laišku ar te
lefonu, bilietai rezervuojami. 
Kai gaunami pinigai, tuojau iš
siunčiami užsakytojui. Kur bi
lietus galima užsisakyti, sekite 
oficialius skelbimus, kurie tilps 
ir “Tėviškės Žiburiuose”.

Posėdis kuriam laikui buvo 
nutrauktas, nes tuo metu “Mar
gučio’'’ radijo bangomis iŠ Tur
kijos prabilo Pranas Bražinskas, 
kurio likimas iki šiol dar neiš
spręstas. Nupasokojęs savo kan
čias Sibiro tremtyje, atvėręs 
bendrą Sibiro tremtinių tragedi
ją, jis su gilia pagarba dėkojo 
visiems laisviesiems lietuviams, 
kurie labai daug padeda sukti 
teigiama linkme jo ir sūnaus li
kimą.

O tokie masiniai susibėgimai, 
kaip dainų šventės, yra viena iš 
tų priemonių, kurios jungia mū
sų gretas, ugdo tautinį susi— 
timą, žadina pasididžiavimą, 
esame lietuviai. VL Ramojus
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UE1UYIAI PASAULYJE
SUDEGE BAŽNYČIA
& m. kovo 26 d. sudegė Sangrūdos 

bažnyčia (Vilkaviškio vyskupijoje). 
Dar nežinoma priežastis — ar ji bu
vo padegta, ar užsidegė. Pastaruoju 
metu padažnėjo bažnyčių padegimai. 
Yra pagrindo manyti, kad ateistiniai 
piktadariai tuo būdu siautėja.

ARKIVYSKUPO SUKAKTIS
Balandžio 13 d. Marijampolės 

šventovėje buvo paminėta arkivysku
po Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus 
100 metų gimimo sukaktis. Iškilmin
gas pamaldas laikė vysk. J. Labukas- 
Matulaitis, Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administratorius. 
Kitose Lietuvos šventovėse ta sukak
tis minima balandžio 18 d. Sukakties 
minėjimas ribojasi tik pamaldomis— 
jokios akademijos salėse okupacinės 
valdžios nėra leidžiamos.

T. TILVYČIO MUZĖJUS
Prieš nepilnus dvejus metus miru

sio poeto ir satyriko Teofilio Tilvy
čio vardu buvo pavadinta Utenos I 
vidurinė mokykla ir kolchozas, ku
riame dabar yra velionies gimtasis 
Gaidžių kaimas. š.m. kovo 27 d. Tau
ragnų kultūros namų II augšte duris 
atvėrė T. Tilvyčio memorialinis mu- 
zėjus. Jame sutelkti asmeniniai T. 
Tilvyčio daiktai, knygos, rankraščiai, 
satyrinė spauda. Muzėjaus atidary
mo proga atsiminimų pluoštu dalijo
si rašytojai J. Baltušis, A. Gricius, 
Utenos rajono kompartijos komiteto 
buvęs I sekr. P. Kutka, žurnalistas 
D. Rodą, “Šluotos” red. J. Bulota ir 
poeto jaunystės dienų bičiulis J. 
Grudzinskas, Vyžuonų vidurinės mo
kyklos mokytojas. Visiems dalyviams 
padėkos žodį tarė velionies sūnus 
žurnalistas Rytis Tilvytis.

DU PAMINKLAI
Skulptorius B. Vyšniauskas ir ar

chitektas V. Gabriūnas kuria pa
minklą Lietuvos “išvaduotojai” So
vietų Sąjungos raudonajai armijai. 
Jis bus pastatytas Žemaitijos Kryž- 
kalnyje. Sovietų Sąjungos pergalei 
prieš Vokietiją atžymėti iš pagrindų 
restauruojamas Klaipėdos Lenino 
aikštėje buvęs paminklas. Klaipėdos 
miesto vyr. dail. Petro Sadausko tei
gimu, senąjį paminklą teko nugriau
ti, nes jis buvo žemo meninio lygio, 
neteikė estetinio pasigėrėjimo. Kon
kursinius projektus yra paruošusios 
klaipėdiečių ir vilniečių skulptorių 
bei architektų grupės. Vilniečių 
skulptorių V. Stanelio, S. šarapo- 
vo, architektų.T. Miknevičiaus G. 
Telksnio projekto dėmesio centre 
yra Klaipėdos miesto simboliu pa
vadintas metalinis obeliskas, klaipė
diečių skulptorių V. Skirgailaitės, J. 
Vertulio, architektų G. Tiškaus ir Z. 
Norbuto — gelžbetoninis ąžuolas, 
primenąs Baltijos pakrantės me
džius. Vertintojų komisija, vadovau
jama Lietuvos Architektų Sąjungos 
valdybos pirm. A. Cibo, abiem gru
pėm pasiūlė projektus patobulinti, 
pabrėžiant ir Klaipėdos grąžinimo 
Lietuvai idėją.

“TIESOS” REKORDAS
A. Laurinčiuko redaguojamas vil

niškės kompartijos oficiozas “Tiesa” 
pasiekė naują puslapių skaičiaus re
kordą. Kovo 31 d. laida turėjo net 10 
puslapių, kurių devyni buvo paskirti 
šešias valandas trukusiai L. Brež
nevo kalbai sovietų kompartijos 
XXIV suvažiavime. Kaip ir N. Chruš
čiovo laikais, visa kalba “papuošta” 
intarpais: “plojimai”, “ilgi plojimai”, 
*‘ilgi, audringi plojimai”. Trūksta tik 
Stalino metų “ovacijų”. Pirmajame 
“Tiesos” puslapyje yra N. Podgorno 
kalba, suvažiavimo prezidiumo nuo
trauka, prezidiumo, suvažiavimo sek
retoriato, redakcinės komisijos ir 
mandatų komisijos narių pavardės. 
Paskutiniajame puslapyje skelbia
mas Lietuvos mokslininkų “pritari
mas” suvažiavimui, pramonės dar
buotojų laimėjimai suvažiavimui, 
nuotrauka, kurioje “Lelijos” siuvė
jos seka L. Brežnevo kalbą televizi
jos ekrane. Tik nedidelis kampelis 
šiame “Tiesos” nr. teko teatrų ir 
televizijos programai, Vilniaus oro 
biuro duomenims ir trumpam prane
šimui iš pasaulinių ledo ritulio žai
dynių Ženevoje. Įdomu, kiek “Tie
sos” skaitytojų turės geležinę kant
rybę nuo pradžios iki galo perskai
tyti šią smulkiu petitu surinktą lai
dą. Skaitytojų nuomonę bandąs tir
ti vyr. red. A. Laurinčiukas tokiems 
turėtų nukaldinti ir įteikti “Raudo
nosios spaudos kankinio” ordiną.

KARININKŲ MOKYKLA
Augštąja priešlėktuvinės gynybos 

radiotechnikos karininkų mokykla

BOSTONE BUVO KITAIP
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tys minėjo pustuzinį tautinių grupių 
dalyvavus priešsovietinio solidarumo 
išreiškime! Vietinis dienraštis, teisin
gai konstatuodamas faktus, neminėjo 
jokių etninių grupių. įskaitant ir 
šiuos pavienius lietuvius.

Oficialus nuo sovietų nukentėjusių 
grupių Kanadoje neprisidėjimas šiuo 
atveju, atrodo, liudija dar giliai už
silikusi (ir šiais laikais atsilikusį) 
archaišką samprotavimą, kurį visi 
pažįstame ir kurio, atmiešto pagieža, 
užtenka visoms mažumoms bei 
“WASPiniu” kanadiečių daugumai, 
žiūrinčiai į mažumas kad ir tokias, 
kaip ir mus lietuvius. Taipogi jis 
primena praleistą gerą bendrą pro
gą stipriau išnešti į viešumos opi
niją musų krašto sovietinį užgujimą. 
Nors įvykis buvo plačiai atžymėtas 

buvo paversta vilniškė radiotechni
kos mokykla, kuri per trejus metus 
paruošdavo sovietų kariuomenei lei
tenantus technikus. Dabar studijos 
truks ketverius metus, o jas baigę 
leitenantai jsigys radioelektroninių
prietaisų eksploatavimo inžinieriaus
kvalifikaciją. Mindaugas Barysas 
“Tiesoje” kovo 24 d. paskelbtame re
portaže mini politinio skyriaus virši
ninką pik. Vasilijų Pismenčiuką, mo
kymo dalies vadovą papulkininkį 
Olegą Andrejevą. M. Barysas rašo: 
“Politinio skyriaus viršininkas trum
pai apibūdina naują mokomąją prog
ramą, pasakoja apie kuriamas keted- 
ras — matematikos, fizikos, marksiz
mo-leninizmo, kariūnų laukiančias fi
losofijos, politinės ekonomikos, 
mokslinio komunizmo pagrindų ir 
kitas paskaitas. Naujosios laboratori
jos aprūpinamos šiuolaikine skaičia
vimo aparatūra, naujausiais prietai
sais. Kiti reikalavimai taip pat pe
dagogų kadrams — dėstytojų moks
linis paruošimas iškyla į pirmąjį pla
ną. Karininkų mokykla paskaitoms 
skaityti numato pasitelkti ir univer
siteto, pedagoginio instituto, kitų 
mokslo įstaigų profesorius, mokslų 
kandidatus ir daktarus...” M. Ba
rysas taipgi pabrėžia, kad šios mo
kyklos absolventas Alberdis Turyde- 
vas prisidėjo prie amerikiečių žval- 
kybinio U-2 lėktuvo numušimo ir la
kūno F. Powers patekimo į sovietų 
rankas. Pagal jo pateiktus apskaičia
vimo duomenis buvo iššauta U-2 lėk
tuvą numušusi sovietų priešlėktuvi
nė raketa. Prieš porą metų šią kari
ninkų mokyklą baigė buvęs bokso 
čempijonas Danas Pozniakas ir bok
se pasižymėjęs jo brolis Jaras Poz
niakas. Geriausių dabartinių kursan
tų gretose M. Barysas mini keturis 
lietuvius — Juozą Andrunavičių iš 
Jonavos rajono, Jeronimą Junevičių 
iš Trakų rajono “Draugystės” kol
chozo, buvusį Kauno radijo gamyklos 
montuotoją Vytautą Girčį ir uteniš
kį Gintautą Ramoną. Nuotraukoje 
matyti du rusai — seržantas Vikto
ras Akimovas ir eilinis Sergejus Šve- 
cas. Būdinga, kad M. Barysas nesu
minėjo nė vieno lietuvio mokyklos 
vadovų pareigose. Taigi, ta tryliktoji 
augštoji Lietuvos mokykla iš tikrų
jų yra rusų radioelektronikos kari
ninkų ir politrukų rankose.

RAŠINIO KONKURSAS
Sovietų kompartijos XXIV suva

žiavimo proga VIII-XI klasių gimna
zistams buvo paskelbtas visasąjungi
nis rašinio konkursas “Partija — 
mūsų epochos protas, garbė ir sąži
nė”. Su tokia absurdiška tema laiką 
tarėjo gaišti tūkstančiai lietuvių gim
nazistų. Vertintojų komisija iš 200 
visų mokyklų geriausių rašinių baig
minėms varžyboms Maskvoje atrin
ko penkis — vilniečio R. Tirochimo, 
vilnietės V. Razumaitės, panevėžie
tės I. Vaišvilaitės, klaipėdiečio I. Ko- 
novalovo ir S. Aksomaitės iš Lazdijų 
rajono.

SDAALR — 30 METŲ
Vilniuje trisdešimtmetį atžymėio 

SDAALR — “Savanoriškoji draugi
ja armijai, aviacijai ir laivynui rem
ti”. Anksčiau ši organizacija buvo 
vadinama “laisvanoriška draugija”, 
bet kalbininkų pašaipa privertė pa
keisti bent jau pirmąjį žodį, nors 
pats archaiškai skambantis pavadini
mas paliktas tas pats. SDAALR res
publikinio komiteto pirm, atsargos 
gen. mjr. J. Žiburkus draugijos už
davinius nušviečia “Tiesoj” kovo 19 
d. paskelbtame pasikalbėjime: “Su
telkėme dėmesį į masinį gynybinį 
darbą, karinį patriotinį jaunimo auk
lėjimą, ruošiame specialistus armijai 
ir liaudies ūkiui, vystome karinį 
techninį sportą...” Iš jo tolimesnių 
prasitarimų aiškėja, jog SDAALR 
pagrindinį dėmesį skiria lakūnų, 
sklandytojų, parašiutininkų, motocik
lininkų, automobilių vairuotojų pa
ruošimui bei kitoms techninėms spe
cialybėms, kurios karo metais yra 
labai reikalingos visuotinės mobili
zacijos atveju. SDAALR su komjau
nimo organizacija kasmet organizuo
ja masinius jaunimo žygius “tarybi
nės liaudies revoliucinės, kovų ir 
darbo šlovės keliais”, t y. indoktri- 
duojančio pobūdžio išvykas, pasaldin- 
tas sovietinės propagandos sachari
nu. Taip stengiamasi ugdyti lietu
viškojo jaunimo ištikimybę “plačia
jai tėvynei” ir sovietinei Lietuvos 
okupacijai. J. žiburkus džiaugiasi, 
kad pvz. pernai tokiame žygyje daly- 
vavo daugiau kaip 300.000 jaunuolių 
ir merginų, kurių geriausieji buvo 
pasiųsti į visasąjunginį sąskrydį UI- 
janovske. V. Kst 

vietinėje spaudoje, radijo programo
je ir televizijoje, Londono baltiečiai 
bei kiti sovietų pavergtieji, viešai 
kviesti dalyvauti kaip vietinės visuo
menės nariai, neišnešė savo kraujuo
jančio skundo drauge su žydais į 
kanadiečių visuomenę.

Darytina išvada, kad kiekviena 
tautinė grupė Londone, atsisakyda
ma parodyti nieko nekainuojančią 
užuojautą ir solidarumą ir tuo išneš
ti savo tautos skundą, dėl “manda
gumo” ar kitokių mažiau pateisina
mų motyvų, jaučiasi esanti užtekti
nai pajėgi tai padaryti vien savo jė
gomis. Pagaliau kaip ten bebūtų, tau
tinės grupės neišnaudojo puikios 
progos savo tikslams, progos, kuri 
būtų įgalinusi pasiekti savo tikslą su 
mažiausiai prakaito, bet su nema
žesniu efektingumu. P. P.

m

PROGRAMOJE: • Labai gausi laimikiais loterija
• Londono lietuvių studenčių kvartetas • Rožių valsai, gera muzika, bufetas
• Kupletai iš vietos gyvenimo • Šilta zuikiena ir kiti patiekalai

Visi apylinkės lietuviai ir svečiai iš artimesnių vietovių — Toronto, St. Catharines, Hamiltono, Londono, 
Rodney ir kitų kviečiami gausiai atsilankyti ir kartu su mumis nuotaikingai praleisti vakarą. Laukiame 
visų! Iki pasimatymo baliuje!

ŠAULIŲ KUOPOS IR MEDUOTO JŲ-MEŠKERIOTOJŲ KLUBO VALDYBOS

Delhi šaulių kuopa drauge su Aylmer medžiotojų-meškeriotojų klubu 

š.m. balandžio 24 dieną, 7 v. v., Delhi lenkų salėje ruošia
linksmą, pavasariškai nuotaikingą W W

TRAD1CINJZUIKIŲ BALIU

Baltiečių karinių organizacijų "Baltic Veteran Corps" Toronte 
penkmečio sukakties proga šaulių žvaigždės ordinu apdovanojamas 
estų majoras B. Leeman. Ordiną prisega KLB krašto valdybos pirm, 
dr. S. Čepas, lydimas šaulių rinktinės pirm. S. Jokūbaičio. Prie vė
liavos stovi šaulys A. Girdvainis. Penkmečio šventė įvyko 1971 m. 
kovo 20 d. Toronto Šv. Jono Kr. par. salėje

DELHI,
A. A. JONAS RUDOKAS mirė 

1971 m. kovo 24 d. savo namuose 
Delhi, būdamas 67 m. amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoje ir į Kanadą atva
žiavo 1928 m. Savo sunkiu darbu 
buvo įsigijęs tabako ūkį ir jame 
ūkininkavo eilę metų. Paskutiniu 
metu gyveno Delhi mieste kaip pen
sininkas. Jo žmonai Marijai išvažia
vus į sūnaus vestuves Vokietijon, 
Joną ištiko širdies smūgis, ir pa
kviestas gydytojas konstatavo mir
tį. Žmonos Marijos ir brolio Alfon
so pastangomis velioųis buvo palai
dotas iškilmingai iš Delhi lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčios. Dalyvių tar
pe buvo parapijos klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas, rekolekcijų vedėjas 
pranciškonas kun. dr. V. Gidžiūnas, 
mons. J. Tadarauskas ir Londono 
klebonas kun. B. Pacevičius. Palai

Hamiltono sporto klubo "Kovas" valdyba su garbės nariu mons. dr. 
J. Tadarausku ir su atstovais komandų, laimėjusių taures

Nuotr. M. Juraičio

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'ennin^er *
Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA
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

Į Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

HAMILTONO LIETUVTŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 M<Hn S». East, komb. 203, tel. 52S-OST3
Mokame už.'Darbo valandos:

pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.P.
antradieniais 9JO — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9JO — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9JO — 5 v. p.p.
penktadieniais 9 JO — 8 vai. vak.
?»?fadieniais 9.0« — Iv. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

s r mokam* gyvybės f r asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rinus indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

dotas Delhi katalikų kapinėse. Prie 
duobės paskutinį patarnavimą atliko 
klebonas kun. J. Gutauskas, o atsi
sveikinimo žodį tarė KLB apylinkės 
pirm. Stepas Jakubickas. Liko nu
liūdusi našlė Marija, posūnis Vytau
tas, kuris Vokietijoje tarnauja Ka
nados kariuomenėje^ brolis Alfon
sas, gyv. Tillsonburge, dvi seserys — 
Liudvika Masiulienė Lietuvoje ir So
fija Grisienė Argentinoje, daug gi
minių ir artimųjų. Teilsisi ramy
bėje! S. J.

ŠAULIŲ KUOPA ir Aylmer me- 
džiotojų-meškeriotojų klubas ruošia 
zuikių balių balandžio 24, šeštadie
nį, Delhi lenkų salėje. Numatyta 
smagi programa, kurią atliks Londo
no lietuvių studenčių kvartetas ir kt. 
Rengėjai tikisi gausių dalyvių ir 
kviečia visus dalyvauti. Žiūr. sklb.

depozitus _5%
šėrus hr sutaupąs______ %
už vienų metų terminuotus 
indėlius „ _ ________ 1%
ir virš $10.090 • 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines naskolas H 10* 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

HAMILTON, ONT.
KLB KRAŠTO TARYBON Hamil- 

tono apylinkėje kandidatuoja šie as
menys:

1. Baronas, Kazys
2. Breichmanas, Gediminas
3. Gutauskas, Andrius
4. Klevaitė, Margarita
5. Krištolaitis, Juozas
6. Kudabienė, Elena
7. Mikšys, Jonas
8. Mileris, Kazys
9. Norkus, Kęstutis

10. Pleinys, Jeronimas
11. Skripkutė, Liucija
12. Švažas, Henrikas
13. Volungytė, Aldona

Iš čia skelbiamo sąrašo Hamiltono 
apylinkėje turi būti išrinkti 8 tary
bos nariai. Rinkimai įvyks š. m. ba
landžio 25, sekmadienį, A. Vartų pa
rapijos salėje (po bažnyčia), 58 Dun- 
durn St. North, Hamilton, nuo 9 v. 
ryto iki 6 v. v. Pagal naujas rinkimų 
taisykles, už Hamiltono kandidatus 
kitose apylinkėse nebus balsuojama. 
Balsuoti turi teisę visi Bendruome
nė nariai, ne jaunesni kaip 18 m. am
žiaus. Balsavimo lapelyje pasirink
tas kandidatas prie jo pavardės atžy
mimas kryželiu — X. Balsuoti gali
ma už mažiau, bet nedaugiau kaip 
aštuonis asmenis. Mums reikia paty
rusių žmonių, bet reikia ir jaunimo. 
Todėl balsuotojai kviečiami padaryti 
rimtą apsisprendimą. Balsavimo die
ną kviečiame ir laukiame gausaus 
balsuotojų dalyvavimo. Atlikime lie
tuvišką pareigą visi.

KLB Hamiltono apyl. rinkiminė 
komisija *

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
birželio 13 d. yra pakviestas koncer
tui Čikagoje. Todėl visos choristės 
yra prašomos lankyti repeticijas, kad 
galėtų tinkamai pasiruošti. Choro 
vadovo sol. V. Verikaičio pranešimu, 
nelankančios repeticijų negalės vyk
ti Čikagon. Repeticijos vyksta kiek
vieną sekmadienį po 11 vai. pamaldų 
parapijos salėje. Choras į Čikagą 
vyks dviem autobusais..

HAMILTONO MIESTAS šiais me
tais mini 125 metų įsikūrimo sukak
tį. Tam paminėjimui miestas spar
čiai ruošiasi. Sudarytas specialus ko
mitetas, kuris rūpinasi minėjimo iš
kilmėmis. Visos etninės grupės yra 
kviečiamos aktyviai dalyvauti šio mi
nėjimo iškilmėse. Visos grupės daly
vaus koncerto programoje birželio 12 
d. Mohawk kolegijos salėje. Taip pat 
numatyta visa eilė grupių pasirody
mų parkuose ir didžiuosiuose preky
bos centruose. Liepos 1, ketvirtadie
nį, įvyks didžiulis paradas mieste, į 
kurį yra kviečiamos ir etninės gru
pės. Ar mūsų valdyba tam paradui 
ruošiasi? Vertėtų valdybai apie tai 
pagalvoti.

GIMNAZIJŲ DRAMOS FESTIVA
LYJE dalyvauja ir keletas lietuvių. 
Scott Park gimnazija pastatė Samuel 
Beckett’s “Cascando”, kuriame vai
dino Rolandas Budnikas. Rolandas 
turėjo vieną pagrindinių vaidmenų 
ir savo sugebėjimais išsiskyrė iš ki
tų vaidintojų. “The Spectator” ba
landžio 2 d. laidoje apie Rolandą 
Budniką atsiliepė kaip apie moki
nį, turintį didelių gabumų vaidyboje. 
Linkime Rolandui sėkmės vaidybos 
mene ir taip pat linkim įsijungti į 
lietuvių dramos teatrą “Aukuras”.

J. P.
“BIRUTĖS” DRAUGOVES SKAU

ČIŲ sueigos vyksta kas pirmadienį 
5 v. v. — 6.30 v. v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Sueigos vyks iki bir
želio 21 d. Dabar ruošiamės patyrimo 
laipsniams ir šv. Jurgio šventei. Pra
šom visas skautes dalyvauti visose 
sueigose. Širvintos tuntas

KANADOS LIETUVIŲ šeštadieni- 
ninių mokyklų mokytojų suvažiavi
mas, kurį organizavo apylinkės val
dyba, buvo gana gausus ir įdomus. 
Ypač geras buvo simpoziumas, ku
riame dalyvavo jaunieji studentai, 
baigę šeštadienines mokyklas. Jie 
pareiškė naudingų, kritiškų pastabų, 
kuriomis galės pasinaudoti švietimo 
vadovai ir mokytojai. Plačiau žiūr. 
aprašymą “Tž” 14 nr.

A d vokalas

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

32 Jomeš St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

J. A. Valstybės
ĮSTEIGTAS ŠAULIŲ SPAUDOS 

bei informacijos fondas ir pavadin
tas J. Kalnėno vardu. Pirmieji jo 
mecenatai yra Elena ir Gediminas 
Rugieniai iš Delhi, Ont, kur jiedu 
verčiasi tabako auginimu. Abu yra 
veiklūs šauliai, dalyvaują vietinia
me Lietuvių Bendruomenės gyveni
me ir pasižymį parama lietuviškai 
spaudai.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖ jau 
ruošiasi vasaros sezonui. Į jos pla
nus įtraukta: JAV ir Kanados šau
lių kultūrinė savaitė — birželio 13- 
20 d. d., Detroito paukštyčių ir vil
kiukų stovykla palapinėse — birželio 
19-27 d. d., vyr. moksleivių ateitinin
kų stovykla — birželio 20 — liepos 
4 d. d., jaunučių moksleivių ateitinin
kų stovykla — liepos 4-18 d. d., N. 
Pr. Marijos seselių iš Putnamo va
dovaujama lietuvaičių stovykla — 
liepos 18 — rugpjūčio 1 d. d., Daina
vos rėmėjų suvažiavimas — liepos 31 
d., ateitininkų sendraugių stovykla
— rugpjūčio 1-8 d. d., L. F. Bičiulių 
bendrinė studijų savaitė — rugpjū
čio 8-15 d. d., JAV ir Kanados lie-, 
tuvių mokytojų studijų savaitė — 
rugpjūčio 15-22 d. d., lituanistiniai 
kursai ir studijų savaitė studentams
— rugpjūčio 22-29 d. d. Vienintelė 
dar laisva savaitė yra rugpjūčio 29
— rugsėjo 4 d. d. Visais stovykla
vietės reikalais prašoma kreiptis į 
administratorių J. Urboną, 1418 W. 
Elmwood, Clawson, Mich. 48017. Tel. 
(313) 585-1303.

JAV LB RYTINIO PAKRAŠČIO 
darbuotojų suvažiavimas — gegužės 
1-2 d. d. Peterson, N. J., šv. Kazi
miero parapijos salėje, Lafayette St. 
Laukiama ne tik LB apygardų ir 
apylinkių narių bei jų atstovų, bet ir 
kitų LB darbuotojų. Suvažiavimas 
pradedamas registracija gegužės 1 
d. Pirmasis posėdis bus 1 v. p. p.

GUDAI ir šiais metais, minėdami 
53 nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį, išleido informacinius lapelius, 
kuriuose angliškai kalbantieji in
formuojami apie Gudiją. Įdėtame že
mėlapyje pavaizduojama “gudų et
nografinė teritorija”, kurion įtraukė 
ir rytines Lietuvos sritis su Vilniu
mi, dalį Latvijos pietryčių, Gardiną 
ir Baltstogę. Dėl Vilniaus savinimosi 
atkreipė dėmesį lietuvių veiksniai J. 
A. V-se bei lietuvių spauda. Nurody
ta, kad tai gudų propaganda, “nu
kreipta prieš Lietuvos istoriją ir te
ritoriją”.

Lenkų išeivių spauda, kaip “No- 
wy Dziennik”, N. Jersey, š.m. kovo 
27 d. reagavo vienas pirmųjų. Jis 
paskelbė minėtą žemėlapį ir nusi
skundė, kad Gudijos ribos siekian
čios beveik “iki pačios Varšuvos”.

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Sao 

Paulo mieste kovo 7 d. turėjo savo 
metinę šventę. Koncelebracines Mi
šias laikė klebonas kun., J. Bruži- 
kas, prel. A. Arminas iš kaimyninio 
Maua miesto ir su indėnais Sao Pau
lo apylinkėse dirbantis kun. J. Šeš
kevičius, SJ. Pamokslą sakė iš Ita
lijos atvykęs salezietis kuri. S. Šilei
ka. Prel. A. Arminas portugalų kalba 
pasakytame pamoksle supažindino pa
maldų dalyvius su šios parapijos ir 
Lietuvos globėju šv. Kazimieru.

JUDICIARA BRASILEIRA preky
bos ir pramonės bendrovėje jau eilę 
metų dirba Meldutis Laupinaitis. Jo 
dėka inspektorių pareigas čia yra 
gavę: Dr. J. Basanavičiaus rūmų ad
ministratorius Antanas Laurinavi
čius, buvęs lietuvių kalbos mokyto
jas Stasys Kubiliūnas ir buhalteris 
Algirdas Buitvydas.

Argentina
ARGENTINOS MEZOPOTAMIJA 

vadinamose Entre Rios provincijos 
Deltos ir Ibicuy salose yra nemaža 
lietnviu. P. Gudelevičiaus praneši
mu “Laike”, jau praėjusiame šimt
metyje salose buvo įsikūrusi Šlape
lių šeima, bet ją privertė išsikelti 
Patagonijon nuolatiniai potvyniai. 
Ten šlapeliai įsteigė Sarmiento 
miestą. Prieš 40 metų salose 
bandė ūkininkauti J. Siperka, vėliau 
pardavęs savo ūkį p. Grišonams ir 
grįžęs į Lietuvą. Minėtų salų kapi
nėse šiandien ilsisi Vincas ir Juozas 
Verseckai, Juozas Rastauskas, Jonas 
ir Ona Žilinskai, Jurgis Tunkūnas ir 
Vincas Šimaitis. Dėl nuolatinių po
tvynių iš salų išsikėlė A. Ramanaus
kas ir B. Eidukonis, kiti pasiliko, 
nes čia labai derlinga žemė. Didelį 
pensijoną turi Sofija ir Vytautas Na- 
livaikos, gražius namus — Jonas ir 
Celina Limbos su sūnum Jonu, pa
garsėjusiu dviratininku. Salose ūki
ninkauja: Elena ir Vincas Dudek, 
Leokadija ir Jonas Saladžiai, Fulgen
cio Baniulis su sūnum, Zinaida Tun- 
kūnienė, Agota Šimaitienė, Emilija 
Rastauskienė su sūnum ir Steponas 
Naruševičius. Apie šių salų gyvento
jus buvo sukurtas filmas “Rio Aba- 
jo”, kuriame pagrindinės rolės teko 
vietiniams lietuviams — A. Rama
nauskui, S. Nalivaikienei su dukrele. 
Filmo fone skambėjo lietuviškos dai
nos. Salų lietuviai su viltimi žvelgia 
| ateitį, nes gyventojų gerovę turė
tų pakelti numatytas Zarate—Brazo 
Largo pylimas ir keli dideli tiltai, 
kurie šią argentinišką Mezopotamiją 
sujungs su žemynu.

N. Zelandija
SU omo GYDYTOJU surengta 

ekskursija Aucklande lankėsi PLB 
vicepirm. M. Lenkauskienė, JAV LB 
tarybos vicepirm. dr. E. Lenkauskas 
ir keletas kitų lietuvių. M. Lenkaus

kienė turėjo progą susitikti su vie
tiniais Aucklando lietuviai — C. Liu
tiku, J. Pečiulaičiu ir M. Cibulskiu. 
N. Zelandijoje lietuvių yra labai ne
daug, o ir tie patys nevisi dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Pvz. Vasario 16 
minėjime buvo vos 20 asmenų, bet 
jie suaukojo $60 Tautos Fondui Pa
sitarimo dalyviai sudėjo po $5 PLB 
biuleteniui “Pasaulio Lietuvis”. Pini
gai buvo perduoti PLB vicepirm. M. 
Lenkauskienei N. Zelandijos LB 
valdyba pakartotinai kreipėsi į savo 
krašto vyriausybę ir Turkijos parei
gūnus, prašydama pagalbos P. A. 
Bražinskams. N. Zelandijos lietuviai 
tautinės atgaivos jieško užsisakytose 
lietuviškose plokštelėse, knygose, 
prenumeruojamuose laikraščiuose. 
Jaunimo reikalai yra liūdni, nes da
lis išvyksta į Australiją ar kitus 
kraštus, o likusieji sukuria mišrias 
šeimas, užmiršta lietuvių kalbą ir 
taip iškrinta iš lietuviško gyvenimo. 
N* Zelandijos atstovo atsiuntimas į 
pasaulinį lietuvių jaunimo kongresą 
Čikagoje yra tapęs nelengva proble
ma. Svečiams iš JAV maloni staig
mena buvo netikėtas susitikimas vie
name Aucklando restorane su Kauno 
“Metropolio” restorano Hofmeklerio 
orkestro buvusiu pianistu Miša Bor- 
šteinu. Jis sakėsi tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje ir save tebelaikąs Lie
tuvos piliečiu. Svečiams iš JAV M. 
Boršteinas paskambino pianinu Lie
tuvos himną, “Plaukia sau laivelis” ir 
keletą kitų lietuviškų melodijų, nu
stebinusių reguliarius restorano lan
kytojus zelandiečius.

Prancūzija
KLEBONO KUN. J. PETROŠIAUS 

vadovaujama Paryžiaus lietuvių pa
rapija Prancūzijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos tarybon išrinko: R. Bačkį, 
M. Stankfinaitę-Bony, P. Dulinską, 
seselę Eleną, S. Kavaliauskienę, J. 
Lanskoronskį, E. Bielevičiūtę-Mau- 
gan, A. Tuminaitę-Plamenevsky, B. 
Monstavičiūtę-Soriano, E. J.' Vaicie- 
kauskus. Bendrijos tarybqh posėdyje 
buvo aptarti organizaciniai reikalai, 
Lietuvių Katalikų Misijos sidabrinės 
sukakties minėjimas sekančiais me
tais. Valdybon tarybos nariai išsirin
ko P. Dulinską, seselę Eleną, K. Bie- 
levičiūtę-Maugan, B. Monstavičiūtę- 
Soriano ir J. Vaiciekauską.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE mo

kosi čikagietis Algis Avižienis. 
“Drauge” paskelbtuose įspūdžiuose 
jis pasakoja: “Mokyklos tvarka gana 
griežta, bet ne geležinė. Nesusipra
timus visuomet galima padiskutuoti. 
Ilgesni plaukai, pavyzdžiui, toleruo
jami, kaip ir visur Vokietijoje, tačiau 
labai ilgi — ne. Mano įspūdis apie 
šią gimnaziją geras. Gimnazija, atro
do, nesubyrės, nors dabartinis mo
kinių skaičius pasigailėtinai per ma
žas. Didesnis naujai įstojusių moki
nių skaičius šiais metais pakėlė nuo
taikas. Gimnazijos vertė lietuvybei 
neabejotina. Nors vyrauja vokiečių 
kalba privačiai tarp mokinių, kaip ir 
Amerikoje anglų, tačiau vyresnieji 
mokiniai domisi lietuvybe ir yra 
veiklūs Vokietijos lietuvių visuome
niniame gyvenime. Niekur kitur nė
ra tokių palankių sąlygų lietuvių jau
nimui susipažinti su Lietuvos istori
ja, jos literatūra, dainomis ir, svar
biausia, jos kalba.”,

JAUNO LIETUVIO TRAGEDIJĄ 
atskleidžia Romo E. Šilerio laiškas, 
paskelbtas Bostono “Keleivyje” kovo 
30 d. Vokietijos I televizijos progra
ma kovo 20 d. transliavo specialią 
laidą apie Šarūno Veršelio klystke
lius, dėl kurių jis turėjo kalėti 18 
mėnesių. Suklupimo priežastis bandė 
atskleisti programoje dalyvavę drau
gai, motina, sesuo, mokytojai ir jo 
draugė. Gimęs 1950 m. Miunchene, 
Šarūnas gyveno su tėvais pabėgė
liams skirtuose barakuose, kur jam 
teko matyti daug žiaurumų, mušty
nių bei girtavimo. R. E. Šilerio tei
gimu, Šarūno tėvas smarkiai gerda
vo, grasindavo motipai, bardavosi, 
mušdavosi. Kartą Šarūnas motiną tu
rėjo gelbėti, atsinešęs ilgą duonai 
riekti peilį. Motinos pastangų dėka 
jis buvo pasiųstas Vasario 16 gimna
zijom šį laikotarpi televizijos žiūro
vams nušvietė mokytojas kun. J. Dė
dinas, teigęs, jog Šarūnas buvo ga
bus, bet labai vienišas mokinys, au
gines gimnazijos parke gyvulius ir 
paukščius, kurie buvo jo geriausi 
draugai. Kažkas nudaigojo pankščhis 
ir taip sukrėtė Šarūną, kad jis ėmė 
nesidomėti mokslu ir turėjo pasi
traukti iš gimnazijos be atestato. 
Miunchene bandė mokytis fotografo 
amato, bet susipyko su meistru ir ki
tais darbininkais. Užsiauginęs ilgus 
plaukus, Šarūnas niekur nedirbo, gė
rė, susilaukė bausmių už nedidelius 
nusikaltimus. Pagaliau Frankfurte 
prie Maino bnvo suimtas kaip gatvės 
merginų globotinis ir nuteistas kalėti 
pusantrų metų. Kalėjime jis neleido 
nukirpti ilgų plaukų, nors (ftlto nuo
gas turėjo sėdėti kameroje, maitintis 
tik duona ir kava. Visdėlto kalėjimas 
jį taip paveikė, kad dabar, kaip tei
gia jo motina, suprato savo klaidas, 
susitvarkė ir rašo noveles.

STASYS MOTUZAS yra išdrofinė- 
jęs visą eil^ patriotinio turinio daly
kų, kaip Vytis, Lietuvos himnas ir 
pan. Šiuo metu jis išleisdino atviru
ką, vaizduojantį pavergtą Lietuvą. 
Raudoname dugne matyti figūra, ne
šanti jungą, paženklintą kūju bei 
pjautuvu, ir įrašai “Stop genocide” 

ir “Lituania”. Kaina — doleris už 
15 atvirukų. Adresas: St Motuzas, 
2848 Wechta, OMb^ Landwehrstrasse 
1, W. Germany.

I



JUNGTINIS JAUNIMO KONCERTAS
Bal. 4 d. Teronlo “Birbynė" Ir 

“Gintaras” sutraukė gražų torontiš
kių būrį I Prisikėlimo salę. Po “Bir
bynės” įsikūrimo praėjo tik treji me
tai, bet ji jau suformavo savo veidą 
ir tvirtai atsistojo ant savo kelio. Jeį 
kas laukia iš “Birbynės” tik linksmų 
dainuškų, nieko bendro neturinčių 
su lietuviška prigimtimi, tai to jos 
programoj neras. “Birbynė” šiuo me
tu yra bene vienintelė visame konti
nente grupė, kuri griežtai laikosi sa
vo folkloro ir daro visa, kas galima, 
kad nenusižengtų nei savo dainai, nei 
lietuviškam žodžiui. Turint galvoje, 
kad viskas jaunimo rankose, reikia 
tik palenkti galvą ir palinkėti sėk
mės!

Neapvylė dainos mėgėjo nė šis 
paskutinis koncertas, pradėtas Stro- 
lios “Anoj pusėj Dunojėlio”, palydi
mas kanklių. Verbų sekmadienio pro
ga jaunas solistas J. Vaškevičius 
pagiedojo “Pieta Signore”. Nors jau 
pereitos savaitės spaudoj po “Ginta
ro” iškilmės gražiai atsiliepta apie šį 
jauną, muzikalų dainininką, sunku 
susilaikyti ir šiandien nepareiškus 
džiaugsmo jo gražia pažanga. Labai 
malonaus tembro balsas ir skoningas 
išpildymas sakyte sakė, kad prieš 
akis turime netolimos ateities pažibą. 
Prie pianino buvo antras gabus jau
nuolis J. Govėdas. Greičiausiai dėl 
laiko stokos ir prasto instrumento 
akompanimentas dainininko ne- 
komplimentavo ir reikalingos nuo
taikos nesudarė. Ypatingai tai išryš
kėjo VL Jakubėno harmonizuotoje 
dainoje “Plaukia antelė”. Bet ši pa
staba neturėtų nuvertinti jaunojo Jo
no Govėdo, kurio pažanga reikia 
labai didžiuotis. Geras akompanavi- 
mas yra žymiai sunkesnis dalykas, 
negu daugumas žmonių Įsivaizduoja.

Po J. Vaškevičiaus giesmės sekė 
sutartinė “Aviža prašė”. Dar taip ne
seniai mažiau mūsų folklorą pažįs
tantys žmonės ir neaugštaičiai rado, 
kad sutartinės yra “neįprastos”, “eg
zotiškos” ir t. t. “Birbynės” dėka šis 
puikus, savitas ir niekur kitur nesu
tinkamas žanras tapo labai pageidau
jama daina.

“Ant kalno gluosnys” ir “Ugdė tė
velis” praskambėjo labai lietuviškai 
ir maloniai.

Po to pasirodė “Gintaras” su tau
tiniais šokiais ir “Birbynės” mergai

DOMIMASI ČIURLIONIO KŪRYBA
M. K. Čiurlionio dailės muzėjuje 

Kaune yra specialus skyrius šio žy
miausiojo lietuvių kūrėjo darbams — 
jų čia yra 132. Gaila, kad kaikurie 
tų darbų yra kiek sugadinti laiko 
kandžių, tačiau yra gyvas susirūpini
mas kūrinius restauruoti, nors dar 
nerandama kas tai įvykdytų.

Per praėjusius 15 metų Lietuvoje 
išleista daug Čiurlionio kūrinių dai
lės ir muzikos srityse. Taip pat pa
sirodė nemaža ir apžvalginės medžia
gos. “Naujų knygų” biuletenis (1970 
m. nr. 6) supažindina su visa išėju
sia literatūra apie Čiurlionį. Iš ten 
sužinome, kad 1957 m. pasirodė stam
bus M. K. Čiurlionio “Kūrinių forte
pijonui” rinkinys, kurio beveik pusę 
sudarė pirmąsyk skelbiami veikalai. 
Po dvejų metų buvo išleistos dar dvi 
muzikos kompozicijų knygos — 
“Liaudies dainos chorams ir forte
pijonui”, “Preliudai ir fugos”. Kai bu
vo .minima Čiurlionio 90-mečio su
kaktis, išleista ir ketvirtoji knyga — 
“Fugos, kanonai ir preliudai”, šias 
visas keturias knygas paruošė bei re
dagavo J. Čiurlionytė, o išleido “Va
gos” leidykla. Be to, “Vaga” išleido 
“Styginio kvarteto” partitūras. Mask
voje išleista simfoninės poemos “Jū
ra” partitūra. (Ši poema įrašyta ir 
plokštelėse. Iš tų partitūrų poema 
buvo atlikta ir Čikagoje ateitininkų 
kongreso simfoninės muzikos koncer-

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
SPECIAL 1___ _______847.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. kviet. miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus
VERTINGIAUSIA DOVANA.. 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS

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

PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIŲ ___ ___ $46.80
5 vilnonės skarelės didelėm ar
ba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės, įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
COMBINATION SPECIAL $126. 

DIDELES VERTES
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonė medžiaga,
3 jrd. moteriškam žieminiam 

apsiaustui 100% vilnonė me
džiaga,

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

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

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

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

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGU

tės su Zarasų krašto daina “Ant eže
rėlio rymojau”. Labai maloniai 
skambėjo V. Kairiūkščio harmoni
zuota “Tu giruže”. “Iš rytų šalelės” 
galėtų būti spalvingesnė ir balsin- 
gesnė. Tikimės, kad jaunosios daini
ninkės įsidrąsins ir daugiau paspal- 
vins šią gražią dainą. Paskutine šios 
grupės daina buvo L. Abariaus har
monizuota “Oi laukiau laukiau”, at
likta J. Vaškevičiaus ir mergaičių. 
Minkštas solisto balsas, kanklės ir 
švelnios “Birbynės” mergaitės gra
žiai susiderino ir paliko malonų įspū
dį.

Daina “Oi dariau, dariau lysveles” 
pradėjo “Birbynė” antrą programos 
dalį.

Po to sekė gerai paruoštos sutarti
nės “Išsivedžiau oželį” ir kt. Reikia 
stebėtis, kaip jaunuoliai jas laisvai 
dainuoja ir kiek jie yra prie jų pri
pratę. “Plaukia pilelė” dar nevisai 
atitinka lietuvišką dainavimo būdą, 
nes ši daina ypatingai reikalauja ge
resnio lietuviško stiliaus pažinimo, 
kuris yra sunkiai įmanomas užaugu
siems be lietuviškos dainos tradici
jos.

Paskutinėje dalyje išgirdome K. 
Banaičio “Atvažiavo piršlys”, ši gra
ži, sena, taip įdomiai harmonizuota 
daina yra maloni staigmena lietuviš
kos dainos mėgėjams.

Koncerte negirdėjome labai spal
vingų ir toli skambančių balsų, ne
girdėjome ir dainų, kurioms norėtųsi 
į taktą ploti ar kojomis trypti, bet 
išgirdome tikras lietuviškas melodi
jas, gražiai ištartą lyriką ir... pasi
darė tikrai malonu. Lietuva gyvena 
mūsų jaunųjų širdyse, ir tų širdžių 
yra tiek daug, kad jos visą sceną 
užpildo. Ačiū Daliai Viskontienei už 
ištikimybę lietuviškai tradicijai. Taip 
pat reikia pasidžiaugti didele pažan
ga ir jaunųjų kanklininkių. Laikas 
buvo trumpas, o padaryta labai daug.

Gražiai pasirodė ir Toronto šokių 
grupė “Gintaras”, paruošta Ritos ir 
Juozo Karasiejų, taip pat ir Lituanis
tinio seminaro grupė, paruošta A. 
Sungailienės. Ir šokėjai, ir Lituanisti
nio seminaro grupė labai gražiai 
papildė “Birbynę”, paįvairino prog
ramą. Tos dvi valandos paliko pasi
gėrėtina, negreit nykstantį prisimini
ma. R. T.
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te praėjusiais metais).
1960 m. pasirodė M. K. Čiurlionio 

laiškų, užrašų ir straipsnių rinkinys, 
kurį paruošė jo sesuo V. čiurlionytė- 
Karužienė. Išleistos 32 reprodukcijų 
4 laidos (viena jų dar tik neseniai 
pasirodė )j fluorofortų ir “Zodiako 
ženklų” aplankai

1965 m. iš spaudos išėjo mono
grafinės knygos apie Čiurlionį: J. 
Gaudrimo ir Ą. Savicko “M. K. Čiur
lionis” ir V. Landsbergio “Pavasario 
sonatos”. Jau spausdinami J. Čiurlio
nytės “Atsiminimai apie M. K. Čiur
lionį” ir E. Juodžio, V. Karužienės, 
V. Žuko paruošta bibliografija, kuri 
atspindi visą Čiurlionio kūrybos pri
pažinimo ir paplitimo istoriją.

Taip pat nemža leidinių Maskvoje 
buvo išleista rusų kalba — tai ver
timai iš lietuvių kalbos ar originalūs 
dalykai. Leningrade išleistos Čiurlio
nio paveikslų 24 skaidrės.

Minėtoje apžvalgoje apie Čiurlio
nio leidinius “Naujose knygose” yra 
sužymėti ir užsienyje pasirodę vei
kalai čiurlioniška tematika. Ten skai
tome:

“Užsienio lietuvių literatūroje mi
nėtina K. Bradūno poezijos knyga 
“Sonatos ir fugos. Susitikimai su 
Čiurlioniu” (Čikaga, 1967) ir gerokai 
nevieningas, originaliai sumanytas, 
bet ir pretenzingas J. Gliaudos roma
nas “Ikaro sonata” (išleistas lietu
viškai ir angliškai 1961 ir 1968 me
tais). Pastarojo skyriai, parašyti kaip 
Čiurlionio beletristinės biografijos 
fragmentai, kolažiškai įterpiami į ki
tos aplinkos, kultūros bei tautos vei
kėjų gyvenimą, ne ką bendra turi su 
tikruoju Čiurlioniu, jo būdu, pažiūro
mis, gyvenimo aplinkybėmis. Užsie
nio lietuviai buvo užsimoję išleisti 
apie Čiurlionį iliustruotą anglišką 
monografiją, bet pastaruoju metu 
apie tai nieko nebegirdėti. Sumany
mų rašyti monografijas esama Pran
cūzijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
tik nežinia, kas iš jų išleis, kol mes 
patys neatliksim savo pareigų”.

Straipsnyje teigiama, kad iki šiol 
padaryta nemaža, bet dar daug ir 
lieka padaryti. Kaikas jau yra “Va
gos” leidyklos artimesniuose užsimo
jimuose — tai J. Umbraso monogra
fija “Pagrindiniai M. K. Čiurlionio 
dailės bruožai” ir V. Landsbergio 
straipsnių rinkinys “Vainikas Čiur
lioniui”, “Pasaulio sutvėrimo” aplan
kas, originalioji chorinė kūryba. Ta
čiau dar nėra užplanuotas poemos 
“Miške” išleidimas, smulkesnės kom
pozicijos bei kitų Čiurlionio paveiks
lų reprodukavimas. ED. ŠULAITIS

ČESNAKAS-
geras vaistas 
CetRokei (gerlic) yra natūralus krau
tą valantis veistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsauąafa nuo neiva- 
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
tune tkrna. "ADAMS GARLIC PtARIES” 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama 
Per iitisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomojo bei stiprinamojo 
gelia. Stenkis boti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Je««»es 
geriau, stipriau ir mažiau slogu tu 
rėsi. iios česnako kapsulės netvr 
nei kvapo, nei skonio. •

Torontiškio "Gintaro" — tautinių šokių sambūrio vadovai — R. Karasiejienė, D. Balsytė ir J. Kara- 
siejus apdovanojami scenoje po 15 metų sukakties iškilmių V. Pranaitis

Meilė ir Australij os egzotika
Rašytojo Juozo Tininio naujasis romanas "Dailininko žmona"

Meilė, kaip gaisras miške, eina ne 
ten, kur žmogus nori, bet ten, kur ji 
nori (217 p.).

Australijoje paukščiai negieda, gė
lės nekvepia, moterys nemyli (216 
p.).

Senųjų kultūrų ir kalbų spe
cialistas rašytojas Juozas Tininis 
retai rodosi su beletristikos kny- 
komis. 1957 m. jo išleista debiu
tinė novelių knyga “Sužadėti
nė”, o štai tik 1970 m. sulaukė
me antros knygos — romano 
“Dailininko žmona”. Knyga skai
tytoją nukelia į Australiją. Mū
sų sąmonėj kažkodėl Australija 
vis buvo lyg abstrakti žemė: su 
karštu klimatu, smėliu, dyku
momis, kengūromis, sunkiu dar
bu ir vidutiniu gyvenimo lygiu. 
J. Tininis pirmą kartą mūsų lite
ratūroje atskleidžia gyvą Aust
raliją: su nuostabia saule, mėly
nu dangum, puikiomis jūromis, 
gėlių žydėjimu, gražiais mies
tais, spalvingais kalnais ir tik
rais žmonėmis. Ir visa tai apipi
la nuostabia šviesa, klasišku 
skaidrumu. Vaizduojami įvykiai 
ir žmonės nėra tik linksmi ir lai
mingi, kartais jie labai dramatiš
ki ir net tragiški, bet autorius 
sugeba juos apipilti saulės švie
sa ir klasiška rimtimi. Didingu
mas paprastume!

“Dailininko žmona” yra mei
lės istorija —didžios, gaivališ
kos, kilnios ir tragiškos meilės. 
Dailininkas Algis Vilmantas at
vyksta Į Australiją pagal darbo 
sutartį kartu su kitais dipukais. 
Darbo prievolę atlieka ligoninės 
virtuvėje, laisvalaikiu tapo pa
veikslus, pajūryje susipažįsta su 
nepaprasto grožio australiete. 
Abu susidraugauja ir įsimyli. 
Pavojinga perlų žvejyba, aukso 
kasyklos — tai Algio pastangos 
greitai praturtėti, kad galėtų nu
sipirkti namuką ir vesti mylimą 
Moirą. “Meilė, kaip gaisras miš
ke, eina ne ten, kur žmogus no
ri”. čia pat maišosi simpatiška 
lietuvaitė Juzė Vingytė, jau spė
jusi įsimylėti Algį. Autorius su
kuria vienos krypties traukos 
lauką. Kitas lietuvis Antanas 
myli Juzę, bet ši palinkusi tik į 
Algį, o Algis jos nemyli ir ver
žiasi prie Moiros. “Kai meilė su
pančioja žmogų, nebegali niekur 
trauktis” (202 p.). Moira yra 
nuostabiai graži, čia ir yra ta jė
ga, kuri pavergia Algį, nors jis 
ir pajuto, kad pamiltos australie
tės vidus nėra turtingas, kad jos 
išsilavinimas labai ribotas, kad 
ji, tikrai ar tariamai pamildama 
jį, turi ir išskaičiavimų. Algis — 
plačios erudicijos, didelių užsi
mojimų dailininkas, gilios euro- 
pietiškos kultūros, žvelgiąs į 
Australijos gyvenimą ir žmogų 
kritiškomis akimis. Algio ir Moi
ros nuomonės gana dažnai ima 
kirstis, nors į tikrus konfliktus 
dar neveda. Po vestuvių Moiros 
ydos ima staigiai ryškėti: ji ne
mėgsta dirbti, įpranta tinginiau
ti, rūkyti, domisi tik arklių ir šu
nų lenktynėmis, metasi į flirtą 
su pašaliečiu, gudriai apgaudinė
ja vyrą. Santykiai pamažu tem
piasi, irsta. Australiečio Henry 
Bell gaivališka meilė ir aktyvu-

Montreolio Aušros Vartų parapijos choras, atšventęs savo veiklos dvidešimtmetį. Pirmoje eilėje ma
tyti klebonas kun. L. Zaremba, SJ, sol. Gina Čapkauskienė, choro dirigentė M. O. Roch, akompa- 
niotorė C. Pelletier ir choro vadovas A. Keblys

PR. NAUJOKAITIS

mas visiškai pavergia Moirą, ir 
ši prisipažįsta: “Henry Bell daug 
kuo skiriasi nuo tavęs. Jis nenie
kina karalienės, Australijos, ne
sityčioja iš mano estetinio sko
nio, neniekina golfo, kroketo, 
šunų bei arklių lenktynių .. 
(212 p.). įvykiai taip rieda, kad 
Algis’su Moira išsiskiria. Atsi
sveikindamas sako:

“Banga tave atnešė Į mano glėbi, 
bet aš nesugebėjau tavęs jame iššlai- 
kyti. Gal aš padariau klaidą, Įsimy
lėdamas tave, bet juk errare burna- 
num ėst” (215 p.).

Rezignaciniai Algio žodžiai 
taikliai išsako jo vidaus būseną:

“Moira? Kas yra Moira? Nuolat ru
senanti aistra, žiežirbas svaidanti ug
nis. Tai karštas Australijos dykumų 
vėjas, bloškiąs Į veidą čaižias smiltis. 
Bet mylėti ir tu mokėjai, Moira, siau
tulingai ir gaivalingai, kol tave iš ma
nęs išviliojo ir atėmė Henry Bell. Ar 
aš tave dar myliu? Mano meilė tau 
numirė iš lėto, kaip žara vakarinia
me danguje” (218 p.).

Tokioj nuotaikoj Algis, susi
dėjęs. savo paveikslus, išplaukia 
į Ameriką. Juzė lieka Antanui, 
nors ji mielai plauktu kartu su 
Algiu. f-

Romanas kupinas švelnių mei
lės niuansų, tyro jausmo, gilaus 
žmoniškumo. Charakteriai išlai
kyti ir atskleisti stipriais teptu
ko brūkšniais. Įtikina skaitytoją 
Moira, Algis, Juzė ... Kiekvie
nas jų turi savo būdingus bruo
žus. Algio pokalbiuose kaikurie 
šiurkštūs žodžiai, psichologiškai 
neparuošti staigūs paklausimai, 
labai atviri ir be diplomatiško 
atsargumo, — iš karto atrodo 
lyg vaizdavimo spragomis, neti
kėtais šuoliais, bet giliau įžvel
gus, jie ima derintis į Algio cha
rakterio spalvas.

J. Tininio kalba yra grynai li
teratūrinė, be liaudies kalbos at
spalvio, bet gryna, taisyklinga, 
blaiviai vaizdi ir turtinga, sklan
džiai tekanti, neperkrauta 
smulkmenomis ir taikli. Iš kiek
vieno puslapio galėtum išrašyti 
puikių stilistinių pavyzdžių. Štai 
keli: “Iš vitražų į mane žiūri 
labai rimtų veidų šventieji, tarsi 
norėdami atspėti, kuriam dabar 
aš melsiuos” (12 p.). “Atsimini
muose mergaitės nesensta” (20 
p.). “Baletas yra kilnus menas. 
Tai judesių p'oezija erdvėje. Die
vas pradėjo pasaulį ne kuo kitu, 
o tik judesiu, ir nuo to laiko su
kasi žemė, planetos, žvaigždynai 
ir visi kiti dangaus kūnai, išmes
ti į erdves” (52 p.). “Man patinka 
paukščiai, skraidantys viršum 
kalnų viršūnių, mėlynose padan
gėse: jie skatina žmogų kilti į 
aukštybes” (53 p.). “Kai įsimylė
jusius atskiria atstumas, laikas 
juda labai iš lėto” (16 p.). “Toli
mi dalykai mane žavi kaip jau
nystės atsiminimai” (66 p.). 
“Meilė yra aistra, kuri saugo gy
venimą nuo sugedimo... Meilė 
yra paukštis, kurio giedojimas 
niekados nenusibosta ... Kai 
vienas paukštis gieda, tai antras 
dažniausiai tyli. O tada atsiranda 
gyvenimo nuobodis ir visokios 

tragedijos” (211-12 p.). “Aš pa
mačiau ir australiško kraštovaiz
džio grožį, teikiantį kūrėjui įkvė
pimo. Australiška gamta pradė
jo man kalbėti suprantamais žo
džiais” (164 p.).

Randame ir trūkumų. Įvykiai 
bėga filmo greitumu, ir tame 
skubume jaučiama autoriaus re
žisūra. Atsiradusios klūtys įvei
kiamos labai sklandžiai: didžiu
lio perlo radimas, sklandžios 
skyrybos, namo pardavimas, 
amerikiečio atsiųstos buto ir 
darbo garantijos, Juzės misija 
pas Henry Bell išaiškinti paslap
tis. Visai kūriniui nereikalingas 
epizodas pas gydytoją, grįžus iš 
povestuvinės kelionės. Sugrotes- 
kinta Australijos policija, teis
mas, bausmės už niekus. Santū
resnė autoriaus pašaipa kūriniui 
būtų tinkamesnė, negu išplėstas 
šaržas. Randame ir labai didelių 
psichologinių spragų (pasipirši
mo scena, Moiros išsirengimas 
pozuojant, persilpnas jos reaga
vimas, kai Algis, nieko neprane
šęs, negrįžta kelias dienas, Juzės 
misija ir kt.) žinoma, autorius nė 
nekūrė psichologinio romano, 
jam rūpėjo spalvingas nuotykis, 
veiksmo sklandus tekėjimas, hu
moras, tačiau psichologinis tik
rumas būtų tik padidinęs kūri
nio literatūrinę vertę.

J. Tininio romanas bus mielai 
skaitomas. Jis praturtina mūsų 
beletristiką ne tik temos nauju
mu, bet ir ta nuostabia šviesa ir 
didingumu paprastume, trykš
tančiu iš kiekvieno knygos pus
lapio.

Juozas Tininis, DAILININKO 
ŽMONA. Romanas. Aplankas G. 
Vaitienės. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje, 1970 
m., 218 psl., kaina S5.00.

Atsiųsta paminėti
Muzikos žinios nr .4(191). 1970 m. 

gruodis. Lietuvių vargonininkų ir 
muzikų žurnalas. Adresas: 209 Clark 
Place, Elizabeth, N.J. 07206. USA.

Lux Christi nr. 1(62), 1971 m. sau
sis. Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Kunigų Vienybės leidžiamas žur
nalas, gaunamas pas administratorių 
kun. dr. Z. Smilgą, 155 Washington 
St., Middletown, Ct. 06457, USA.

Pasaulio Lietuvis nr 14(50), 1971 
m. sausis-vasaris. PLB valdybos biu
letenis, redaguojamas St. Barzduko, 
administruojamas M. Kižienėš, 18021 
Hiller Ave., Cleveland, Ohio 44119, 
USA.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis, PROF. 
PRANAS DOVYDAITIS. Apaštalau- 
tojas ir mokslininkas. Išleido “Šalti
nis” Anglijoje 1970 m., 20 psl. Gau
nama: šaltinis, 16 Hound Rd., West 
Briedgford, Nottingham, NG26AH, 
England.

žaibas nr. 1, 1971 m. kovas. Cara
cas lietuvių jaunimo laikraštėlis, lei
džiamas Venecueloje lietuvių ir ispa
nų kalbomis. Leidėjai — jaunimo or
ganizacija, kurios branduolį sudaro 
Caracas lietuvių tautinių šokių gru
pė. Finansiškai laikraštėlį paremti ir 
užsiprenumeruoti galima šiuo adre
su: A. Dugnas, Centro Lituano “San 
Casimiro”, Plaza de la Vega, Vene
zuela.
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C KULTŪRINEJE VEIKIOJE
DAIL. L. URBONAS savo kūrinių 

parodoms rado gerą dirvą Kaliforni
joj, kur buvo sustojęs prieš išvykda
mas Australijon. Paroda buvo su
rengta Los Angeles ir San Francisco 
miestuose. Apie pirmąją parodą jau 
buvo rašyta “TŽ”. Antrąją surengti 
padėjo San Francisco Liet Bendruo
menės valdyba, ši paroda buvo skir
ta iliustruoti autoriaus paskaitai. 
San Mateo kolegijos salėje kovo 13 
d. susirinko gausus lietuvių ir svečių 
amerikiečių būrys. Autorių pristatė 
Bendruomenės pirm. V. Šliūpas, pa
skelbdamas ir paskaitos temą: “Me
nas kaip žmogaus sąmonės evoliuci
jos akstinas”. Buvo iškabinta tiktai 
18 paveikslų. Po paskaitos klausyto
jai įsigijo 5 dailininko paveikslus.

POEZIJOS IR DAINOS VAKARĄ 
Čikagos Jaunimo Centre surengė 
žurnalas ‘/Laiškai Lietuviams”. Ver
tintojų komisijos vardu rašinių kon
kurso razultatus paskelbė R. Kvikly
tė: I premija paskirta Ninai Gailiū- 
naitei Hartforde, Conn., II — Vaciui 
Kupriui Cicero mieste, III — Gedi
minui Slikui V. Vokietijoje ir IV — 
Elenai Jačiunskienei Australijoje. 
Pirmąją programos dalį atliko jau
nieji poetai Ž. Bilaišytė, J. Bradūnas, 
E. Juodvalkytė, V. Dirda ir A. Pe- 
čiūraitė, taisyklinga lietuvių kalba 
skaitę savo naujausius eilėraščius. 
Koncertinės dalies atlikėja buvo sol. 
Gina Butkutė-Čapkauskienė, kolora
tūrinis sopranas iš Montrealio. Kon
certą pradėjusi Haendelio, Mocarto, 
Donizetti kūriniais, pagrindinį dėme
sį ji skyrė lietuvių kompozitorių dai
noms. Viešnia iš Montrealio progra- 
mon buvo įtraukusi V. Klovos dainas 
“Rūta žalioji”, “Močiutės dvarely”, 
K. V. Banaičio — “Už balto stalo”, 
A. Kačanausko — “Kad aš našlaitė
lė”, J. Gruodžio—“Aguonėlės”, “Ru
giagėlės”, VI. Jakubėno — “Gėlės iš 
šieno”, “Jievos”. Koncertą ji užbaigė 
Mocarto “Lopšine” ir V. Kuprevi
čiaus “Lakštingalos giesme”. Solis
tei akompanavo muz. A. Kučiūnas. 
Gegužės 2 d. sol. G. Butkutė-Čap
kauskienė dainuos Violetą Čikagos 
lietuvių operos statomoj G. Verdi 
“Traviatoj”.

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ DAILI
NINKŲ 73-čiojoj parodoj, kuri atida
ryta Čikagos meno instituto Gunsau- 
lus salėje, lietuviams atstovauja dail. 
Kazimiero Varnelio didelio formato 
drobė rausvame kolorite “Pseudo 
Labyrinth”. Jos autorius pernai yra 
laimėjęs stambią premiją už dekora
tyvinį kūrinį.

JUOZAS ZARANKA, baigęs filoso
fiją Liuveno universitete, nuo 1965 
m. dėsto klasikines kalbas bei lite
ratūrą valstybiniame Bogotos univer
sitete Kolumbijoj ir yra nuolatinis 
bendradarbis filosofijos fakulteto žur
nalo “Ideas y Valores.”

SĖKMINGĄ SAVO DARBŲ PA
RODĄ Melburne, Powell Street Ga
lerijoje, surengė dail. Henrikas Šal
kauskas; jau pirmą dieną pardavė 
paveikslų už $1.200. Vietinis australų 
dienraštis “The Sun” dail. H. Šal
kauską skaitytojams pristatė kaip 
vieną iškiliausių kūrėjų Australijoje.

VINCENTO LIULEVIČIAUS PRA
NEŠIMU, specialiu leidiniu ruošia
masi pagerbti 1922 m. nužudytą mo
kytoją Jurgį Krasmcką, poetą, žurna
listą, ateitininkų, pavasarininkų, šau
lių ir krikščionių demokratų partijos 
veikėją. Leidinį numatoma išleisti jo 
50-tųjų mirties metinių proga. Kurie 
su juo mokėsi, studijavo ar dalyvavo 
organizacinėje veikloje, prašomi pa
rašyti atsiminimus ir nedelsiant siųs
ti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas (Jurgio Krasnicko leidiniui), 
5620 So. Claremont Ave., Chicago. 
Ill. 60636, USA.

JAUNIMO VAKARAS buvo su
rengtas Filadelfijoje, šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Poezijai atstovavo 
D. Bakanaitės ir D. Makarauskaitės 
skaitomos Vytauto Mačernio “Vizi
jų” ištraukos, D. Muraškaitės tartas 
įvadinis žodis apie talentingąjį poe
tą. Keletą vaikiškų dainelių padai
navo V. Krėvės šeštadieninės mokyk
los mišrus mokinių choras, vadovau
jamas O. Pliuškonienės. Programoje 
taipgi dalyvavo akompaniatorė A. 
Kaulinaitytė, gitaristai K. Ramanaus
kas ir S. Stupelytė, Kauno operos bu
vusios sol. J. Augaitytės paruoštas 
mergaičių kvartetas — R. Baraitė, R. 
Makarauskaitė, Z. štarkaitė ir gita
riste D. Juzaitytė. Humoristiniais in
tarpais jaunimui talkino iš Niujorko 
atvykęs aktorius V. Žukauskas.

MANITOBAN STAINED GLASS 
knygoje, kurią parašė Alice Hamil
ton ir išleido Winnipego universite
tas 1970 m., įdėtas ir lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčios vitražų aprašymas, 
iliustruotas viena didoka nuotrauka. 
Pažymėta, kad bažnyčios architektas 
buvo dr. A. Kulpa-Kulpavičius, o vit
ražų autorė — Nora Kulpa-Kulpavi- 
čienė. Jos kūriniui skirti du pusla
piai — vienas nuotraukai, antras — 
aprašymui. Pastarajame iškeliami 
lietuviški vitražo motyvai ir pagrin
dinė idėja — kančia ir viltis. Vitra
žuose pavaizduota Vilniaus Aušros 
Vartų Marija ir Trys kryžiai.

LIETUVIŲ RELIGINES ŠALPOS 
komiteto atstovo Čikagoje kum K. 
Kuzminsko sudaryta rengėjų grupė 
pakvietė dviem koncertam muz. A. 
Mikulskio vadovaujamą Čiurlionio 
ansamblį. Birželio 5—6 d. d. Čikago
je įvyksiančiuose koncertuose Čiur
lionio ansamblis atliks naujai paruoš
tą repertuarą, kuris yra skiriamas 
gastrolėms P. Amerikoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 

naująjį kūrinį — dešimties giesmių 
“Katedrą” Vilniaus dramos teatre 
pastatė rež. Henrikas Vancevičius. 
Šiame veikale žiūrovai išvysta XVIII 
šimtmečio pabaigos Vilnių, revoliuci
nius neramumus, architekto Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus ir vyskupo Ma
salskio konfliktą, Vilniaus katedros 
gimimą. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė: Lauryno — Arnas Rosenas ir 
Vytautas Tomkus, vysk. Masalskio — 
Laimonas Noreika ir Rimantas Ado
maitis, vienuolės Jievos — Aldona 
Janušauskaitė ir Regina Paliukaity- 
tė. Scenovaizdžiai — dail. F. Navic
ko, drabužių eskizai — dail. J. Sur- 
kevičiaus, muzika — kompoz. A. Bra
žinsko.

M. K. ČIURLIONIO MENO MO
KYKLA Vilniuje surengė koncertą, 
kuriame skambėjo lietuvių kompozi
torių naujausieji kūriniai vaikams. 
Mokyklos auklėtiniai atliko A. Re
kašiaus, J. Karoso, S. Jonkaus, A. 
Raudonikio, L. Povilaičio, V. Mont
vilos, V. Bagdono kūrinius fortepi
jonui, G. Vanagaitės pjeses smui
kui, V. Bagdono kompozicijas meta- 
lofonams, B. Astrauskienės dainas 
vaikų ansambliams.

ČEKOSLOVAKŲ FOTOGRAFIJOS 
žurnalas paskelbė keliolika baltiečių 
fotomenininkų naujausių darbų. Lie
tuviams atstovauja V. Montvilos nuo
trauka “Pergalė”;' A.: Macijausko — 
“Dūdorius”, A. Kunčiaus — “Sekma
dienis” ir L. Ruiko — “Šienapjūtė”.

DIDELIO ŽIŪROVŲ DĖMESIO su
silaukė Vilniaus televizijos eksperi
mentinė laida “Viena valanda su Mo
nika Mironai te”, režisuota B. Talač- 
kosį pravesta teatrologės I. Aleksai
tės. Dramos teatro veteranė M. Miro- 
naitė atliko eilę pagrindinių vaidme
nų ištraukų, pradedant H. Ibseno 
Nora ir baigiant Barbora Radvilaite. 
Ji taipgi tarė žodį apie emocinę at
mintį, tragiškumo prigimtį, akto
riaus individualybės ir vaidmens 
konfliktus, mėgstamiausius persona
žus.

DEL ŽEMAITIJOS TAURES Tel
šiuose varžėsi 12 estradinių ansamb
lių iš įvairių Lietuvos rajonų. Kom
poz. B. Gorbulskio vadovaujamas 
vertintojų komitetas šią pereinamąją 
taurę paskyrė Tauragės keramikos 
gamyklos estradiniam ansambliui.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN- 
GON priimti 9 nauji nariai: Juozas 
Bulota, Eugenijus Ignatavičius, Juo
zas Nekrošius, Bronius Raguotis, Al
gis Samulionis, Jonas Strielkūnas, 
Saulius Šaltenis, Bitė Vilimaitė ir 
Vytautas Visockas' J. Bulota yra fel
jetonistas, J. Nekrošius — satyrinin- 
kas poetas, J. Strielkūnas — poetas, 
E. Ignatavičius, S. Šaltenis ir B. Vi
limaitė — prozininkai, V. Visockas 
— vertėjas, B. Raguotis ir A. Samu
lionis — literatūros mokslo ir kriti
kos atstovai.

KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS Vil
niaus skyrius, Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas, talkinami Gudijos Mokslų 
Akademijos menotyros, folkloro ir 
etnografijos instituto, pernai vasarą 
surengė ekspediciją į Astravo rajo
no Gervėčių apylinkes. Pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas lietuvių ma
terialinei ir dvasinei kultūrai, tau
tosakai, tarmei, vietovardžiams, as
menvardžiams, liaudies papročiams, 
buičiai, pedagogikai, teisei, choreo
grafijai ir psichologijai. Kovo 8 d. 
Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėj 
mokykloj įvykusiame ekspedicijos 
aptarime kalbėjo jos vadovas N. Vė
lius, etnografas V. Milius, kalbinin
kas A. Vidugiris, medicinos instituto 
prof. B. Padegimas, termoizoliacijos 
instituto vyr. inž. R. Racėnas, Vil
niaus universiteto psichologijos ka
tedros dėstytoja L. šilainytė, mins- 
kiečiai M. Grinblatas ir L. Solovėja. 
Aptarime taip pat dalyvavo Gervė
čių apylinkės dainininkai, pasakoriai 
ir muzikantai. Dėmesio centre buvo 
dokumentinis ekspedicijos filmas, 
nuotraukų, brėžinių ir piešinių pa
roda.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRO 
repertuarą papildė lenkės dramatur
ges A. Oseckos pjesė “Trešnių sko
nis”, režisuota Danos Tamulevičiū
tės. Scenovaizdžius sukūrė maskvie
tis dail. S. Barchinas, muziką — 
kompozitoriai B. Okundžava ir M. 
Dunajevskis. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka aktoriai B. Pleškytė ir A. 
Šurna, epizodinius — Vilniaus kon
servatorijos teatrinio fakulteto diplo
mantai J. Matekonytė, E. Laucevi
čiūtė, S. Ramelis ir V. Taukinaitis.

VILNIAUS UNIVERSITETO kraš 
totyrininkai ramuviečiai tiria seną
jį Varėnos žiūrų kaimą, kur pernai 
jų pastangų dėka buvo suorganizuo
tas etnografinis ansamblis. Pirmąjį 
koncertą žiūrų dainininkai ir muzi
kantai surengė universiteto aktų sa
lėje. Vakaro dalyvius labiausiai ža
vėjo pavienių dainininkų atliktos 
dzūkų dainos: O. Svimelienės — pirš
lybų daina “Atjocie berneliu, baltam 
dobilėliu”, M. Paulauskienės — ves
tuvinės dainos “Vai, kap aš buvau 
pas savo motulį”, “Ajau kelaliu vie
šuoju”, “Atjoc berneliu an šyvojo 
Žirgelio”, P. Zalansko — piršlybų dai
nos “Šių nedėlėlį per nedėlėlį”, ° ža
lioj girioj stadalėlis”, J. Pigagienės 
ir K. Leikauskienės — reta senovinė 
gavėnios daina “Vai, atlakia juoda 
varna”. Programa buvo paįvairinta 
ansamblio chorinėm dainom ir seno
viniais rateliais. V. Kft.



UNITED TRUST

QUEBEC AVE, $2.900 įmokėti, 6 
kambariai, 2 virtuvės, įvažiavimas 
ir vieta garažui. Viena skola 7%. 
Tuojau galima užimti. Arti visko. 
DUNDAS — RONCESVALLES, 
krautuvė ir butas. $6.500 įmokė
ti, viena atvira skola 10 metų. 
Krautuvėj reikalingas remontas.
Tuojau galima užimti. Prašo 
$27.900.
BLOOR — JANE, šeši butai — 
4 po du miegamuosius ir du po 
vieną miegamąjį. Atskiras gero 
mūro pastatas. Garažai ir priva
tus įvažiavimas. Arti požeminio 
ir krautuvių. Gera 'nuomojimui 
vieta..
WINDERMERE AVE, $6.900 
įmokėti, 11 kambarių pajamų na
mas. Du garažai ir įvažiavimas. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos. 
Įrengtas rūsys. Arti susisiekimo 
ir krautuvių.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ROYAL YORK, $12.000 įmokėti, 
dvibutis po 5 kambarius butas. 
Du garažai, modeliuos virtuvės, 
kilimai. Gerai įrengtas poilsio 
kambarys. Arti visko.
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.

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Jonui Novogrodskiui
palikus šį pasaulį, jo žmoną LYDIJĄ — mūsų mielą 
narę, sūnų JONĄ ir dukrą NORĄ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime •— -

TLM Šalpos Grupės "Daina" 

valdyba ir narės

AfA

Jonui Novogrodskiui
iškeliavus amžinybėn, jo šeimą ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia —

Šimkų šeima

I
AfA

Jonui Rudokui
mirus, jo brolį šaulį ALFONSĄ RUDOKĄ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia —

D. L. K. Gedimino-Delhišaulių kuopa
S PORTAS

PO DVIDEŠIMTIES METŲ ko kovoti su labai stipria Vengrijos

Ateitininkų žinios ................ ■-' 1 1 ' ■-

Metinė šventė artėja. Šių metų 
šventė yra ypatinga tuo, kad mini- 
ma Toronto ateitininkų moksleivių 
įsisteigimo 20 metų sukaktis. Jos pa
minėjimu rūpinasi ir jį organizuo
ja kun. J. Staškevičius ir K. Mangli- 
cas. Į šventę atvyksta daug svečių 
iš kitų Kanados ir JAV kuopų. Kas 
gali ką nors priimti nakvynėn, pra
šomi skambinti D. Ramanauskaitei 
teL 769-0670. Kadangi ši šventė yra 
visų Toronto ateitininkų, tai kvie
čiami dalyvauti ne tik moksleiviai, 
bet ir studentai bei sendraugiai. Pa- 
grihdiniu šventės kalbėtoju bus dr. 
A, Sužiedėlis. Jis kalbės šeštadienį 
sendraugių ruošiamoje vakarienėje 
ir sekmadienį iškilmingo posėdžio 
metu.

šeštadienį, balandžio 24 d„ -2 v., 
įvyks simpoziumas, kurio tema yra 
“Ateitininkai prieš 20 metų, dabar 
ir už 20 metų”. Vakare — sendrau
gių ruošiama vakarienė. Sekmadienį 
ateitininkų pamaldos įvyks 2 v. p.p. 
Prisikėlimo bažnyčioje ir tuoj po Mi
šių 3 v. — iškilmingas posėdis su 
programa.

Loterijos knygutes būtinai reikia 
, grąžinti iki šeštadienio, balandžio 17.

Skautų veikla
• Vyr. skautės ir sk. vyčiai bal. 6 

d. turėjo bendrą priešvelykinio su
sikaupimo sueigą, kuriaį vadovavo 
seselė Igne.

• Bal. 7 d. Romuvos k-to posėdyje 
aptarti stovyklavietės tvarkymo dar
bai. K-tui vadovauja Br. Saplys.

GARBENS
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.
ORIGINALUS 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 10-čiai 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. LE 5-1584namų tel. HU 9-1543

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

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:

už term, indėlius 2 metam........7%
už term, indėlius 1 metam........6Y2%
už taupomąsias s-tas (savings) 6%
už depozitus-čekių s-tos..........5Y2%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8 ]/2 % 
nekiln. turto— iki $30.000 ...814%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 

t Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas.
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 
j mėnesį. Prašo $34.000 su maždaug $6.000 įmokėjimo.
ALHAMBRA AVE. — BLOOR W. Netoli būsimų Toronto Lietuvių 
Namų, 9 kambarių atskiras mūrinis namas. Vieta dviem garažam. 
Savininkas išvyksta iš Toronto, Įmokėti $7.000.
BLOOR — JANE ST. 7 gražūs kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 1 
įrengtas rūsys. Didelis kiemas/ garažas. Arti požeminio susisiekimo 
ir krautuvių.
BLOOR — INDIAN RD. Trys atskiri butai, 5 kambariai pirmame 1 
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 betkokįam verslui. Prašoma kaina $55.000.
JANE —'BABY POINT. 8 kambariai per du augštus, 2 virtuvės, 2 
prausyklos. Įmokėti $6-7.000. * J

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — nomų: 537 - 2869J

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

Bloor Autorite Garage %™ DBan® °
Sav. FKANKPETIT Tel. S31-1305

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičiusir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ |

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

1951 m. Toronte įvyko pirmosios 
Š. Amerikos lietuvių sportinės žai
dynės, kurios davė pradžią mūsų vi
sam sportiniam judėjimui šiame kon
tinente. šios žaidynės po 20 metų 
vėl grįžta į Torontą. Žaidynių pro
grama plėtėsi ir keitėsi, tačiau pa
grindu liko krepšinio ir tinklinio var
žybos, kurios įvyks balandžio 24-25 
d.d. Toronte. Besikeičiant programai 
pasikeitė ir organizatoriai, kurių tar
pe randame ir pirmųjų žaidynių ren
gėjus, būtent, K. Lukošių, K. Šapoč- 
kiną ir J. Balsį. Per pirmąjį dvide
šimtmetį krepšinio varžybose matė
me daugelį iškilių komandų. Džiugu, 
kad Kanados lietuviai dažnai būdavo 
lygiaverčiai varžovai amerikiečiams. 
Toronto Vytis du kartu yra buvęs Š. 
Amerikos vyrų krepšinio meisteriu. 
Neužmirština yra ir Toronto Aušros 
krepšinio komanda — daugkartinis 
šių žaidynių finalistas. Pajėgi koman
da, vadovaujama Vaičiulio, Serafino, 
Sedlicko, Skilniko ir Miniotos, nekar
tą buvo verta žaidynių laimėtojo 
vardo. Vyrų krepšinio žaidynių nu
galėtojų eilė per pirmąjį dvidešimt
metį taip atrodė:

1951 Čikagos Perkūnas
1952 Čikagos Perkūnas
1953 Toronto Vytis

- 1954 Toronto Vytis 
1955 Bruklyno LAK 
-1956 Čikagos Neris
1957 Bruklyno LAK
1958 Čikagos LAK Lituanika
1959 Detroito Kovas
1960 Waterburio Gintaras
1961 Waterburio Gintaras
1962 Waterburio Gintaras
1963 Čikagos LAK Lituanika
1964 Waterburio Gintaras
1965 Detroito Kovas
1966 Čikagos Neris
1967 Čikagos Neris
1968 Čikagos Neris
1969 Čikagos Neris
1970 Detroito Kovas
Toronto Aušra taip pat sėkmingai 

reiškėsi ir kitose grupėse. Ji yra 
laimėjusi vyrų B ir jaunių B var
žybas. Aušra yra laimėjusi trejus me
tus iš eilės taurę, skirtą pajėgiau
siam klubui krepšinyje. Hamiltono 
lietuvių kolonija irgi turi meisterių 
savo tarpe. Koviečiai'1969 m. laimė
jo jaunių B pirmenybes. Praeityje 
taip pat turėjo pajėgią jaunių A 
komandą.

Didelę žaidynių dalį praeityje už
imdavo moterų ir mergaičių krepši
nis. Tikėkimės, kad ir š.m. turėsime 
jų atstoves žaidynėse. Čia laimėji
mais visuomet dalindavosi Toronto 
Vyčio ir Aušros krepšininkės.

Tinklinio varžybos išimtinai pri
klauso Klevelandui ir Čikagai. Se
niau labai pajėgi būdavo Bostono 
Dainavos vyrų komanda. Toronto Vy
tis- taip pat turėjo pajėgias koman
das, tačiau laimėjimo pasiekti nepa
vykdavo.

Artimiausiu laiku baigiasi žaidynių 
registracija. Tuomet žinosime kas da
lyvaus ir kokių kovų galime tikėtis. 
Visus kviečiame atsilankyti į šias 
žaidynes ir pasidžiaugti mūsų spor
tuojančiu jaunimu. A. S.

VYČIO ŽINIOS
LIETUVAITĖS PASAULIO PIR 

MENYBĖSE. Vyčio stalo tenisinin
kės V. Nešukaitytė ir E. Sabaliaus
kaitė, po sėkmingo pasirodymo Bri
tų Bendruomenės žaidynėse, dalyva
vo pasaulio pirmenybėse Nagdya, Ja
ponijoje. Komandinėse varžybose te-

moterų komandą. Pralaimėta 3:0. To
liau teko žaisti pralaimėtojų pusėje, 
čia Kanada įveikė Hong Kongą 3:1, 
Nepalą ir Tailandą, bet pralaimėjo 
3:1 Indijai. Kanadietėms atiteko 16 
vieta iš 24 komandų. Kanados vy
rams teko 22-oji vieta. Individuali
nėse pirmenybėse V. Nešukaitytė lai
mėjo pirmo rato rungtynes. Sekan
čiame rate teko kovoti su Sov. Są
jungos meistere Z. Rudnova, kuriai 
V. N. pralaimėjo 21:16; 21:11; 21:19. 
Žinant rusių pasaulinę klasę, tai ge
ra pasekmė. Aplamai, lietuvaičių pa
sirodymą abiejose pirmenybėse rei
kia gerai vertinti, žinant Europos ir 
Azijos žaidėjų pajėgumą. V. Nešu
kaitytė prilygo tarptautinei klasei, š. 
Amerikos žemyne ji neturi pajėgios 
konkurencijos moterų klasėje, o vy
rų klasėse jai jau nebeleidžia daly
vauti. Po šių pirūienybių Kanados 
moterų ir vyrų komandos buvo pa
kviestos į Kiniją. Apie lietuvaičių 
viešnagę Kinijoje turbūt išgirsime 
tik joms sugrįžus.

B-C lygos pusbaigmio rungtynėse 
Vyčio jauniai įveikė latvius 56:48. 
žaidė Akelaitis 11, Duliūnas 7, Na- 
cevičius 4, Sodonis 6, Vitkus, Rama
nauskas 4, Lorencas 14, R. Kaknevi
čius 2.

Krepšininkai užbaigė Etobicoke 
Intermediate klasės pirmenybes. 
Jiems atiteko II vieta. Po to Vyčio 
krepšininkai buvo pakviesti dalyvau
ti Ontario Intermediate lygos pirme
nybėse Niagara Falls, kur dalyvavo 
12 komandų. Pirmose rungtynėse vy- 
tiečiai pralaimėjo Niagara Falls 59: 
74. Toliau sekė 2 laimėjimai prieš 
Hamiltoną 59:56 (pratęsime) ir Chi- 
pawa 61:44. Sekančiose rungtynėse 
jie pralaimėjo Ošavai 58:78 (38:32) 
ir liko penktoje vietoje. Pirmenybė
se buvo skubėta ir teko vieną dieną 
sužaisti 4 rungtynes. Komandą su
darė: Klimas, Nacevičius, Garuble, 
Akelaitis, Denish, Duliūnas, Sepulis, 
Juozaitis, Sodonis, Eižinas, Žaliaus
kas.

Golfo sezonas jau beveik prasidė- 
dėjo. Šiuo metu organizuojamos viso 
klubo tarpusavio pirmenybės. Vi
siems nariams išsiuntinėti pakvieti
mai, kuriuos prašoma grąžinti iki nu
statyto laiko. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ontario Ladies krepšinio lygoj jau

nutės iš dviejų žaidimų nugalėjo 
Niagara Falls 102:78 rezultatu. Algio 
Stuopio vadovaujamoj komandoj žai
dė: B. Plučaitė 47^ I. Paškauskaitė 
24, P. Simutytė 14, A. Plučaitė 9, 
N. čižikaitė 8, S. Zenkevičiūtė, A. 
Klibingaitytė, L. Radžiūnaitė, V. Vin
gelytė, A. Bartninkaitė, D. Miniotai- 
tė. Sekančios pusbaigminės rungty
nės bus su Transfiguration komanda. 
Jei jas laimės, žais dėl šios lygos 
čempijonato.

CYO lygoj jauniai D pirmą pus
baigmio žaidimą pralaimėjo prieš St. 
Albans 11:14. Treneris — A. Nau
sėdas. A. Chveduko treniruojami jau
niai C užbaigė sezoną pirmoj vietoj 
ir dabar žaidžia baigmines rungty
nes.

Krepšinio treniruotės po švenčių 
pertraukos vėl vyks įprasta tvarka — 
mergaitėm trečiadieniais, berniukam 
ketvirtadieniais. Stalo teniso treni
ruotės - ketvirtadieniais nuo 6 iki 8.

Pirmas uždaras Aušros klubo gol
fo turnyras bus gegužės 15, Streets- 
ville golfo aikštėj. Svečiai kviečia
mi dalyvauti.

• šeštadienį, bal. 17 d., 3 v. p.p., 
Prisikėlimo muzikos studijoje bus 
“Rambyno” tunto vilkiukų sueiga ir 
kandidatų įžodis. Į šventę kviečiami 
tėveliai, giminės, vadovai-vės. Įžodį 
davusių mamytės ruošia vaišes.

• Sekmadienį, bal. 18 d., 12 v., 
skautų būkle šaukiamas “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų tėvų metinis susi
rinkimas, kuriame komitetas tikisi 
matyti bent po vieną šeimos atstovą. 
Bus renkamas naujas komitetas.

• Sekmadienį, bal. 18 d., 4 v. p.p., 
skautų būkle šaukiamas Toronto, Ha
miltono, Niagaros pusiasalio, Londo
no, Delhi vadovų-vių suvažiavimas, 
kuriame bus aptarti pradiniai IX-to- 
sios Romuvos stovyklos reiklai. Sto
vykla prasidės liepos 17 d. ir truks 
dvi savaites.

• Bal. 24 d., 4 v.p.p., skautų būk
le šaukiamas Romuvos valdybos po
sėdis.

• Romuvos skautų stovyklavietei 
aukojo po $100: “Paramos”, Prisikėli
mo bankai, ps. Vilija Bankytė iš Det
roito; $20: P. Gulbinskas. Visiems 
skautiškas ačiū.

• Ps. V. Bankytė, Detroito skau
čių tuntininkė, pereitos vasaros Ro
muvos stovykloje pasižymėjo drąsa 
ir pareigingumu, gelbėdama savo 
skautes, patekusias į baidarių nelai
mę, ir pati sunkokai susižeidė. Sto
vyklavo betgi iki pabaigos. Atsidėko
dama už rūpestį ir globą, ji prisiuntė 
Romuvai paremti $100 auką.

• Jūrų skaučių sueiga — ši sek
madienį, bal. 18 d., 3 v. p.p., ps. A. 
Biškevičienės bute, 22 Fabion PL, 
Weston, Ont.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vė 
Bražinskų bylos reikalu pasiuntė 
Turkijos min. pirm, ir ambasadoriui 
Vašingtone 45 laiškus, č. S.

Karnavalo juokdarys sveikina 
mažuosius svečius ir viešnios, 
atsilankiusias į Velykų bobutės 
šventę Toronte. Ir šiemet ta 
šventė įvyks Toronto Prisikėlimo 
salėje balandžio 18, Atvelykio 
sekmadienį

Lietuviška baldų
dirbtuvė
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKM/ViA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5Y2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
bV2% už 1 m. term, dep: 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

V/2% už mortgiaus

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL 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 KIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

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

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

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

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

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

Hamiltone tiryrius:
293 Ottawa St. N., Ha milto*, Ont. Tel. 549-2005 

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

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

BLOOR — JANE, $6,000 įmokėti, muro, atskiras, 2 miegamųjų, vie
naaugštis (bungalow), naujai ir skoningai atremontuotas, rūsys visai 
baigtas, gražus kiemas, garažas; prašoma kaina $29.500. Skutas par
davimas.
JANE — ANNETTE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius apartamentas. 14 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašoma kaina $50,500.00.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

City Driving School

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sor. A. Čeponį.

Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudę Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatlntai auto
mobilius. mt BATHURST ST. 
Tel. LE 2-3856. Rytuose HO g-lMl

TEAKWOOD
Salono, valdomojo ir miegomojo kom- 
borio boldoi tiesiog iš importo sondė- 
lio. Atidaryto 1—9 v. v.

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



7 pri. • Tėviškės Žiburiai • 1971. IV. 15 — Nr. IS (UH)

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

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

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

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

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 t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193Zt 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.

Baltic Exporting Co. JSXTT’StIEoLIETUVIŲ 
ĮSTAIGA
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St W.

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvolles 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

Visq rūšių automobilių išorės
■ (body) taisymas, mechaniniai 
darbai ir automatinės transmisijos

PUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 * 1403 
30 DEWSON SU Toronto, Ont

OTTAWA ONT.
LILIJA ŠUKYTE SOSTINĖJE. 

Kovo pabaigoje turėjome retą progą 
išgirsti mūsų iškiliąją dainininkę Li
liją Šukytę. Dalyvavo kaip solistė, 
National Art Centre,orkestrui atlie
kant Bacho ir Mocarto kūrinius. Di
rigavo čia garsėjąs Mario Bernardi. 
Didelis būrys mūsų tautiečių dalyva- 
vo šiame koncerte ir buvo sužavėtas 
savo tautietės gražia išvaizda, puikia 
laikysena ir nepaprastai žaviu daina
vimu. Koncerto programoje suglaus
tai buvo aprašytas dainininkės karje
ros kelias, išsimokslinimas ir pažy
mėta, kad gimusi Lietuvoje. Vietos 
spaudoje kritikų buvo atsiliepta vie
nų labai palankiai, kitų — labai ge
rai. Vietos lietuvių bendruomenės 
vardu koncerto pabaigoje buvo įteik
ta rožių puokštė. Apgailestauta, kad 
mieloji Lilija dėl kitų svarbių įsipa
reigojimų negalėjo nors ir mažes
niam rately susitikti su vietos lietu
viais.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelis veikia ir pas mus. Pereitais 
metais pasikeitė jo vadovai. Iš viso 
surinkta $83. Dabartiniu būrelio va
dovu yra Vytautas Radžius. Jis taip 
pat yra ir mūsų šeštadieninės mo
kyklos tėvų komiteto pirmininkas. 
Krašto valdybos švietimo komisijai 
pasiūlius,, kad ir mūsų lituanistinių 
mokyklų mokinių tarpe būtų padary
ta rinkliava Vasario 16 gimnazijai, 
mūsų šeštadieninė mokykla ir tos 
mokyklos tėvų komitetas tam mielai 
pritarė. Artimiausiu laiku toji rink
liava bus padaryta, o mokytojos ta 
proga paaiškins vaikučiams tos gim
nazijos reikšmę.

PAGAL NAUJĄSIAS krašto tary
bai rinkti taisykles, Otava sudaro at
skirą rinkiminę apylinkę ir jai tenka 
išsirinkti tik vieną atstovą, šį kartą 
nebus reikalo mūsų rinkiminėj apy
linkėj daryti rinkimų, nes inž. J. 
Danys laikomas jau išrinktu akla
macijos būdu. Daugiau kandidatų 
skirtu laiku nebuvo pasiūlyta. Rinki
minės komisijos pirmininku yra V. 
Priščepionka.

BALTIEČIŲ PAVASARIO ŠOKIŲ 
bendras pobūvis įvyks gegužės 1, šeš
tadienį, 8 v. v. Civic centro patalpose 
Lansdowne parke. Pakvietimai į po
būvį gaunami pas apylinkės valdybos 
ir šeštadieninės mokyklos komiteto 
narius. Kaina: $2.50. Studentams — 
pusė kainos. Tikimasi turėti ir kul- 

___ ___________________ tūrinę programėlę. Į šį baltiečių po- 
atvykti 3 suaugusiųjų chorai. — būvį, kaip garbės svečias, yra kvie- 
Amerikos legijono Don Varno postas, 
kuriam priklauso apie 200 čiagimių 
ir naujai atvykusių lietuvių karo ve
teranų, rengia 25 metų gyvavimo su
kakties pobūvį. Jis įvyks balandžio 
24 d. “Trade Winds Banquett Hall” 
patalpose. — Jau artėja Čikagos Lie
tuvių Operos statoma G. Verdi “La 
Traviata”. Jos pirmasis spektaklis 
bus gegužės 1 d. Marijos Augšt. Mo
kyklos salėje. ^"'

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
BULAITIS 

laikomos vizos norintiems važiuoti į 
Čekoslovakiją, nes ten tikimasi nau-

EDVARDAS
GARSŪS IR SMARKŪS buvo Ci

cero kareiviai, susibūrę į Lietuvos

riniu pasiruošimu nesirūpindavo, ta
čiau turėjo gražias uniformas ir kar
dus. Jie anksčiau prieš Velykas uni
formuoti lietuvių parapijos bažnyčio
je sa ligodavo Kristaus karstą. 1953 
m. draugija dar turėjo 171 narį, o 
šiemet jų beliko apie 40. Nariai vie
nas po kito paliko gyvųjų eiles, o 
ir gyvieji jau senokai šveitė savo 
kardus ar dėvėjo uniformas. Daugu
mas jų dažnokai negaluoja, nebelan
ko susirinkimų, nesidomi draugijos

lankė tik 16 narių, nors buvo kvie
čiami visi, nes norėta nuspręsti drau
gijos tolimesnę egzistenciją. Prieš tai * 
atliktame narių apklausinėjime apie 
90% visų narių pasisakė, jog drau
giją reikia likviduoti, nes niekas ja 
nesirūpina, net nėra žmonių visiems 
valdybos postams užimti. Draugija 
turi nemažai turto ir likviduojantis 
bus tariamasi, kaip jį paskirstyti.

Čia aprašoma draugija yra viena 
iš gal šimtinės Čikagoje ir apylin
kėse buvusių lietuvių sambūrių, ku
rių per praėjusį dešimtmetį gal apie 
pora desėtkų baigė savo dienas, o 
kitos yra likvidacijos laikotarpyje. 
Jeigu kas džiaugiasi, kad lietuviška 
veikla dabar klesti, vargu su tais ga
lima sutikti, nes tos senosios organi
zacijos visdėlto laikytinos išeivijos 
lietuvių stiprybe. Be jų nebūtų bu
vę tiek daug lietuviškų parapijų ir 
tokio stipraus lietuviško nusiteikimo 
kaikurių čiagimių tarpe.

ČIKAGOS HUMORO ir satyros ko
lektyvas “Antrasis kaimas” vėl pasi
rodys su nauja programa mūsų tau
tiečiams. šis vienintelis savo pobū
džiu sambūris išeivijoje duos 5 spek
taklius “Playhouse” salėje Marquet
te Parko liet, kolonijoje. Pirmasis 
spektaklis bus balandžio 17 (L Vėliau 
programa bus pakartota — balandžio 
18, 23, 24 ir 25 dienomis. Čikago
je “Antrasis kaimas” turi gana di
deli pasisekimą, nors humoras ir sa
tyra yra gal vienas sunkiausiųjų žan
rų ir todėl npvisada vaidinamų škicų 
kūrėjams pasiseka susidoroti su me
džiaga.

PASIEKĖ ŽINIA, jog iki balan
džio 15 d. neišduodamos vizos į okup. 
Lietuvą. Keli žmonės ten rengėsi 
vykti balandžio pradžioje, bet prieš 
pat išvažiavimą atėjo pranešimas, 
jog vizų išdavimas yra sulaikomas 
iki balandžio vidurio. Dabar Maskvo
je vyksta didysis komunistų partijos 
suvažiavimas ir turbūt nenorima, kad 
užsieniečiai ten maišytųsi. Taip pat 
iš kelionių agentūrų sužinota, kad su-

SKAITYMU IHSISAKO
LIETUVIAI YRA IŠRADINGI 

žmonės. Tai galima patirti iš naujo 
“Technikos žodžio” žurnalo numerio, 
čia paskelbta nemaža lietuvių išra
dimų, kurių daugumos autorius yra 
čikagietis Kazys Sekmakas. Žurnale 
pateikti jo patentai, gauti JAV, Ka
nadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Olandijoje. Rašoma, jog K. Sekma- 
kas jau įpusėjo antrąjį šimtą savo 
patentų ir šioje srityje jis turbūt 
pirmauja lietuvių tarpe. Tame pačia
me numeryje čikagietė Saulė Jauto- 
kaitė, kuri plačiai yra keliavusi po 
Europą, pateikia architektūrinius 
įspūdžius iš to kontinento, iliustruo
dama gausiomis nuotraukomis.

DAIL. BRONĖ JAMEIKIENE, ku
ri ypač gražiai yra užsirekomenda
vusi vitražo srityje, išvyko į Hava
jus, kur Honolulu universitete bus 
6 savaičių tarptautinis Azijos tautų 
kultūrų ir meno seminaras. Šiame se
minare dalyvaus ir B. Jameikienė, 
kuri jau ir anksčiau keliomis progo
mis yra skaičiusi paskaitas Hava
juose. Su savimi dailininkė išsive
žė ir nemažai M. K. Čiurlionį lie
čiančios medžiagos, nes ten yra gy
vas susidomėjimas ir šiuo tarptau
tinio garso lietuviu kūrėju. Jamei
kienė Havajuose M. K. Čiurlionį pri
statys kaip dailininką. Medžiagos 
apie Čiurlionį dailininkei parūpino J. 
Damauskas, daiL K. Varnelis ir kt.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Pranas 
Ožinskas, seniausiojo Pietų Ameri
koje liet, laikraščio — “Argentinos 
Lietuvių Balso” leidėjas, netrukus 
žada viešėti Čikagoje ir kitose JAV 
liet, kolonijose. — Pedagogas P. 
Maldeikis, dabar redaguojantis “Švie
timo Gaires” bei rašąs knygas peda
goginiais klausimais, išsikelia gy
venti į Phoenix, Arizoną. — “Litua
nikos” futbolo komanda priešpasku
tinėse salės pirmenybių rungtynėse 
įveikė “Rockets” futbolininkus 3:2 ir 
atsistojo IV-je vietoje iš 10 koman
dų. — Dainų šventei yra užsiregist
ravę 29 suaugusių chorai ir 16 lit. 
mokyklų chorų. Iš viso žada būti apie 
2000 dainininkų. Iš Kanados ruošiasi

čiamas ir miesto burmistras Fogarty 
su Ponia.

PARODA, šiuo metu vykstančioj 
City Hall Rotunda dailės darbų pa
rodoj dalyvauja ir mūsų tautietė Ge
nė Kongelienė su dviem savo alieji
niais darbais “Snaigės” ir “Kalnai”. 
Parodą kasmet rengia. The Ottawa 
Art Association — gana gausus dai
lininkų sambūris, šiai parodai at
rinkta po 1 ar 2 to sambūrio narių 
geresnių darbų. Dalyvauja 52 daili-

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU
Jau 17-tą kartą rengiama Kanados 

Lietuvių Diena beveik visuomet di
desniuose pietų Ontario miestuose, 
kur yra daugiau lietuvių. Ji rengia
ma tik aplinkui gyvenantiems, kurie 
ir taipgi turi daugel parengimų ir 
progų susitikti su lietuviais. Ren
giant Lietuvių Dieną, reikėtų pagal
voti, kad visoje Kanadoje yra lietu
vių ir mokyklas lankančio jaunimo. 
Jiems tėvai norėtų parodyti, kiek ir 
kokio yra gražaus lietuviško jauni
mo, kuris gražiai šoka tautinius šo
kius, turi gražius lietuviškus chorus, 
t.y. visa tai, ko nėra niekada matęs 
lietuvių jaunimas, augdamas mažose 
kolonijose. Kelinti metai iš eilės Lie
tuvių Diena yra rengiama vėlai ru
denį, spalio mėnesį, kai dienos yra 
trumpos, oras pasitaiko blogas, jau
nimas eina į mokyklas. Ir geriausius 
norus turint, tuo laiku yra sunku 
išvažiuoti į 500, 700 mylių kelionę 
pvz. iš šiaurės Ontario, jau nekal
bant apie vakarų Kanadą. Svarbiau
sia yra tai, kad jauniiną reikėtų 
paimti iš mokyklos jau net keletui 
dienų. Ar Lietuvių Dienai nebūtų ge
resnis laikas liepos, rugpjūčio mėne
siais arba Darbo Dienos ilgąjį savait
galį? Tikiu, tokiu laiku daugiau lie
tuvių galėtų pasinaudoti reta proga, 
o dar daugiau jaunimo turėtų progos 
susitikti. Nusivylęs V. G.

“G. KRAŠTAS” TYČIOJASI
Rašiau laišką “T. Žiburiams” Ka

nadoje, o atsidūrė Vilniuje pas ge
rai žinomus “draugus” V. Baltrėną 
ir J. Jurginį ir pateko į laikraštį 
“Gimtasis Kraštas”, kuris tyčiojasi 
iš mano laiško, paskelbto “TŽ” skai
tytojų pasisakymų skyriuje, sakyda
mi, kad “Žiburiai” balzgani, apsi
traukę, apžlibę. Pirmiausia turiu pa
sidžiaugti, kad minėti “draugai” skai
to “TŽ”, ir tikiuosi, kad su laiku jų 
akys prašvis ir “žiburiai” jiems ne
beatrodys balzgani. Tiktai apgailes
tauju, kad “G. Kraštas” išpešiojo 
mano laiško sakinius ir pritaikė sa
vajai propagandai bei melui. “G. 
Kraštas” rašo apie senosios kartos 
nedalią Lietuvoje, bet nemato šių 
dienų vargo joje. Juk tūkstančiai 
mūsų tautiečių nyksta Sibiro taigo
se ir rusų kariuomenėje. Aš manau, 
kad Jurginis dar prisimena motiną 
Klaipėdoje prie vykdomojo komiteto, 
kur ji rovė savo plaukus ir šaukė, 
maldaudama grąžinti gyvą sūnų iš 
rusų kariuomenės. Deja, nesulaukė 
ji nei lavono, nei buvo pakviesta į 
jo laidotuves. Kodėl apie tai nerašo 
“G. Kraštas”? Tiesa, skaitydama jį, 
randu pažįstamų pavardžių, bet šalia 
jų daug melo, išpūstų dalykų apie 
lietuvių kultūrinį gyvenimą S. Ame
rikoje. Aš daug kur dalyvauju ir 
matau, kad taip nėra, kaip “GK” ra

šo. Mūsų maišai nėra jau taip kiau
ri. Kad mes perdaug baliavojam, tai 
tiesa. “GK” geriau padarytų duo
damas daugiau teisingų žinių iš pa
vergtos Lietuvos, nes kaip yra iš
eivijoj, mes patys geriau žinom. 
Skelbdamas melą apie išeiviją, “GK” 
tiktai pats apsijuokina. Nedaug kuo 
teisingesnis pasirodo “GK” ir rašy
muose apie įvykius Lietuvoje. Ir juo
se pilna komunistinių miglu. Auto
riai, tarnaują Maskvai, nedrįsta 
skelbti tiesos. Štai, kad ir mano ar
timųjų likimas. Jie buvo jūsų pri
jaučiantieji, rėmėjai, socialistai, bet 
vistiek liko sunaikinti. A. Šeiris, ma
žeikietis, 1946 m. buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo. Jo likimas ir šian
dieną tebėra nežinomas. P. Liman- 
tas iš Židikų buvo nukankintas Kau
ne. M. Stankevičius iš Klaipėdos nu
marintas Vilniaus kalėjime. Ona Ka
minskienė sunaikinta Kaime. Kodėl 
“GK” nerašo apie tokius faktus? Čia 
ir išryškėja kam tarnauja “GK”, bū
tent, svetimiesiems, o ne saviesiems, 
ne savajai tautai. H. Viluckienė

LAIŠKAS SESEI
Tu rašai, mano sese, 
kad naktiniai sparnai 
tave parveda čia — 
į mūsų tėviškę mielą.

Kad jausmai neužgesę 
tau vis mena dažnai, 
kaip čia švyti delčia 
ir prižadinu sielą.

Aš žinau, dar jauti Tu, 
kaip čia kvepia rūta, 
kaip pavasarį vėl 
mūsų sodai pražysta.
Ir kaip rudenį krinta 
gelsvas lapas slapta, 
žiauriai draskomas vėjo 
gležnas žiedas nuvysta.
Neliūdėki, mieloji, 
gal likimas parves 
Tave čia nors kada 
tėviškėlės takeliais.

Tik ar bus Tau sava ji, 
nes ranka svetima 
jau pakirto seniai 
mūsų kiemo berželį.
Tai geriau tegu šviečia 
atminimas širdy. 
Tu nakties sapnuose 
tėviškėlėj lankysies.
Liūdesys teneliečia, 
mes juk būsim arti 
savuose laiškuose — 
Tau dažnai ją priminsim.

Teresė, Vilkaviškis

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
TARYBOS RINKIMAI 
— BALANDŽIO 25 D.

ŠYPSENOS
Moka garsintis

šveicarų turistinis biuras įdė
jo Vatikano laikraštyje “L’Os- 
servatore Romano” tokį skelbi
mą: “Visi keliai veda į Romą, 
bet gražiausias iš jų eina per 
Šveicariją”.

Televizija ir veidrodis
Gudruolis tarė: “Televizija 

nėra jokia gudrybė! Ji niekad 
neatstos veidrodžio, kuriame 
matome ne tik kitus, bet ir pa
tys save.

Už ką atžymėtas?
Pašto ministeris. buvo atžymė

tas ordinu trečią kartą.
— Pone ministeri, už ką 

tamsta gavote tuos tris ordinus?
— Hm, kaip čia pasakius? 

Trečiasis buvo man duotas už 
tai, kad turėjau du, antrasis, kad

turėjau pirmąjį, o pirmą sutei
kė dėlto, kad nei vieno tuomet 
dar neturėjau...

Prezidentai
Woodrow Wilson įrodė, kad 

kolegijos mokytojas gali būti 
prezidentu; Harding — kad ir 
mėgstąs “good time” gali būti 
geru prezidentu; Coolidge — 
kad prezidentas neturi ko per
daug pasakyti; Herbert Hoover 
— kad prezidentas neturi ko 
perdaug veikti; Rooseveltas — 
kad prezidentu galima būti iki 
gyvos galvos; Trumanas — kad 
prezidentu gali būti kiekvienas; 
Eisenhoweris — kad iš viso ne
reikia prezidento; Kennedy — 
kad visdėlto geriau būti prezi
dentu ...

Parinko Pr. Alš.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklomin.ioj
LIETUVIAI SAVININKAI spaudinio ij

... ...................................- ■> — ..... ...
Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P A R K S I U E market
335 Roncesvolles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

(vairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
įrengimai, priežiūra ir kiti Darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Nomy: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ninkai iš 250. Anksčiau šio sambūrio 
parodose kelis kartus yra dalyvavęs 
archit. Vytautas Trečiokas, kuris 
jau yra surengęs ir pats vienas savo 
darbų parodas ne tik mūsų B-nės ri
bose, bet ir plačiajai Otavos visuo
menei.

MOTINOS DIENOS paminėjimą 
apyl. valdyba rengia gegužės 16, sek
madienį. Pagrindinį žodį tarti yra pa
kviesta iškilioji mūsų dailininkė 
Anastazija Tamošaitienė. Jos galuti
nis sutikimas dar nėra gautas. Pro
gramą atliks mūsų šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai.

Tuo pat metu tose pačiose patalpo
se — arkivyskupijos salėje bus su
rengta Genės Kongelienės dailės dar
bų paroda. Sueigos dalyviai bus pa
prašyti pasisakyti, kuris darbas ir 
kam atrodo geriausias.

KUN. P. URBAITIS, salezietis iš 
Romos, kovo pabaigoje aplankė dr. 
Ramūnus ir kun. dr. V. Skilandžiūną. 
Gaila, kad per savo labai trumpą bu
vimo laiką negalėjo aplankyti dau
giau tautiečių.

DR. V. A. MICKUS, gyvenąs Ren
frew, Ont, per L. Fondo įgaliotinį 
Otavoje įstojo į L. Fondą, įmokėda
mas $100 įnašą. Albinas Vilniškis

SUDBURY, ONT.
REKOLEKCIJOS, kurias vedė kun. 

St. Kulbis, SJ, praėjo gražiai. Šie
met lietuvišką kleboniją išlaikė P. 
G. Petrėnai, P. M. Venskai, V. B. 
Skvereckai ir M. A. Pranckūnai. Ta 
proga rekolekcijų vedėjas aplankė 
savo senus draugus: G. V. Laumbius, 
(p. Gertrūda atšventė savo gimtadie
nį artimųjų bičiulių tarpe) ir dr. J. 
M. Semogus. K. A. S.

LETBRIDGE ALTA
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUO- 

MENES apylinkė jau kuris laikas 
nebeveikia. Jos vietoje įsteigta seniū
nija, kuri priklauso Kalgario apy
linkei. Vasario 16 proga Tautos Fon
dui šioje seniūnijoje surinkta $15. 
Si suma persiųsta Kalgario apylin
kės valdybai, kuri drauge su apy
linkės aukomis persiųsta Tautos Fon
do atstovybei Kanadoje. Lethbridge 
seniūnijoje S. Noreikos iniciatyva 
aukojo po $5: J. Daugirda, J. Kanys, 
S. Noreika. Kor.

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA
3828 B L O O R W., I S L I N G T O N (6 - POINTS PLAZA)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BX.

421 Roncesvolles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM8ERIS, 
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 {VAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
'• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261
w-

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

OKULISTĖS
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
niais nuo 10 v. ryto iki 6.v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, O.D.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo lt 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po

Vėlesniu ar kitu lafcu tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS 

L.LUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 940 v.r.—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
30 Dewson St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534-0563

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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D. Ketvirtadienį Toronto arki
vyskupijos gear. vikaras tauti
nėm parapijom vysk. Thomas B. 
Fulton pranešė Šv. Jono Kr. lie
tuvių par. klebonui kun. P. Ažu
baliui, kad Toronto arkivysku
pas Philip F. Pocock davė ofi
cialų sutikimą Šv. Jono Kr. lie
tuvių parapijai keltis į Toronto 
vakarinę dali. Parapija ir toliau 
paliekama tautine, t.y. neterito- 
rine. Jos ribos nenustatomos — 
paliekama, kaip ir iki šiol, lais
vam lietuvių katalikų apsispren
dimui, kuriai iš dviejų parapijų 
priklausyti. Dabartinę parapijos 
bažnyčios vietą po to, kai bus 
pastatytos naujos patalpos, per
ims Toronto miestas parkui pra
plėsti. Taip pat pranešta, kad 
arkivyskupas patvirtino naujai 
parinktą vietą ir jam pateikto 
naujo projekto provizorinius 
planus. Šv. Jono Kr. parapija 
naują vietą bažnyčiai ir kitiem 
pastatam pasirinko prie lietuvių 
kapinių (vakarų pusėje), Missis
sauga, Ont. Septynių akrų žemės 
plote, kuris jau anksčiau buvo 
nupirktas, numatyta: parapijos 
pastatai, lietuvių senelių prie
glauda, jaunimui sporto aikštės, 
maudymosi baseinas, erdvi auto- 
aikštė. Parapijos persikėlimo 
procesas vyks palaipsniui: tik 
įsigijus naujus pastatus galuti
nai bus išsikelta. Iki to laiko pa
siliekama senojoj vietoj.

Šv. Jono Kr. par. vadovybė 
jau prieš šešerius metus dabar
tiniam arkivyskupui buvo Įtei
kusi prašymą persikėlimo reika
lu. Atrodo, kad susidariusi si
tuacija arkivyskupą P. F. Po
cock palenkė duoti leidimą: di
delis lietuvių skaičiaus įsikūri
mas Toronto vakariniuose prie
miesčiuose, reali galimybė lietu
viams įsigyti senelių namus, 
lengvesnis lietuviškų kapinių 
administravimas ir Toronto 
miesto pasiūlymas nupirkti da
bartinę šv. Jono Kr. parapijos 
turimą vietą su visais pastatais.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems gegužės 9 d. pirmo
sios Komunijos iškilmėms, dėstomos 
sekmadieniais po 10 v. pamaldų.

— Iš par. bažnyčios D. Trečiadie
nį palaidotas a. a. Romualdas Be- 
notas, D. Šeštadieni —• a.a. Jonas No- 
vogrodskis. Velionių šeimoms ir ar
timiesiems nuoširdi užuojauta.

— Pamaldos šį šeštadienį: 7.30 v. 
r. už a.a. Joną Geležiūną, 8.30 vj. už 
a.a. Juozą Švėgždą antrųjų metinių 
proga; 9 v. r. už a. a. Aleksandrą 
ir Petronėlę Zableckus; sekmadienį: 
10 v. už a.a. Joną Juodį, 11 v. už a.a. 
Oną Gružinskienę, 12 v. už a.a. Vla
dę Martynaitienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Antradienį, 8 v.v., tarybos po
sėdis bažnyčioje.

— Šeštadienį, 1 v. p.p., konfirman- 
dų pamokos.

— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pa
maldos.

— Parapija išreiškia užuojautą 
Novogrodskių šeimai, mirus vyrui ir 
tėveliui.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai 
B. NAUJALIS, RJL N.Pt LNA 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaUes Ave„ Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

JIESKOMAS IŠNUOMOTI VASAR
NAMIS su dviem arba trim miega
maisiais kambariais liepos ir rug
pjūčio mėnesiams Springhurste, Oak-
view arba New Wasaga Beach vasar
vietėse. Keturių suaugusių šeima. 
Skambinti teL 762-1741 (po 6 vaL va
karo) arba rašyti: 83 Pine Crest 
Road, Toronto 161, Ont

VIENAI MOTERIAI reikalingas 
kambarys ir virtuvė be baldų. Gali 
būti šaldytuvas ir įrengimai virti. 
Skambinti 766-1505 Kymantienei To
ronte.

MORTGIČIAL Dėl pirkimo,, parda
vimo ar investavimo į naujas mort- 
gičias prašome skambinti p. Baraus
kai, Realtor 231-6226 Toronte.

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

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

kambarius. TeL 5354724.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Damn vfrtu-

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

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

2265 BLOOR St W., kampos Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t t. Prieinamos kainos

— Dėkojame aktyviai dalyvavu
siems D. Savaitės ir Velykų iškilmė
se: chorams ir jų vadovui kun. Br. 
Jurkšui; organizacijom, budėjusiom 
prie švenč. Sakramento; p. Parše- 
liūnams iš Bramptono už gėles; vi
siems už labai duosnias aukas ir svei
kinimus. Didžiai dėkojame kun. G. 
Kijauskui, SJ, už susikaupimą jauni
mui. Sveikiname liet radijo progra
mą “Tėvynės prisiminimai” ir jos 
vedėją J. R- Simanavičių 20 m. su
kakties proga. Nuoširdžiai dėkojame 
dail. S. Kvietienei už kolažą ir alie
jinį paveikslą.

— Mišios: ketvirtai, 8 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. J. Baltakį, už
prašytos N. Baltakienės; 8.30 v. — 
už Lietuvoje mirusį savo brolį a.a. 
Myk. Ivanauską užprašė M. Enzinie- 
nė; penktad., 8 v. koncel., vienos iš 
jų už a.a. A. Laurinavičių, užpr. K.
S. Augaičių; 8.30 v. — už a.a. V. Fo- 
lertą, užpr. A. Gataveckienės; šeš
tai, 8.30 v. koncel. — už a.a. A. 
Kartavičių, užpr. T. Kartavičienės ir 
už a.a. O. Budzeikienę, užpr. p. Ne- 
verauskų; 9.30 v. — už a.a. A. Balnį, 
užpr. T. Balnienės; sekmai laisvą 
vaL — Katalikių Moterų Draugijos 
intencija; 8 vai. — greg. už a.a. Myk. 
Dervinį; 9 vai — už a. a. B. Barš
kėti, užpr. M. P. Barškėčių; 10 v. — 
už a.a. Virginijos vėlę, užpr. F. B. 
Kasperavičių; 11.15 v. — už a.a. J. 
Simanavičių, užpr. V. M. Simanavi
čių; 12.15 v. — už a.a. V. Gutauską, 
užpr. VI. Merkelienės.

— Suaugusių choro ir “Dainuojan
čios jaunystės” repeticija — ketvir
tadienį, 7.30 v.v., muz. studijoje.

— Nuo Velykų pirmosios Komuni
jos pamokos sudažnintos — bus kas 
sekmadienį po 10 v. Mišių ir kas 
trečiadienį, 6.30 v.v. Iškilmės — ge 
gūžės 2 d., 9.30 v.r.

— Ryšium su jaunimo karnavalu, 
šį sekmadienį jokių religijos pamo
kų nebus.

— Šį sekmadienį normaliai veiks 
par. biblioteka, spaudos kioskas, ban
kas ir salės virtuvė.

— šį sekmadienį prie bažnyčios 
kviečiame aukoti šalpos grupei “Dai
na”, kuri gautas aukas persiųs Vo
kietijoje . likusiems lietuviams ligo
niams, seneliams ir neturtingiems.

— Ateinančią savaitę bus lanko
mos šeimos High Park Ave., Maria 
St., Oakmount Rd. ir Pacific Ave.

— Atnaujinus salės grindis, prašo
me patalpomis besinaudojančius, 
ypač sporto rungtynių žiūrovus, ne
mesti ant grindų degančių, nuorūkų, 
nes jų išdegintas skyles sunku už
taisyti.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo 1971 m. pirmojo 
ketvirčio balansas kovo 31 d. — 
$3,210,439.00. Indėliai padidėjo 
$164,821.00 ir jų bendra suma 
-— $3,060,499.00. Paskolos ir in- 
vestacijos padidėjo $136,565.00 
ir jų bendra suma — $3,128,- 
276.00. Kooperatyvas turėjo pa
jamų $57,719.00 ir išlaidų $11,- 
899.00. Pelno liko $45,820.00, iš 
kurio bus mokamos palūkanos 
už indėlius. Bendra trijų mėne
sių apyvarta buvo $4,440*168.00. 
Kooperatyve dirba trys nuolati
niai tarnautojai: J. Varanavičius
— vedėjas, B. Beard-Balčiūnai- 
tė — buhalterė, A. žemaitaitis
— iždininkas. Reikalingas dar 
vienas tarnautojas arba tarnau
toja nepilnam darbo laikui, sek
madieniais ir kitomis dienomis. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į 
vedėją. Vedėjas

Daugeliui torontiečių pažįsta
mas kun. dr. St. Valiušaitis, ku
rį laiką talkinęs Hamiltono lie
tuvių parapijoj, staigiai mirė 
Velykų dieną — balandžio 11 
Bruklyne. Jis laikė Velykų nak
ties pamaldas, pasijuto blogai ir 
buvo nugabentas ligoninėn. Ne
trukus ten 6 v.v. mirė. Konsta
tuotas širides arterijos sprogi
mas.

Keletas lietuvių iš Kauno vie
ši Toronte — daugiausia vyres
nio amžiaus moterys. Jų tarpe 
yra Anelė Ciuplevičienė, atvy
kusi pas brolį Antaną Dagį, se
nosios kartos ateivį. Ji ketina 
čia viešėti 3 mėnesius.

G. Balčiūnas 
praneša klientams, 
kad atidarė savo 
teisinę įstaiga 
3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont. 
(Six PoMj — Bloor ir Kipttof

Balandžio 24 - 25 dienomis Toronte įvyks š. Amerikos

ŽAIDYNES
Krepšinio varžybos- Ne« 
Toronto Secondary School, 350 Kipling 
Ave.; Etobicoke Alderwood Collegiate 
Institute, 300 Valertno Dr.; Etobicoke 
Bloor Collegiate Institute, 1141 Bloor 
St. W.; Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St.

Tinklinio varžybos — Univer
sity Settlement salėse, 23 Grange Rd. 
Toronte.

Baigminės krepšinio 
rungtynės -sekmadienį, 
BALANDŽIO 25, West Humber C. I. 
salėj, 1675 Martin Grove Rd., Etobicoke.

POBŪVIS
"Daina" turtinga loterija. • šokiams gros garsus
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. SALFAS S-ga

šeštadienį, balandžio 24, 7.30 v. v., prisikėlimo salėje įvyks
Toronto visuomenės ir sportininkų

susipažinimo
Šokių metu rengiama šalpos grupės 
D'AMICO ORKESTRAS.

I
 Nuoširdžiai dėkojame abiejų parapijų klebonams ir J

visiems parapijiečiams už duosnumą rekolekcijų savai- * 
tėję. Taip pat nuoširdi padėka "Paramai" už $50.00 '

aukę Lietuvių Vaikų Namams. Visiems nuoširdžiai dėko- < 
jame, melsdamos Prisikėlusio Kristaus ramybės ir palai- < 
mos. <

Nekaltai Pradėtosios Marijos J
seserys Toronte ♦ '

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus susirinkimas— 
balandžio 18, sekmadienį po Su
mos, ateitininkų kambaryje. Dr. 
O. Gustainienė skaitys paskaitą 
apie narkotikus. Kviečiamos vi
sos narės ir viešnios dalyvauti.

"Tėvynės Prisiminimų" radijo 
programos vedėjas J. R. Simana
vičius radiofone programos me
tu. Balandžio 17 d. ši programa 
mini savo veiklos dvidešimtmetį

Radijo dvidešimtmetis, šį šeš
tadienį, bal. 17 d., 7.30 v.v., Pri
sikėlimo auditorijoje įvyksta 
“Tėvynės prisiminimų” liet, ra
dijo programos 20 metų sukak
tuvinis banketas su šokiais. Gros 
sustiprintas Hamiltono lietuvių 
orkestras, vadovaujant Vyt. Ba- 
beckui. Bus trumpa oficialioji 
dalis ir meninė programa. Lie
tuviškoji radijo programa girdi
ma Kanadoj ir JAV-se jau 20 
metų, šiuo metu ji transliuoja
ma net 4 kartus savaitėje iš To
ronto stoties CHIN banga 101 
FM. Pusės valandos programos 
girdimos pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 10 v. 
ryto, o šeštadieniais — 3-4 v. 
p.p. šio šeštadienio sukaktuvi
nis banketas sutampa kartu su 
radijo programos vedėjo gimta
dieniu. Pageidaujama stalus ir 
vietas rezervuoti telefonu 534- 
1274. Pavėlavusiems bus galima 
bilietus gauti ir prie įėjimo. Vi
si laukiami ir nuoširdžiai kvie,- 
čiami, ypač lietuviškosios radijo 
programos rėmėjai bei klausyto
jau Jie visi naudojosi šia pro
grama per ištisus 20 metų, ku
riai taip ištvermingai vadovauja 
J. R. Simanavičius.

Į “Tėviškės žiburių” laišką 
Turkijos ambasadoriui Otavoje 
Bražinskų reikalu atsakė amba
sados patarėjas Salih Diler: 
“Noriu pranešti, kad Jūsų laiš
kas, rašytas 1971 m. kovo 11 d. 
apie Praną Bražinską ir jo sūnų 
Algirdą, buvo perduotas Turki
jos vyriausybei. Taipgi prane
šu, kad Turkijos teismai tiria 
Prano ir Algirdo Bražinskų at
vejį pagal Turkijos įstatymus.” 
Ambasados adresas: Turkish 
Embassy, 197 Wurtemburg St., 
Ottawa 2, Ont.

Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas Hamiltone Bra
žinskų bylos reikalu pasiuntė te
legramą Turkijos vyriausybei. 
Pasirašė apie 60 asmenų. ’

A.a. Jonas Novogrodskis-No- 
vog palaidotas balandžio 10, D. 
šeštadienį, su religinėmis apei
gomis iš laidotuvių namų lietu
vių kapinėse. Apeigas atliko 
kun. P. Ažubalis. Atsisveikini
mo kalbas kapinėse pasakė kun. 
A. Žilinskas, J. Strazdas, D. 
Renkauskas, LB Toronto apyl. 
pirm. J. Karpis, J. Riauba. Ve
lionis gim. Žaiginio k., Šiluvos 
vlsč. Kanadon atvyko 1929 m. 
ir iki 1939 m. gyveno Winni- 
pege, vėliau persikėlė į Torontą. 
Visur dalyvavo visuomeninėje 
lietuvių veikloje, ypač socialde
mokratų kuopos — visą laiką 
buvo jos valdyboje. Buvo “Nau
jienų”, “Keleivio” ir kitų laik
raščių korespondentu. Taip pat 
dalyvavo SLA ir Lietuvių Bend
ruomenės veikloje, uoliai lankė 
kultūrinius parengimus, neišski
riant nė “Tž” spaudos balių. 
Rūpinosi lietuviškų knygų pla
tinimu. Visur reiškėsi kaip lie
tuvis patriotas, kuriam rūpėjo 
Lietuvos laisvė ir jos gerovė.

P. Worthington, “The Tele
gram” dienraščio reporteris, ba
landžio 12 d. laidoje paskelbė 
ilgą rašinį apie tris nesėkmingus 
pabėgėlius iš sovietinių replių 
— Simą Kudirką, B. P. Kosele- 
vą Japonijoj ir dr. VI. Tkačenką 
Britanijoj. Visi jie buvo grąžin
ti sovietams, nepaisant Jungt. 
Tautu žmogaus teisių deklara
cijos bei Ženevos sutarties. Prie 
rašinio pridėta ir S. Kudirkos 
bei jo žmonos nuotrauka. Tame 
pačiame puslapyje aprašomi ir 
keli sėkmingi, pabėgėliai — 
Svetlana Stalinaitė, A. Kuzne
covas, V. Petrovas, I. Guzenko 
ir kiti, šių rašinių autorius yra 
buvęs korespondentu Maskvoje. 
Jis tuo metu sukritikavo ir A. 
Laurinčiuko propagandinę kny
gą “Trečioji dolerio pusė”.

KANDIDATAI Į KRAŠTO 
TARYBĄ

Į Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto tarybą iš Toronto kandi
datuoja 30 tautiečių, iš kurių reikės 
išrinkti 18. Jų sąrašas buvo paskelb
tas “Tž” 14 nr. čia pateikiamos ne
oficialios žinios.

Arštikaitytė-Uleckienė M., medici
nos daktarė; Barius, P., kunigas, Pri
sikėlimo par. klebonas; Batūra, K., 
dantų technikas, skautų vadovas; Če
pas, S. veterinarijos daktaras, dabar
tinis KLB krašto valdybos pirminin
kas; čeponkutė, J., mokytoja, KLB 
krašto valdybos narė jaunimo reika
lams; čuplinskas, E., dipl. inžinie
rius, buvęs Toronto apyl. pirm.; KLB 
valdybos iždininkas, buv. PLB val
dybos narys; Delkus, O., statybinin
kas, lietuvių evang.-liuteronų Išga
nytojo parap. tarybos narys; Gailiū- 
naitė, O., sąskaitininkė, mokytoja, 
skaučių veikėja; Govėdas, J., studen
tas, muzikas, akompaniatorius; Gri
galiūnas, SL, “Paramos” banko ve
dėjas ir ilgametis valdybos narys; 
Gruodis, V., verslo patarėjas (mana
gement consultant), viduriniosios 
kartos veikėjas; Gvildienė, L., tar
nautoja, skaučių vadovė; Jokūbaitis, 
SL, nekiln. turto pardavėjas, šaulių 
vadovas; Kalendra, A., tarnautojas, 
lietuvių atstovas Baltų Federacijo
je; Kuolas, A., tarnautojas, buv. KLB 
Toronto apyl. pirmininkas; Kuolienė, 
A., mokytoja, KLB krašto valdybos 
narė, katalikių moterų veikėja; Le- 
lis, P., inžinierius, Kanados Lietuvių 
Fondo veikėjas; Nausėdas, A., eko
nomistas, tarnautojas, sportininkas, 
buv. KLB krašto valdybos narys, 
jaun. kartos lietuvių atstovas Baltų 
Federacijoje; Pacevičius, A., medi
cinos daktaras, Kanados Liet. Fondo 
Tarybos pirmininkas; Rinkūnas, A. 
mokytojas, buv. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos narys ir 
švietimo tarybos pirm.; PLB narys ir 
švietimo tarybos pirm.; Sakalas, B., 
ekonomistas, buv. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos pir
mininkas, dabartinis krašto valdybos 
vicepirm.; Saplys, B., statybininkas, 
Vilniaus Krašto Liet. Sąjungos Ka
nadoje pirm., skautų Romuvos sto
vyklos pirm., ilgametis KLB apyl. 
valdybos narys; Simanavičius, J. K, 
lietuvių radijo valandos vedėjas, K. 
L. B. krašto valdybos vicepirm., Bal
tų Federacijos pirm.; Skrinskas, V., 
tarnautojas, skautų veikėjas, buv. K. 
L. B. Toronto apyl. pirm.; Staškevi
čius, J., kunigas, dirbąs §v. Jono Kr. 
parapijoj, jaunimo veikėjas; šernas, 
G^ inžinierius, skautų veikėjas, 
liet evang. liuteronų Išganytojo pa
rapijos pirm., liet, reformatų bažny
čios kuratorius; Šileika, A., chemi
kas, tarnautojas jaunimo veikėjas; 
Tamošauskas, L., teisininkas, KLB 
krašto valdybos narys ir švietimo ko
misijos pirm.; Varanavičius, J., dipl. 
ekonomistas, Prisikėlimo par. banko 
vedėjas, buv. KLB Hamiltono apyl. 
pirm.; Žilinskas, Alg<, kunigas, liet, 
ev. par. klebonas, liuteronų bažnyčių 
koordinatorius. Kor.

Kandidatai j KLB Toronto 
apylinkės tarybą:

1. Abromaitis, Mečys
2. Asevičius, Kęstutis
3. Balčiūnas, Gerardas
4. Bastys, Pranas

" 5. Butėnas, Petras
6. česėkas, Juozas
7. Jurkevičienė, Emilija
8. Karasiejus, Juozas
9. Karka, Jonas

10. Karpis, Jonas
11. Kudreikis, Pranas >
12. Kuzmas, Stasys
13. Masionis, Saulius
14. Nakrošienė, Lilė
15. OTkmohue-Gvazdaitytė, Aldona
16. Petraitis, Viktoras
17. Saplys, Bronius
18. Skirgaila, P. Vladas
19. Stirbys, Rimantas
20. Stirbys, Antanas
21. šeškus, Linas
22. Renkauskas, Donatas
23. Rušas, Vladas
24. Urbonas, Giliaras
25. Žemaitienė, Irena

Rinkimai įvyks š.m. balandžio 
25 d. tose pačiose vietose ir ta 
pačia tvarka, kaip į krašto ta- 
rybą.

Toronto apylinkės tarybos 
rinkimų komisija

Aušros Vartų par. žinios
— Klebono vardinių pokylis bus 

balandžio 17 d., 7 v.v. Programoje: 
vakarienė, parapijos choro mergaičių 
grupės dainos, orkestras, bufetas, šo
kiai. Rengia šv. Onos Draugija ir 
kviečia visus dalyvauti.

— Kviečiame tėvus, kurių vaiku
čiai šiais metais priims pirmąją Ko
muniją arba Sutvirtinimo sakramen
tą, susirinkti N. P. Marijos seserų 
patalpose balandžio 18 d. tuoj po 
10 v. Mišių. Reikia aptarti eilę da
lykų, liečiančių šventės tvarką ir 
eigą.

— Sekmadienį, balandžio 18, bus 
laikomos Mišios šv. Onos Draugijos 
intencija. Po Mišių — pusryčiai, į ku
riuos visi kviečiami.

— Pirmosios Komunijos diena yra 
parapijos šventė. Ji bus balandžio 
25 d. Šventę dar padidins atvykęs 
vyskupas Vincentas Brizgys, kuris 
teiks Sutvirtinimo sakramentą.

— Palmių sekmadieniui negavome 
seniai užsakytų palmių šakų. Laimei, 
vienas pažįstamas prancūzas mums 
padovanojo keletą šakų. Džiaugia
mės, kad tą sekmadienį galėjome jas 
palaiminti ir išdalinti.

— Visiems, kurie nori, išduodami 
bažnyčiai paaukotų sumų pakvitavi
mai.

— Viena aukotoja finansavo visus 
tris baltuosius Mišių arnotus, kurie 
buvo įsigyti koncelebracijoms. Auko
toja prašė jos pavardės neskelbti. La
bai dėkojame.

— Gavome aukų bažnyčiai po $10 
iš P. Rudinsko, J. Dauderio ir J. Kli
mavičiaus, $30 — iš Gyvojo Rožinio 
Draugijos.

TORONTO, ONT.
A. a. Jonas Geležiūnas, p. 

Marcinėnienės tėvelis, mirė Lie
tuvoje balandžio 8 dieną.

Ontario parlamento naujos se
sijos atidarymo vad. sosto kalbo
je buvo pareikšta, kad dabarti
nė vyriausybė organizuos etni
nių grupių kongresą, kurio už
davinys bus talkinti vyriausybei, 
siekiant didesnio visų tautinių 
grupių bendradarbiavimo bei 
geresnės komunikacijos tarp 
įvairių kultūrų.

Vytauto Juškevičiaus pirmo
sios santuokos sūnus Andrius 
Skėris Maskvos teismo nubaus
tas ketverių metų kalėjimo 
bausme. Buvo rūpinamasi jo at
vykimu į Kanadą. Esant Mask
voje, Įvyko nesusipratimas dėl 
svetimos valiutos kuponų, ku
riuos Andrius gavo iš kanadie
čio žurnalisto. Pasirodė, kad. tai 
nelegalus dalykas, už kurį teis
mas paskyrė žiaurią bausmę. Ti
kimasi, kad apeliacinis teismas 
ją sušvelnins. Apie ši atvejį pla
čiai rašė dienraščiai “The Tele
gram”, “Star”, skelbė radijas ir 
televizija. Tėvas, gyvenąs To
ronte, kreipėsi į Kanados vy
riausybę, prašydamas pagalbos 
sūnaus byloje.

Mūsų kredito unijos nariui 
A t A

JONUI GATAUČIUI mirus,
jo žmonai KAZIMIERAI, dukteriai ADELEI, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba
■

APS I DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

®
P. ADAMONIS

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebec© ir Ontario Provincijose

Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITE, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas ________ _ 5.0% Asmenines___ __________ 8.5%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0% Nekiln tnrtA 8.75%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%

čekiu kredito_________ 9.0%Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap> Investacines nuo 9.0% iki 12%
draudą iki 52,000 už taup. stos Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
sumas. už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Stove SL, sekmadieniais nuo 10JO iki 12 JO v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, ižskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosemount Blvd^ teL 7224515: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmacL, trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 nd 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nno bMetto 15 d. iki ragsdjo 15 d. 
ir per visus flgncslos scvaitcMlus.

— šį sekmadienį antroji rinkliava 
bus daroma Katalikų Akcijos reika
lams. Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $299.36.

Rinkimai, š.m. balandžio 25 
d. įvyks rinkimai į KLB Mont- 
realio seimelį. Montrealio apy
linkės lietuviai turės išrinkti 15 
atstovų iš šių kandidatų:

Adomaitis, Jonas 
Ambrazas, Kazys 
Beniušis, Micheline 
Bulota, Rytis 
Cečkauskienė, Ona 
čipkienė, Teodora 
Gedvilienė, Genė 
Girinis, Leonas 
Kerbelytė, Daina 
Kirstukas, Bronius 
Kudžmienė, Genovaitė 
Maziliauskas, Romas 
Morkūnas, Antanas 
Norkeliūnas, Albertas 
Petrauskas, Ignas 
Piečaitienė, Silvija 
šiaučiulis, Juozas 
Valinskienė, Roma 
Zavys, Juozas

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 lietu
viai, sulaukę 18 m. amžiaus, turi 
teisę ir yra kviečiami balsuoti. 
Rinkikas dėl ligos ar dėl kitų 
svarbių priežasčių numatąs, kad 
tą dieną negalės pats atvykti i 
balsavimo būstinę gali balsuoti 
paštu. Jis tuo reikalu, kaip gali
ma anksčiau, tesikreipia šiuo 
adresu: 667 Allard Ave., Ver
dun, Que. Tel. 769-1557.

Montrealio apylinkės 
rinkimų komisija

Red. pastaba. Tą pačią dieną, 
t.y. balandžio 25, įvyks rinkimai 
ir Į Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybą' Kandida
tai į ją paskelbti “TŽ” 13 nr. 
Taigi, bus dveji rinkimai.

Skautų ir skaučių mugė pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Auš
ros Vartų parapijos salėje išsi
dėstę vienetų palapinės ir stalai 
traukė visų dėmesį savo darbo 
kruopštumu ir idėjų originalu
mu. Tai buvo visų rankų darbo 
ir nagingumo rezultatas* Mugė 
įvyko Verbų sekmadienį. Paukš
tytės buvo suslėpusios savo lo
terijos bilietus į išmargintus 
margučius, kurie buvo sudėti 
jų pačių išaugintus žaliuojančiu 
miežių dubenėlius. Visų dėmesį 
atkreipė skautų statomos baida
rės griaučiai ir daug kitų pana
šių įdomybių.

Skautų-čių parengimuose jau 
nepirmą kartą susiburia visi — 
nuo jauniausių iki vyresnių. Ir 
šioje mugėje buvo pilnai įsijun
gę visi — nuo vilkiukų ir paukš
tyčių iki mamyčių, tėčių ir se
nelių. Tai dar vienas Įrodymas, 
kad dirbant išnyksta kartų kon
fliktai, o išryškėja bendrų tiks
lų siekimas. L.




