
Vergija beviltiška!
Artėjant Vasario šešioliktajai mūsų dėmesys daugiau pakryps

ta j Lietuvos laisvės klausimus. Iškilmių kalbėtojai stengiasi iš
kelti giedresnės nuotaikos motyvus, pažadinti snūstantj ryžtą, nes 
jaučia, kad po daugelio metų išeivijos nuotaikose atsirado pasi
keitimų. Šalia ryžtingųjų kovotojų bei nenuoramų entuziastų atsi
randa abejojančių ir net abejingų žmonių. Pastarųjų akyse Lietu
vos klausimas esąs palaidotas ilgiem šimtmečiam ir dėlto bepras
miška kovoti už Lietuvos laisvę. Esą reikia telkti jėgas išlaikyti 
tautai vergijoj ir neeikvoti energijos beviltiškai kovai už valsty
binę laisvę. Pasitenkinus minimaline, folklorine tautine saviraiška 
vergijos rėmuose, esą nurims okupanto budrumas, pagerės paverg
tojo santykiai su pavergėju ir tuo būdu susidarys visai pakenčia
mos, o gal net ir geros sąlygos tautiniam gyvenimui. Kaikurie šios 
linkmės piršliai eina taip toli, kad net siūlo sąmoningai siekti 
visiško įsijungimo rusų dominuojamon imperijon, nes mažai Lie
tuvai tai esanti geriausia išeitis: “didysis brolis” saugos nuo 
priešų, globos, duos turtingesnį gyvenimą, viskuo aprūpins . . . Gir
di, mažam kraštui, kaip Lietuva, sunku verstis ekoųomiškai, išlai
kyti valstybinį aparatą ... žodžiu sakant, neapsimoka būti nepri
klausomu. Tai mintis, kuri kyla ne tiktai sumaišytose raudonųjų 
galvose, bet ir buvusiuose kaikuriuose nepriklausomos Lietuvos 
valdininkuose. Ji retai prasiveržia viešumon atviru veidu, bet pri
vačiuose pokalbiuose tai nereta pagunda.

★ ★ ★
Tai galbūt pavargusių žmonių galvosena. Pavargusiam kelei

viui ir keletas likusių kilometrų atrodo labai sunkiai įveikiami. 
Pavargimas, žinoma, natūralus dalykas. Po gero poilsio ir kasdie
ninė našta pasidaro lengvesnė. Blogiau yra su tais, kurie anaip 
galvoja ne dėl pavargimo, o dėl “gudrumo”. Gyvenant patogiose 
sąlygose, susidaro ir patogi politika; kam kovoti, kam triukšmą 
kelti, kad galima gerai gyventi ir be to! šios rūšies neviltis yra 
pavojingesnė, nes labiau viliojanti, stipriau peršama ne tiktai leng
vo gyvenimo nuotaikų, bet ir joms pritaikytos propagandos. Tai 
labai egoistinė, žemažiūrė politika, vedanti visą tautą svetimųjų 
nelaisvėn už geresnį kąsnį. Tai Dostojevskio inkvizitoriaus pakišta 
vilionė Kristui: duoki žmonėm duonos, o ne dvasinius dalykus, ne 
laisvę, ir visi bus laimingi. Dabar tokia vilionė darosi labai reali 
ir pavergtiesiems. Visa laimė, kad rusų pavergtieji tautiečiai turi 
pakankamai šviesių žmonių, kurie mato žymiai toliau nei rytdienos 
kąsnis. Tai tokie kovotojai, kurie net sovietiniame teisme išdrįso 
pareikšti tolreges mintis. Jų tarpe mums žinomi yra Simas Kudirka, 
kun. Antanas Šeškevičius, kun. Juozas Zdebskis. Be abejonės, jų 
yra daug daugiau. Mus pasiekia tik nežymi dalis. Jei prie jų sąrašo 
pridėsim pačių rusų šviesiaregius, kaip A. Solženicinas, Danielis, 
Bykovskis, Sacharovas ir kiti, matysime sąrašą, iš kurio trykšta 
pasipriešinimas inkvizitoriškai vilionei. Žiūrint iš patogaus gyve
nimo pozicijų, tai atrodo neišmintinga, beviltiška, beprasmiška.

★ ★ ★
Bet patogus gyvenimas nėra nei tiesos, nei autentiškai geres

nio gyvenimo mastas. Tai, kas piniguočiui atrodo neišmintinga, 
kovotojui už prasmingesni gyvenimą yra didžiai vertinga. Tai, kas 
nusiminėliui atrodo beviltiška, entuziastui įveikiama. Tai, kas pato
gaus gyvenimo jieškančiam atrodo absurdiška, laisvės siekiančiam 
— savaime suprantama. Visa tai aiškiai mato kiekvienas giliau 
žvelgiantis žmogus, ypač laisvės kovotojas. Jam rūpi ne patogi 
pozicija, ne palikti dvarai, ne laipsniai, o tautos laisvė, kurion veda 
viltis. Laisvės kova iš esmės niekad nėra beviltiška. Ji gali pra
laimėti daug mūšių, netekti daug kovotolų, sunaikinti daug turto, 
bet galutinėje sąskaitoje jos laukia laimėjimas. Ir tai dėlto, kad 
žmogaus prigimtyje glūdi nesunaikinamas laisvės troškimas. Lais
vės kovos pasibaigs tik tuomet, kai išnyks ir žmogus. Kol bus vergų 
ir pavergėjų, laisvės kovos nepasibaigs. Stebėdami praeitį ir da
bartį, matome, kad tautos, po ilgesnių ar trumpesnių kovų, laimi 
savo laisvę. Dėlto galime sakyti, kad beviltiška yra vergija, o ne 
laisvės kova. Juk vergija remiasi žmogaus prigimčiai svetima 
prievarta. Tai grandinė, kuri anksčiau ar vėliau sudyla. Be to, 
pavergėjo laukia nuolatinė grėsmė. Sujudėjus vergams atitinkamu 
momentu, gali griūti visa prievartos sistema ir atsigręžti prieš patį 
pavergėją. Dėlto pastarasis nuolat budi, stiprina savo fizinę galią, 
kuri anksčiau ar vėliau turi pasibaigti bei užleisti vietą daug amži
nesnei dvasinei galiai, trykštančiai žmogaus ir tautos laisve. Pr. G.

"Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje: dešinėje rengėjų vardu dėkoja kultūros draugijos pirm. P. 
Bražukas, kairėje — Adelės Abromoitienės paruoštas užrašas ir "Aido" choristės, attikusios me
ninę programą Nuotr. S. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS J. KAIRYS

Nesiduokime Kremliui apgaudinėti
Tai šauksmas vokiečio, atsar

gos gen. Reihardo Gehleno į 
atsakinguosius Vakarų sostinė
se. Virš 20 metų šis generolas 
vadovavo žvalgybai, sekusiai Ry
tus, todėl turėjo progos pažinti 
Kremliaus vyrų kiekvieną judė
jimą, nukreiptą į laisvuosius Va
karus. Be to, jis yra laikomas di
deliu žinovu rusų mentaliteto. 
Savo perspėjimą generolas pa
reiškė pasikalbėjime su V. Vo
kietijoje plačiai žinomo žurnalo 
“Quick” vyr. redaktorium Wilf
ried Ahrens 1971 m. 48 nr.

Generolas mano, jog Maskvos 
tikslai Europoj ir jų siekimo bū
dai nėra vakariečių suprantami. 
Kaip buvęs slaptosios žvalgybos 
viršininkas nuo antrojo pasauli
nio karo, R. Gehlenas tvirtina, 
kad Maskva siekianti visą Euro
pą paimti savo įtakon bei užval
dyti ją. Jei iki šiol nepasisekė 
jai pasiekti savo tikslo, tai tik 
JAV karinių pajėgų dėka.

Pasak generolo, Maskvai nerū
pėjo ir nerūpi taika. Tvirtini
mui pailiustruoti jis palygino 
Vašingtoną su Maskva karui pa
sibaigus. Tada esą JAV buvo 
linkusios nusiginkluoti, o Mask
va ne tik ginklavosi toliau, bet 
ir visaip stiprinosi. Kad Krem
liaus vyrai nesiekė taikingos po
litikos, parodo jau 1948-49 m. 
blokada Berlyne, 1950 m. ka

ras Korėjoje ir kiti dalykai.
Taikingą koegzistenciją, atos

lūgį ir panašius dalykus Mask
va suprantanti kitaip nei vaka
riečiai. Maskvai taikinga ko
egzistencija ir kiti jos propaguo
jami dalykai yra ne kas kita, 
kaip jos ofenzyvinė politika, sie
kianti išplėtimo savo komunisti
nės Įtakos kraštuose, su kuriais 
ji koegzistuoja. Tam ji panaudo
ja grasinimus • atominiais pavo
jais, remia perversmus ir per
versmininkus. tautinių išsilais
vinimų kovas. Deklamavimu tai
kingos koegzistencijos ir kitų pa
našių dalykų Kremlius esą sie
kia nuteikti savo naudai ne vien 
dirbančiųjų mases laisvajame 
pasaulyje, bet ir intelektualus. 
Tokiu būdu Maskva pasiekė sa
vo tikslą Čilėje, jo siekianti ir 
kitur, ypač Italijoje ir Prancū
zijoje.

. Vakariečių migdymo politiką 
Maskva vykdo ypač nuo komin- 
terno vedėjo Manuilskio laikų. 
1931 m. šis komunistas yra pasa
kęs, kad karo laimėjimui reikia 
migdyti buržuaziją taika ir pana
šiais dalykais, o vėliau smogti 
jai. Ir taip iš vienos pusės Mask
va liūliuoja laisvąjį pasaulį 
gražiais šūkiais, iš kitos pusės 
ginkluojasi.

Kai Maskvai nesiseka pasiekti 
savo tikslo demokratinėmis prie-

GRUPĖMIS KELIAUJANČIAM JAUNIMUI

Pasaulio įvykiai
BRITŲ PARAŠIUTININKAI Š. AIRIJOJE, LONDONDERRY MIESTE,
nušovė 13 katalikų demonstrantų ir sužeidė 16. Oficialiai skelbia
ma, kad pirmieji susišaudymą pradėjo airių IRA pogrindininkai. 
Liudininkų teigimu, parašiutininkų šūvius į beginklę minią išpro
vokavo akmenis mėtę paaugliai, kuriuos parašiutininkai bandė su
imti. Gydytojai taipgi konstatuoja, kad beveik visiem žuvusiem ir 
sužeistiem kulkos buvo pataikiusios į nugaras, kai jie bėgo nuo 
parašiutininkų. Demonstracijoje dalyvavusi B. Devlin, Britanijos 
parlamento narė, gerokai apdraskė nagais vidaus reikalų minis- 
terio R. Maudlingo veidą parlamento posėdyje už jo teigimą, kad 
incidentą Londonderryje pradėjo IRA organizacijos nariai. Įvykiui 
ištirti buvo paskirta Britanijos *-»-■»*- ......
vaujama komisija. Už masines 
žudynes Londonderryje Airijos 
respublikos gyventojai atsilygi
no Britanijos ambasados sude
ginimu Dubline. Ambasados 
$650.000 vertės pastatą paža
dėjo atstatyti premjero J. Lynch 
vyriausybė. Pasikalbėjime su 
britų televizijos atstovais Airi
jos premjeras J. Lynch pasiūlė 
trijų punktų planą ramybei Š. 
Airijoje atstatyti: 1. britų ka
riuomenės atitraukimą, 2. inter-

vyr. teisėjo lordo Widgery vado- 
•------------------ --------------------

gėsi visiška kompartijos dikta
tūra ir minėtų kraštų nepri
klausomybės laidotuvėmis. So
vietų premjeras A. Kosyginas 
praėjusią savaitę Maskvoje pri
ėmė naująjį š. Vietnamo amba
sadorių V. T. Dongą. Atrodo, 
Kremlius nori stiprinti savo įta
ką Š. Vietname, artėjant prez. 
R. Niksono kelionei Kinijon. 
Spėjama, jog dabartinė karinė 
bei ekonominė Maskvos metinė

K ANADOS ĮVYKIAI

SVARBIAUSIAS RŪPESTIS - DARBAI
Kanados federacinės vyriau

sybės ir provincijų finansų mi
nisterial metiniame posėdyje 
svarstė infliacijos ir nedaroo 
problemas. Otavos atstovas J. 
Turner, naujasis finansų minis- 
teris, spaudos konferencijoje ža
dėjo siekti darbo kiekvienam 
norinčiam dirbti kanadiečiui, 
bet savo planų neišryškino. Fi
nansų ministerial padarė tik 
vieną nutarimą — sudaryti fe
deracinį - provincinį komitetą 
Otavos žiemos darnų* programai 
studijuoti. Komitetas turės pa
pildyti programą ir paruošti 
planus kovai su nedarbu, jeigu 
sekančią žiemą būtų susilaukta 
didelio bedarbių skaičiaus. Da
bartinė žiemos darbų programa 
buvo pervėlai įvesta, nesude
rinta su pačių provincijų pa
stangomis šioje srityje.

Ontario premjeras W. Davis 
pertvarkė ministerių kabinetą, 
eitose pareigose palikdamas tik 
du ministerius — žemės ūkio ir 
maisto min. W. Stewart, kalėji
mų ir pataisos namų min. S. 
Apps. Kaikurie ministerijų sky
riai buvo perorganizuoti ir tano 
atskiromis ministerijomis. Lig
šioliniam provincijos sekreto
riui J. Yaremko pvz. buvo duo
tas “solicitor general” titulas. 
Kol kas jis dar pasiliks senose 
pareigose. Padarytus pakeiti
mus ministerijose turės patvir

tinti Ontario parlamentas. Spau
da tokį ligšiolinių ministerių iš- 
maišymą sutiko kritiškai, neš ja
me iš tikrųjų sunku įžiūrėti bet- 
kokią didesnę naudą provincijos 
gyventojams. Ministerių kabine
tas nebuvo papildytas nė vienu 
nauju nariu.

Automobilių draudos bendro
vės ruošiasi padidinti draudos 
mokestį sekančių trijų mėnesių 
laikotarpyje. Automobilių savi
ninkams metinė drauda visoje 
Kanadoje pabrangs apie 4,8%, 
tačiau šis nuošimtis nebus vie
nodas visose provincijose. Onta
rio provincijoje drauda grei
čiausiai bus pabranginta 6,5%, 
o didesniuose miestuose — net 
iki 10%. Ontario vyriausybė 
planuoja įvesti laikinius leidi
mus visiems naujiems automo
bilių vairuotojams bandomajam 
vienerių metų laikotarpiui. Lig 
šiol nuolatiniai leidimai būdavo 
išduodami sėkmingai išlaikius 
egzaminus.

New foundlando provincijos 
politinę painiavą, pradėtą libe
ralų premjero J. Smallwoodo 
delsimu pasitraukti iš valdžios, 
dabar tęsia du parlamento na
riai — naujosios Labradoro par
tijos atstovas T. Burgess ir kon
servatorius H. Shea. Jie būtų 
davę daugumą parlamente nau
jajam konservatorių premjerui 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Kanados valstybės departa
mento sekretorius paskelbė nau
ją planą, pagal kurį ateinančią 
vasarą keliaujančiam jaunimui 
skiriama 1.7 milijono dolerių. 
Šiuo planu galės pasinaudoti 
20.000 jaunimo. Planas pavadin
tas “Travel and Exchange”. Jis 
yra skirtingas nuo kito panašaus 
plano, pavadinto “Young Voya- 
geurs”.Pastarąjį tvarko provinci
nės vyriausybės. Numatyta, kad 
juo pasinaudos 5000 moksleivių 
15—17 metų amžiaus. Tuo būdu 
jiems sudaromos galimybės pra
leisti vieną savaitę kitos provin
cijos šeimoje.

“Travel a. Exchange” planas 
yra tvarkomas federacinės vy
riausybės. Juo galės pasinaudoti 
15.000 jaunuolių, pirmoj eilėj 
tie, kurie gyvena geografiškai 
tolimose vietovėse. “Travel and 
Exchange” plano tikslas — pa
dėti kanadiečiam pamatyti savo 
krašto įvairumą, pažinti žmones 
įvairiose srityse, jų specialius 
papročius ir kultūrines tradici
jas.

Smulkias informacijas, kaip 
planuoti keliones ir prašyti lėšų, 
teikia valstybės sekretoriato ra
joninė įstaiga. Grupės, planuo
jančios keliones, turi įteikti už
pildytus prašymų blankus tris 
mėnesius prieš kelionės pradžią.

štai keletas rajoninių įstaigų 
adresų:

Hamilton, Ont., 150 Main St. 
W., Suite 504. Tel. 523-2355, 
523-2356. Vedėjas — Ed. Smee. 
London, Ont., 395 Dundas St., 2- 
nH Pl nor, Postian Buildine. Tel. 
679-4335. Vedėjas — E. B. 
Sexsmith. Montreal, Quebec,

Piece 2101, 1080 Beaver Hall 
Hill. Tel. 283-5689. Vedėjas — 
Alban Daigle. Sudbury, Ont., 
Room 346, 19 Lisgar St. Tel. 
673-1121. Vedėjas — K. C. 
Alexander. Toronto, Ont., Room 
313, 3rd Floor, 55 St. Clair Ave 
East. Tel. 966-6554. Vedėjas — 
Glen Allen. Vancouver, B. C., 
Suite 201, 1271 Howe St. Tel. 
544-3753. Vedėjas — Brian 
Marshall. Winnipeg, Man., 401 
Federal Building, 269 Main. St. 
Tel. 985-3601, Vedėjas — Wal
ter Hlady.

Gediminas Breichmanas, KLB kraš
to valdybos jaunimo sekcijos pirmi
ninkas, uoliai rūpinasi jaunimo kon
greso reikalais Nuotr. P. Maletos

monėmis, imasi pogrindinės 
veiklos. Ji diriguoja pastarąją 
per savo visokias organizacijas, 
pasiuntinybes, konsulatus, pre
kybos atstovybes, misijas. Ma
žiausiai 40% ten dirbančio per
sonalo yra KGB ir panašių tar
nybų žmonės.

Vakariečių naivumo dėka 
Maskvai pasisekė į savo tinklą 
įtraukti ir kaikurias pasaulines 
organizacijas. Iš tokių yra darbo 
sąjunga, kuriai priklauso 56 
kraštai su virš šimto milijono na
rių; pasaulio taikos taryba, Į ku
rią įeina apie 100 tautinių taikos 
komitetų; demokratinio jaunimo 
sąjunga, apimanti 180 jaunimo 
organizacijų, turinčių apie 100 
milijonų narių; demokratinių 
teisininkų susivienijimas, susi
dedąs iš 50 sekcijų, veikiančių 
įvairiuose kraštuose; pasaulio 
mokslininkų federacija, turinti 
apie 300.000 narių iš 51 krašto ir 
kt. Kilnių tikslų liūliuojamos jos 
ir nepastebi, kaip padeda komu
nizmui.

Ir Bonna patarnavo Maskvai 
sudaryta sutartimi, kurioje už
fiksuoti Maskvos tikslai Europo
je bei, geriau pasakius, pagrobi
mai svetimų tautų bei kraštų. 
Pasak minėto generolo, apie at
sisakymą jėgos čia negali būti nė 
kalbos. Pvz. Maskva neatsisakė 
dar nuo savo intervencijos tei
sės, apie kurią kalbama JT char- 
toje. Be to, Bonnos — Maskvos 
sutartimi yra patvirtinti Hitlerio 
— Stalino susitarimai, liečią Lie
tuvą.

Į klausimą, ką turėtų vakarai 
daryti, generolas atsakė, kad jie 
turėtų nešti laisvę į komunisti
nius kraštus. Jie turėtų tai dary
ti per savo pasitarimus* per tarp
tautines organizacijas, politinius 
pareiškimus, per radiją, televizi
ją. Tai nebūtų koks nors anti
komunizmas ar šaltas karas, bet 
tik kalba apie tai, ar mes ir mū
sų palikuonys galėsime taikoje ir 
laisvėje gyventi. Jei to nepada- 
rysim, tai iš savo palikuonių gau
sim priekaištų, jog kapituliavom 
pries komunizmą ir privedėm 
kraštus prie žlugimo. Pagrindi
niuose klausimuose Vakarai tu
rėtų būti tvirti. Ir jaunimas tu
rėtų pagaliau praregėti, kad ko
munizmas labai mažai socialinio 
teisingumo ir laisvės gali duoti.

Pažįstantiems k o m u n i zmą 
generolas nieko naujo nepasakė. 
Jis, žinoma, kalbėjo pirmoje ei
lėje į aną dalį visuomenės, kuri 
žiūri į visa tai labai paviršutiniš
kai arba visiškai nepaiso šios 20 
a. rykštės. Neteko pastebėti, kad 
generolo pastabos būtų kokią 
nors įtaką padariusios į vokiečių 
galvoseną Bonnos — Maskvos 
sutarties atžvilgiu. Vokiečiai ko
munistai yra fanatikai ir siekia 
maskvinių tikslų net grasindami 
jėga. Patriotinio* judėjimo nebu
vo V. Vokietijoje seniau, nėra jo 
ir šiuo metu. Net studenti jos tar
pe reiškiasi pirmoje eilėje ko
munistinės organizacijos ir į jas 
panašios. Taigi, kol kas minėto 
generolo balsas laikytinas šauks
mu tyruose.

nuotų asmenų paleidimą, 3. Bri
tanijos viešą įsipareigojimą ga
lutiniam S. Airijos sprendimui 
sušaukti specialią konferenciją. 
Š. Airijos pasienio miestelyje 
Newry buvo surengtos masinės 
demonstracijos L o n donderrio 
aukoins pagerbti. Britų kariuo
menės duomenimis, jose daly
vavo 10.000 katalikų, o britų 
žurnalistai teigia, kad dalyvių 
buvo apie 30.0U0. Susikirtimo šį 
kartą vengė abi pusės — ir ka
riuomenė, ir demonstrantai. In
cidentas Londonderryje grei
čiausiai privers Britaniją per
imti iš S. Airijos protestanto 
premjero B. Faulkner šios sri
ties valdymą ar galbūt net pa
skatins S. Airiją įjungti į Airi
jos respubliką, kur religijos 
laisvės ir lygių teisių įstatymai 
yra užbaigę įtampą tarp Brita
nijos kolonistų ainių protes
tantų ir vietinių katalikų. Pa
grindinis Įtampos žaizdras S. Ai
rijoje yra protestantų daugumos 
nesiskaitymas su katalikų mažu
mos teisėmis. Šie nesutarimai iš 
esmės nėra religinio pobūdžio, 
nes protestantai yra šimtmečius 
trukusios okupacijos palikuonys 
—■ jiems rūpi kolonizmo su
teiktų privilegijų išsaugojimas.

SUĖMĖ LIETUVI
Sovietų kompartija pastaruo

ju metu sustiprino akciją prieš 
pogrindžio spaudą, kurios stip
riausias balsas tebėra laikraš
tėlis “Dabartinių įvykių kroni
ka”, pradėtas leisti 1963 m. 
balandžio 30 d. Du laikraštėlius 
“Veche” ir “Ukrainsky Visnyk” 
leidžia ukrainiečių pogrindis. 
KGB agentai ir milicija eilę kra
tų ir suėmimų yra padarę 
Maskvoje, Leningrade, Ukrai-

parama Hanojui siekia apie pu
sę bilijono dolerių. Maskva taip 
pat susilaukė ir antro svečio — 
Egipto prez. A. Sadato, kuris 
pastarųjų 16 mėnesių laikotar
pyje ten jau lankėsi trečią kar
tą. Oficialiame pranešime Mask
va ir Kairas pareikalavo įgy
vendinti t a i k ą Artimuosiuose 
Rytuose 1967 m. Saugumo Ta
rybos priimta rezoliucija — Iz
raelio kariuomenės atitraukimu 
iš visų jos okupuotų sričių. Kai
ras ir Maskva taipgi nori, kad 
derybas atnaujintų Jungtinių 
Tautų specialus pasiuntinys dr. 
G. Jarring. Ir rezoliuciją, ir dr. 
G. Jarringo pastangas lig šiol 
visiškai ignoravo Izraelis.

SVEČIAS PEKINGE
Dvi dienas Pekinge praleido 

Pakistano prez. Z. A. Bhutto, 
nesusilaukęs tokiais atvejais 
įprasto šilto sutikimo. Komunis
tinė Kinija Bengalijos atsiskyri
mą nuo Pakistano buvo privers
ta laikyti įvykusiu faktu. Kini
jos spauda netgi prasitarė, kad 
kaltė tenka Pakistano vadų pa
darytoms klaidoms. Prez. Z. A. 
Bhutto priėmė Kinijos kompar
tijos vadas Mao ir premjeras 
čuenlai, bet paramos atsiskyru
siai Bengalijai sugrąžinti į Pa
kistano federaciją nepažadėjo. 
Tai liudija prez. Z. A. Bhutto 
Pekinge padarytas pareiškimas, 
kad Pakistano vienybė galės 
būti atstatyta tik abipusėm pa
stangom, be užsienio valstybių 
įsikišimo. Pakistanas jau pasi
traukė iš Britų Bendruomenės, 
protestuodamas prieš Britanijos 
suteiktą diplomatinį pripažini
mą Bengalijai. Pastaroji pareiš
kė norą įsijungti į Britų Bend
ruomenę. Bengalijos premjero

noje ir Lietuvoje. Paskutinėje 
savo laidoje sausio 5 d. “Da
bartinių įvykių kronika” skaity
tojus supažindina su neseniai 
pasirodžiusiu nauju pogrindžio 
laikraštėliu “Apžvalga”. Pasta
rajame nemaža vietos skiriama 
N. Chruščiovo laidotuvėms, V. 
Bukovskio teismui, antisemitiz
mo apraiškoms Lietuvoje, pasi
kalbėjimui su A. Dubčeko rė
mėju J. Smrkovsky ir lietuvio 
Jono Laucės suėmimui. “Ap
žvalgos” gautomis žiniomis, 
1971 m. gruodžio mėnesį J. Lau- 
cė buvo nuteistas kalėti dvejus 
metus darbo stovykloje už Lie
tuvos šmeižimą. Į šią komparti
jos nusikaldintą sąvoką grei
čiausiai įeina J. Laucės pareikš
tas nepritarimas sovietinei Lie
tuvos okupacijai ir jo laisvės 
siekiai savo tautai.

KOMUNISTINĖ TAIKA
Š. Vietnamas atmetė prez. R. 

Niksono taikos planą ir pasiūlė 
pataisas savajam planui, kuris 
buvo paskelbtas 1971 m. liepos 
1 d. Hanojus dabar nori, kad 
P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
tuojau pat atsistatydintų, o prez. 
R. Niksonas paskelbtų galutinę 
datą amerikiečių karinių dali
nių atitraukimui. Tokiu atveju 
Hanojus pradėtų tiesiogines de
rybas su Saigonii naujai vyriau
sybei P. Vietname sudaryti. Pa
sak komunistų partizanų radijo, 
vyriausybėn būtų įjungti platūs 
P. Vietnamo įvairių grupių 
sluogsniai. JAV atitraukus ka
riuomenę, būtų paleisti visi 
amerikiečiai iš karo nelaisvės. 
Neaiškiai aprėžtas koalicinės vy
riausybės sudarymas Saigone 
primena sovietų kompartijos 
taktiką Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje, kur tokios koalicijos bai-

M. Rahmano laukia nelengvas 
uždavinys'— sustabdyti ginkluo
tus susidūrimus tarp bengalų ir 
V. Pakistaną rėmusių biharų, 
kurių Bengalijoj yra apie 2 mi
lijonus. Biharų apgyventuose 
Daccos priemiesčiuose Mirpure 
ir Mohamedepure ginklų jieško- 
ję Bengalijos kariai buvo sutik
ti šūviais. Kautynėse žuvo apie 
100 karių ir keli šimtai biharų.

POSĖDIS ADIS ABEBOJE
Jungtinės Tautos savo Saugu

mo Tarybos posėdžius savaitei 
buvo perkėlusios į Etiopijos sos
tinę Adis Abebą. Pagrindinis dė
mesys teko Rodezijai, Pietų Af
rikai ir Portugalijos kolonijoms. 
Posėdžio dalyviai pareikalavo, 
kad Britanija atšauktų savo de
legaciją iš Rodezijos ir atsisaky
tų sutarties šio baltųjų rasistų 
valdomo krašto nepriklausomy
bei pripažinti. Rezoliuciją su
stabdė Britanijos panaudotas ve
to. Kitų trijų rezoliucijų, skirtų 
P. Afrikos ir Portugalijos kolo
nijų negrų daugumai išlaisvin
ti, niekas nevetavo, bet niekas 
ir nebandys jų įgyvendinti.

POLITINIS BANKROTAS
Politinį Italijos bankrotą liu

dija nepaprastai daug laiko pa
reikalavęs prezidento G. Leone 
išrinkimas ir premjero E. Co
lombo vyriausybės atsistatydini
mas. Prezidento G. Leone pa
prašytas sudaryti naują vyriau
sybę, krikščionis demokratas E. 
Colombo per dvi savaites ne
galėjo susikalbėti su savo koali
cinėmis partijomis. Tuo tarnu 
trys didžiosios unijos paskelbė 
vienos paros streiką Romoje, 
reikalaudamos sveikatos, socia
linių ir ekonominių reformų, 
nors kraštas neturi vyriausybės, 
kuri jas galėtų įgyvendinti.
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» RELIGINIAME GIMME
* Kvebeko provincijos kata

likų padėtis yra gana liūdna, 
pagal duomenis, kuriuos Kana
dos vyskupams surinko 11 narių 
komisija, vadovaujama sociolo
go Fernand Dumont. Įtaka Ka
talikų Bendrijos, kuri buvo per
sunkusi įvairias visuomenės gy
venimo sritis, per paskutiniuo
sius 10 metų žymiai sumažėjo. 
Per 1946 m. apie 2,000 jaunuo
lių įstojo į seminarijas siekti 
Kunigystės, o 1970 m. — tik 
100. Katalikiškosios organizaci
jos, kurios didžiuodavosi šimtais 
tūkstančių narių, arba dingo, ar
ba jau baigia savo dienas. 1961 
m. Katalikiškosios Akcijos gru
pėse dalyvavo apie 28,000 narių, 
o dabar — tik apie 3,000, dau
giausia moterys ir 9-15 m. am
žiaus vaikai. Sekmadieniais da
lyvavimas Mišiose mažėja, ypač 
augštesnįjį mokslą baigusių ir 
žemiau 30 metų turinčių tarpe. 
Kunigija sensta: dabartinis am
žiaus vidurkis — 55 metai, šiai 
krizei atsispirti komisija pateikė 
visą eilę rekomendacijų: įjungti 
pasauliečius į visą eilę darbų, 
kuriuose skaičiumi sumažėjusi 
kunigija paliko spragų. Viena 
svarbesnių rekomendacijų — 
Kvebeko vyskupams sudaryti sa
vo atskirą sąjungą, kuri turėtų 
ryšius su Kanados Vyskupų 
Konferencija, tačiau nebūtų jos 
padalinys. Tokia Kvebeko vys
kupų autonominė draugija esą 
geriau ir praktiškiau galėtų 
spręsti Kvebeko tikinčiųjų rei
kalus.

* JAV tikinčiųjų dalyvavimas 
pamaldose ir toliau mažėja. Gal
lup Polls 1971 m. surinkti duo
menys rodo, kad 57% katalikų, 
37% protestantų ir 19% žydų 
dalyvavo tą savaitę pamaldose. 
Apie 40% visų JAV gyventojų 
— 35% visų vyrų ir 45% visų 
moterų tą savaitę dalyvavo pa
maldose. Bažnyčią bent kartą tą 
savaite lankė: 21-29 m. amžiaus 
grupėje — 28%_, 30-49 m. gru
pėje — 42% ir 50 m. bei vyres
niųjų grupėj — 45%. Tuo tarpu 
1948 m. 49% visų JAV gyven
tojų, tokios savaites metu, bent 
kartą buvo lankę bažnyčią. Ypa
tingai žymus bažnyčios lankymo 
sumažėjimas pastebimas katali
kų tarpe, kurių net 71% tokią 
savaitę 1964 m. dalyvavo Mi
šiose.

* Katalikų jaunimas, pagal 
mons. George A. Kelly studiją 
St. John’s universitete Niujor
ke, yra gerokai pasikeitęs lai
kotarpyje po II Vatikano santa- 
rybos. Tik 30-40% gimnazistų 
šiuo metu dalyvauja sekmadie
niais Mišiose, kai 1967 m. ju 
dalyvaudavo 65-80%. Tiktai 
33% gimnazistų šiuo metu pri
pažįsta santuokos bažnyčioje rei
kalingumą, kai anksčiau beveik 
visi moksleiviai tai pripažinda
vo. Atrodo, kad dabartiniam 
jaunimui nei religija, nei poli
tika ypatingos įtakos nedaro. 
Jiems visai nerūpi krikščionių 
Bendrijos ir valstybės reikalai. 
Jiems tik svarbu visą laiką būti 
kur nors "įsijungusiems”.

* Katalikų kunigų Ontario 
provincijoj šiais metais yra 
2,908. Taigi, 7 daugiau nei 1971 
m. 1,578 iš jų yra pasauliečiai, 
1,330 priklauso įvairiom vienuo
lijom. 59 pasauliečiai kunigai ir 
31 vienuolis priklauso Rytų ap
eigoms. Per praėjusius metus 
mirė 39 kunigai: 21 pasaulietis 
ir 18 vienuolių, šiuo metu On
tario katalikų hierarchiją suda
ro: 1 kardinolas, 4 arkivyskupai 
ir 23 vyskupai. Iš jų 2 yra Ry
tų apeigų: ukrainietis ir slova
kas. Ontario provincijoj yra apie 
2 milijonus katalikų.

* Katalikų arkiv. James Pe
ter Davis dalyvavo episkopalų 
vysk. Richard M. Trelease kon
sekracijoje. Apeigas atliko epis
kopais! vyskupai — J. H. Burt 
ir John E. Hines. Kaikurios ži
nių agentūros skleidė gandą, 
kad ir katalikas arkivyskupas 
buvęs ko-konsekratoriumi, ta
čiau pasirodo, kad jis dalyvavęs 
tik rankų uždėjime ant naujojo 
vyskupo galvos. Panašus įvykis 
yra buvęs ir anksčiau, kai buvo 
konsekruojamas episkopalų vys
kupu David R. Thornberry.

* Roger Garaudy, 58 m., pran
cūzų komunistų ideologas, ku
ris 1970 m. buvo išmestas iš ko
munistų partijos už pakartotinę 
Čekoslovakijos okupacijos kriti-

ką, lankėsi Toronte ir krikščio
nių vienybės savaitės proga 
skaitė paskaitą Toronto Teolo
gijos Mokyklos studentams bei 
profesoriams. Jis pabrėžė reika
lą bendro pokalbio tarp krikš
čionių ir marksistų, nes šios abi 
jėgos pergyvenančios krizę da
bartinių pasaulio problemų aki
vaizdoje. Jo manymu, ir viena, 
ir kita pusė turinčios grįžti į 
savo pagrindinius įsitikinimus ir 
apsivalyti nuo iškrypimų, kurie 
atsirado per ilgus metus. Ko
munistų iškrypimų pavyzdžiais 
jis suminėjo Stalino teroro lai
kus, Čekoslovakijos invaziją ir 
komunistų norą Rusijos Spalio 
revoliuciją laikyti visos sociali
nės kaitos modeliu. Kaip krikš
čionybės iškrypimą jis paminėjo 
jos sutapatinimą su Romos im
perijos valdžia ir kiekvieno so
cialinio neteisingumo atveju ža
dėjimą dangaus. Krikščionybė, 
anot jo, turinti daryti skirtu
mą tarp Kristaus mokšlo ir tų 
religinių blizgučių, kurie per 
šimtmečius susirinko, o komu
nistai turi suprasti, kad jų tei
gimas, jog religija esanti žmo
nių opiumas, neturi pagrindo. 
Jis' pabrėžė, kad dabar jau eilė 
komunistų mato, jog Markso pa
sisakymai prieš krikščionybę 
buvo ne krikščioniškosios dokt
rinos kritika, o tik smerkimas to 
laiko krikščionių elgesio, kuris 
nesiderino su ' krikščionybės 
principais bei idealais. Garaudy 
manymu, nėra jokio konflikto 
tarp Kristaus ir Markso, ir ko
munizmas nebūtinai turi būti 
ateistinis. Jei krikščionis sako 
“Aš žinau, kad yra Dievas”, tai 
marksistas, kuris yra ištikimas 
savo mokslui, tegali sakyti: 
“Dievas galbūt yra, bet aš to 
nežinau”. Taigi, yra daug skir
tumų tarp vienų ir kitų, bet 
tokio priešiškumo, kurį įsivaiz
davo bei mokė ir vieni, ir kiti, 
nėra. Abeji juk nori, kad žmo
gus būtų pilnai žmogumi. Mark
sistai tuo atžvilgiu gali krikš
čionis daug pamokyti ekonomi
jos ir politikos srityje, o krikš
čionys — marksistus apie tik
rąją žmogaus prigimtį. Apie 
žmogų bei jo prigimtį marksis
tas daug daugiau gali išmokti iš 
Šv. Rašto nei iš visų Markso raš
tų, jei nori, kad žmogus nepa
virstų tik didelės mašinos ma
žu straigteliu. Ypač Garaudy pa
brėžė, kad krikščionys ir mark
sistai savo pokalbiuose turi būti 
ištikimi savo principams.

* Tasmanijoje, Strathgordon 
miestelyje, katalikų kun. Paul 
Conolly buvo paprašytas ir suti
ko sekmadieniais, po katalikams 
atlaikytų Mišių, laikyti pamaldas 
ir kitų tikybų žmonėms, nes ten 
jokio kito dvasininko nėra.

Kun. Jan Gljsen, 39 m., po- 
piečiaus nominuotas Roermond 
vyskupu Olandijoje. Tai jau ant
ras jaunas prieš liberališkas ka
talikų linkmes nusistatęs kuni
gas, kuris tampa vyskupu. Pra
eitais metais kilo didelis susijau
dinimas Olandijos pažangių ti
kinčiųjų tarpe, kai vyskupu bu
vo konsekruotas kun. Adrian 
Šimonis, kuris šiuo metu yra 40 
m. amžiaus. Atrodo, kad popie
žius bando išbalansuoti Olandi
jos hierarchiją, kuri buvo pasi
dariusi perdaug pažangi ir todėl 
neišreiškė visų Olandijos kata
likų nusistatymo. Kun. J. Stš.

1971 m. rugpjūčio 16 d. bu
vau areštuotas ir iškelta bau
džiamoji byla už tai, kad š. m. 
vasarą Prienų bažnyčioje mo
kiau vaikus tikėjimo tiesų. Vie
name iš bylos aktų užrašyta: ras
ta bažnyčioje apie 70 vaikų ir 
apie 50 tėvų. Kaltinamas pažei
dimu LTSR §143 I d., kuris kal
ba apie bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės. Kaltinimas paskelbtas 
suimant.

Kuo motyvuoju savo elgesį? 
Tenka pakartoti tą patį motyvą, 
kuris buvo pasakytas bažnyčioj, 
kai ateistų grupė, atėjusi į baž
nyčią paklausė, ar žinąs, kad 
vaikus mokyti draudžiama. At
sakyti lieka tais pačiais žodžiais, 
kuriais pirmieji Jėzaus pasiunti
niai paaiškino augščiausiam žy
dų teismui: “Dievo reikia klau
syti labiau kaip žmonių”.

1. Taigi, todėl mokiau vaikus 
tikėjimo tiesų, kad toks yra 
Kristaus reikalavimas: “Eikite 
ir mokykite ... laikyti visa, ką 
esu jums kalbėjęs”. Įsakymas 
apima visus žmones, nežiūrint 
suaugęs ar vaikas. Mokyti ne sa
vo išminties, ne kokio nors filo
sofo gyvenimo būdo, bet to, ku
rio reikalauja Kristus, pabrė
žiant didžiausią jo reikalavimą: 
nė vieno žmogaus nelaikyti savo 
priešu. Visi tie, kurie pasisiūlė 
būti gyvenimo meno mokyto
jais, nė vienas šito reikalauti ne
drįso. Net nė komunistų partija.

2. Šį Kristaus reikalavimą pa
kartojo Romos Katalikų Bažny
čia kaip juridinis asmuo savo ju
ridiniame kodekse 3-mis §§ (CIC 
129, 130, 131).

3. Reikalavimą mokyti vaikus 
tikėjimo tiesų, Kristaus nurody
to gyvenimo būdo pratęsia vaikų 
tėvai, kurie į savo vaikus turi 
natūralią teisę. Kai tėvai nori, 
kad jų vaikai mokėtų muzikos 
— kviečia muzikos mokytoją, 
matematikos — matematikos 
mokytoją ir pan. Taigi mes, ku
nigai, atsiduriame tarp dviejų 
įstatymų.

Atrodytų, kokį tikslą turėtų 
valstybė, leisdama įstatymus, jei 
ne piliečių gerovę, kuri negali 
būti suprantama be sąžinės lais
vės, be tėvų teisės į savo vaikus. 
TSRS konstitucija pripažįsta są
žinės laisvę ir tėvų teisę į savo 
vaikus. Žmogaus Teisių Dekla
racija pasirašyta ir ratifikuota. 
Apie tai gana išsamiai buvo iš
dėstyta prieš metus tokioj pat 
kun. Šeškevičiaus byloj. Kadan
gi ir ši dabartinė byla nėra pa
skiro individo — teisiamojo — 
reikalas, bet Katalikų Bažnyčios

Drąsi kalba Kauno teisme
Kun. Juozo Zdebskio byla ir jo kudirkiška kalba, pasakyta 1971 m. lapkričio 11d. teisme 
kaip juridinio asmens reikalas 
tam tikroj geografinėj plotmėj, 
— tai visa tai kartoti turbūt ne
reikia. (Verta prisiminti pasku
tinius oficialius šio klausimo 
aiškinimus TSRS KP gener. sek
retoriaus Brežnevo ataskaitinia
me pranešime XXIV suvažiavi
me (“Pravda”, ved. 1971. VIII. 
29).

Įgaliotinis prie LTSR Minist
rų Tarybos kulto reikalams Ru
gienis oficialiame interviu už
sienio lietuvių laikraščio redak
toriui Jokubkai pabrėžė, kad 
Lietuvoje yra pilna religijos - są
žinės laisvė. Niekas net neturįs 
teisės teirautis apie religinius 
piliečio įsitikinimus. Jokubka 
taip nupiešė religijos būklę ir 
savo knygoje “Tėvų žemė", išė
jusioje š. m. Čikagoje. Taip pat 
kalba ir neseniai pasirodęs Lie
tuvoj veikaliukas italų ir anglų 
kalbom “Religija Lietuvoje”^ 
Ne vien praėjusiu, bet ir pasku
tinių metų oficialus šio reikalo 
aiškinimas kalba vienodai, — 
kad Lietuvoj plinta religijos 
laisvė.

Laisvė Katalikų Bažnyčiai 
kaip juridiniam asmeniui turi 
reikštis leidimu funkcionuoti. 
Jei leidžiama gyventi, tai tuo pa
čiu leidžiama ir valgyti ir kvė
puoti ir pan. Jei oficialiai lei
džiama egzistuoti kunigams, tai 
savaime įima ir leidimą reikštis 
pagrindinėm savo funkcijom, t. 
y. aukoti, atleisti nuodėmes Die
vo vardu (teisti) ir mokyti. Išei
na, kad esu teisiamas už savo 
tiesioginių pareigų atlikimą. Pa
žvelgus į' bylos ’ dokumentus, 
ateistų charakteristikas iš įvai
rių buv. darboviečių, kaltina tuo 
pa£iu motyvu — už savo pareigų 
atlikimą. Gaila, kad ten neradau 
charakteristikos iš vyskupo kan
celiarijos. Ar ir ji būtų kaltinusi 
už pareigų atlikimą?

II
Teismo akivaizdoje reikia pa

rodyti ir psichologines aplinky
bes, neabejotinai turinčias įta
kos ir mano elgesiui, už kurį esu 
teisiamas. Tas aplinkybes suda
ro gyvenimo faktai, kuriuose pa
tys ateistai arba paskiros instan
cijos nesilaiko to paties įstaty
mo, kalbančio apie sąžinės lais
vę, pagal kurį šiandien esu tei
siamas.

Žodis “ateistas” čia pavaiz
duotas kaip labiausiai tinkantis
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mūsų reikalui, kadangi ateistas, 
ar jis bus saugumo darbuotojas, 
ar administracinio aparato, ar 
švietimo, — šiuo atveju reiškia
si vienodai kaip kovotojas prieš 
Dievą. Sąžinės laisvės problemą 
TSRS įstatymai sprendžia at
skirdami Bažnyčią nuo valsty
bės. Deja, kaikurių ateistų dėka 
Bažnyčia jaučiasi ne atskirta 
nuo valstybės, o priešingai — 
palenkta ateistų interesams. Ir 
tai gana dažnai apgaulės, klastos 
keliu. Dėl tų pačių priežasčių ti
kintieji jaučiasi “už borto”. Jau
čia nelygybę prieš įstatymus. 
Faktus, kuriuos plačiai žino vi
suomenė, negali nežinoti ir pro
kuratūros. Kodėl jos tyli?

Pavyzdžio dėlei galime vieną 
kitą faktą prisiminti, ypač kurie 
artimai siejasi su mūsų bylos ob
jektu.

Pirmiausia tikintieji jaučia 
nelygybę prieš įstatymą, kurią 
ypač išryškina faktas, kad ateis
tai turi savo spaudą, mokyklas, 
o tikintiesiems tai neleidžiama. 
Jei kunigai baudžiami už vaikų 
ruošimą pirmajai išpažinčiai, tai 
norisi klausti, ar yra iškelta 
nors viena byla ateistams už ti
kinčiųjų interesų pažeidimus, 
ypač pagal 1966 m. paskelbtą 
BK §143 papildymą? Tokių fak
tų juk yra.

a. Pvz. prieš metus buvo at
leista iš darbo Vilkaviškio vidu
rinės mokyklos mokytoja kaip 
tikinti, dėlto neturinti teisės 
dirbti ne tik pedagoginį darbą, 
bet ir niekur kitur. Ar tai ne 
pažeidimas sąžinės laisvės? Ir 
tai ne vienintelis faktas mūsų 
aplinkoj.

b. Taip pat ateistu paslauga, 
kad visuomenė, ypač jaunimas, 
moksleiviai, tarnautojai nedaly
vautų Mišiose. Tikriausiai jie 
instinktyviai jaučia, kad Dievą 
pažinti lengiausia iš veido, tikrai 
maldoj paskendusio. Jie instink
tyviai jaučia, kad visa, ką mes 
vadiname malonės veikimu, tuo 
pačiu ir tikėjimo tvirtumas yra 
būtinai surištas su šv. Mišiom. 
Reiškia: egzistuoja sąžinės lais
vė, bet visuomenės, ypač jauni
mo, vidinė kultūra neprivalo bū
ti maitinama. Yra eilė faktų, 
kad mokytoja neleidžia į bažny
čią laidotuvėse dalyvaujančių 
mokinių arba iš bažnyčios juos 
išveda. Ar tai ne nusikaltimas 
prieš sąžinės laisvę?

Tokių ir panašių faktų, ku
riuos plačiai žino visuomenė, 
negali nežinoti prokuratūros. 
Kodėl jos tyli? Ar reikia stebė
tis, kad tikintieji nejaučia lygy
bės prieš įstatymus? Ypač tikin
tiesiems nesuprantama, kodėl 
vyriausybė neatsiliepė nė į vie
ną tikinčiųjų pareiškimą vyriau
sybei dėl esančių nenormalumų 
tikinčiųjų atžvilgiu? Juk spau
doj buvo paskelbta, kad mėne
sio laikotarpyje atitinkama 
instancija privalo reaguoti į pa
reiškimus. Pavyzdžiu gali būti 
ir šią bylą liečiantis tikinčiųjų 
reagavimas. Šią vasarą, kai gru
pė ateistų atėjo į bažnyčią, mo
kant vaikus tikėjimo tiesų, pra
dėjo iš pasalų fotografuoti, klau
sinėti vaikų pavardžių, — moti
nos stojo ginti savo vaikų. Baž
nyčioje kilo triukšmas. Iš tikrų
jų, kaip nedaug reikia visuome
nės psichologijai, kad pasikar
totų kažkas panašaus kaip Kra-

žiu įvykiai caro priespaudos lai
kais. Po šio įvykio 69 vaikų tė
vai parašė skundą Liaudies 
Kontrolės Komisijai prie LTSR 
KP CK. Į kreipimąsi nebuvo jo
kio oficialaus atsakymo, nors 
siuntėjų adresas buvo.

Tokių ir pan. faktų akivaizdo
je savaime formuojasi klausi
mas: argi tikinčioji visuomenė 
ne už įstatymų ribų? Ar visa tai 
ugdo pagarbą’konstitucijai? Ar 
reikėtų stebėtis, jei visuomenė
je kiltų minčių, kad sąžinės lais
vė konstitucijoje ir Žmogaus 
Teisių Deklaracijos ratifikavi
mas ir kt. — tik propagandai. 
Tai pat propaganda ir 1966 m. 
§143 papildymas (bausmės UŽ ti
kinčiųjų laisvės pažeidimus) ir 
Rugienio interviu Jokubkai, vei
kalai “Tėvų žemė”, “Religija 
Lietuvoje" ir pan. bei kalbos 
apie sąžinės laisvę. Kodėl proku
ratūros tai matydamos tyli? Ne
jaugi galėtų būti kažkokių slap
tų įstatymų, priešingų oficia
liems, nežinomų visuomenei?

(Bus daugiau)

A. A. JONAS MORKUMIS
Su Tavimi palikome tėviškę. Bėgome nuo teroro ir melo. Dvi

dešimt aštuonerius metus klajojai po pasaulį be namų, be savo 
pastogės, vienišas, atskirtas nuo savo tėvynės, žmonos, vaikų, 
anūkų. Tu išėjai net neatsisveikinęs — nei žmonai, nei vaikams 
nepasakęs paskutinio sudiev. Tebūnie Tau lengva svetimo krašto 
žemelė.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame Tėvui Juvenaliui Liaubai, 
OFM, už atlaikytas gedulingas pamaldas ir už paskutinį patar
navimą, o solistui A. Paulioniui už giedojimą.

Nuoširdus ačiū už visas paslaugas bei gėles: P. K. šūkiams, 
Janušoniams, Balsams, Ulbinams, Gudaičiams, Geliams, Vaške
liams, Pranskams, Mačikūnams, KLB St. Catharines apylinkės val
dybai, General Motors of Canada. Dėkojame karsto nešėjams: V. 
Satkui, J. Lelevičiui, V. Polujanskui, M. Kukanauskui, P. Polgri- 
mui, S. Kuktai. Nuoširdi padėka KLB St. Catharines apylinkės 
pirm. J. Sarapnickui už tartą žodį; p.p. Lelevičienei, Polujans- 
kienei, Vilbikaitienei už pagelbėjimą paruošti pusryčius; P. P. Pol- 
grimams už patalpas; visiems už paaukotas šv. Mišias, dalyvavimą 
laidotuvėse ir palydėjimą į kapines. Dar kartą nuoširdus ačiū —

Baronų šeima

AtA

Albinai Kazlauskienei
mirus, jos sūnų dr. SIGITĄ KAZLAUSKĄ ir visą 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

KL Gydytojų Draugija

ALBINAS GRAŽIONAS

LIETUVIAI LAUKIA 
KARO I

visai išblėsusi

PR,ĮNEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžhisl galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. Įvykdavo hemorojų sus1- 
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugel) mėnesių

’to puvo pasiekia naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
'.r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H" vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 

natonk-fntt

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS I LIETUVIU FONDA STOJA!< •

(Tęsinys iš praeito numerio) 
KURIASI ANTISOVIETINIS 

POGRINDIS
Sovietams okupavus Lietuvą, 

kiekvieno susipratusio lietuvio 
sieloje kilo pasipriešinimo oku
pantui jausmas. Kiekvienas jau
tė, jog reikia kur ir kiek tik gali
ma nuo jo užmačių gintis, nors ir 
sunku buvo nuspręsti, ko ir kaip 
tuo tikslu griebtis. Vyko slapti 
pasitarimai, kuriuose buvo jieš- 
koma kelių, kaip būtų galima 
sėkmingiau okupantui priešin
tis. Buvo net bandoma tą pasi
priešinimą vykdyti, įeinant į 
okupanto sudaromą valdžios 
aparatą. Apie tos rūšies bandy
mą “Varpo" 1953 m. 1 nr. M. 
M(ackevičius) rašo:

Prisimenu pirmas bolševikų oku
pacijos dienas, kada lietuvių visuo
menėje dar nebuvo
viltis bent kai ką Išgelbėti ir palenk
ti įvykius sau naudingesne linkme. 
Buvusios pozicijos žmonės prašė jų 
anksčiau persekiotus opozicionierius 
gelbėti kas galima, užimti įstaigose 
atitinkamus postus ir t. p. Visus pri
spaudusi nelaimė suvedė visų patrio
tinių grupių atstovus bendram pasi
tarimui, kuris įvyko Lietuvos Žinių 
patalpose. Ten buvo visų vienbalsiai 
nutarta mėgint steigti vieną bendri
ne Lietuvių organizaciją, kuri turė
jo apjungti miesto ir kaimo lietuviš
kąjį elementą bent tautiniais ir kul
tūriniais reikalais. Ten pat buvo nu
tarta pasiusti žmogų pas “liaudies vy
riausybės” vidaus reikalų ministerį 
M. Gedvilą pasiteirauti, ar bus duo
tas leidimas tokiai organizacijai. Siu 
eilučių autoriui teko būti tuo pasiun
tiniu ir išdėstyti Gedvilai tą despe- 
racinį sumanymą. Jis tai padarė ir 
pilną atsakymą gavo, deja, ne logi
kos argumentais, Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime iš ruso enkavedisto. 
Minėtame susirinkime jaunieji žmo
nės buvo raginami eiti i įstaigas 
dirbti, galvojant, kad lietuviai, būda
mi administracijos aparate, galės 
daugiau pagelbėti lietuviškajam rei
kalui. Prisimenu eile jaunų asmenų, 
kurie buvo pastūmėti eiti tuo keliu. 
Jų beveik jau nėra gyvųjų tarpe. 
Juos pražudė slaptas noras ir pasiry
žimas padėti kryžiuojamai Lietuvai 
(O. c. 30—31 p.).

Ir tokių pasitarimų bei mėgi
nimų tuo keliu eiti buvo nevie-

nas. Tačiau netrukus paaiškėjo, 
jog tuo keliu beveik nieko ne
įmanoma pasiekti. Kersteno ko
mitetui liudijęs J. Bildušas, pa
klaustas, kodėl jis priėmė jam 
bolševikinių okupantų pasiūly
tas Tauragės apskrities viršinin
ko pareigas, taip paaškino:

Kai komunistai okupavo Lietuvą, 
Lietuvos politinių partijų vadai, lai
kydami komunistų viešpatavimą tik 
laikina karo meto padėtimi ir steng
damiesi išsaugoti lietuvių tautai tai, 
ką galima išsaugoti, ragino valdžios 
tarnautojus likti savo darbe ir imti 
naują valdinį darbą, jei jis pasiūlo
mas.

Tačiau tų pat 1940 m. rugsėjo 
10 d. jis jau buvo komunistinia
me kalėjime dėlto, kad negalė
jęs su jais bendrai dirbti dėl jų 
vykdomų žiaurumų ir kad jie 
kiekvieną lietuvį laikė savo prie
šu (Baltic States Investigation. 
Part I, 437-447 p.).

Pamačius, kad viešos ir lega
lios veiklos plotmėje nuo oku
panto kėslų gintis nėra jokios 
galimybės, lietuviams liko vie
nintelė išeitis —; imtis pogrin
dinės veiklos. Iš tikro lietuvių 
antisovietinis pogrindis pradėjo 
reikštis beveik nuo pat pirmųjų 
sovietinės okupacijos dientj, neš 
nuo to laiko betkokia vieša vi
suomeninė lietuvių veikla buvo 
uždrausta. Minėti slapti lietuvių 
patriotų pasitariiįiai ir buvo tik
roji lietuvių antisovietinio po
grindžio pradžia. Bandymų le
galioj plotmėj vfeikti nesėkmin
gumas buvo tik dar viena paska
ta burtis veiklai pogrindyje.

Pirmą kartą antisovietinis po
grindis Lietuvoje stipriau pasi
reiškė 1940 m. liepos mėnesį, pa
skelbus vadinamo liaudies sei
mo rinkimus. Nors nuo okupa
cijos pradžios tebuvo praėjęs 
mėnuo laiko, ta proga su atsi
šaukimais, raginančiais lietuvius 
boikotuoti rinkimus, pasirodė ei
lė pogrindžio grupiu: Lietuvos 
Gynimo Rinktinė, Lietuvos At
statymo Frontas, Salantu Kovos 
Būrys (iš tikro taip pasivadinęs 
tik okupantui klaidinti) ir kitos. 
1940 m. liepos mėnesį Kaune 
įsikūrusi Lietuvos Nepriklauso- 
mvbės Lvffa netrukus turėjo sky
rius Šiauliuose, Panevėžy ir Ro
kišky. Vienas pirmųjų tuo metu

pasirodžiusių atsišaukimų, išleis
tas 1940 m. liepos 8 d., buvo šio 
turinio:

Pavergtos Tėvynės sūnau! šiądien 
Tau išmušė valanda pasirodyti, kad 
esi Lietuvis. Tikras Lietuvis sutiks 
geriau mirti, negu ties ranką bal
suoti už Lietuvos išdavikus. Neik į 
rinkimų salę, nes ten prievarta tu
rėsi išduoti savo brolių laisvę ir ti
kybą. Šalin Lietuvos išdavikai! Jums 
tėvynė — Maskva (Cit. “Lietuva ti
ronų pančiuose”, 105 p.).

Po pirmųjų pogrindžio pasi
reiškimų neilgai trukus tokių 
slaptų antisovietinių sambūrių 
pridygo visame krašte. Jie nie
kada nebuvo visi kieno nors 
tiksliai suregistruoti. Kiti net 
ir vardo neturėjo bei nebuvo 
įgiję pastovios organizacijos for
mų. Tačiau ir žinomieji, įvairio
se krašto vietose vienu ar kitu 
laiku įsikūrę ir ilgiau ar trum
piau veikę, gerai parodo, kiek 
antisovietinis pogrindis krašte 
trumpu laiku išplito.

Žemaičių krašte veikė gana 
daug įvairiais vardais pasivadi
nusių pogrindžio grupių; Taura
gės mieste ir apskrity — Gele
žinis Vilkas ir Lietuvos Apsau
gos Gvardija, o tos pat apskrities 
ribose — buvusios Šilalės gim
nazijoje moksleivių sambūris, 
pasivadinęs (turbūt norėdamas 
daugiau susirūpinimo priešui su
kelti) Lietuvos Fašistų Baudžia
muoju Būriu. Kretingos apskri
tyje stipriai reiškėsi Geležinis 
Vilkas, kurio padalinius sudarė 
daugiausia uždarytos Šaulių Są
jungos nariai; Raseinių apskrity 
— Lietuvai Išlaisvinti Sąjunga 
ir tos pat apskrities ribose bu
vusioje Kelmėje — Lietuvos Iš
laisvinimo Vanagai. Telšių ap
skrityje ypač reiškėsi Laisvės 
Žvalgai ir Džiugas. Taip pat Tel
šiuose ir Luokėje dar veikė Šai
pūnas, gi toje pat Luokėje ir 
Žarėnuose — Lietuvos Patrio
tai. Dėl šių grupių slaptumo toje 
pačioie vietovėje nevienu atve
ju veikė viena šalia kitos kelios, 
viena apie kitą nežinodamos. 
Kartais vadovaujančios grupės 
saugumo sumetimais sąmonin
gai buvo steigiamos tokios lygia
grečiai veikiančios organizaci
jos.

(Bus daugiau)

mirus, vyrą JONĄ, dukterį BIRUTĘ, sūnų dr.

| SIGITĄ su žmona, seseris ir brolį bei jų šeimas ir 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —
I
1 K. St. Juknevičiai G. R. Simkai

s-

R. M. Slapšiai
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Albinai Kazlauskienei 
mirus, skausmo ir liūdesio prislėgtam vyrui JONUI, 
dukrai BIRUTEI, sūnui SIGITUI su žmona, visom 
seserim, švogeriam, broliui PRANUI su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

G. J. Kasparavičiai ir dukros
. -i-'..!,-..-■ ' <:.■■

AtA
Kazlauskienei
vyrui JONUI, dukrai BIRUTEI, g 
žmona, sesutėms ir broliui su

Albinai 

mirus, liūdintiems 
sūnui SIGITUI su
šeimomis gilią užuojautą reiškiame ir 
liūdime —

Aldona ir Petras Dranginiai

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

• ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ

SIUVAMOS MAŠINOS •
Nemokamas į namus pristatymai.

KRAUTUVES:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tei. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.



Kaip gimė sambūris '‘Dainava”?
Stovyklos gyventojai priešinosi ansamblio steigimui; pirmiausia reikėjo duonos, o ne dainos

Ketvirtis šimtmečio — tai nė
ra mažas amžius lietuviškam me
no vienetui. Tad šios retos su
kakties proga tebūna leista 
žvilgterti į “Dainavos” ansamb
lio pirmuosius žingsnius.

Dažnai tenka skaityti ansamb
lių pradžią apibūdinant labai 
bendromis frazėmis: jaunimas 
susibūrė i meno vienetą ir ji 
pavadino ... Kitaip sakant, iš po 
nakties kaip grybas išdygo pui
kus reprezentacinis ansamblis. 
Lyg automatiškai. Taip lengvai, 
be kieno nors pastangų. Papras
tai meno vienetai, ypač? didesnio 
masto, neatsiranda kaip grybai. 
Jie gimsta ir subręsta kieno 
nors didelio darbo, o dažniausiai
— daugelio ypatingų pastangų 
dėka. Ir kiekvienas meno vie
netas praeina skirtingus kry
žiaus kelius. “Dainavos” an
samblio pradžia buvo viena iš 
vargingiausių, o gal ir pati var
gingiausia iš visų ansamblių.Nuo 
1945 m. vasaros vakarinėje Vo
kietijoje, Hanau prie Maino sto
vykloje, atskiros jaunimo grupės 
turėjo paskubomis paruoštų me
ninių pasirodymų. Po kelių mė
nesių kaikurios jų nustojo ak
tyvumo ar pradėjo byrėti. Kele
tui dainos mėgėjų atėjo mintis 
suorganizuoti vieną visai stovyk
lai meno vienetą — reprezenta
cinį ansamblį. Buvo manyta, kad 
tai bus sunku padaryti, bet pra
dėjus organizavimo darbus pa
sirodė dar sunkiau — beveik ne
įmanoma. Trejetas energingų 
vyrų ryžosi nepasiduoti sutiktom 
kliūtim ir betkokia kaina pasiek
ti užsibrėžtą tikslą. Vienas jų 
sausio mėnesį šaltas naktis pra
leido keliaudamas skersai Vo
kietiją atvirame prekiniame va
gone ant pakrautų anglių, antras 
ryžosi praskinti “Dainavai” ke
lią nepalankioje stovykloje ir at
laikyti tautiečių užpuldinėjimus, 
trečias pasiėmė išvalyti dideles 
patalpas, labai apleistas kareivi
nių grindis su paprastu skudu
ru, keliais eidamas, nes nebuvo 
įmanoma nė “mapos” ar ko nors 
panašaus gauti. Tie trys pamir
šo valgį, miegą ir dažniausiai at
sisakydavo savo negausių mais
to dėžučių tam, kad gimtų “Dai
nava”! Nemanau, kad šiandien 
kas ryžtųsi tokiem vargam. Di
džiausia kliūtis, be abejonės, bu
vo ta, kad visa pustrečio tūkstan
čio visuomenė, išskyrus penke
tą šeimų ir pora tuzinų dainos 
mėgėjų, buvo prieš ansamblio 
organizavimą. Jie šaipėsi iš ini
ciatorių, sakydami, kad tie vy
rukai mėgina savo galva pra
mušti mūro sieną, kad stovyklo
je, kur trūksta maisto, drabužių 
ir viso kito, kur viename kam
baryje gyvena po 2-3 šeimas 
(aplinkui — lovos viena ant ki
tos ir viduryje mažas staliukas),
— toks dalykas nėra įmanoma 
padaryti. “Kaip jie gali drįsti 
prašyti didelės salės repetici
joms, kai čia yra toks žmonių 
susikimšimas?!” — šaukė vienas 
už kitą garsiau stovyklos gyven
tojai, ragindami vienas kitą išei
ti į atvirą kovą prieš ansamblio 
organizatorius ne tik žodžiais, 
bet ir... veiksmais.

“Dainavos” gimimą nulėmė 
iniciatorių nepalaužiamas ryžtas 
bei pasišventimas ir tuometinio 
kultūros vadovo prof. S. Sužie
dėlio moralinis svoris stovyklo
je. Jo paimta tuo atžvilgiu ne- 
kompromisinė linija įgalino pra
dėti ansamblio darbą, o iš Dil- 
Imeno atsikviesto muz. Br. Jo
nušo parinktas reprezentacinis 
pobūdis užtikrino tolimesnio 
darbo tęstinumą. Pagrindinė ir 
n^ėkinaiausia našta atiteko A. 
Dzirvonui, E. Daniliūnui ir prieš 
porą metų Toronte mirusiam, 
lietuvių kapinėse palaidotam J. 

TORONTO MIESTAS 
1972 METŲ NEJUDOMO TURTO 

MOKESČIAI
DALINĖS SĄSKAITOS

Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą 10-72, priimtą 
miesto tarybos 1972 metais sausio 19 dieną, pirmieji trys nejudomo 
turto mokesčių mokėjimai 1972 metais yra taip išdėstyti:

visame pirmas antras trečias
mieste mokėjimas mokėjimas mokėjimas

vasario 16 d. kovo 29 d. gegužės 25 d.
Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1972 m. mokesčių sąskaitą, 
apskaičiuotą pagal paskutinių 6 mėnesių mokesčius praėjusiais 
metais. Sąskaitos mokesčių likučiui bus paruoštos apie šių metų 
vidurį ir jos bus taip pat išdėstytos į tris mokėjimus. Tuo būdu 
mokesčiai mokami per šešis kartus vietoj buvusių trijų. Dabartinis 
mokesčių išdėstymas duoda žymiai daugiau laiko.
Visos dalinės nejudomo turto sąskaitos jau yra išsiųstos. 
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sąskaitų, turi tuojau kreintis j mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIU MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nuro
dytos prie mokesčių sąskaitų pridėtoje brošiūroje. Prašome 
įsidėmėti, kad bankai priima mokėjimus iki paskutinės 
mokėjimo datos. Tačiau norint gauti išankstinio mokesčių 
sumokėjimo pažymėjimus, reikia sumokėti miesto rotušėje 
asmeniškai arba pasiųsti paštu.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer

Juodzevičiui - Juodžiui. Jiems 
stengėsi padėti M. ir E. Krasaus
kai ir Bielskis. Iš vadovaujan
čių asmenų pirmieji palankumą 
parodė stovyklos k-to pirm. P. 
Gaučys ir jo žmona pianistė E. 
Gaučienė, “Dainavos” kūma. 
Pasišventusių organizatorių en
tuziazmas uždegė ir kitus an
sambliečius, o Br. Jonušo per 
porą savaičių kruopščiai paruoš
tas naujas, platus repertuaras 
Vasario 16 minėjimui, tinkama 
reprezentacija nustebino stovyk
los gyventojus ir laimėjo daug 
draugų. Reprezentaciniai kon
certai vokiečių visuomenei, ypač 
Vakarų sąjungininkų vyriausios 
būstinės karininkams ir jų šei
moms, atidarė duris į vokiečių 
įstaigas, o svarbiausia į sąjun
gininkų karinių pajėgų vyr. būs
tinę, kuriai tada priklausė pir
mas žodis visuose reikaluose. 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos nariai ir Lietuvos lais
vinimu ir tremtinių reikalais 
besirūpiną pareigūnai dažnai 
negalėdavo gauti leidimo oficia
liam pasimatymui su amerikie
čių generolais ir kitais augštais 
pareigūnais, bet jie “Dainavos” 
dėka turėdavo progos su jais ne
oficialiai pasikalbėti koncerto ir 
po to vakarienės metu ir išsiaiš
kinti gyvybinės reikšmės klausi
mus. Krikštynų koncertas, įvy
kęs 1946 m. birželio 9 ir 10 d.d., 
prašalino paskutines kliūtis ir 
užtikrino ansamblio ateitį. Da
bar jau niekas nebeabejojo an
samblio reikalingumu. Po to dai- 
naviečiai pasileido gastrolėms 
po Vokietiją jau ne ant anglių 
sėdėdami, bet vykdami rezervuo-

DU ŽMONĖS ŽIŪRĖJO PRO LANGĄ
Šiais žodžiai pradeda savo 

straipsnį kun. Dan Lyons, iš
spausdintą “Twin Circle” šių 
metų sausio 9 d. Liečiama aktua
li tema šiuo laiku, kai J. A. Vals
tybėse pradėta garsioji Pilypo 
Berrigan, SJ, byla. Drauge su ki
tais jis yra kaltinamas sąmokslu 
pagrobti H. Kissingerį, įžymųjį 
prez. Niksono patarėją.

Du žmonės žvelgė pro kalėji
mo langą, apkaltą geležiniais vir
bais. Vienas matė purvą, kitas — 
žvaigždes. Neseniai panaši isto
rija atsitiko su dviem jėzuitais, 
kurie aprašė savo įspūdžius apie 
Vietnamą. Kun. Bob Willis iš 
Yakimos (Vašingtono valstijoj) 
išbuvo Saigone tik dvi tris die
nas, o savo “ekspertiškom” ži
niom pasigarsino Amerikoj.

“Aiški korupcija”
Jo žygį aprašė neseniai įsistei

gusios “National Jesuit News” 
per ištisas tris skiltis: “Jėzuitas 
aktyvistas Saigone — kodėl jis 
tai padarė”. Jis tikina, kad ten 
“aiški korupcija” kyšininkavi
mas, papirkinėjimas. Bet ką jis 
aiškiai matė, sunku suvokti. Ko
rupcija, ar ji vyksta Niujorke, 
Hong Konge ar Toronte, yra sle
piama labiau nei betkas kita.

Remdamasis savo pirmosios 
kelionės patirtimi, jaunas jėzui
tas pareiškė, kad “tik ignorantai 
ir pasiteisintojai” laikosi nuomo
nės, jog Katalikų Bendrija tenai 
remia Pietų Vietnamo gynimą 
prieš komunistų užmačias. Bet 
iš kur jis tai žino? Gal Gallupas 
keliavo su juo drauge? ...

Jėzuitai misininkai pirmą kar
tą ten nukeliavo 1615 m. Jų dva
siniai palikuonys dabar ten Sai- 
gono universitete moko. Dan 
Lyons pats prisipažįsta 17 kartų 
aplankęs Vietnamą ir dažnai kal
bėjęsis su tais jėzuitais. Bet kun. 
Willis nesivargino išgirsti jų 
nuomonės. O pastaroji yra dia- 
metriškai priešinga kun. Willis 
nuomonei. 

tais, neperpildytais keleiviniais 
vagonais, kurių ir patys vokie
čiai negalėdavo gauti. Kad vo
kiečiai iš perpildytų vagonų į 
juos nesiveržtų, jie būdavo užra
kinami. Prieš keletą metų miręs 
dr. A. Gylys, tada stovyklos va
dovas, išrūpino dainaviečiams 
geras darbo sąlygas. Įvairius 
naudingus patobulinimus padarė 
ansamblin įsijungęs administra
torius K. Miklaševičius - Miklas. 
Muz. Br. Jonušui emigravus, di
rigentu buvo pakviestas muz. 
Stp. Sodeika, buv. Tautinio an
samblio dirigentas, irgi jau mi
ręs.

Po daugelio sėkmingų koncer
tų “Dainavą” visu svoriu užgriu
vo vėl neaiški ateitis — emigra
cijos rūpesčiai, lengvai galėję 
sužlugdyti šį gražų meno viene
tą. A. Dzirvono ir kitų pasišven
tėlių rūpesčiu, dr. A. Gyliui pa
dedant, ansamblis buvo laimin
gai perkeltas j Čikagą ir ten vy
kusiai reorganizuotas. Ten į jį 
įsijungė ir dalis buv. Tautinio 
ansamblio narių. Viso to dėka 
jis galėjo išvystyti reikšmingą 
veiklą Amerikoje ir įnešti savo 
svarų įnašą į išeivijos kultūrinį 
lobyną.

Buvo malonu patirti, kad 
daugkartinis ansamblio pirmi
ninkas A. Dzirvonas, labai daug 
nusipelnęs “Dainavai”, sidabri
nės sukakties proga buvo pakel
tas i garbės narius, tačiau teko 
labai nustebti, kad net 16 gar
bės narių skaičiuje nebuvo prof. 
S. Sužiedėlio, kuris tiek daug 
“Dainavai” padėjo jos sunkiau
siose dienose. Atrodo, jis tame 
sąraše tikrai turėtų būti. D. N.

Jėzuitų generolas kalba
Prieš keletą metų kun. Danie

lius Berrigan, augščiau minėto
jo Pylipo brolis, paprašė jėzui
tų generolą kun. Arrupe pa
smerkti Amerikos vaidmenį Pie
tų Vietname. Bet generolas at
sakė: “Jėzuitai Vietname su 
Jumis nesutinka.”

Lengva paaiškinti, kodėl kun. 
Willis tapo Vietnamo žygininku 
— jis menkai susipažinęs su rei
kalu. Yra sunkiau suprasti, kaip 
Amerikos savaitraščio redak
toriai pakartojo ignorantišką 
nuomonę ryškiausioje vietoje. 
Kun. Willis yra žmogus, kuris 
matė tik purvą.

Kun. Devlino požiūris
Kitas žmogus, kurs apžvelgė 

Vietnamą, yra kun. James Dėv
imas, taip pat jėzuitas, iš Los 
Angeles. Prieš keletą savaičių 
jis “The Tidings” laikrašty ra
šė: “Karo žiaurybės? Turėtų bū
ti daugiau kalbama apie negar
bingų reportažų žiaurybes ... 
Kiek amerikiečių žino, jog ši jų 
armija yra geriausia iš visų, ku
rias mes turėjome kovos lauke? 
Neatsižvelgiant į My Lai ir į šiek 
tiek narkotikam pasidavusius, 
mūsų vyrai atliko šaunų darbą 
Vietname.”

“Tet ir Kambodija JA V-se 
buvo apšaukti kaip nesėkmė, ap- 
vanikuota didžiule klaida. Bet 
čia Vietname visi sutinka, kad 
tai buvo karo posūkis mūsų nau
dai. Ir neseniai įvykę rinkimai 
buvo gan teisingai pravesti. Visi 
sutinka taipogi, kad prez. Thieu 
yra tinkamiausias žmogus iš visų 
galimų nuo to laiko, kai ameri
kiečiai leido pašalinti Diemą.”

Negausi mažuma
O kaip su karingaisiais budis

tais? Jie — nežymi mažuma, pa
naši į nepasitenkinusių mažumą 
Amerikoj.

Kokios ateities perspektyvos 
Vietname? Kiekvienas Vietname 
žino tą atsakymą. Tučtuojau ati
traukti visas Amerikos karine: 
pajėgas, ypač oro pajėgas, reikš
tų be laiko gimusiam kūdikiui 
neleisti naudotis deguoniu. Kun. 
Devlinas neatvyko į Vietnamą 
porai dienų kritikuoti tų, kurie 
rizikuoja savo gyvybe, bandyda
mi išlaikyti krašto laisvę. Kai 
kun. Willis, neturėdamas patir
ties, matė tik purvą ir pasitrau
kė, kun. Devlinas pasiliko dirbti 
drauge su mielais Vietnamo 
žmonėmis — po dangaus skliau
to žvaigždėmis, kurias Kūrėjas 
nusagstė.

A. Mst. š. pabaidoj karaliaus Aleksand-

Pasaullo lietuvių jaunimo kongreso rengėjų komitetas dažnai posėdžiauja, 
svarstydamas įvairius ruošos reikalus. Nuotraukoje — dalis komiteto na
rių: A. Idzelis, J. Kuraitė, T. Nehnanaltė, A. Klzlatiskas Nuotr. V. Paukščio

“Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje: viršuje talkininkės platina loterijos bi
lietus, žemiau — traukia laiminguosius bilietus Nuotr. S. Dabkaus

ŽIEDAI IR BAUDŽIAVA LIETUVOJ
JONAS JAKAITIS

20 metų gyvendamas Kana
doje, maniau, kad čia apsigyve
nę lietuviai yra seserys ir bro
liai, bet kai perskaičiau Anta
no Byro straipsnį “Iki sekančio 
pasimatymo” “Gimtajame 
Krašte”, supratau, kad taip nė
ra.

Antanas Byrąs rašo, kad grį
žęs iš Lietuvos skaičiuoja ne 
tik metus, mėnesius, savaites, 
bet ir dienas, kada vėl galės pa
matyti Lietuvą. Kanadoje nie
kas nėra baudžiamas dešimt me
tų kalėjimo už išvykimą iš kraš
to, kaip jau yra nubaustas S. Ku
dirka ir daug kitų. Iš Kanados 
kiekvienas gali išvažiuot ten, 
kur nori ir kada nori. Taigi ir 
A. Byrui Kanados durys yra at
viros. Kodėl tad jis ten neva
žiuoja gyvent ir padėt kraut tų 
nuostabių žiedų?

Toliau A. B. rašo: “Lietuva 
mūsų brangi žemė ... Fašizmo 
trypta ir nesutrypta”. Iš visų 
kovų laukų dėl Lietuvos laisvės 
surinktų akmenų Karo Muzė- 
jaus sodely buvo pastatytas lais
vės paminklas. Kiekvienas lie
tuvis prieš tą paminklą nusi
lenkdavo. Gal A. B., kaip toks 
didelis “patrijotas”, taip mylįs 
savo brangią tėvų žemę, galėtų 
pasakyt, kadėl ir kieno tas lais
vės paminklas dabar yra sutryp
tas? Kodėl Karo Muzėjaus var
pai jau neskelbia melodijos “O 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos! Tas nevertas laisvės, 
kas negina jos?”

Nepriklausomybės laikais 
Petras Cvirka parašė romaną 
“Žemė maitintoja”. Kiekvienas 
to romano skaitytojas galėjo su
prasti, kad tai ano meto san
tvarkos kritika. Tačiau Cvirka 
gavo už tą romaną valstybinę 
premijją. O šiandieną rašytojai 
už savo raštus uždaryti priver
čiamose darbo stovyklose arba 
bepročių namuose. Net kunigai 
baudžiami už vaikų tikrinimą 
katekizmo mokėjimo. Ir Murav
jovo laikais žiauriau nebuvo.

Pernai vienam pobūvy man 
prie vieno stalo sėdint su tik ką 
grįžusiu iš Lietuvos, kartu sėdė
jo ir A. B. Jis girdėjo, kai grįžęs 
iš Lietuvos skundėsi: “Važiavau į 
Lietuvą pasimatyti su savo bro
liu. Vilniuje negavau leidimo 
važiuoti į kaimą pas brolį, tai 
bandžiau važiuoti be leidimo. 
Nuvažiavęs nespėjau peržengti 
brolio durų slenksčio, kai buvau 
ginkluotų milicininkų suimtas ir 
kaip nusikaltėlis nuvarytas į 
Vilnių”, štai tau dabartinė lais
vė Lietuvoje! Kiek žinau, A. By
rąs yra buvęs Lietuvoje mokyto
ju. Jis turėtų atsiminti šiek 
tiek Lietuvos istorijos, kai XIV 

ro laikais Lietuvoje valstiečių 
žemės perėjo į valdovų rankas. 
Valstietis už savo žemę turėjo 
eit bajorams dirbti dvare ir už 
jam paliktą sklypelį žemės mo
kėti auoklę. Be pono žinios vals
tietis negalėjo pereiti iš vienos 
darbovietės į kitą; buvo vaito 
baudžiamas už nepaklusnumą, 
už neišpildymą jam paskirto 
darbo normos. Vienu žodžiu, vai
tas buvo jo teisėjas. Ir tik 1861 
m. caras Aleksandras II panai
kino baudžiavą Lietuvoje.

Dabar, po 100 metų, vėl pasi
kartojo baudžiava Lietuvoje. 
Tik ponai pasivadino “drau
gais”, dvarus pavadino kolcho
zais, valstybinius dvarus soveho- 
zais, o vaitus — direktoriais, 
pirmininkais ar vedėjais. Bau
džiavos sistema pasiliko ta pati. 
Valstiečių sodybos perėjo į val
dovų rankas. Valstietis savo 
prakaitu aęlaistytoj sodyboj tu
ri dirbti uz du rublius į dieną; 
laisvu laiku nuo darbo turi pa
sirūpinti karvei pašaro ir dar 
atiduoti valdovui duoklę. Vals
tietis negali be pirmininko ar 
vedėjo sutikimo pereiti iš vienos 
darbovietės į kitą. Nors dabar 
rykštėmis valstiečiai neplakami, 
bet už neatlikimą paskirtos dar
bo normos ar už nepaklusnumą 
pirmininkui ar įmonės direkto
riui išsiunčiamas į priverčiamo 
darbo stovyklą. Kaip seniau ba
jorai keldavo puotas, taip dabar 
direktoriai, kompartijos parei
gūnai daro per metus kelis ra
jonų suvažiavimus ir kelis cent
ro suvažiavimus. Ten suvažiavę 
jie nesitaria, kaip pagerint 
jiems pavestų valstiečių būklę. 
Puotaudami jie tariasi, kaip įtik
ti savo ponams, išnaudojant 
valstiečius. Nežinau ar A. B. yra 
toks didelis senovės bajorų pa
likuonis, kad ir po 100 metų pa
sikartojusią Lietuvoj baudžiavą, 
laiko žydinčiu Lietuvos gyveni
mu.

A. B. rašo, kad dabar esančios 
pilnos krautuvės maisto ir kitų 
gaminių. Kiekvienas, lankęsis 
dabartinėje Lietuvoje, perskai
tęs tą straipsnelį, skaniai nusi
juokė.

Toliau Antanas Byrąs rašo, 
kad dalis lietuvių pasitraukė iš 
tėvynės kartu su jos priešais. 
Kadangi tas punktas liečia ir 
mane, tai norėčiau paklausti A. 
B.: jeigu jis yra lietuvis ir taip 
brangina savo tėvų žemę, kaip 
supranta priešą? Juk kiekvienas 
tautietis laiko savo priešu tą, 
kas yra okupavęs jo tėvų žemę, 
būtent, sovietinius rusus. Lie
tuva šiandien būtų laiminga, jei 
ta dalis lietuvių būtų galėjusi 
pasitraukt iš Lietuvos kartu su 
jos priešu sovietiniu rusu. Lie
tuva šiandien žydėtų tikrais žie
dais, o ne popieriniais, kaip da
bar; galėtų kraut nuostabius žie
dus, kaip krovė nuo 1918 iki 
1940 m. Gaila, kad ta dalis lietu
vių turėjo pasitraukt iš Lietuvos 
ir palikti priešą savo tėvu žemė
je. Ji paliko tą priešą, prieš ku
rį jos senoliai su dalgiais ir ša
kėmis kovojo. Tai tas pats prie
šas, prieš kurį kovojo 1863 m. 
ir Zigmas Sierakauskas, kun. 
Mackevičius ir Konstantinas Ka
linauskas, paaukodami savo jau
nas gyvybes už Lietuvos laisvę.

1918 m. Lietuvos sūnūs, vyk
dydami jų palikta testamenta, 
tęsė kovas iki iškovoto Lietuvai 
nepriklausomybe. Kovu laukuo
se jie savo pralietu krauiu uždė- 
in antsnauda ant to testamento, 
šiandiena jų kraujo balsas kal
ba i kiekvieno lietuvio sąžine: 
broli, sese, tavo tėvų žemė yra 
priešo trypiama.
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AR ALKOHOLIKAI YRA PAGYDOMI?
Klausimų ir atsakymų forma alkoholikų gydymo institucija 

OPT AT čia teikia paaiškinimus
— Ar alkoholizmas yra nepa

gydoma liga?
— Alkoholizmu galima nusi

kratyti, bet jis yra nepagydomas 
ta prasme, kad alkoholikas nie
kad negali vartoti alkoholio be 
didelio pavojaus sau.

— Ar alkoholikas gali būti gy
domas?

— Taip. Jo fizinė sveikata ga
li būti atstatyta, jis gali išmokti 
gyventi be alkoholio, gali būti 
padedamas psichologiniu, mora
liniu ir socialiniu požiūriu.

— Ar įmanoma išmokyti alko
holiką gerti su saiku?

— Tikrai ne. Nėra priemonių 
išmokyti alkoholiką gerti su sai
ku, lygiai kaip nėra magiškos 
formulės sulaikyti jį nuo gėri
mo.

— Kokia yra bendra gydymo 
formulė?

— Tokios nėra. Kiekvienas at
vejis skirtingas. Šalia mokslinės 
pusės, svarbiausias dalykas yra 
pacientui rodomas priėmimas. 
Taip pat yra reikšmingas grupės 
darbas, kur kiekvienas dalyvis 
turi savo paskirtį.

— Kokios yra gydymo sąly
gos?

— Visų pirma pats pacientas 
turi norėti gydymo. Kadangi vi
sa alkoholiko būtis yra ligos pa
liesta, jį gydant reikia atsižvelg
ti į fizinę, psichologinę, dvasinę 
ir socialinę pusę.

— Ar yra įvairių alkoholikų 
tipų?

— Taip. Jie gali būti suskirs
tyti į dvi grupes: į alkoholikus 
su specifiniais sutrikimais ir be 
jų-

— Kaip gydomas alkoholikas, 
neturįs specifinių sutrikimų?

— Jo gydymas yra trejopas: 
reikia sutvarkyti maitinimą, nu
raminti baimę ir išgydyti alkoho
lio fiziškai pažeistą organizmą.

— Ar tokio alkoholiko, turin
čio sutrikimus, gydymas ligoni
nėje yra skirtingas?

— Taip. Tuo atveju kartais 
reikia gydyti jo girtumą, drebė
jimą ar net sąmonės netekimą 
(coma), taip pat alkoholizmo pa
darinius — sutrikimus, kaip gas
tritis, žaizdos, cirozė, inkstų ir 
širdies negalavimai. Reikia tuo 
atveju švelninti ir pablogėjusią 
savijautą ryšium su alkoholio ne
vartojimu, o kartais perkelti pa
cientą į bendrinę arba psichiat
rinę ligonine.

— Ką reiškia “pablogėjusi 
savijauta” (withdrawal syndro
me)?

— Tai įvairios formos pablo
gėjusios nuotaikos bei liguisti 
reiškiniai, kuriuos pacientas gali 
jausti pirmomis dienomis negau
damas alkoholio. Prie tokių reiš
kinių priklauso: drebėjimas, ha
liucinacijos, delirium tremens, 
alkoholinis nuomaris, nervišku
mas, baimė, agresyvumas, depre
sija, nenuoseklumas ir t. t.

— Ko siekiama psichologiniu 
alkoholiko gydymu?

— Tokio gydymo tikslas — 
įsąmoninti pacientą, kad jis pri

A t A
Albinai Kazlauskienei

mirus, liūdintiems vyrui JONUI, dukrai Birutei, sūnui 
SIGITUI su žmona, sesutėms ir broliui su šeimomis nuo
širdžiausią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
A. V. Petruliai O- A. Jakimavičiai

At A

Albinai Kazlauskienei
mirus, jos vyrų JONĄ, dukrelę BIRUTĘ, sūnų dr. 
SIGITĄ su žmona, brolį, sesutes ir visus kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim —

Alfredas ir Ona Kaminskai

Juliui Jomantui
| tragiškai žuvus darbovietėje, jo tėvams ir seserims 

bei visiems artimiesiems reiškiame gilių užuojautų 

ir kartu liūdime —
Ramonų šeima

I

f

London, Ont.

Didžiausios ir gražiausios europietiikos mėsai ir skanėstų krautuvė*.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

— tip-topRJIEATS 
KAS savaitę VU jf* jT qehcATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (pheS Keele požeminio stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

klauso nuo alkoholio ir parodyti 
pasekmes. Jis turi suprasti, kad 
niekad nebegali gerti ir pagaliau 
jis gali gyventi be alkoholio.

— Kokio tipo psichologinis 
gydymas vartojamas?

— Individualinė arba kolekty
vinė psichoterapija.

— Ką reiškia individualinė 
psichoterapija?

— Šios rūšies gydymas apima 
pokalbius su gydytoju, psichiat
ru, socialiniu darbuotoju, ergo- 
terapistu ir psichologu. Neturė
tų būti užmirštamas ir pasikal
bėjimas su kunigu. Be to, visas 
štabas — slaugės, instruktoriai 
ir kiti turi veikti tokia linkme, 
kuri atstatytų alkoholiko ryžtą 
gyventi be alkoholio.

— Ką reiškia kolektyvinė psi
choterapija?

— čia svarbus yra veiksnys 
— tarpusavė asmenų saviveika, 
kur asmenys kartu svarsto savo 
problemas grupėse, nedidesnė
se kaip 10 asmenų. Toks gydy
mas yra viso ligoninės gydomojo 
štabo atsakomybė.

— Minėjote dvasinio pobūdžio 
veiklą. Ką ji reiškia?

— Perdidelis alkoholio varto
jimas ir depresijos laikotarpiai 
lenkia alkoholiką apleisti savo 
dvasinį gyvenimą. Gydymas, ne
atsižvelgiąs į šį reikalą, ilgainiui 
nebus labai sėkmingas.

— Ar šis gydymo būdas gali 
pagelbėti alkoholikui socialiniu 
požiūriu?

— Tenka bandyti. Alkoholikui 
reikia padėti grįžti visuomenėn, 
kuri nepasikeitė. Jis ras tuos pa
čius papročius ir tas pačias bend
ravimo taisykles, kurios jį pada
rė nuolatiniu gėrėju. Jį reikia 
perspėti, jog visuomenė nėra 
nusiteikusi lengvai tikėti, kad jo 
pastangos atsitiesti bus sėkmin
gos. Jo laikysena gali daug pri
sidėti prie tokios nuomonės pa
keitimo.

— Ar yra Kvebeko provinci
joj pakankamai institucijų alko
holikams gydyti?

— Taip. Kaikurios instituci
jos, kaip pvz. Domrėmy klinika, 
yra laikomos visų Kanados pro
vincijų ir kitų valstybių pavyzdi
nėmis. Alkoholikai dabar gali 
būti gydomi rehabilitacijos cent
ruose ir klinikose.

— Ar tokių klinikų yra bend
ro pobūdžio ligoninėse?

— Bendrosios ligoninės pri
ima vis daugiau ir daugiau alko
holikų. Ilgą laiką alkoholikus 
gydė tiktai psichiatrinės ligoni
nės. Deja, nevisi pacientai gali 
būti priimami į ligonines. Reikia 
jieškoti kitų galimybių.

— Kas yra tos kitos galimy
bės?

— Tai rehabilitacijos klinikos, 
vadinamos Domrėmy kliniko
mis. Šiuo metu pvz. Kvebeko 
provincijoj yra devyni tokie 
centrai su 333 lovom, kurių 24 
skirtos moterims. Be to, yra ke
letas kitų privačių institucijų ir 
ambulatorinių klinikų.

(Quebec Informs You)
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GERIAUSIAS DEŠIMTUKAS
Sporto žurnalistas V. Volungevi

čius “Komjaunimo Tiesos" sausio 18 
d. laidoje sukritikavo metinį geriau
siu sportininkų rinkimą. 1972 m. iš
vakarėse tokį geriausių sportininkų 
dešimtuką jau šešioliktą kartą išrin
ko laikraščio “Sportas" skaitytojai. 
Pagrindinė kova vyko tarp krepšinin
ko M. Paulausko ir lengvaatlečio K. 
Sapkos. Šeštą kartą iš eilės geriausiu 
sportininku buvo išrinktas M. Pau
lauskas, nors žymesnių laimėjimų 
1971 m. yra pasiekęs K. Šapka. Pa
tikrinęs skaitytojų laiškus, V. Vo
lungevičius konstatuoja, kad tokių 
rinkimų pagrindinis kriterijus yra 
asmeninės simpatijos. Išrenkami ne 
geriausi, bet populiariausi sportinin
kai. Panašią klaidą, atrodo, daro ir 
radijo bei televizijos žiūrovai, sporto 
žurnalistų federacijos nariai ir at
skirų sporto šakų atstovai, kurie taip 
pat renka geriausius sportininkus, o 
išrenka populiariausius. Rinkimuose 
taipgi daug reikšmės turi rinkėjų 
polinkis į vieną ar kitą sporto šaką. 
V. Volungevičiui "Komjaunimo Tie
sos” sausio 25 d. laidoj pritaria I. 
Aleksaitis, V. Buteikis ir J. Zalec- 
kas. Jie siūlo palikti jau įsigalėjusią 
tradiciją ir leisti sporto mėgėjams 
rinkti populiariausius sportininkus, o 
geriausius turėtų išaiškinti jų pasiek
ti rezultatai, atskirų sporto šakų fe
deracijų kvalifikuoti atstovai.

BRITU PARODA
Sausio 17-21 d.d. kopijavimo ma

šinų parodą Vilniuje surengė britų 
Rank Xerox bendrovė, kuri stengiasi 
gauti daugiau užsakymų Sovietų Są
jungoje. Parodoje buvo išstatytos ko
pijavimo ir dauginimo mašinos pa
ruošti techninei dokumentacijai ir 
perduoti informacijai. Su jų veiki
mu vilniečius žurnalistus spaudos 
konferencijoje supažindino bendro
vės specialistai. Porą šios bendro
vės senesnės laidos mašinų turi ir 
Vilniaus įstaigos. Be Vilniaus, Rank 
Xerox bendrovė parodas šiemet ren
gia Tbilisyje ir Maskvoje.

LIETUVIŠKAS GINTARAS
Spaudoje jau nekartą buvo kelias 

lietuviškų gintaro kasyklų atgaivini
mo klausimas. “Tiesos” sausio 5 d. 
laidoje šia tema prabilo geologijos 
mineralogijos mokslų kandidatas Vla
das Katinas. Pirmiausia jis primena 
lietuviško gintaro entuziastams, kad 
Lietuvoje nėra tokių gintaringų pa
leogeno amžiaus nuogulų, kaip Kara
liaučiaus srityje: “Visi gintaro tel
kiniai, aptikti jos vakarinėje dalyje 
(ties Palanga, Priekulės apylinkėse 
ir kitur), susidarė poledynmečio me
lu, jūrai ardant palcogcninių ginta
ringų sluoksnių išeigas skardinguo
se Sambijos pusiasalio krantuose. Iš
plautą gintarą nešdavo srovės ir ban
gos, jis susikaupdavo ramiose įlan
kėlėse, galiausiai būdavo palaidotas 
to laikotarpio jūrinėse nuogulose. 
Taip susidariusių telkinėlių gintarin
gumas keliolika kartu mažesnis už pa- 
leogeninių nuogulų Kaliningrado sri
tyje gintaringumą. (...) Šiuo metu 
turimi geologiniai duomenys rodo, 
kad gintaringi sluoksniai šiaurinėje 
Kuršių marių dalyje, išplitę 190 kvad
ratinių kilometrų plote, slūgso 4-15 
metrų gylyje, o jų gintaringumas 
siekia 50-200 gramų viename kubinia
me grunto metre. Jeigu tikėtume 
prognozėmis, gintaro atsargos šiame 
plote sudarytų daugiau kaip 100.000 
tonų. Paskaičiuota,kad,išgaunant gin
tarą žemsiurbe, išlaidos apsimokėtu, 
pilnutinai būtų patenkinami respub
likos gintaro apdirbimo įmonių po
reikiai. ..” Geologijos institutas buvo 
rekomendavęs pradėti bandomąją 
gintaro eksploataciją Kuršių mario
se, tačiau kilo klausimas, ar grunto 
suardymas nepakens žuvininkystei. 
Zoologijos ir parazitolociįos insti
tuto atstovų nuomone, gintaro kasi
mas žemsiurbe sunaikintų žuvų mi
tybos baze Lietuvai priklausančios 
Kuršių marių dalies 46% plote. Moks
lu Akademija įsipareigojo atlikti ty
rimus, bet lig šiol pažado neįvykdė. 
Pats V. Katinas yra linkęs manyti, 
kad toks nuogąstavimas neturi rim
to pagrindo, nes marių dugnui daug 
didesnės žalos padaro jo gilinimas 
laivinikystei, o žuvų skaičius visdėlto 
nemažėja. V. Katinas pataria atlikti 
bandymus ir surinkti reikiamus duo

VANCOUVER, B. C.
NAUJA APYLINKES VALDYBA. 

S. m. sausio 23. sekmadienį, Vanku
verio lietuviai turėjo metinį visuo
tinį susirinkimą. Dalyvavo gana gau
sus būrys, kurio beveik pusė buvo 
jaunimas. Susirinkimui pirmininka
vo F. Valys, sekretoriavo ponia A. 
Goronson. Pereitų metų vienintelio 
suririnkimo protokolas priimtas su 
maža pataisa, būtent, kad buvusioji 
apyl. v-ba buvo sudaryta ne slaptu 
balsavimu, bet pasiūlymu tam tikrų 
asmenų, nes į tą susirinkimą buvo 
atsilankę vos keli nariai. Kodėl tada 
susirinkimas nebuvo atidėtas, apyl. 
v-bos protokolas nepaaiškina. Apie 
pr. metų apyl. v-bos veiklą pranešimą 
padarė pirm. B. Vileita, trumpai nu
rodydamas, kiek turėta šokių, gegu
žinių ir kt. parengimų.

F. Valys susirinkusiuių vardu buv. 
valdybai išreiškė padėką. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė E. Gum- 
belis. Nenurodant smulkesnių deta
liu, viskas rasta tvarkoje, tik nesa
ma turto knygos. Koki turtą apylin
kė turi ir kur jis yra išmėtytas, sun
ku buvę susigaudyti. Nutarta tokią 
knygą įsigyti naujos v-bos pastan

menis. Tik tada būtų galima pradėti 
šneką apie lietuviško gintaro pramo
nines kasyklas.

KAUNO AERODROMAS
Kauno aerodrome komisija nese

niai priėmė keleiviams skirtą naują
jį pastatą, kurio laukiamojoje salė
je yra vietos 300 žmonių. “Tiesos” 
18 nr. Algirdas Kadžiulis rašo: “Nau
jasis aerouostas—tai šiuolaikinio sti
liaus pastatas: sienos iš stiklo ir aliu
minio. Projekto autorius — Kauno 
Politechnikos instituto projektavimo- 
konstravimo biuro architektas A. 
Zdanavičius. Vidaus sienos išpuoštos 
estišku dolomitu. Vienoje sienoje K. 
Švažo iškirsti Dariaus ir Girėno ba
reljefai. Keleiviams visi patogumai 
— erdvi operacijų salė, restoranas, 
viešbutis, motinos ir vaiko kamba
rys. įdomiai organizuotas keleivių ir 
lydinčiųjų srautas. Įsigiję bilietus, 
visi kopia į salę antrame aukšte. Atė
jus laikui, keleiviai išeina tiesiog 
prie lėktuvo, o lydintieji iš plataus 
balkono stebi, kaip lėktuvas star
tuoja ...” Iš A. Kadžiulio pranešimo 
paaiškėja, kad Kauno aerodromo vir
šininku yra rusas M. Afanasjevas 
ir kad pirmas reguliarus orinis su
sisiekimas tarp Kauno ir Vilniaus 
buvo pradėtas 1959 m. pavasarį. Da
bar iš Kauno lėktuvai skrenda Į 
Maskvą, Leningradą, Kievą, Simfe- 
rofolį, Charkovą ir Odesą, o taip pat 
ir į kelis Lietuvos miestus. 1970 
m. Kauno aerodromas turėjo 104.000 
keleivių. Iš jo dabar kasdien iš
skrenda apie 50 lėktuvų.

ŠŪVIAI Į ŽMONES
Lietuvos gamtos apsaugos komi

teto partinės organizacijos sekr. Jo
nas Sasnauskas “Valstiečių Laikraš
čio” 5 nr. įspėja medžiotojus laikytis 
griežtų saugumo taisyklių. Šiaulių 
rajono Kužių būrelio medžiotojai P. 
Kiseliovas ir R. Ribakovas su svečiu 
L Krupeninu, ilgai jieškoję šernų, 
jų kaimenę aptiko jau sutemus, vieš
keliu grįždami namo. Patamsyje jie 
bandė apsupti šernus ir ėmė šaudy
ti. Vienas šūvis teko pačiam šios 
medžioklės vadovui P. Kiseliovui į 
nugarą. Pavenčiuose, taip pat Šiaulių 
rajone, antis medžiojęs P. Volkovas 
šovė į peržemai skrendantį paukštį, 
o pataikė į petį praeinančiam moks
leiviui. Šiaulių draugijos medžiotojas 
A. Mažeika, būdamas neblaivus, me
džioklėn išsirengė su kaimynu L 
Džiautu, kuris taip pat buvo gerokai 
įkaušęs. Medžiojo jiedu šernus, o 
šovė į arklį. Šratų paragavo ne tik 
arklys, bet ir A. Mažeika. J. Sas
nausko duomenimis, Šiaulių rajo
no miškuose pastarajame penkmety
je taip buvo sužeisti septyni žmo
nės. Tokių nelaimių skaičiumi nuo 
šiauliškių nedaug teatsiliko Širvin
tiškiai ir plungiškiai šernienos mė
gėjai.

TELEVIZIJOS PROGRAMOS
"Literatūros ir Meno” 4 nr. V. 

Masikonis nusiskundžia, kad jam ir 
daugeliui kitų žiūrovų yra perinim
uos televizijos programos. Šeštadie
niais laidos užbaigiamos 11.15 v.v., 
sekmadieniais — 10.50 v.v. V. Masi
konis pavydi tiems tautiečiams, kurie 
gyvena arčiau Gudijos ir gali stebė
ti Minsko televizijos laidas. Šiokia
dieniais Minsko televizija programą 
baigia po vidurnakčio, o šeštadieniais 
ir sekmadieniais laidas pratęsia fil
mais ar specialiais spektakliais. V. 
Masikonio nuomone, žiūrovų netrūk
tų, jeigu Vilniaus radijo ir televizi
jos komitetas programas praplėstų 
penktadienių ir šeštadienių vakarais, 
kai žmonėms sekančią dieną nereikia 
eiti į darbą.

VANDUO PRAMONEI
Zones Siulienės pranešimu “Tie

sos" 13 nr., prie Utenos bus įreng
ta 110 hektarų pramoninė vanden
vietė, dvigubai didesnė už Dauniškio 
ir Vyžuonėlio ežerus. Melioratorių 
hidrotechninė brigada jau ruošia Ra
šės linelio užtvanką. Iniciatyvos ėmė
si Utenos mėsos kombinatas, alaus 
darykla ir kitos įmonės. Utenos ra
jone yra beveik 200 ežerų, kuriuos 
norima išsaugoti vietiniams gyvento
jams ir vasarotojams iš kitų Lietuvos 
vietovių. Rašės pramoninė vanden
vietė apsaugos ežerus nuo užteršimo 
pavojaus.

V. Kst.

gom. Jaunimo vadovai buvo paskiria
mi apyl. v-bos. Nutarta jaunimui 
duoti pilną laisvę veikti savarankiš
kai ir patiem savo vadovus išsirinkti. 
Laikinąja vadove iki visuotinio jau
nimo susirinkimo išrinkta Rūta Ra
dzevičiūtė, kuri apsiėmė dar eiti ir 
Tautos Fondo bei Vasario 16 gimna
zijos įgaliotinės pareigas.

I naują valdybą išrinktieji pasi
skirstė pareigomis: pirm. Feliksas 
Valys, vicepirm. Zita Katilienė, sekr. 
Kazys Vanagas, ižd. Balys Radzevi
čius, parengimų vadovė Milda Kati
liūtė. Pirmininko adresas: 754 W. 23 
Ave., Vancouver 9, B. C. Tel. 876- 
3569; sekretoriaus: 101 — 1066 Har
wood St., Vancouver, B. C. Telefo
nas 683-1106.

Tikimasi, kad naujajai valdybai 
pavyks atgaivinti bei sustiprinti lie
tuviškąją veiklą. Nėra šeštadieninės 
mokyklos, nebeveikia tautinių šokių 
ansamblis “Atžalynas”, nerengiami 
minėjimai, kaip Motinos Dienos, Bir
želio deportacijų, neberuošiami N. 
Metų sutikimai, Kalėdų eglutė. Jau
nimo metais reikėtų ir mums su
krusti. Dalyvis

D Im apylinkės jaunimo ansamblis “Palanga”, sėkmingai pasirodęs vietinėms senelių prieglaudoms, Londono 
lietuvių studentams, vasario 12 d., 7 v.v., atliks, kartu su torontiečiu solistu Jonu Vaškevičium, meninę prog
ramą Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime Delhi miestelio vengrų salėje. Kairėje stovi ansamblio mo
kytojas kanadietis Londono universiteto studentas Glen Lawson — "Kęstutis”.

S HAMILTON’“1
VASARIO 16 MINĖJIMAS yra mū

sų apylinkės lietuvių svarbiausia me
tų šventė. Dalyvavimas joje visada 
būna gausus. Šiemet minėjimas ren
giamas vasario 13, sekmadienį. Iškil
mės prasidės 11 v. AV bažnyčioje su 
iškilmingomis pamaldomis, vainiko 
įnešimu ir “Libera” už mirusius Lie
tuvos laisvės kovotojus. Pamaldose 
organizacijos dalyvauja su savo vė
liavomis. Tą sekmadienį į mūsų baž
nyčią bus įnešta ir palikta visam lai
kui stovėti iš Lietuvos dabar slaptai 
išvežta dar iš nepriklausomybės lai
kų išsaugota tautinė vėliava. Prie 
bažnyčios “Širvintos” tunto skautės, 
vad. Aid. Markovienės, rinks aukas 
Tautos Fondui ir tą dieną papuoš 
visų atlapus tautinėm spalvom. Iškil
mingas aktas ir koncertas bus 4 v. 
p.p. Scott Park gimnazijos auditori
joj, 1055 King St. E. Į iškilmes yra 
pakviesta svečių iš miesto, federa
cinės ir provincinės valdžios. Pagrin
diniu kalbėtoju bus V. J. Gruodis, 
KLB krašto v-bos vicepirmininkas. 
Menine programos dalį šiemet atlie
ka “Varpo" choras, vad. muz A. 
Ambrozaičio, tautinių šokių grupė 
"Gintaras”, vad. J. R. Karasiejų. K. 
Bungarda pasirodys su dailiuoju žo
džiu. Prie įėjimo bus renkami para
šai ALTos paruoštai peticijai dėl 
Lietuvos okupacijos, kuri bus siun
čiama JAV prezidentui ir Jungti
nėms Tautoms. Tad ateikime visi 
tokia proga valandėlei susikaupti ir 
išgirsti gražaus koncerto. K. M.

“ŠIRVINTOS” TUNTO skautės 
per Vasario 16 minėjimą platins V. 
Cižiūno knygą “Seimą tautinėj bend
ruomenėj”. Knyga kainuoja tik $1. 
Ten lietuviai tėvai galės rasti, jei 
ne visus, tai bent daugel atsakymų 
į tautinio auklėjimo klausimus ir 
abejojimus.

Į "T. ŽIBURIU” VAKARĄ šiemet 
buvo nuvykęs gana gausus būrys ha- 
miltoniečių. Mūsų mergaičių choras 
“Aidas” ten atliko programą, kur 
susilaukė gražaus publikos įvertini
mo.

MOKYT. STASĖ SLAVINSKIENĖ 
jau kuris laikas serga Sv. Juozapo 
ligoninėje.

MEDŽIOTOJU-ŽŪKLAUTOJU tra-

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš §2.800.000.

OIPUT RADIO &
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'ennincjer Limited
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jonriej St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

dicinis zuikienos balius praėjo su ne
mažu pasisekimu. Pasikeitus klubo 
vadovybei, šiemet nebesimatė tiek 
daug kanadiškos publikos.

P. KARECKAMS IR ALG. ULBI- 
NAMS naujų namų įsigijimo proga 
draugai surengė įkurtuves-staigme- 
nas. Naujų trobų šeimininkai savo 
suvažiavusių draugų buvo pavaišinti, 
apdovanoti ir palinkėti naujoje vie
toje laimingo gyvenimo. K. M.

BANKELIO SUSIRINKIMAS. Va
sario 19, šeštadienį, 4.30 v. p. p., šau
kiamas Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Talka” metinis narių- 
šėrininkų susirinkimas Aušros Vartų 
parapijos salėje, 58 Dundurn St. N. 
Darbotvarkė: narių registracija, su
sirinkimo atidarymas, praeitų metų 
protokolo skaitymas, pranešimai 
(valdybos ir bankelio vedėjo, kredito 
komiteto, revizijos komisijos), įstatų 
pakeitimas (teisė valdybai samdyti 
paskolų reikalų vedėją), dividendo 
nustatymas už Šerus ir pelno paskirs
tymas, valdybos rinkimai (2 narių), 
kredito komiteto, revizijos komisijos 
(po 1 narį), auditoriaus E. P. Nolan 
patvirtinimas 1972 m., diskusijos, 
klausimai, stimanymai, uždarymas, 
kavutė. Maloniai kviečiame visus na
rius ii- nenarius dalyvauti. Narius 
prašome atsinešti nario knygutes.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas "Talka" 

KAUKIU BALIUS, ruošiamas “Ko
vo”, įvyks šį šeštadienį, vasario 12, 
7.30 v. v. Sportuojantis jaunimas ti
kisi, kad visuomenė juos parems, 
gausiai atsilankydama. Jis norėtų 
daugiau išvykti rungtynėms su ki
tais klubais, norėtų gražesnių uni
formų ir kt. Susidaro nemažos išlai
dos. Tad neapvilkime mūsų jaunimo 
— visi dalyvaukime kaukių baliuje!

A. G.

OTTAWA,
APYLINKĖS VALDYBĄ š. m. su

daro visai jauni ir nauji, pirmąjį 
kartą patekę į šios apylinkės valdy
bą asmenys, išskyrus tik pirm. kun. 
dr. V. Skilandžiūną. Valdyba sten
giasi sugalvoti, pateikti ką nors nau
jo. Jos dėka sostinės lietuviai turi 
galimybę išgirsti ir pamatyti kitų 
vietovių lietuviškų meno vienetų pa
sirodymus Otavoje. 1971 m. lapkri
čio 23 minėjimo proga mus džiugino 
Aušros Vartų parapijos vyrų okte
tas, vad. Mrs. Roch iš Montrealio. 
Šiemet Vasario 16 minėjime, kuris 
įvyks vasario 20, sekmadienį, turėsi
me progą išgirsti Londono, Ont. lie
tuvaičių studenčių kvartetą “Rasa”. 
Be to, Vasario 16 minėjime apylinkės 
valdyba yra pakvietusi tarti žodį 
krašto v-bos jaunimo sekcijos atsto
vę J. Ceponkutę. Šiais metais įvyksta 
II jaunimo kongresas, todėl jos žo
dis turėtų būti labai aktualus. Pa-

Mokame už: 
depozitus .  _________ 5%
šėrus ir sutaupąs __ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ............ 6% %
ir virš S10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ...10% 
nckiln. turto paskolas iš 8'4%

LONDON, ONT.
VASARIO 16-JĄ minint Šiluvos 

Marijos parapijos salėje vasario 13, 
sekmadienį, 6 v.v., dalyvaus visi 
Londono ir apylinkės lietuvių jauno
sios kartos vienetai: šeštadieninė 
mokykla, skautų vietininkija, “Tau
ro” sportininkai, kvartetas "Rasa” ir 
“Baltijos” ansamblis.

TRADICINIS BALIUS, rengiamas 
KLK Moterų Dr-jos Londono sky
riaus, įvyks šį šeštadienį, vasario 12, 
parapijos salėje 1414 Dundas St. E. 
Pradžia 8 v.v. Pageidaujami laimi
kiai (fantai) loterijai. Rengėjos lau
kia jūsų su lietuviškais Užgavėnių 
patiekalais, orkestro muzika ir gera 
nuotaika.

MATYSIME “AUDRONĖ”. Kana 
dos lietuvių teatras "Aukuras” iš Ha
miltono kovo 19, sekmadienį, atvyks
ta Londonan su rašytojo J. Jankaus 
3 veiksmų drama “Audrone”. Su šiuo 
veikalu "Aukuras” dalyvavo teatrų 
festivalyje Čikagoje, aplankė keletą 
didžiųjų JAV lietuvių apylinkių. 
“Aukurą” Londonan pakvietė Šilu
vos Marijos parapijos komitetas ir 
išnuomojo gerą, erdvią salę, many
damas, kad šį lietuviui prisiminimų 
sukeliantį vaidinimą norės pamatyti 
ne tik Londono, bet ir Delhi, Rod
ney, Ingersoll ir kitų apylinkių lie
tuviai. Dramos teatro pastatymai pa
reikalauja daugiau darbo ir laiko ir 
todėl jų psirodymus rečiau matome. 
Tad nepraleiskime šios retos pro
gos ir rezervuokime kovo 19 lietu
viškai “Audronei”.

B. EIMANTIENĖ IR A. KUDIR
KA pakviesti į Londono lėšų telkimo 
skyriaus valdybą. Abu yra uolūs sky
riaus ir aplamai lietuviškos veiklos 
darbuotojai. Prieš keletą metų Biru
tė, tada dar Ratkevičiūtė, laimėjo 
apylinkės valdybos skirtą premiją 
už daug pasišventimo pareikalavusį 
darbą su jaunimu. Paskutinysis lėšų 

(Nukelta į 7 psl.)

ONTARIO
grindiniu kalbėtoju pakviestas kraš
to tarybos narys inž. J. Danys. I mi
nėjimą kviečiami taip pat mums ar
timų etninių grupių atstovai. Minė
jimas įvyks Assumption parapijos 
salėje 14 v. Prieš tai 13 vai. parapi
jos bažnyčioj iškilmingos pamaldos.

PIRMĄJĮ ĮNAŠĄ š. m. į Lietuvių 
Fondą iš mūsų apylinkės nusiuntė 
Fondo įgaliotinis visų tautiečių var
du. Tam įnašui atstovauja apylinkės 
v-ba. Tai dvyliktoji šimtinė. Fondo 
v-ba atsiuntė padėkos raštą. Sostinės 
Lietuvių B-nė yra pirmaujanti sa
vuoju įnašu Lietuvių Fonde, Tai iš
dava kantraus, sistemingo darbo, ku
rį atlieka Fondo įgaliotinis, remia
mas kasmet veik tų pačių keliolikos 
asmenų. Reikia tikėtis, kad Fondo 
įgaliotinis tuos savo talkininkus tin
kama proga ras galimybių pagarsinti 
ir nors simboliškai atžymėti.

Albinas Vilniškis

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS bus va

sario 12, šeštadienį, 6.30 v.v., slova
kų salėje (ne vasario 13 d., kaip 
per klaidą buvo paskelbta “T2” 5 
nr.). Sekančią dieną, sekmadienį, bus 
iškilmingos pamaldos Tėvų pranciš
konų koplyčioje. Kor.

ŽENKIM TVIRČIAU! Visame Nia
garos pusiasalyje. įskaitant Buffalo 
miestą ir amerikiečių Niagarą, gy
vena gana nemažas skaičius lietuvių. 
Nemaža dalis jų nebekalba lietu
viškai, bet užkalbinti tarytum atjau- 
nėja, ima domėtis lietuvybe. Nema
žas skaičius jų yra pasiekiamas vie
nais ar kitais reikalais. Aktyvūs lie
tuviai visi jau įeina į mūsų taip va
dinamos tautinės parapijos šeimą. Ta 
parapija jau, rodos, 25-eri metai sau
goja lietuvybės deimantus, šiuo metu 
turime kunigą-vienuolį Tėvą Juvena
lį Liaubą, OFM, taip puikiai suge
bantį dirbti Dievui ir tėvynei, sie
kiantį sugyvenimo su visais, ska
tinantį visus, ypač tėvus, traukti vai
kus į lietuvybės darbą. Jo, skautinin
ko Petro Balso, skautininkės Mari
jos Gverzdienės, Stasės Zubrickienės 
ir kitų pastangomis lietuviškoji jau
nimo veikla Niagaros pusiasalyje su
klestėjo.

Visa tai dabar reikia išlaikyti. 
Tai nėra taip lengva. Svetimo okeano 
bangos yra didelės ir baisios, žiūrėk, 
vieną, kitą ir pagriebia. Neveltui Tė
vas Juvenalis jau kelintą kartą per 
pamokslą žiūri į mus, ypač tėvus. 
Jis aiškiai nori mūsų visų pagalbos 
ir mums nieko kito nelieka, kaip jam 
tą pagalbą duoti. Berželis

J. A. Valstybės
FILADELFIJOJE POSĖDŽIAVU

SI JAV LB centro valdyba padarė 
keletą svarbių nutarimų. Vienbalsiai 
buvo nutarta kreiptis į ALTą su pa
siūlymu sušaukti abiejų organizacijų 
valdybų posėdį santykiams išlyginti. 
Apylinkėms prašant, JAV LB cen- 
ro valdyba ryžosi šiame krašte įsteig
ti Simui Kudirkai gelbėti garbės ko
mitetą ir savo žinioje veikiantį fon
dą, kurio lėšomis bus teikiama teisi
nė bei materialinė parama S. Kudir
kai ir jo šeimai. Komiteto vienu gar
bės pirmininku jau sutiko būti JAV 
senato mažumos vadas Hugh Scott, 
antruoju pirmininku tikimasi anga
žuoti senatorių Hubert Humphrey, 
su kuriuo jau vedamas susirašinėji
mas šiuo klausimu. S. Kudirkos fon
dui bus atidaryta speciali sąskaita 
banke. Jai jau yra gautas pirmasis 
S103 Įnašas iš Phoenix LB apylin
kės. JAV LB centro valdyba taipgi 
pritarė gautam pasiūlymui perimti 
žurnalui “Lituanus” leisti fondo di- 
rekloriato sudarymą. Direktoriais pa
tvirtinti: dvejiem metam — A. Lu
kas, dr. V. Vygantas, dr. E. Vaiš- 
nienė, A. Vaškelis, vieneriem metam 
— V. Kasniūuas, jauti., R. Vedegys, 
J. Kučėnas ir J. Račkauskas. “Litua
nus” fondo direktoriato prezidentu 
paskirtas A. Lukas. Jam suteikta tei
sė pasirinkti sekretorių ir iždininką. 
Iš G. Karoso buvo gautas laiškas, 
siūlantis priimti į JAV LB jo įsteig
tą Lietuvių . Jaunimo Informacijos 
Centrą ir padengti 1971 m. §2.116 
skolas. G. Karoso leidžiamam biule
teniui pernai buvo suteikta JAV LB 
centro valdybos $300 parama su pa
tarimu nepaversti biuletenio nauju 
žurnalu dėl galimų finansinių sun
kumų. Valdyba jam tada pasiūlė re
daguoti jaunimo skyrių “Pasaulio 
Lietuvyje”, bet G. Karosas nesuti
ko ir išleido žurnalą "Lietuvių Jau
nimas”. Pranašystė išsipildė — LJI 
Centras įklimpo į skolas. Kadangi 
JAV LB valdyba 1971 m. turėjo §5.- 
000 mažiau pajamų nei buvo plana
vusi, LIJ Centro skolų savo lėšomis 
negali padengti. Nutarta skubiai jieš- 
koti privačių šaltinių finansinės pa
ramos, o J. Gaila buvo įgaliotas pra
dėti pasitarimus su G. Karosu dėl 
LJI Centro įjungimo į JAV LB.

ČIKAGOS DIPLOMATINIS KOR 
PUSAS pilnateise savo nare priėmė 
Lietuvos garbės gen. konsule J. 
Daužvardienę. Korpuso ponių klubo 
susirinkime ji vėl buvo patvirtinta 
šio klubo posėdžių ir renginių tvar
kytoja. šias pareigas gen. konsule 
J. Daužvardienė eina Jau 12 metus. 
Klubo pirmininke išrinkta Čekoslo
vakijoje gimusi Italijos gen. konsu
lo žmona Milena Avitabilc.

PREZ. R. NIKSONUI skirtos pe
ticijos parašų rinkimą ALTa pratę
sė iki kovo 1 d., nes pirmiausia jis 
vyks į komunistinę Kiniją ir tik vė
liau į Sovietų Sąjungą. Iki kovo 1 d. 
ALTa prašo grąžinti visus peticijos 
lapus, užpildytus ir nebaigtus užpil
dyti, į jos būstinę šiuo adresu: 2606 
West 63rd St., Chicago. Ill. 60629, 
USA.

BROOKLYNE DU KARTUS į sa
vaitę leistas “Darbininkas" tapo 12 
psl. savaitraščiu. Leidėjų pranešime 
skelbiama, kad šį persitvarkymą pa
diktavo padidėjusios spaustuvės, paš
to išlaidos, darbo jėgos taupymas ir 
senųjų skaitytojų eiles praretinusi 
mirtis. Tėvų pranciškonų spaustu
vė įsigijo naujas ofsetines mašinas, 
kurios (presas) betgi yra permažos 
“Darbininko” formatui. Patį spausdi
nimo darbą tenka atlikti amerikiečių 
spaustuvėje, o įsigyti didesnį presą 
vien tik “Darbininkui” būtu nera
cionalu.

Australija
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

II kongreso problemas aptarė Mel
burne sausio 2-3 d.d. posėdžiavę Ade
laidės, Melburno ir Sidnėjaus jauni
mo kongreso komitetų atstovai — M. 
Neverauskaitė, R. Kubiliūtė, L. Bau
binaitė, D. Juškaitė, D. Saženytė, R. 
Vaitiekūnaitė, H. Antanaitis, P. Jo
kūbaitis, A. Milvydas. V. Špokevi
čius, J. Rcisgytė ir V. Bitinaitė. Po
sėdžiuose taipgi dalyvavo jaunimo at
stovas ALB krašto valdyboje J. Ne- 
verauskas ir Melburno LB apylin
kės pirm. G. Žemkalnis. Buvo nu
tarta kovo 31 — balandžio 3 d. d. 
Melburne, surengti stovyklinio pobū
džio studijų dienas pasaulio lietuvių 
jaunimo II kongreso atstovams ir 
aplamai jaunimui. Atstovai susipa
žins su kongreso programa, pasiruoš 
atstovauti Australijos lietuvių jauni
mui tautiniais šokiais, dainomis ir 
literatūra kongreso renginiuose, pa
pildys žinias apie Australijos lietu
vių gyvenimą, kad su juo galėtų rei
kiamai supažindinti kitų kraštų lietu
vių jaunimą. Posėdžiuose taip pat 
buvo svarstytos priemonės Australi
jos lietuvių jaunimui išjudinti. Ne
mažą rūpestį pvz. sudaro gausūs 
sporto klubai, pasiekę didelių laimė- 
iimu, bet labai mažai prisidėję prie 
lietuvių kalbos puoselėjimo bei jos 
išlaikymo. Priimtas nutarimas kas 
antri metai rengti jaunimo kongre
sus mažose Australijos lietuvių kolo
nijose. Šį darbą turėtų atlikti pasau
lio lietuvių jaunimo II kongresui 
sudarvti jaunuolių komitetai, pratęs
dami savo veiklą ir surasdami jai 
naują paskirtį po kongreso. Iš kon
greso grįžę Australijos lietuvių jau
nimo atstovai padarys snecialti pra
nešimą ALB krašto tarybos suvažia
vime. Kongrese jie pasiūlys pasau
lio lietuvių jaunimo III kongresą 
surengti Australijoje. Jeigu šis su

manymas susilauktų pritarimo ir bū
tų įgyvendintas, tai jis duotų dide
lį impulsą Australijos lietuvių jau
nimui įsijungti į kultūrinę bei vi
suomeninę veiklą.

Italija
POPIEŽIUS PAULIUS VI specia

lioje audiencijoje priėmė Vatikano 
diplomatinį korpusą. Diplomatų tar
pe buvo Lietuvos atstovas S. Lozo
raitis, jatin,, perdavęs Pauliui VI Lie
tuvos vardu linkėjimus ir padėkojęs 
už lietuvių tautai skirtą jo tėvišką 
rūpestį.

VATIKANO RADIJAS sausio 2 d. 
lietuviškos programos laidą paskyrė 
ark. J. Matulaičio sukakčiai paminėti. 
Apie jį kalbėjo kun. dr. J. Vaišno
ra, MIC, ir prof. J. Eretas, kuris 
buvo atvykęs iš Šveicarijos liudyti 
arkivyskupo beatifikacijos byloje. 
Radijo programa baigta J. Augus- 
taitytės-Vaičiūnienės eilėraščiu “Ar
kivyskupą Jurgį atsiminus”. Prof, J. 
Eretas taip pat dalyvavo Z. Ivinskio 
pagerbime.

LIETUVIAI ROMOJ. Sausio 24 d. 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademija su
rengė gedulingas pamaldas už Bon- 
noje mirusį Akademijos narįmoksli- 
ninką prof. dr. Zenoną Ivinskį ir iš
kilmingą akademiją jam pagerbti. 
Mišias lietuvių vilos koplyčioje lai
kė prof. P. Rabikauskas, SJ, Aka
demijos pirm. prof. Ant. Liutnia, S. 
J., mons. Paulius Jatulis ir kun. 
prof. Kazimieras Gečys, šiuo metu 
gyvenantis Romoje. Minėjime pas
kaitą apie prof. Zenono Ivinskio gy
venimą ir veiklą Lietuvos istorijos 
šaltinių tyrimo srityje skaitė prof. 
Paulius Rabikauskas, SJ. Platesnį 
pranešimą apie vclionies paskutines 
dienas ir laidotuves padarė mons. 
dr. P. Jatulis. — Sunkiai susirgo 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijos eko
nomas mons. Antanas Jonušas. Pa
guldytas vienoje Romos ligoninėje. 
— Sausio mėnesio pradžioje sielova
dos darbams iš Romos saleziečių 
centro Vytėnuose į Braziliją išvyko 
kun. Jonas Šulcas, buvęs Vakarų Vo
kietijos lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos kapelionas. Lietuviai saleziečiai 
Brazilijoje Sao Paulo mieste per
ėmė lietuvių parapiją, kurioje dirba 
keturi lietuviai kunigai. — Praeitų 
metų pabaigoje Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijoje apsigyvenusį buvusį 
BALFo pirmininką prel. Juozą Kon
čių ištiko nelaimė. Sausio 16 d. pietų 
metu užsidegė jo įrengtas vėsinimas 
ir vos nesudegė visas kambarys. Gais
rininkams atvykus, didesnės nelai
mės buvo išvengta.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIU BEND

RUOMENĖS krašto valdyba, vado
vaujama pirm. S. Kasparo, planuoja 
užsakyti lėktuvą skrydžiui į Čikagą. 
Juo galės pasinaudoti ne tik tauti
nių šokių šventės dalyviai, jauni
mo kongreso atstovai, bet ir ekskur
sijoje norintys dalyvauti lietuviai. 
Krašto valdyba sausio 2-8 d.d. Lon
done surengė kursus tautinių šokių 
vadovams, jiems pravesti pakvietusi 
E. Pauliukonytę iš Vasario 16 gimna
zijos. Ji padėjo suvienodinti šokius 
pagal IV tautinių šokių šventės reika
lavimus. Britanijos lietuvių tautinių 
šokių bendrai grupei išvykoje į Či
kagą vadovaus J. Baublienė, 55 Ring- 
mer Ave., London, SW6 ORF.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS ir "Eu
ropos Lietuvis” yra išleidę 1972 m. 
kalendorių su kasdien nuplėšiamais 
lapeliais. Kalendoriaus kaina — 75 
penai. Kurie jo nėra gavę ir norėtų 
gauti, gali kreiptis šiuo adresu: Li
thuanian House, 1 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PU, Britain.

I.enkiia
LENKIJOS LIETUVIAI veržiasi į 

mokslus. Tai liudija naujose “Vars
nose” paskelbti pranešimai. Jurgis 
Paransevičius baigė Varšuvos univer
siteto fizikos fakultetą ir dabar dir
ba mokytoju Punsko vidurinėje mo
kykloje. Gdansko politechnikos insti
tuto paskutinio kurso studentas Ce
zaris Čėpla mėnesį trukusius prakti
kos darbus atliko Prancūzijoje. Karo 
akademijos statybos skyrių baigęs 
punskietis Juozas Vaina dirba ščeci- 
no vaivadijoje. Punsko vidurinėje že
mės ūkio mokykloje pradėjo dirbti 
neseniai Olštyno žemės ūkio mokyk- 
lą baigęs zootechnikas Kostas Ma
kauskas. Varšuvoje neakivaizdiniu 
būdu teisių magistro laipsnio sie
kia Jonas Matulevičius, Eugenijus 
Petruškevičius ir Algis ValinČius. 
Prie jų reikia prijungti Punsko lie
tuvių vidurinės mokyklos 13 abitu
rientų, pradėjusių studijas Lenkijos 
augštosiose mokyklose, ir šešis į Vil
niaus universitetą išvykusius abitu
rientus.
Vokietija

VYSK. A. DEKSNYS jau pasvei
ko po turėtos operacijos ir išvyko 
į JAV, kur yra pažadėięs dviejose 
vietovėse laikyti pamaldas Vasario 
16 proga. Jis taipgi yra pakviestas 
suteikti Sutvirtinimo sakramentą Eli
zabeth lietuvių parapijos bažnvčioje 
ir dalyvauti vieno vyskupo konsek
racijos iškilmėje JAV. Gavėnios pa
baigoje vysk. A. Deksnys atvyks į 
Britanijos sostine Londoną ir no Ve
lykų aplankys lietuvių kaikurias ko
lonijas Britanijoje ir V. Vokietijoje, 
o per Sekmines dalyvaus V. Euro
pos lietuvių sielovados tarybos su
važiavime prie Darmstadto. Sielo
vados spaudos srityje dirbantis kun. 
dr. P. Celiešius yra išvykęs atostogų 
į JAV.
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Studijinė baltiečiu konferencija Toronte (3 HII.tūkneje veikim
Š. m. gegužės 11—14 dieno

mis Toronto universitete įvyks 
studijinė baltiečiu konferencija, 
rengiama mokslinės draugijos 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies—AABS. 
Tai bus jau trečia tokio pobū
džio konferencija. Pirmoji įvyko 
Marylando universitete 1968 m., 
antroji — San Jose State Colle
ge, Kalifornijoj. Draugija įsteig
ta 1968 m. gruodžio 1 d., bai
giant pirmąją mokslinę baltie- 
čių konferenciją. Susirinkę 
mokslo žmonės vienbalsiai pasi
sakė už tokios draugijos steigi
mą, nes buvo jaučiama, kad Bal
tijos kraštų problemos akademi
nėje plotmėje susilaukia perma- 
žai dėmesio. Dėlto ryžtasi orga
nizuotu būdu skatinti baltiečiu 
mokslinius darbus, organizuoti 
atitinkamas studijas, žadinti su
sidomėjimą Baltijos kraštų pro
blemomis. Kurį laiką šiai drau
gijai pirmininkavo prof. V. Var
dys. Šiuo metu draugijos vado
vybę sudaro: pirm. J. Puhvel, 
Kalifornijos un-to profesorius, 
sekančių metų pirm. prof. E. 
Anderson, vicepirmininkai — 
M. Valgemae, A. Ziedonis, I. 
Skrupskelis, W. Schmalstieg, V. 
Vardys. Vykdomųjų direktorių 
tarpe yra J. Gaigūlis, Elona 
Vaišnienė, H. Valdsaar.

Metinis nario mokestis—$10. 
čekiai siunčiami šiuo adresu: 
Janis Gaigūlis, 471 Bay Ridge 
Ave, Brooklyn, New York 
11220, USA. Draugija leidžia 
biuletenį anglų kalba “Bulletin 
of Baltic Studies”, kur nariai in
formuojami apie draugijos veik
lą. Biuletenio redakcijoj lietu
viams atstovauja prof. R. Šilba
joris ir prof. Br. Vaškelis. Moks
linėse konferencijose skaityti 
darbai bei jų santraukos spaus
dinami atskiruose leidiniuose.

Buvusiose konferencijose da
lyvių netrūko. Ypač gausi buvo 
antroji konferencija San Jose 
kolegijoj — dalyvavo apie 400 
asmenų, kurių tarpe buvo nema
žai ir nebaltiečių. Tikimasi, kad 
ir torontiškė konferencija bus 
gausi dalyviais. Dar negalutinė
je programoje numatyta apie 90 
mokslinių pranešimų — paskai
tų. Juos skaitys mokslininkai iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Šve
dijos, Suomijos, Norvegijos ir 
Australijos. Paskaitininkai gvil
dens įvairių sričių klausimus, 
liečiančius baltistiką vienu ar 
kitu požiūriu. Daugumą paskai
tininkų sudarys estai ir latviai. 
Lietuvių kol kas, numatyta 13. 
Bus keletas profesorių ir kitų 
tautybių.

Ši studijinė konferencija bus 
aiškiai akademinio lygio, tačiau 
prienama ir plačiajai visuome
nei. Dauguma temų lies aktua
lias baltiečiu gyvenimo proble
mas, kurios rūpi ir platesniems

Vasario 16 gimnazijos mergaičių bendrabučio sienų statyba jau baigta ir 
uždėtas vainikas. Ta proga susirinkusiems žodi taria lėšų vajaus vedėjas 
kun. Alt. Bernatonis

Veikalas apie Lietuvos universitetę
Geras darbas paskaidrina sielą, ra

mina sąžinę, gerina savijautą ir tai
so sveikatą, Laimingas yra tas, kuris, 
galėdamas artimą paremti, greit tei
giamai apsisprendžia ir duoda nedels
damas. Kas greit padeda, tas dvigu
bai gelbsti. Geras darbas yra malo
nus ir naudingas abiem — davėjui ir 
gavėjui. Todėl, artėjant 50-ties metų 
sukakčiai nuo pirmojo tikrai lietu
viško universiteto įsteigimo 1922 m. 
vasario 16 d. laisvoje Lietuvos vals
tybėje, KVIEČIAME TAMSTA MA
LONIAI PAREMTI išleidimą ilgus 
amžius išliksiančio ir vertės nepra
randančio veikalo apie tą ir anksty
vesnius Lietuvos universitetus nuo 
1579 iki 1944 metų.

Užsakant knygą iš anksto, jos pre
numerata tik 15 dol. O tai rimtas, 
apie 900 puslapių, kietais viršeliais 
tomas. Knygą atspaudinus, jos kai

Viešėdami Čikagoje 
neužmirškite aplankyti H. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
STREET,2501 W. 71st 

CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro 

sluogsniams. Dėlto rengėjai su
darė sąlygas, kad paskaitose ga
lėtų dalyvauti visi suinteresuoti. 
Kadangi visa tai surišta su di
delėm išlaidom, nustatytas re
gistracijos mokestis: $25 asme
niui, įskaitant būsimą konferen
cijos darbi} leidinį; $15 — be 
leidinio: $10 — į dieną asme
nims, dalyvaujantiems tik daly
je konferencijos. Registracijos 
mokestis studentams už visas 
dienas — $5.

Torontiškiame konferencijos 
rengėjų komitete labai gausiai 
dalyvauja estai ir latviai, kiek 
mažiau — lietuviai. Komitetui 
pirmininkauja estų prof. O. 
Trass. Lietuviams bendrame ko
mitete atstovauja archit. Alg. 
Banelis, Akademikų Draugijos 
sekretorius. Komisijose iš lietu
vių iki šiol minimi: D. Mangli- 
cienė, V. Mockuvienė, archit. V. 
Petrulis.

Literatūros, teatro ir dailės 
sekcijos vadovu pakviestas prof. 
R. P’ Šilbajoris. Jis pirminin
kaus literatūros plenumo ir pir
majai sesijai. Prof. Br. Kazlas 
pirmininkaus dešimtajai istori
jos sesijai. Pranešimus literatū
ros sekcijoj skaitys: dr. II. Gra
žytė, R. Šliažas, Br. Vaškelis, R. 
Šilbajoris, A. Landsbergis. Isto
rijos sekcijoj pranešimus skai
tys R. J. Misiūnas, J. P. Slavė
nas, filologijos — A. Klimas ir 
Janina K. Rėklaitis, socialinių 
mokslų — B. V. Mačiuika, P. A. 
Mažeika ir G.Procuta, proistorės 
—Birutė Saldukas. Tiek iki šiol 

turima žinių apie lietuvių pa
skaitininkus.

Speciali sesija numatyta aka
deminiams laipsniams besiruo- 
šiantiem studentam. Joje numa
tyta keletas pranešimų apie ga
limybes studijuoti baltistiką, 
apie įvairiose bibliotekose esa
mą baltistinę medžiagą. Infor
macijas apie šią sesiją teikia 
Mrs. Rasma Karklinš, 1215 E. 
Hyde Park, Chicago, Ill. 60615 
ir sesijos vadovas O. Arens, 51 
Vernon Terrace, Poughkeepsie, 
N. Y., 12601.

Kitas informacijas lietuviam 
apie šią konferenciją teikia Alg. 
Banelis, 410 Davenport Rd., To
ronto 7, Ont., Canada.

šalia mokslinių paskaitų nu
matyta dailės ir bibliografijos 
paroda. Pastarajai vadovauja 
Mrs. Ziplans. Ji yra surinkusi 
apie 1000 pavadinimų leidinių iš 
baltistikos srities. Dailės paroda 
įvyks Hart House Galerijos pa
talpose (Toronto universitete). 
Darbų atrankai sudaryta komisi
ja: Mrs. Ziplans, A. Banelis, 
Mrs. Rasins.

Rengėjai tikisi gausaus lietu
viu. ypač torontiškių, dėmesio 
šiai konferenciiai, kuri ryžtasi 
išvesti baltiečiu problemas į 
tarptautinę plotmę. D.

na turės būti pakelta. Nedelskite. 
Prenumeratą siųskite tik šiuo adre
su: Liet. Prof. Dr-ja, c/o prof. St. 
Dirmantas, 6616 So. Washtenaw, 
Chicago, Ill 60629, USA.

Pagarbiai — prof. St. Dirmantas, 
administratorius.

Pastaba. Neminint mecenatų ir 
garbės prenumeratorių aukų (100 
dol.), keliasdešimt užsakytojų, supras
dami leidinio reikšmę mūši; tautos 
kultūrai ir prestižui, prie 15 dėierių 
jau pridėjo nuo 5 iki 60 dol. aukų. 
Jų sąrašai bus su dėkingumu paskelb
ti mūsų spaudoje. Pasekite jų pa
vyzdžiais. Spauda yra brangi. 
Spausdiname tik 1100 egz. Reikės 
daug išsiuntinėti nemokamai į žy
mesnes mokslo institucijas ir biblio
tekas. O veteranų-pensininkų drau
gijos iždelis yra silpnas. Sts. Dts.

Ačiū! 1971. XII. 15, Čikaga

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
išdirbinių pasirinkimas. —--------

Balio Sruogos 3 v. komediją “Dobilėlis penkialapis” sando 15 d. suvaidino Klevelande Hamiltono “Aukuras”, 
pakviestas šeštadieninės mokyklos tėvų komiteto. Nuotraukoje — vienas iš linksmesnių momentų J. Garla

Lietuvos statutas-Gediminaičių palikimas
1972 metai atneša mums ap

valią istorinę datą — 400 metų 
nuo Gedimino giminės pabaigos, 
atseit, Šimtmečiais paženklintą 
datą su mums gerai žinomu is
toriniu terminu. Gedimino gimi
nės vardas neženklina kokio vie
no istorinio asmens, nei žinomo 
įvykio, su kuriais pats istorijos 
vyksmas susijęs. Juk tik minė
dami asmenis, jų darbus bei per
gyvenimus, įvykius dėstome pa
čią istoriją. Istorijos vyksmą tar
si skaldome į asmenis ir įvykius 
ir juos dėliodami chronologine 
ir temine tvarka vaizduojame 
kurį nors laikotarpį.

Taigi, istoriniame vyksme es
mingi dalykai yra asmenys ir 
įvykiai, verti minėjimo. Dėlto ir 
mes kadaise minėjome Vytautą, 
Kęstutį, Mindaugą ir štai visai 
neseniai Pabrėžą. Iš Lietuvos 
įvykių pasirinkome paminėti 
Žalgirio mūšį, Liublino uniją 
1863 m. sukilimą.

Gedimino giminė, nors nėra 
nei įvykis, nei asmuo, ženklina 
mums visdėlto ypatingą istori
nį laikotarpį, turėjusį savo pra
džią ir galą. Tokie laikai įprasta 
istorijoje vadinti epochomis. Tos 
epochos pradžia buvo maždaug 
1300 m., kai istorijos šaltiniuo
se iškilo Gedimino giminės pra
dininko Pukuvero vardas, se
niau vadinto ir Liutaveru. Epo
chos pabaiga — 1572 m., kai 
mirė tos giminės paskutinis pali
kuonis, nepalikęs įpėdinių, Žy
gimantas Augustas. Nuo tos gi
minės įsiviešpatavimo Lietuvos 
valstybė, susikūrusi jau kiek 
anksčiau, tapo Didžiąja Kuni
gaikštija. Pagal anų laikų feoda
linę santvarką ji tapo Gediminai- 
čių giminės tėvonija arba patri- 
monija, t.y. lyg ir jos nuosa
vybe. Kadangi mūsų tautos bui
tis ilgus amžius neatskiriamai 
siejosi su ta Kunigaikštija, kuri 
paliko gilius pėdsakus Rytų ir 
Vidurio Europoj, mums yra itin 
svarbi. Ją turėtume 1972 m. pri
siminti, juoba, kad tos Gedimi- 
naičių giminės prisimintinos da
tos išvakarėse pasirodė jos įžy
musis palikimas — pirmojo Lie
tuvos statuto lietuviškas verti
mas. Gediminaičių palikimu jis 
vadintinas ne todėl, kad yra jų 
nario sukurtas ar kodifikuotas. 
Statutas, kaip visuotinai pripa
žįstama, buvo sudarytas Lietu
vos D. Kunigaikštijos kanceliari
joje. Jis laikytinas Gediminai
čių kūrinių todėl, kad paskelb
tas priešpaskutinio Gediminaičio 
Žygimanto Senojo, antra, statu
tas sutelkė teisinius santykius, 
kurie susidarė Gediminaičių val
dytoje Lietuvos D. Kunigaikšti
joje. Dėlto statutas yra Gedimi
naičių giminės raštiškas pamink- 
las.

Apie statutą aplamai ir 
jo vertėją

Apie statutą ar, geriau pasa
kius, statutus (jų yra trys redak
cijos) iki šiol mūsų visuomenė 
težinojo vien iš vadovėlių, kur 
apie juos trumpai užsimenama. 
Žinota jų vardas, išleidimo da
tos ir daugiau beveik nieko. Pir
masis, kuris ryžosi duoti lietu
viams jų kalba lietuvišką statu
tą, buvo dr. J. Šliūpas. Jis prie 
savo 1909 m. Amerikoje išleis
tos istorijos “Gadynė šlėktos 
viešpatavimo Lietuvoje (1569- 
1795)” pridėjo Lietuvos statutą, 
sutrumpintai verstą iš seno len
kų T. Čackio leidinio. Jis su tik
ro romantiko dvasia palydėjo 
statuto vertimą šiais įspūdingais 
žodžiais:

Eik-gi, knygele, i lietuvių suruku
sias grinteles ir meski spindulėli 
šviesos į tautos praeitį! Gal vienas 
ar kitas, perskaitęs tave, labiau pa
mylės tėvynę ir, pradėjęs tyrinėti 
praeitį, atskleis tautiečiams lapus pa
mokymo, kaip, pažinę praeitį, galime 
išvengti klaidų bestirdami į nežinomą 
ateitį. O, kad toji ateitis lietuvių nu
vargusiai tautai bent laimę, šviesą, 
laisvę pagamintų ...

Redaktorius dr. A. Flateris 
gretina Šliūpo vertimą su šiuo 
naujuoju 1529 m. statuto ver- 
timu. Iš tikrųjų, Šliūpo verstas 
lenko Cackio leidinys davė iš
traukas ne vien iš 1529 m. sta
tuto, bet dar ir iš 1566 ir 1588 
metų, vadinasi, iš visų trijų sta
tutų. Tad jis skirtingas nuo čia

J, JAKŠTAS

minimo išleisto ir į lietuvių kal
bą išversto statuto.

Paryžiuje gyvenančio mūsų 
žymaus dailininko Žibunto Mik
šio pastangomis ir iniciatyva 
Mackaus Fondo išleistas Lietu
vos statutas yra pakartotas leidi
mas 1960 m. Minske Gudijos 
Mokslo Akademijos išleistojo ir 
mūsų žinomo istoriko K. Jab
lonskio redaguotojo. Gudų laida 
atspausdinta dviem kalbom: ori
ginalia slavų ir rusų. Mūsiškis 
leidinys taip pat dvikalbis, tik 
rusų kalbos vietą užima lietuvių 
kalba. Jis verstas mūsų labai 
plačius užmojus turėjusios isto
rikės entuziastės Jonės Devei- 
kės, kuri staigiai mirė 1965. 11. 
26 ir paliko gausybę rankraščių
— daug nebaigtų, nesutvarkytų 
darbų. Jos testamento vykdyto
jas ž. Mikšys tegalėjo atrinkti 
iš rankraščių gausos vien šį 
spausdintiną dalyką. Tuo būdu 
išleistasis lietuviškas statutas 
yra mūsų istorikės lyg ir testa
mentas.

Būtų visai tikę to testamen
tinio darbo pradžioje įdėti miru
sios vertėjos kiek išsamesnę bio
grafiją, aptariančią ir jos istori
nius darbus, ypač teisės srityje. 
Trumpa, vos 13 eilučių, jos nu
eito gyvenimo kelio užuomina 
(tokia, kaip ir redaktoriaus) lei
dėjo žodyje nepakankama. Šia
me kaip ir paminkliniame darbe 
ji turėjo būti paminėta kaip di
džiai nusipelniusi, su didele mei
le ir ištverme pasinėrusi į mūsų 
praeities gelmes ir jieškojusi jo
je naujų duomenų, originalių 
išvadų. Gerai, kad tą leidėjų ne
dovanotiną spragą užpildė prof. 
Z. Ivinskis, davęs “Aidų” 1971 
m. 8 nr. straipsnį “Dr. Jonė De- 
veikė ir jos veikla Lietuvos isto
rijos srityje.” Gan plačiai užsi
motas straipsnis skirtas apžval
gai vingiuoto istorikės eito gyve
nimo kelio. Stropiai suminimi 
jos istoriniai darbai ir darbeliai, 
dažnas dalyvavimas tarptauti
niuose istorikų kongresuose ir 
jos veržlumas. Jos moksliniai 
darbai Paryžiuje pokariniais me
tais originaliai pavaizduoti pagal 
paliktus rankraščius. Čia sužino
me, kad statutams išleisti jos tu
rėtas tiesiog milžiniškas planas
— parengti 14 tomų leidinį! Į 
jį būtų įėję originalai su verti
mais, su visokiais komentarais, 
žodynais, tyrinėjimais. Tokiam 
darbui ir ilgiausio autorės gyve
nimo vargiai būtų užtekę. O ti
kėjimas tokį leidinį išspausdinti 
dabartinėse sąlygose ar netoli
moje ateityje yra tiesiog utopiš
kas. Tai mūsų garbingai, labai 
geru norų istorikei būtų tikęs 
Goethes patarimas:

Wcr grosses will, mus sich 
zusammenraffen

In der Beschraenkung zeigt sich 
erst der Meister.

Kai ji to apsiribojančio susi
kaupimo neparodė, tai ir mirė 
paskendusi darbuose ir beveik 
nieko užbaigto nepalikusi.

Redaktoriaus žodis
Leidinio redaktorius dr. A. 

Flateris plačiu įvadu supažindi
na skaitytoją su veikalo turiniu, 
kur duodama statuto istorija, 
čia skaitytojas ras trumpą vals
tybinės teisės apybraižą prieš 
statuto išleidimą, pačią statuto 
istoriją, jo išlikusius rankraščius 
ir ankstyvesnius leidimus.

Tolimesniame dėstyme palie
čiamas pats statuto turinys. Re
daktorius pasisako nesiimąs “pil
nai statutą aprašyti, nei smulkiai 
moksliškai jį nagrinėti, bet tik 
duoti bendrą vaizdą, kaip statu
tas tvarkė įvairias Lietuvos gy
venimo sritis XVI a. viduryje” 
(17). Trumpai perbėgdamas sta
tuto turinį, redaktorius paryški
na jame šiuos esminius dalykus: 
pareigas valstybei, luomus, teis
mus, baudžiamuosius nuostatus, 
žemės valdymą, medžioklę ir bi
tininkystę. įvadas baigiamas pa
žymint statuto reikšme ir io 
nuostatų kilmę. Anlamai. įvadi
nė dalis padeda ją perskaičiu
siam orientuotis statuto turiny
je ir lengviau susigaudvti io mi
nimuose nuostatuose. Ir neskai
čiusiam paties statuto jo įvadas 
duoda bendrą vaizdą. Jis rodo 

statuto redaktorių esant išpru
sintą teisininką, ypač gerai pasi
ruošusį Lietuvos teisės istoriką.

Lietuvos D. Kunigaikštija — 
feodalinė monarchija

Visuotinėje Europos istorijo
je, kai kalbama apie valstybines 
santvarkas paprastai, pradeda
ma nuo feodalinių monarchijų. 
Tuo vardu vadinamos viduram
žių valstybių santvarkos, kur 
monarchas (karalius, kunigaikš
tis, princas, grafas ar kitaip titu
luotas) valdo valstybę lyg savo 
dvarą. Monarcho galios atrama 
yra jo dvarai, kurių pareigūnai 
yra kartu ir monarcho valios 
reiškėjai įvairiose valstybinėse 
srityse. Žemė ir valdžia buvo 
neatskiriami dalykai. Nuo žemės 
valdymo santykių priklausė po
litinės teisės ir pareigos. Bent 
pirmajame statute valdovas, di
dysis kunigaikštis, laiko save ne
ribotu ir savo valia skelbia sta
tutą. Tai matyti iš statuto įžan
ginių žodžių: “Mes Žygimantas, 
iš Dievo malonės ... Didysis Lie
tuvos, Rusų, Žemaičių . .. kuni
gaikštis ... iš savo malonės, kil
numo ir dosnumo .. . nusprendė
me jas (teises) patvirtinti ir su
stiprinti, ką ir tvirtiname ir su
stipriname, įsakydami jas galio
jančiomis visiems laikams”. Di
dysis kunigaikštis čia stovi vals
tybės valdžios viršūnėje ir, turė
damas jokių veiksnių neaprėžtą 
valdžią, skelbia savo valią val
diniams ir laiduoja jiems savo 
malone teikiamas teises. Atrodo, 
monarcho neribotai galiai, jo as
menybės visus viršijančiam au
toritetui pabrėžti įvestas į sta
tutą nuostatas (1-5), kur pasaky
ta, jog už valdovo laiškų ar ant
spaudų suklastojimą ir už jų są
moningą panaudojimą jų klas
totojas turi būti baudžiamas ug
nimi, t.y. sudeginamas ant laužo. 
Tai didžiausia bausmė, kuri, ro
dos, statute jokiem kitiem nusi
kaltimam netaikoma.

Išimtinės pagarbos apsupti ir 
kunigaikščio pareigūnai, kaip 
žemės urėdai ar pasiuntiniai (I- 
6). Už jų iškoneveikimą, sužei
dimą ar sumušimą baudžiama 
mirtimi. Bausmė motyvuojama 
kunigaikščio žodžiais: “Kaip kad 
būtų pažeidęs mūsų, valdovo, di
denybę”. Atrodo, leidžiant pir
mąjį statutą senoviška d. kuni
gaikščio valdžia dar nebuvo per
daug susiaurinta bajorų privile
gijų. Pirmasis statutas yra liudi
ninkas, kad ir vėlyvas, dar vis 
nebajoriškos Lietuvos. D. kuni
gaikštis joje naudojasi neribota 
valdžia.

Vakarų Europos feodalinėse 
valstybėse šalia monarchų buvo 
ponų (magnatų) tarybos. Mūsų 
statuto panaši taryba irgi mini
ma. Ponų tarybos viduramžinėse 
valstybėse buvo feodalinės vi
suomenės santvarkos padarai. 
Toje santvarkoje, šalia monar
cho, didžiausio žemvaldžio, buvo 
dar kiti stambūs žemvaldžiai feo
dalai. Jie buvo monarchai savo 
srityse. Sritiniai valdovai — 
stambūs žemvaldžiai atsirado 
pirmykštėse ūkio bendruomenė
se, kai jie gabumais ar susidėju
sių laimingų aplinkybių dėka 
įgijo daugiau galios ir pajungė 
sau kitus bendruomenės narius. 
Tolimesnėje evoliucijoje susida
rė valstybės, kai valdžią turėju
sieji iškilieji nariai bendruome
nėse susijungė ar buvo sujungti 
vieno bendro valdovo. Bendras 
valdovas pasidarė sritinių val- 
dovų-žemvaldžių siuzerenū (ar 
suverenu), o jam priklausantieji 
žemvaldžiai tapo jo vasalais. Tuo 
būdu viduramžių valstybėse tu
rime augštesnėse valdžios viršū
nėse siuzerenus ir vasalus. Augš- 
tesnieji, galingesnieji vasalai, 
stovėję arčiau siuzereno, suda
rė tarybą.

Lietuvos valstybė kūrėsi pana
šiu būdu. Gediminaičių giminė 
iškilo iš sritinių valdovų. Ji ir 
valdė su tarybų pritarimu. Tu
rime viename šaltinyje menką 
užuominą, kad prie Gedimino 
veikė jo taryba. Lietuvos sta
tute (1-17) tokia taryba ir mini
ma. Ji yra d. kunigaikščio pata
riamasis veiksnys — nevaržė jo 
suverenumo. Pagal pirmai i Lie
tuvos statutą. D. Kunigaikštiia 
yra Gediminaičių tėvonija. (B.d.)

JAUNŲJŲ DAINININKŲ KON
CERTĄ ir jaunųjų menininkų paro
dą Detroito Lietuvių Namuose suren
gė prieš metus atsikūręs Lietuvių 
Studentų Sąjungos vietinis skyrius. 
Koncerto programą pradėjo Ramū
nas ir Laima Underiai, brolis ir se
suo iš Čikagos, duetu padainavę po
rą liaudies dainų ir keletą savo kom
pozicijų, kurioms buvo panaudoti lie
tuvių poetų žodžiai. Gitaros palyda 
buvo paties R. Underio. Pagrindinis 
koncerto krūvis teko torontiečiui ba
ritonui Jonui Vaškevičiui, pirmam 
susitikimui su Detroito lietuviais pa
sirinkusiam VI. Jakubėno dainas “Oi, 
mergyte”, “Plaukia antelė”, A. Ka- 
čanausko — “Ten, kur Nemunas ban
guoja”, liaudies daimą “Sutemo nak
tis". Operų pasauliui atstovavo G. 
Verdi “Simone Boccanegra", V. A. 
Mocarto “Figaro vestuvių” arijos ir 
V. Klovos “Pilėnų” populiarioji Ūd- 
rio daina. Koncertinę programą pa
pildė akompaniatorius Jonas Govė- 
das, torontietis pianistas, F. Šopeno 
“Scherzo in B-Minor”. Jaunųjų me
nininkų parodoje su piešiniais, dro
žiniais, keramika ir rankdarbiais da
lyvavo J. Beržanskytė, D. čiečiftraitė, 
L. Garliauskaitė, R. Garliauskaitė, D. 
Giedriūnaitė, R. Jusytė, A. Poškus, 
A. Petrauskaitė, R. Selenis, R. Skio- 
tys, A. Skrebutėnas, I. Veselkaitė, L. 
Kulikauskas ir J. Vaičiūnas. Detroi
to studentams vadovauja pirm. Ro
bertas Selenis.

MUZ. KAZIO STEPONAVIČIAUS 
vadovaujamas seniausias Čikagos lie
tuvių choras “Pirmyn”, įsteigtas 1909 
m., baigia ruošti F. Leharo operetę 
“Linksmoji našlė”. Jos spektakliai 
bus Marijos Augštesniosios Mokyklos 
salėje kovo 4 d., 8 v. v., ir kovo 5 d., 
3 v. p. p. Pagrindinius vaidmenis at
liks Al. Brazis, K. Mileriūtė, V. Mie- 
liulis, E. Zapolienė, J. Laurušonis, V. 
Petrikonis, J. Vieraitis, J. Mileriūtė, 
Z. Pocienė ir G. Deksnytė. Dirigen
tas ir režisorius — muz. K. Stepona
vičius.

ALOYZO BARONO novelių rinkinį 
“Celi un pėdas" (“Keliai ir pėdos”) 
Čikagoje išleido latvių žurnalas 
“Treji Varti". Didžioji dalūs novelių 
yra paimta iš rinkinio “Išdžiūvusi 
lanka”. Į latvių kalbą jas išvertė lie
tuvių literatūros bičiulis Janis Za- 
rinš. Įvadas—prof. dr. A. Klimo, vir
šelis — K. Veselkos.

DR. ANTANAS MICKEVIČIUS, 
Buenos Aires miesto Durand ligoni
nės gydytojas, su argentiniečiais gy
dytojais dr. Cooperg, dr. Garramone 
ir dr. S c h e i m parašė mokslinį 
darbą apie šlapimo takų infekciją ir 
laimėjo 1971 metų Accesit premiją. 
Šiam darbui buvo panaudoti ligoni
nėje atlikti tyrimai. Premiją pasky
rė profesorių Grinspan, Malamud, El- 
fersy, Guiterman ir Auletta vertinto
jų komisija. Pranešdami premijos pa
skyrimą, Buenos Aires "La Prensa" 
ir “Clarin” dienraščiai sausio 13 d. 
paskelbė dr. A. Mickevičiaus ir jo 
bendradarbių nuotraukas. Dr. A. 
Mickevičius yra gimęs 1942 m. Bu
enos Aires ir 1966 m. baigęs šio 
miesto universiteto medicinos fakul
tetą.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO 
1966-70 m. sukurtų 15 tapybos darbų 
paroda sausio 28 d. buvo atidaryta 
garsiajame Yales universitete, New 
Haven, Conn. Ji truks iki vasario 18 
d. Sausio 4—22 d. d. dail. K. Žo- 
romskis su keturiais darbais dalyva
vo Niujorko Phoenix Galerijoj su
rengtoje grupinėje parodoje.

ČIKAGOS “MENĖJE” Akademinis 
Skautų Sąjūdis surengė du įdomius 
aktorių Leono Barausko ir Jono Ke- 
lečiaus spektaklius. Jiedu atliko An
tano Vaičiulaičio satyrinės pasakos 
"Uodas” inscenizaciją ir Justino Mar
cinkevičiaus dramos-poemos “Min
daugas” ištraukas. Mindauginėje 
programos dalyje aktoriams talkino 
muziką sukūręs kompoz. Darius La
pinskas ir pasakotojos vaidmenį atli
kusi Laima Rastenytė-Lapinskienė.

SMUIKININKĖS ELENOS KUP- 
REVIČIŪTĖS lietuvių, latvių ir estų 
kompozitorių kūrinių koncertą sausio 
10 d. transliavo “Baltijos Aidų” radi
jo programa per Klevelando WXEN- 
FM radijo stotį.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ Federacijos suvažiavimo išva
karėse Melburno Lietuvių Namuose 
Antano Rūko trijų veiksmų kome
diją “Vieno kiemo gyventojai” suvai
dino Adelaidės lietuvių teatras “Vai
dila”. Spektaklį režisavo J. Venslo- 
vavičius, scenovaizdžius sukūrė V. 
Opulskis, garsų efektus tvarkė A. 
Grigonis, apšvietimą — V. Vosylius. 
Pagrindinius vaidmenis atliko “Vai
dilos” aktoriai — V. Baltutis, A. Mi
liauskienė, B. Budrienė, A. Duoba, 
G. Matulevičienė, A. Gutis, B. Joną- 
vičienė, N. Skidzevičius ir kt. Spek
taklis susilaukė gausių žiūrovų.

DAIL. GENOVAITĖ JOHNSTON, 
Britanijos lietuvė, dalyvavo 49-tojoje 
Coventry ir Warwickshire dailininkų 
parodoje su dviem tapybos darbais. 
Abu jos kūriniai — "Nukryžiavimas” 
ir “Devonshire pajūris" buvo parduo
ti pirmosiomis mėnesį trukusios paro
dos dienomis.

PETRO VAIČIŪNO eilėraščių ir 
dramos ištraukų spektaklį Detroito 
lietuviams ruošia rež. Justo Pusdeš- 
rio vadovaujamas vietinis dramos 
sambūris “Alka”. P. Vaičiūno dra
maturgijai atstovaus pjesės “Tėviš
kės pastogėje”, dramos “Aukso žais
mas" ir komedijos “Prisikėlimas” iš
traukos. Spektaklis bus surengtas 
Lietuvių Namuose kovo 19, sekma
dienį, 3 v.p.p.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN- 

GON buvo priimti keturi nauji na
riai: 1919 m. gimęs poetas Paulius 
Drevinis-Drevinskas, 1931 m. gimęs 
prozininkas Algimantas Polis-Poliani- 
nas, 1933 m. gimęs poetas Jonas Juš- 
kaitis ir 1928 m. gimęs Albertas Lau- 
rinčiukas. P. Drevinis yra išleidęs 
eilėraščių rinkinius “Kryžkelė kelių 
plačių”, “Tėviškės eglės”, J. Juškaitis 
— “Ir aušros, ir žaros”, paruošęs 
spaudai rinkinį “Mėlyna žibutė ap
švietė likimą”. A. Polio kūrybai at
stovauja du apysakų ir apsakymų rin
kiniai — “Jūros dulkės”, “Tik viena 
naktis”. A. Laurinčiukas garsėja to
kiomis propagandinėmis knygomis, 
kaip “Trečioji dolerio pusė”, “Juo
dasis kraujas” (abi išverstos j ru
sų kalbą) ir kt. I rašytojus jis pre
tenduoja vaikams skirtu apysakij rin
kiniu "Matadoras” ir JAV lietuvių 
gyvenimą vaizduojančia pjese “Vidu
tinė moteris”. ,

PRANCŪZŲ DRAMATURGO J. B. 
Moliėre 350-tosioms gimimo meti
nėms buvo skirta Vilniaus respubli
kinėje bibliotekoje surengta Prancū
zijoje praėjusiais šimtmečiais ir po
kario metais išleistų knygų paroda? 
Čia taip pat buvo išstatyti ir 
jo kūrinių vertimai į lietuvių kalbą. 
Pirmoji tokia lietuviška J. B. Moliėre 
knyga yra komedija "Daktaras iš 
prievartos”, išleista 1917 m. Niu
jorke.

KAUNO DRAMOS TEATRE rež. 
K. Kymantaitė pastatė naujausią Ka
zio Sajos pjesę “Dilgėlių šilkas", ku
ri iš tikrųjų yra trijų dalių tragi
komedija, vaizduojanti jauno moky
tojo Tomo Adamonio vienos savaitės 
pergyvenimus, dabartinį jaunimą, jo 
kelius ir klystkelius. Pagrindinį T. 
Adamonio vaidmenį sukūrė jaunas 
aktorius č. Stonys, talkinamas akto
rių B. Raubaitės, R. Varnaitės, L. 
Zelčiaus D. Kazragytės, R. Vitkaus
ko ir kt. Premjerinio sepktaklio kū
rėjų gretoms taipgi priklauso dail. 
D. Malinauskaitė, kompoz. J. Andre
jevas ir pantomimos intarpų rež. M. 
Tenisonas.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE pirmąją individualią pa
rodą “Švelnumas” surengė fotomeni
ninkas Romualdas Rakauskas, Kau
ne leidžiamo žurnalo "Nemunas” fo
tokorespondentas. Lietuvos peizažus, 
dabartinio kaimo vaizdus ir žmonių 
portretus atskleidė 52 R. Rakausko 
nuotraukos.

LENKIJOS STUDENTŲ MEDIKŲ 
XIII tarptautinėje mokslinėje kon
ferencijoje Baltstogėje pirmą kartą 
dalyvavo Kauno medicinos instituto 
atstovai — prodekanas docentas A. 
Kondratas, Studentų Mokslinės Drau
gijos vadovas E. Rimša, pavaduotoja 
šeštakursė N. Aleksonytė, hospita- 
linės chirurgijos būrelio pirm, penk
takursis A. Linkevičius, absolventės 
N. Spūdytė ir R. Kišūnaitė. Lietu
viai studentai konferencijoje padarė 
keturis pranešimus. Didžiausio dė
mesio susilaukė Aloyzo Linkevičiaus 
pranešimas, autoriui laimėjęs II vie
tą, konferencijos diplomą ir asme
ninę dovaną.

VILNIAUS OPEROS TEATRE po 
ilgesnės pertraukos buvo atnaujintas 
P. Čaikovskio "Eugenijus Onieginas”. 
Premjeriniame dirigento V. Viržonio, 
rež. H. Vancevičiaus ir dail. R. Son- 
gilaitės paruoštame spektaklyje dai
navo solistai — V. Noreika, R. Sipa
ris, J. Jasiūnaitė, E. Kaniava, G. 
Kaukaitė, G. Apanavičiūtė ir E. Kor- 
nejeva.

TARPTAUTINIAME SPORTINIŲ 
filmų festivalyje Italijoje, Cortina 
d’Ampezzo mieste, Vilniaus kino stu
dijai atstovaus rež. V. Starošo ir R. 
šilinio filmas apie Lietuvos lengvą
ją atletiką “Kur karalienės auksas?” 
Lietuviškam filmui jau ruošiami gar
siniai įrašai italų kalbą.

TRIJŲ POETŲ EILĖRAŠČIŲ va 
karą “Ir nusinešė saulę miškai” Vil
niaus aktorių Namuose surengė Vil
niaus dramos teatro aktorius Arnas 
Rosenas, programon įtraukęs Serge
jaus Jesenino, Pauliaus Širvio eilė
raščius ir Vytauto Mačernio sone
tus.

VILNIAUS STATYBININKŲ RŪ
MUOSE veikia du saviveikliniai an
sambliai — J. Jauniškio vadovauja
mas liaudies instrumentų kamerinis 
orkestras ir moterų choras “Eglė” su 
vadovu J. Kavaliausku. Jie surengė 
bendrą koncertą, kuriame orkestras 
atliko M. K. Čiurlionio, J. švedo, L. 
Abariaus ir B. Dvariono instrumen
tinius kūrinius. “Eglė” padainavo J. 
Gudavičiaus, T. Brazio, J. Žilevi
čiaus, S. Šimkaus harmonizuotų liau
dies dainų, V. Montvilos liaudies su
tartinių ciklą “Augino tėvelis sū
nelį", "Bėk, bare, bėk”, “Eglutė ža
liuoja” ir V. Bagdono harmonizuotą 
liaudies dainą “O aš eisiu darželin”. 
Kompoz. K. Kavecko teigimu, V. 
Montvila ir V. Bagdonas šiame kon
certe skambėjusiuose kūriniuose la
bai įdomiai plėtoja polifonines min
tis.

LIETUVIŠKO GINTARO DIRBI
NIAI yra išstatyti vasario 3 d. pra
sidėjusiose XI olimpinėse žiemos žai
dynėse Japonijoje, Saporo mieste. 
Eksponatus šiai parodai atrinko Lie
tuvos Liaudies Meno Draugija. Tarp 
gausių gintaro pakabučių, sagių, apy
rankių bei kitų papuošalų yra vil
nietės S. Žalienės vėrinys, sukurtas 
šiai olimpiadai iš retų gintaro spal
vų, ir V. Krisiūno gintariniai meda- . 
Ilonai su metalo apdaila.

V. Kst.



ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$21,900 prašoma kaina, mūrinis 
6-ių kambarių namas, moderni 
virtuvė, naujas šildymo įrengi
mas. Kambarys rūsyje. Tuojau 
galima užimti.
RONCESVALLES — HOWARD 
Pk., $3,900 įmokėti ir viena atvi
ra skola. 8 kambariai, atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės. Ga
ražas.
SWANSEA, $25,500 prašoma kai
na. 5 kambarių, atskiras, mūri
nis, vieno augšto namas su plačiu 
įvažiavimu ir dviem garažais. 
Priedo du kambariai rūsyje.
BLOOR — RUNNYMEDE, $4,900 
įmokėti. 8 kambariai dviejuose 
augštuose. Atskiras, mūrinis na
mas, garažas ir įvažiavimas. Dvi 
modernios virtuvės, vandeniu- 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
ROYAL YORK — BLOOR, $26,-

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad............. 10-3
Antrad.........—10 - 3
T r e čiad. uždaryta 
Ketvirtad...... 10-3

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

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

Nemokamas visų narių gy 
ir asmeninių paskolų — 
kelionių čekius ir Intern 
Priimame mokėjimus už n 
Mūsų tikslas—ne PELNAI

MOKA:

už term, indėlius 2 metam 6)4%
už term, indėlius 1 metam..........6!4%
už taupomąsias s-tas (Savings). 6 %
už depozitus-čekių s-tas...............514%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 814% 
nekiln. turto -— iki $30.000 814% 

vybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
iki $10.000. Parduodame American Express 
ational Money Order — pinigines perlaidas, 
ekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandeni ir dujas. 
J, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
MIDLAND — BALM BEACH, 35 akrai žemės ir 7 kambarių mūrinis 
namas, apaugęs vaismedžiais. Virš 700 pėdų ant asfaltuoto kelio ir 
tik 1 mylia nuo Georgian Bay ežero. Ideali vieta, geras pirkinys. 
Įmokėti $5.000 ir prašo tik $20.000.
RUNNYMEDE — ANNETTE, įmokėti tik $4,000 už 6 kambarių namą. 
Moderni virtuvė, naujas šildymas, platus šoninis įvažiavimas, gara
žas. Idealus vienos šeimos namas.
BLOOR — DURIE ST., gerai įrengtas 10 kambarių dvibutis. Patogus 
gyventi ir nuomoti. Naujas alyva šildymas, dvigubas garažas. Įmokėti 
$8,000 ir viena atvira skola išmokėjimui.
PORT CREDIT — MISSISSAUGA RD., 5 kambarių vienaaugštis ir 
didelis sklypas 83 x 400 apaugęs medžiais. Graži aplinka, puošnių 
namų rajonas. Įmokėti $8.000.
HIGH PARK BLVD. — RONCESVALLES, šeši dideli kambariai, aly
va šildomas, moderni didelė virtuvė. Arti krautuvių ir gero susisie
kimo. Įmokėti apie $5,000.
BLOOR — JANE, gražių plytų, naujesnės statybos šešių kambarių na
mas. Vandeniu-alyva šildomas, dvi prausyklos. Arti požeminio susisie
kimo ir krautuvių. Įmokėti apie $8,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

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 j NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose „■'"i'iĮslįiii"

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vyt V PI R D Al ISKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus * ! I. v. UIKUftUJitHJ

1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 1

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOtMf RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

BLOOR — WINDERMERE, $25,000 įmokėti, mūrinis, atskiras 10 
metų senumo, po 6 kambarius butas, užbaigtas rūsys, 2 garažai, pri
vatus įvažiavimas. Pilna kaina $53,000.
BATHURST — EGLINTON, $7,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 bu
tai per 2 augštus, po 6 kambarius, garažas, privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $42,000.
ROYAL YORK — BLOOR, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, viena
augštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas. Pilna kaina $30,000. 
BLOOR — DOVERCOURT, $5,000 įmokėti, 2 butai po 4 kambarius. 
Pilna kaina $24,000.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

700 prašoma kaina. Mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Gra
žūs 6 kambariai, didelis sklypas. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — WINDERMERE, $6,900 
įmokėti. 7 kambarių, atskiras mū
rinis namas su dviem garažais 
ir privačiu įvažiavimu. Dvi vir
tuvės ir naujas šildymo įrengi
mas.
ISLINGTON — RICHVIEW, mo
dernus 3 didelių miegamųjų vie- 
naaugštis, gražių plytų namas su 
dviem garažais. Priedo du dideli 
kambariai rūsyje su patogumias. 
Prašoma kaina — $42,900.
HIGH PARK — TRI BŪTI S, 
$10,000 įmokėti. 14 metų senumo, 
gražių plytų pastatas su dviem 
garažais ir vieta trečiam. Du bu
tai po 3 miegamuosius ir vienas 
dviejų miegamųjų. Lengvos ižsi-' 
mokėjimo sąlygos.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

JAUNIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Vasario 5-6 d. d. Toronte įvyko Ka
nados sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės. Ypatingai gausi buvo 
krepšinio prieauglio klasė. Buvo run
giamas! beveik visose amžiaus gru
pėse. Malonu, kad mūsų jaunieji 
krepšininkai stengiasi rungtyniauti 
savoje aplinkoje ir savųjų tarpe.

Laimėjimų atžvilgiu sėkmingiausi 
buvo Toronto Vyčio ir Hamiltono 
Kovo krepšininkai, kurie ir iškovo
jo visus laimėjimus. Vytis laimėjo 
pirmas vietas jaunių A, jaunių C ir 
mergaičių B klasėse. Kovas laimėjo 
jaunių B, jaunių D ir mergaičių A 
klasėse. Techniškos rungtynių pasek
mės: jauniai B — Kovas-Aušra 50:48; 
jauniai C — Vytis-Kovas 23:16; Vy- 
tis-Aušra 51:14; Kovas-Aušra 31:6; 
jauniai D — Kovas-Aušra 17:10; 
mergaitės A — Kovas-Aušra 24:14; 
mergaitės B — Vytis-Aušra 25:23.

Daugumas jaunų krepšininkų jau 
dabar rodo gerų žaidėjų sugebėji
mus. Kaikurios rungtynės buvo su
žaistos gana kovingai. Mergaičių B 
rungtynės Vytis-Aušra baigėsi nor
maliu laiku 23:23. Vytietės pratęsi
me įmetė krepšį, kuris nulėmė lai
mėjimą. Jaunių B rungtynėse, nors 
Aušra laimėjo pirmą puslaikį 34:18, 
Kovas antrame puslalky atsigavo ir 
išplėšė dviejų taškų pergalę 50:48. 
Atkakli kova vyko jaunių C rung
tynėse tarp Vyčio ir Kovo krepši
ninkų. Kybarto ir Gutausko vadovau
jami koviečiai sulaikė veržlų R. Du- 
liūną, tačiau neįstengė sulaikyti Žal- 
nieriūno, kuris nulėmė rungtynes, 
įmesdamas 17 krepšių.

Žaidė jaunių B — Kovo koman
doje: Navickas 15, Stungevičius, Gra
jauskas 20, Čerškus 9, Zubas 2, Gu
tauskas, Trumpickas, Banevičius 4, 
Kairys; Aušros — A. Grigonis 16, 
R. Grigonis, Raab 8, Punkrys 3, 
Sriubiškis, Slapšys 4, Žulys, šalvai- 
tis 17, Jalitskis; jaunių C — Vyčio 
komandoje — Duliūnas 14, Bajorū
nas, Kaknevičius, Sudeikis 4, Žal- 
nieriūnas 34, Bumelis 12, Ignatavi
čius 4, Ąžuolas 6; Aušros — Sodonis 
5, Gutauskas 5, Arlauskas 4, Rekš- 
tys, Punkrys, Skrupskas 5; jaunių 
D — Kovo — Bikinas, Gutauskas 6, 
Adomauskas, Antanaitis 6, Žilvitis 4, 
Kalvaitis, Budininkas 1; Aušros — 
Stočkus 4, Arlauskas 4, Grigaitis, 
Slapšys, Plučas 2, Gutauskas; mer
gaičių A — Kovo komandoje — Zu- 
baitė 15, Solow 2, Lukošiūtė 6, L. 
Kareckaitė, R. Kareckaitė, Grajaus- 
kaitė, Riekutė 1, Pakalniškytė; Auš' 
ros — Sodonytė 4, Virkutytė 6, Sal- 
lavaitytė, Al. Birštonaitė, A. Biršto- 
naitė, Vaškevičiūtė, Simutytė, Rano
nytė 4, Plučaitė, Jaraitė; mergaičių 
B — Vyčio — Zubrickaitė 4, Valiu
kaitė 2, Ąžuolaitė, L. Žukauskaitė, 
Underytė 9, G. Žukauskaitė 3; Auš
ros — Paškauskaitė 2, Simutytė 4, 
B. Plučaitė 10, A. Plučaitė 5, Zen- 
kevičiūtė, V. čižikaitė, Imbrasaitė, 
Klibingaitytė, Čižikaitė 2.

Visos rungtynės, išskyrus jaunių 
A, vyko Kent mokykloje. Rungtynes 
sklandžiai tvarkė J. Nacevičius ir S.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

F. Moores, bet abu perėjo pas 
liberalus, kai paaiškėjo, kad nė 
vienas jų nėra paskirtas minis- 
teriu konservatorių kabinete. 
Dabar nežymią daugumą parla
mente vėl turi iš valdžios pasi
traukę liberalai. Atrodo, prem
jerui F. Moores bus sunku iš
siversti be naujų parlamento 
rinkimų. Naujuoju liberalų va
du buvo išrinktas E. Roberts, 
buvęs sveikatos ministeris libe
ralų premjero J. Smallwoodo 
vyriausybėje.

Valstybinė CBC radijo ir tele
vizijos bendrovė oficialiai pro
paguoja objektyvumą, bet ne
oficialiai yra linkusi į kairę. 
Dienraštis “The Toronto Sun” 
sausio 27 d. paskelbė dėmesio 
vertą vedamąjį apie CBC radijo 
žinių komentarus ir prez. R. 
Niksono Š. Vietnamui pasiūlytą 
taikos planą. Komentatorium 
buvo pakviestas Rae Murphy, 
kurį pranešėjas pristatė klausy
tojam kaip pirmąjį kanadietį ko
respondentą Š. Vietname. Ko
mentarai per CBC radijo tinklą 
buvo perduoti visai Kanadai. 
Eiliniam kanadiečiui R. Murphy 
pavardė nieko nepasako. Laik
raštis nori žinoti, kodėl buvo nu
tylėta, kad R. Murphy yra ko
munistas, buvęs kompartijos ofi
ciozo “Canadian Tribune” re
daktorius, kompartijos vardu 
kandidatavęs St. Paul’s rinkimi
nėje apylinkėje į federacinį par
lamentą ir gavęs 322 balsus. 
Galbūt CBC bendrovei atrodo, 
kad prez. R. Niksono politiką ob- 
iektvviausiai gali įvertinti komu
nistas, bet visdėlto tokiu atveju 
reikia nainformuoti klausytojus, 
kad jie žinotu su kuo turi rei
kalą. Toks nutvlėjimas yra ne
pateisinamas. “The Toronto 
Sun” nuomone, j ši faktą turėtų

; ELEKTROS RANGOVAS
F/pet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte
923-7194. Sav. A. Čeponis

SPORTAS
Ąžuolas. Jaunių A rungtynės vyko 
Prisikėlimo salėje. Visas pirmeny
bes pavyzdingai organizavo apygar
dos vadovas A. Nausėdas. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Apygardos krepšinio pirmenybėse 

sėkmingai dalyvavo 5 Vyčio koman
dos ir laimėjo 3 pirmąsias ir 2 ant
rąsias vietas. Pirmąsias vietas lai
mėjo mergaitės B (16), jauniai A 
(19), jauniai C (14); antrąsias — 
vyrai ir moterys.

J. Nešukaitis vasario 19 d. išvyks
ta į Prince Edward Island, kur va
dovaus stalo teniso treniruotėms.

Mūsų rėmėjams — Kuprevičiui, 
Augaičiui, Balčiūnui, Paliuliui, Kalū- 
zai ir Govėdui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubas dėkingas savo nariams ir 

bičiuliams, kurie prisidėjo prie Vyčio 
ir Aušros surengtų Kanados sporto 
apygardos žaidynių ir parengimo.

Apygardos žaidynėse Aušros vyrai 
ir moterys išsikovojo pirmąsias vie
tas ir gavo tos klasės taures. Vyrų 
komanda nugalėjo Vytį 97:69, o mo
terys nugalėjo Vyčio moteris 63:17. 
Vyrų komanda pateko j baigmę, nu
galėjusi Londono Taurą 109:82. Ne- 
taip gerai sekėsi antrajai Aušros vy
rų komandai, kuri gana skaudžiai 
pralaimėjo Vyčiui 100:54 ir Londo
no Taurui. Jauniai A, pralaimėję Ha
miltono Kovui 64:72 ir Vyčiui 59:73, 
liko trečioj vietoj.

CYO lygoj mažosios krepšininkės 
laimėjo prieš Blessed Sacrament 13:8, 
o vyresniųjų komanda pralaimėjo 
Blessed Sacrament 21:41.

Alg. Bobinui už paramą klubui 
nuoširdžiai dėkojame.

Golfo žaidėjai gali treniruotis tre
čiadienio ir ketvirtadienio vakarais 
parapijos salėje, kur yra specialūs 
įrengimai. Visus golfininkus kviečia
me jais pasinaudot.

Krepšinio treniruotės berniukams 
iki 12 m. St. Helen’s mokykloje šeš
tadieniais nuo 2 iki 4.30, Prisikėli
mo parapijos salėj — ketvirtadie
niais 5 — 6.30 v.v. jaunimas C ir 
D, nuo 6.30 iki 8 v.v. jauniams B ir 
A, vyrams nuo 8 iki 9.30. Mergaitės 
treniruojasi trečiadieniais.
KOVO ŽINIOS

Jauniai A CYO lygoj nugalėjo Ca
nadians Martyrs 54:21 ir Christ the 
King 89:17 Abejose rungtynėse žai
dė: J. Rusinavičius 33, V. Stukas 
32, A. Stonkus 22, A. Gureckas 15, 
A. Šeštokas 12, J. Trumpickas 9, M. 
Gudinskas 5, Adomauskas 14.

Mergaitės A nugalėjo Hungting- 
ton 18:16 ir Hill Park 30:15. Kovui 
atstovavo: L. Solovaitė 22, V. Rieku
tė 8, V. Turcott 10, D. Grajauskaitė 
4, A. Lukošiūtė 4, L. Kareckaitė 1, 
R. Kareckaitė, V. Stukaitė, A. Pakal
niškytė.

Berniukai B pralaimėjo St. Petri 
komandai 25:15. Žaidė: E. Navickas, 
T. Čerškus, R. Trumpickas, E. Stun
gevičius, A. Gutauskas, B. Zubas, A. 
Vaitonis, V. Gedrimas, V, Banevi
čius. A. G.

atkreipti dėmesį CBC vadovybė.
Kvebeko mieste amžiaus de

vyniasdešimtmetį šeimos rately
je atšventė buvęs Kanados 
premjeras ir liberalų vadas St. 
Laurent, iš politikos pasitrau
kęs 1957 m. rugsėjo 5 d. Ka
nadai jam teko vadovauti po
kario laikotarpyje — 1948-57 
m., kai kraštas neturėjo ekono
minių sunkumų.

Toronto miesto taryba 22:4 
balsų santykiu nutarė panaikin
ti susisiekimo TTC bendrovės 
zoninius bilietėlius. Visame 
mieste norima įvesti vieną bi
lietėlį, už kurį dabar reikia mo
kėti $0.25. Si reforma skatintų 
priemiesčiuose gyvenančius to- 
rontiečius atsisakyti privačių au
tomobilių ir darban vykti TTC 
viešojo susisiekimo priemonė
mis. TTC bendrovės duomeni
mis, naujieji keleiviai toli gra
žu nepadengs zoninių bilietėlių 
panaikinimu padaryto nuostolio. 
Metinis deficitas tada sieks $8.- 
299.000. Jeigu jo nesutiks pa
dengti Ontario vyriausybė, To
ronto miestas bus priverstas pa
branginti ir taip jau nepigų su
sisiekimo bilietėlį arba padidinti 
nuosavybės mokesčius. Miesto 
tarybos sprendimas padarytas 
paskubom, neištyrus galimų 
nuostolių ir neapsvarsčius būdo 
jiems padengti. Priemiesčių gy
ventojus važiuoti privačiais auto
mobiliais į darbą miesto centre 
skatina daug ten pristatytų gara
žų, kurie ima palyginti nedidelį 
mokestį už automobilio saugoji
mą visą dieną.

RYAM & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

LITHO-ART SPAUSTUVĖ į
971 College St., Toronto 4, Ont. visi_ verslo bei
Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 |

LIETUVIAI SAVININKAI s P a u d ' n i a i g

Ateitininkų žinios
Vasario 16 minėjimas ateitininkiš- 

kam jaunimui įvyks vasario 13, sek
madienį, $v. Jono Kr. šventovėje ir 
salėje. Visi jaun. ateitininkai, vyr. 
moksleiviai ir studentai renkasi šv. 
Jono par. salėje 9.30 v.r., o 10 v. 
visi organizuotai dalyvauja Mišiose. 
Po pamaldų par. salėje įvyks trum
pas minėjimas, kurio metu kalbės 
Laima Gustainytė. Po minėjimo — 
užkandžiai. Kviečiami visi tėvai ir 
sendraugiai.

Ateitininkų šventė įvyks balandžio 
16 d. Šventės išvakarėse, balandžio 
15, sendraugiai ruošia tradicinę va
karienę Prisikėlimo par. parodų sa
lėje.

Tėvų komiteto ruošiamos loterijos 
bilietai gaunami per būrelių globė
jus. Išparduoti; bilietų šakneles rei
kia grąžinti tėvų komiteto iždininkui 
I. Juzukoniui. Pas jį taip pat galima 
gauti papildomai loterijos knygučių.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
nuo liepos 23 iki rugpjūčio 6 d. Kar
tu stovyklaus jaunučiai ir vyr. moks
leiviai.

Skautų veikla
• Pranešimas apie moksleivių ir 

studentų vasaros darbus papildomas 
sekančiai: dirbama būtų Romuvos 
stovyklavietėj. Darbų projektas ap
mokamas federacinės valdžios pini
gais. Atlyginimas $60-90 savaitei. Su
interesuoti prašomi tuojau registruo
tis, nes jų pavardės turės būti įra
šytos darbų projekto anketoj. Gali 
registruotis ir mergaitės. Rašyti: 83 
Six Point Rd. Toronto 18 arba skam
binti tel. 239-9030.

• LS Seserijos vyr. skaučių sky
rius skelbia vyr. skaučių dainos kon
kursą. Dainos tekstas su melodija 
atsiunčiami iki gegužės 1 d. vyr. 
skaučių skyriui: ps. A. Bačkaitienė, 
933 Leigh Mill Rd., Great Falls, Va. 
22066. Konkurso sąlygos išsiuntinė
tos vienetų vadovėms.

• Vyr. skaučių ir skautų-vyčių vi
suotinis suvažiavimas įvyks Kleve- 
landė gegužės 27-29 d. Visi prašomi 
iš anksto jam ruoštis.

• Sį sekmadienį, vasario 13, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai su vėliavomis renkasi į Prisikė
limo salę 11 v.r. Bus einama į pa
maldas, po kurių įvyks iškilminga 
abiejų tuntų sueiga. Dalyvavimas vi
siems būtinas.

• “Šatrijos” tunto “Dainos” dr- 
vės skautės išlaikė egzaminus į I 
pat. 1.: S. Valiūnaitė V. Pilipavičiūtė, 
S. Kazilevičiūtė ir D. Barzdžiūtė. 
Sveikiname. C. S.
;‘>į •M ■4, ■ ’-f
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REAL ESTATE
Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narj

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — SIX POINT, gražus 3 miegamųjų atskiras namas, puiki 
moderni virtuvė, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, didžiulis sklypas; prašoma kaina $31.900; nedideli mokes
čiai, arti susisiekimo bei krautuvių.
PARKDALE, 9 kambarių atskiras namas, gražiai išlaikytas, naujas 
šildymas, garažas su plačiu įvažiavimu; apie $7000 įmokėti; viena 
atvira skola 10 metų, arti susisiekimo bei krautuvių, puikus nuomo- 
jimo rajonas.
BLOOR — INDIAN ROAD, 6 kambarių mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gražus viduje; kartu parduodama su ekstra sklypu šalia, 
maždaug 102 pėdų fronto; apie $10.000 įmokėti nuosavybė neturi 
skolų.
TRIBUTIS — VAKARUOSE, 17 kambarių, maždaug 10 metų senu
mo, gražūs, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos į metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė į Britų Columbia. Turi būti parduotas. 
NETOLI JANE GATVĖS, gražus 6 kambarių atskiras namas, pilnai 
užbaigti 3 kambariai rūsyje su baru ir atskiru išėjimu į kiemą, 2 
modernios 4 skyrių prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu, pui
kus didžiulis beveik vieno akro sklypas su daugybe medžių, kuris 
siekia parką (Ravine lot); apie $7.000 įmokėti, viena atvira skola 
10 metų; arti susisiekimo. Kas mėgstate paukščių muziką, paskam
binkite.

Didelis pasirinkimas vienaaugščlų (bungalow)
Al. Garbenis, arba Pr. Herberts, 
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584
Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5'/?% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6!4% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 niln. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

Labai svarbu!
Automobiliai 
j LIETUVĄ 

Puikiausia dovana savo gimi
nėm. TIK TRUMPAM LAIKUI 
GREITAS IR GARANTUOTAS 

PRISTATYMAS
Seniai lauktas ir visiškai 

NAUJAS MODELIS
ŽIGULIS VAZ 2101 
Pilna kaina JAV $3275.00 
M O S K V I Č 412 IE 
Liuksusinis modelis 
Pilna kaina JAV $3275.00 
MOSKVIČ 402 IE 
Pilna kaina JAV $3009.50 
ZAPOROŽEC Z A Z 9 6 6 
Pilna kaina JAV $2012.50 
Duotas labai ribotas kiekis. 
Todėl nelaukite UŽSAKYKITE

DABAR TIK PER 

Intertrade Express Corp. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA. 

Telefonai: 982-1530
Mes turime 23 metų patyrimą 
ir turi m e daug tūkstančių 

patenkintų klientų.

C E S N A K A Sfe
' i' ■ , _____tr !’*«-

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
JANE — VARSITY, $5.000 įmokėti, plytinis, 6 šviesių didelių kam
barių, 14 metų senumo namas; rūsys tinkamas poilsio kambariui; pri
vatus, išlietas įvažiavimas; turi būti parduotas, nes turi nusipirkę kitą. 
BLOOR — RUSHOLME Rd., plytinis 16 kambarių, 4 virtuvės, 4 prau
syklos, šiltu vandeniu šildomas, didelis sklypas, dvigubas garažas, 1 
mortgičius. $8.000 įmokėti, metinės pajamos virš $5.100.
WESTON RD. — LAMBTON, $1.500 įmokėti, plytinis, atskiras, mo
derni virtuvė, nauja šildymo krosnis, 2 prausyklos, atviras mortgičius. 
KIPLING — DIXON, vienaaugštis (bungalow), $35.500, plytinis, at
skiras, didelis sklypas, 6 kambarių (split level), poilsio kambarys, 
alyva šildomas, geras mortgičius.
RONCESVALLES — WRIGHT AVE., pusiau atskiras 7 kambarių per 
du augštus namas, 2 modernios virtuvės, 4 vietų prausykla; prašoma 
$21.500 su $3.000 įmokėjimu.

1082 BLOOR SL W., TORONTO 4,
Telefonai: 534- 8459; 233 - 5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių Įvairiose 
vietose Ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

geras vaistas 
Ccsnokas (garlic) yra natūralus krau
tą valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |oj 
mnalkino. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vattojama. 
Per Ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Slot česnako kapsulės natur 
nei kvapo, nei skonio.

DANISH CUSTO
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vol. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė Įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5936

Hamiltone skyriui:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminiui pigiousiomli kainomis; 

didėlis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai diiaugsil.



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
ATSAKYMAS P. LĖLIUI

S. m. “TŽ” 4 nr. buvo atspausdinti 
KLF tarybos nario ir buvusio iždinin
ko P. Lėlio patikslinimai, liečią KLF 
skelbiamus pranešimus. Tai labai ge
rai. Persergėti nuo suklydimo arba 
iš viso tą reikalą įstatyti į tinkamas 
vėžes, manau, yra didelė dorybė. Ta
čiau čia pat norėčiau pridėti prisi
mintiną pastabą, kad kiekviena dory
bė yra tik tada didinga, kada ji eina 
dorais keliais. O tuo atveju, kai ant 
jos jau yra atsiradę juodų dėmių, vi
siškai sumenkėja. Negi galėtų būti 
kam įtikėtina, kad į LF iždininkus at
ėjęs P. Lėlio įpėdinis būtų nemokė
jęs prie dviejų, trijų, keturių ar net 
penkių šimtų pridėti po vieną šimtą? 
Kiekvienam, manau, aiškiai supran
tama, kad čia kažkas jau negeru 
kvapu atsiduoda.Taip pat prašosi ir 
neslepiama išvada: štai, žiūrėkite, ką 
esate gavę ir ko nustoję. Tačiau vie
šai spaudos puslapiuose kelti tokį 
reikalą, kuris būtų sudaręs nemalo
numų buvusiam iždininkui P. Lėliui, 
aš nenorėjau. Aš ir dabar nenoriu, o 
keliu tik paties P. Lėlio iššauktas. 
Kartu lyg ir esu verčiamas pasakyti, 
kad jis iki šios dienos nėra perdavęs 
savo įpėdiniui narių knygos su pil
nai atžymėtais jų įnašais. Taigi šiose 
aplinkybėse padėka priklausytų ne 
tiek už tuos patikslinimus, kiek už 
klaidas, prie kurių jis privedė.

Tuo reikalu dabartinis iždininkas 
norėjo matytis ir kalbėtis su buvusiu 
iždininku tarybos posėdžiuose, bet po 
neišrinkimo į valdybą jis į tarybos 
posėdžius nesilankė. Neatvyko nė į 
1971 m. gruodžio 11 d. metinį narių 
susirinkimą. Apgailėtina, kad šiems 
klausimams aiškintis buvo pasirinkta 
ne tarybos posėdžių, bet laikraščio 
tribūna.

Toliau P. Lelis nurodo, kad A. R., 
rašydamas “TŽ” ir paminėdamas 
$12,000.00 skaitlinę, suklydęs. Tik
roji suma, girdi, esanti $7,366.19. čia 
nei vienas, nei kitas perdaug neapsi
lenkė su tiesa. A. R. nurodė apvalią 
tūkstančių skaitlinę, kuri susidarė 
nuo vieno iki kito metinio susirin
kimo, o P. Lelis paėmė trumpesnį 
laiko tarpą.

Dėl savo tinkamumo iždininko pa
reigoms, kai aš jas pradėjau, buvau 
lygiai tos pačios nuomonės, kaip ir 
P. Lelis. Tačiau šiandien jau esu at
sipeikėjęs, nes per tą trumpą viene- 
rių metų laikotarpį naujai j KLF įsi
jungusieji arba padidinusieji savo 
įnašus tuos abejojimus išblaškė. Pa
galiau ir ta narių knyga, kurią P. 
Lelis pasilaikė sau, liko jau ne tokia 
reikšminga.

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISU RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

NUO L 0 i N o S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI OARBAI

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 193/ž svorų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS —- UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r* |.J 480 roncesvalles avė.,
JSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Sav. A. fi. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

Baigiant norėčiau paminėti, kad š. 
m. vasario 12 d. Toronte bus KLF ta
rybos posėdis, kuriame po tokio ilgo 
nesimatymo yra mielai laukiamas ir 
buvęs iždininkas P. Lelis. Ten galėsi
me ne tik atviriau ir nuoširdžiau iš
sikalbėti, bet ir padaryti, jei rasime 
ką negero, reikiamus patvarkymus.

P. Bastys

M1NISTERIAI IR MES
Sausio 23 buvau Toronte. Pažįsta

mi nusivedė į VLIKo pirmininko 
pranešimą. Belaukiant jo, kalbėjo 
Toronto apylinkės pirmininkas. Jis 
pranešė, kad Vasario 16 minėjime 
Toronte kalbės kuris nors ministeris 
—- turbūt iš Otavos. Kada mes nusi- 
kratysime baudžiauninkų nuolanku
mo ir įgausime savigarbos? Per tre
jus metus Otava žiūrėjo į mus kaip 
balastą. Besilankstydama prieš Ko
syginą, ji stipriai užgavo mūsų jaus
mus. Nederėtų kviesti Otavos val
džios atstovo mums kalbėti.

Br. Raktikienė

PAŠTAS BRAZILIJOJ
Pas mus paštas lėtai eina ir silpnai 

veikia. Tai ši, manau, bus “TŽ” pavė
lavimo priežastis. — Lig šiol kleboni
ja (o per ją visa parapija ir gana pla
ti apylinkė) vis dar naudojasi CAIXA 
POSTAL — BOX, kadangi... vos 
tik dabar pradeda organizuoti pašto 
išnešiojimą į namus (dar vis su dide
liu žmonių — pagrįstu — nepasitikė
jimu). Taigi, kad ir dėl sveikinimo 
atviruko reikia vykti kelis kilomet
rus į centrinį paštą, stoti į eilę, su
rasti smulkų pinigą ir išsiųsti. O pas
kui eiti žiūrėti “caixos”, ar ten jau 
kas įdėta. Ir nuo šių kliūčių, manau, 
priklauso žmonių neraštingumas, 
kaip ir pačios korespondencijos sto
ka į užsienius, į spaudą. Tam jau rei
kia įsipareigojimo. Pr. Gv.

GYDYTOJU SKELBIMAI
Būna vargo, kai reikia surasti ku

rio nors profesijonalo lietuvio ar lie
tuvės adresą, t. y. įstaigą ar kabinetą. 
Pirmiausiai imu į rankas “T. Žibu
rius” ir jieškau skelbimų. Deja, nė
ra juose nei advokatų, nei gydytojų, 
nei dantistų (tik viena). Seniau ras- 
davai bent dantistų adresus, o dabar 
ir to nėra. Nusiperku lenkų laikraštį 
ir nustembu — ten skelbiasi net dvi 
lietuvės dantistės! O lenkų profesijo- 
nalų — net keletas. Štai, net keturi 
advokatai skelbiasi, keli gydytojai ir 
kiti. Tai sudaro patogumą skaityto
jam, nes atsivertei laikraštį ir turi 
reikiamus adresus.

Torontietis

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

§tUdI9
Vestuvinės nuotraukos 

Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

Čikagos lietuviu horizonte
„ Vladas Ramojus ____

KŪRYBINIAI LOBIAI
Čikagos lietuvių kultūrinio gyveni

mo svarbesnieji aspektai geriausiai 
atsispindi “Draugo” kultūros priedo 
puslapiuose. Juose paskutiniu metu 
ypač pradėta kelti Lietuvos kūrybi
niai lobiai, kai Čikagos lietuvių sce
nose buvo atlikti Lietuvoje gyvenan
čių autorių kūriniai. Jei maždaug iki 
1960 m. į okup. Lietuvoje gyvenančių 
kūrybą buvo žiūrima skeptiškai dėl 
jos skurdumo bei dogmatiškumo, tai 
sekančiame dešimtmetyje (I960- 
1970) pažiūra ėmė keistis, nes tėvy
nėje iškilo nauji kūrėjų vardai, ro
dantys ne tik neeilinius talentus, bet 
ir kūrybinę drąsą bei tautinę ambi
ciją. Kai sausio 15 d. “Santaros-Svie- 
sos" surengtame sol. A. Stempužie- 
nės ir kompoz. D. Lapinsko rečita
lyje sol. A. Stempužienė padainavo 
Lietuvoje gyvenančio kompoz. Br. 
Kutavičiaus ciklą, muzikos kritikas 
VI. Jakubėnas "Draugo” kultūrinia
me priede rašė: “Šios dainos parodo, 
kad šiuo metu partijos viršūnės į 
muzikos stilių, matyt, daug nesikiša 
ir atsiranda galimumo išeiti iš anks
čiau privalomo XIX amžiaus antros 
pusės romantiškumo. Tarybų Sąjun
gos praeitin žvelgiant, šioje srityje 
buvo keletas drastiškų posūkių. Tai
gi, pasidžiaukime šia prasme laisves
ne dabartimi...”

To paties koncerto proga “Draugo” 
kultūriniame priede D. Kučėnienė, 
vieno iš žuvusiųjų Lietuvos partiza
nų vadų, gen. Vėtros — kpt. J. No
reikos dukra, augštai iškėlė kompoz. 
D. Lapinsko premjerinį veikalą Pir
čiupio aukoms prisiminti. Muzikinis 
veikalas parašytas pagal Lietuvoje 
gyvenančio poeto J. Marcinkevičiaus 
tekstą. Paskelbus tokį straipsnį, po 
kuriuo pasirašė net vieno iš Lietuvo
je žuvusių partizanų vadų dukra, ne
vienas skaitytojų klausė: apie Pirčiu
pį, kur vokiečių įvykdytas baisias 
žudynes išprovokavo raudonieji par
tizanai, laisvai dainuojama visose 
Lietuvos scenose, nes tuo okupantai 
nori užtušuoti savo panašius darbus; 
būtų Įdomu, kad laisvėje gyvenantie
ji lietuviai poetai bei kompozitoriai 
paruoštų panašius veikalus apie Čer
venę ar Rainius, tas žudynių vietas, 
kuriu Lietuvoje dabar nevalia mi
nėti.

Ar kompoz. D. Lapinskui pavyko 
veikalas Pirčiupio tragedijai prisi
minti? I tai “Drauge” atsako VI. 
Jakubėnas: “Kaip kompozitorius, jis 
pasilieka rafinuotas, naujoviškas, bet 
toliau traukiasi nuo tiesioginės kūry
bos. Gaila...”

SAMBŪRIS, KURS NESNAUDĖ
Pasibaigus metams, gyvosios orga

nizacijos duoda savo metines apyskai
tas. Vienos jų gal mažai ką turi pa
sakyti, kitos gi tikrai didžiuojasi nu
veiktais darbais. Pastarųjų tarpan 
reikia įskaityti ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių Čikagos sambūrį. Iš svar
biųjų tos veiklos momentų paminėti
ni: simpoziumas — “Kas jungia ir 
kas skiria dvi lietuvių kartas — iš 
Lietuvos išvykusią ir svetur užau
gusią”; “Draugo” redaktoriaus ir ke
turių tomų veikalo “Mūsų Lietuva” 
autoriaus Br. Kviklio paskaita “Kul
tūrinis genocidas ir kultūrinė rezis
tencija okupuotoje Lietuvoje"; prof, 
dr. Z. Rekašiaus studijinė paskaita 
"Gyventojų kaita sovietų okupuotoje 
Lietuvoje”. Taip pat LFB Čikagos 
sambūris suruošė 1941 m. lietuvių 
tautos sukilimo 30 metų sukakties 
minėjimą, kur pagrindinę paskaitą 
skaitė dr. J. Kazickas iš Niujorko, 
o meninę programą atliko sol. V. 
Verikaičio diriguojamas mergaičių 
choras iš Hamiltono. Kartu su Lie
tuvos Dukterimis suruoštas linksmas 
parengimas II pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui paremti.

Tai tik vienas aktyvus sambūris 
metų eigoje atliko tiek reikšmingų 
užmojų. Galima tad įsivaizduoti, koks 
gyvas yra lietuviškas gyvenimas lais
vojo lietuvių pasaulio sostinėje. LFB 
Čikagos sambūriui, vadinamam Čika
gos apygarda, praėjusioje kadencijo
je vadovavo Levas Prapuolenis, o su
kilimo minėjimą organizavo inž. Br. 
Nainys.

KARALIUS MINDAUGAS
Po poros savaičių Akademinio 

Skautų Sąjūdžio surengtuose spek
takliuose aktoriai L. Barauskas ir J. 
Kelečius, talkinami akt. L. Rasteny- 
tės-Lapinskienė ir kompoz. D. La-

Pajieškojimai
Jieškoma Liudvika Mikulskis (ant

roji pavardė nežinoma), gyvenusi 91 
—48, 88 Road, Woodhaven, dirbusi 
103—55 Lefferts Bl., Richmond Hill, 
New York. Paskutiniu laiku gyveno 
162—22, 85th St., Jamaica, N. Y. 
11432. Žinantieji apie ją maloniai 
prašomi pranešti. Bus atlyginta. Ra
šyti: “Tėviškės Žiburių” administra
cija, 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont., Canada.

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobnsais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Pinsko, scenon išvedė A. Vaičiulaičio 
“Uodo” ir Lietuvoje gyvenančio J. 
Marcinkevičiaus “Mindaugo" poemos 
fragmentus. Mačiusieji abiejų frag
mentų spektaklius išėjo pilni gra
žiausių įspūdžių, nes gerai pasiruošę 
ir talentingi aktoriai atskleidė abie
jų kūrinių meninį grožį. Apie Vai
čiulaičio “Uodo” “improvizacinį še- 
devriuką” beveik nieko plačiau neuž
simindamas, SL Meringis "Draugo” 
kultūriniame priede rašė: “Mindau
go” fragmentai Amerikoje buvo de
monstruojami pirmą sykį. Bet ir šios 
nuotrupos mūsiškėje publikoje atra
do palankesnį atoveikį. Norisi spėti, 
jog kompozicinėje pilnybėje ir spek
taklio visumoje ši drama — poema 
užpildys dabartinę sceninę tuštumą, 
sugrąžins išeiviškam tautiniam teat
rui prasmę bei vertę ...” Šie St. Me- 
ringio žodžiai verčia susimąstyti: ar
gi tikrai jau ateina laikas, kada ta
riamą “išeivišką kūrybinę tuštumą" 
turės užpildyti kūryba iš Lietuvos? 
Retkarčiais ją pasididžiuoti bei pasi
grožėti malonu, bet kam visai pa
neigti laisvųjų lietuvių kūrėjų neei
linius vaisius pasiekusį potencialą! 
Ar ne garbė mums, kad turim savo 
tarpe tokius daramaturgus, kaip A. 
Landsbergis, K. Ostrauskas, J. Jan
kus ir eilę kitų? Galų gale tik ką 
iš spaudos išėjęs Lietuvių poezijos 
III tomas, išleistas išeivijoje, parodo, 
kiek daug kūrybinių perlų okupantai 
bijojo parodyti dabartiniams Lietu
vos žmonėms, nes visa tai sukurta tų 
kūrėjų, kurie gyvena laisvėje.
PAGALBA LIETUVOS BAŽNYČIAI

Neseniai abu lietuviai vyskupai pa
skelbė atsišaukimą apie Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos įsteigtą fon
dą kenčiančiai Lietuvos Bažnyčiai pa
dėti. Iš centro Niujorke atėjo žinios, 
kad Čikagos katalikai jau sujudo ir 
imasi iniciatyvos fondui paremti. 
Vienas pirmųjų atsiliepė Sv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. P. Ka- 
tauskas su savo asmenine $25 ir pa
rapijos $50 aukomis. Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos Čikagoje 
mokyklos mokiniai sudėjo $100 ir 
LKRS fondui pinigus pasiuntė per 
kleboną prel. D. Mozerį. Didžiausią 
įnašą — $4,031 fondas gavo iš Čika
gos praėjusį pavasarį po Čiurlionio 
Ansamblio koncertų.

LONDON, ONT
(Atkelta iš 4-to psl.) 

telkimo sk. narių susirinkimas buvo 
suteikęs dabartinei valdybai teisę, 
reikalui esant, kooptuoti valdybon 
naujų narių. Dabar ji ta teise ir 
pasinaudojo.

ST. NAVICKAS, entuziastingas 
Londono šachmatininkas, dalyvavo 
pirmame pietvakarių Ontario šach
matų turnyre Londone sausio 21, 22 
ir 23 d.d. Dalyvavo 50 šachmatinin
kų, kurių 40 iš kitų apylinkių, nes 
turnyras buvo atviras. Visus nuste
bino pirmą sykį viešame turnyre da
lyvavęs Kanados vokiečių klubo žai
dėjas ir Montcalm gimnazijos moki
nys šešiolikametis W. Ward, laimėjęs 
šeštą vietą ir surinkęs 4 taškus. 
Keturis taškus telaimėjo šachmatų 
meisteris, o vienas iš 10 geriausių 
Kanados žaidėjų L. Day (Otava) — 
trečią vietą. Pirmą vietą laimėjo J. 
Wright iš Bramalea, o antrą P. Mur
ray iš Londono, abu surinkę po 4Vz 
taškų. “The London Free Press" 
dienraštis paskelbė pirmų devynių 
vieti) laimėtojus, kurių devintuoju 
kaip tik buvo mūsų entuziastas St. 
Navickas, surinkęs taškų. Jis pri
klauso ir L. L. S. K. “Tauras". Svei
kiname bei linkime sėkmės ir atei
tyje. D. E.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
VALDYBA sausio 30 d. pirmą kartą 
turėjo atvirą posėdį. Pasibaigus po
sėdžiui, publikai duota teisė pareikšti 
kritiškom pastabom ir pasiūlymam. 
Tenka džiaugtis, kad Šioje valdyboje 
vyrauja studentiškas jaunimas, kuris 
ne tik atidžiai lietuvišką veiklą seka, 
bet ir kruopščiai dirba. Visi lietuviai 
turėtų tuo susidomėti ir valdybos po
sėdžiuose dalyvauti. Sekantis posė

WINNIPEG, MAN.
JAUNIMO SUSIRINKIMAS. Sau

sio 7 d. studentės Kristinos Galmi- 
naitės gyvenvietėje įvyko Winnipe- 
go lietuvių jaunimo susirinkimas, ku
riam pirmininkavo Vladas Januška, 
sekretoriavo Irena Galinaitytė. Jau
nimas, kuris yra pasivadinęs “Win- 
nipego Jaunimo Sambūriu”, išrinko 
1972 m. valdybą ir nutarė gyviau 
veikti. [ valdybą išrinkti: Vidas Ja
nuška — pirmininku, Irena Galinai
tytė — vicepirm., Kristina Galminai- 
tė — sekretore. Vadovauti chorui ir 
tautiniams šokiams išrinkta Danguo
lė Januškaitė, kuri jau tas pareigas 
ėjo ir anksčiau. Susirinkime dalyva
vo KLB Winnipego apyl. pirm. Vin
cas Januška ir Tautos Fondo atsto
vas Vincas Stąnkevičius. Posėdyje 
buvo tartasi apie pasaulio lietuvių

Paklausė gydytojo
— Sakiau, kad gali gerti vyną 

tik atskiestą.
— Daktare, aš atskiedžiau.
— Kuo?
— Degtine.

Teisme
— Liudininke, kalbėkite tik 

tai, ką matėte, o ne tai, ką gir
dėjote. Kada gimėte? Ko tyli
te?

— Ponas teisėjau, apie tai aš 
žinau tik iš kalbų ...

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ
GERIAU NEGU PINIGAI AR 

SIUNTINIAI. SPECIALŪS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

I N T E R T R A D E 
EXPRESS CORP. 
PIRMIAUSIAI JUMS TAI 
EXPRESS CORP., O DABAR 
JŪSŲ GIMINĖS SAKO TAIP. 
SŲ GIMINES SAKO TAIP. 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės gauti 
visko tik už dalį reguliarios kai
nos. Tai lyg nueitum j krautuvę 
su $100 ir gautum prekių už 

$200 ar $300 vertės ir net 
daugiau.

PILNAI GARANTUOTA IR 
APDRAUSTA TIK INTERTRA- 
DE EXPRESS CORP, suteiks 

jums GREIČIAUSIĄ 
PATARNAVIMĄ

Šie pažymėjimai pristatomi ga
vėjui per maždaug 3 savaites. 
Dėl dolerio vertės sumažinimo 
dabar specialių rublių kaina yra 

$2.32 už JAV dolerį.
TAI PILNA KAINA. JOKIŲ 
KITŲ MOKESČIŲ NEREIKIA 

MOKĖTI
Galite siųsti kokią tik norite 
sumą. PRASYKLTE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor, 
Now York, N.Y. 10010, USA.

Telefonas 982-1530
Labai svarbu! Automobiliai 

gaunami tik trumpą laiką.
Greitas pristatymas 

MOSKVIČIUS 412 IE Luxury 
model  $3275.00 
ZAPARO2EC ZAZ 966 $2012.50 
Skirtas tik ribotas skaičius, dėl
to nelaukite — UŽSAKYKITE 

DABAR!
APARTAMENTAI 

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.

dis bus vasario 15 d., 20 vai., parapi
jos salėje. Sėkmės. B. Z.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO tėvų 
komitetas, susidedąs iš p. Lukšos, p. 
Kerienės ir p. Valaitienės, kartu su 
“Baltijos” šokių vadovais Chainaus- 
kais sausio 13 d. posėdyje aptarė 
ansamblio veiklą, penkmečio minėji
mą balandžio 15 d. Centennial salėje 
ir dalyvavimą Čikagoje taut, šokių 
šventėje. Siame posėdyje kun. B. 
Pacevičius, vienas iš trijų vadovų, 
negalėjo dalyvauti. Jame dalyvavo 
informacijos reikalams pakviesti S. 
Keras ir p.p. Petrauskai.

ŠEŠTADIENINĖS M O K Y K L OS 
tautinių šokių šokėjai, paruošti mo
kyt. M. Chainausko, sausio 23 d. at
liko programą Parkwood chroniškų 
ligų ligoninėje, įnešdami pragiedru
lių j šių ligonių gyvenimą. Žiūrovų 
tarpe buvo ir šioje ligoninėje slau
gomas p. Blažys. Šokiams ir solo 
grojo Mindaugas Repšys, vienas iš 
“Baltijos” ansamblio akordeonistų.

DAŽNĖJA LIETUVIŲ laimėjimų 
(ypač jaunosios kartos) aprašymai 
vietinėje spaudoje anghj kalba. “The 
London Free Press” sausio 24 d. 
laidoje figūruoja net keli lietuviai: 
Stasys Navickas, tapęs vienu iš lai
mėtojų šachmatų turnyre; stud. Bar
kauskas, gavęs net visą antraštę “Bar
kauskas sets team shot record”. 
Krepšinio žaidynėse tarp Londono 
Vak. Ont. Univ. “Mustangs” ir Ha
miltono McMaster “Marauders” pa
žymėti Vaičiūnas (Mustangs) ir 
Kalvaitis (Marauders).

“BALTIJOS” ANSAMBLIO šokių 
vadovai Danutė ir Miras Chainaus- 
kai vedybinio 25-čio proga dviejų 
savaičių atostogas praleido Meksikoj.

Z.

jaunimo kongresą, kuris prasidės Či
kagoj š. m. birželio 30 d. ir truks iki 
liepos 16 d. Tautinių šokių šventė 
bus liepos 2 d.

Tautinių šokių šventės k-tas prašo 
vadovus registruotis pas sekretorę 
Birutę Vindašienę, 6435 South Wash
tenaw Ave., Chicago, III. 60629, tel. 
925-5612. Į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą jaunimo atstovu iš Winni
pego išrinkta Danguolė Januškaitė, 
o jai negalint vyks Algirdas Januška. 
Jaunimo atstovą finansiškai remia 
KLB Winnipego apylinkės valdyba.

K. Strikaitis
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 20, sekmadienį, tuoj po pa
maldų. Bus paskaita ir kita progra
ma. Maloniai kviečiame visus daly- 
rauti. Apylinkės valdyba
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ŠYPSENOS
Politruko malda

Raudonosios Rusijos politru- 
kas ant stalo pasistatė Stalino, 
Lenino, Kosygino ir ... Nikso- 
no nuotraukas. Užėjo pas jį ki
tas politrukas ir, pamatęs tuos 
paveikslus, pareiškė, esą visai 
tvarkoj turėti tris paveikslus, 
bet kuriam galui Niksono nuo
trauka? Pirmasis politrukas at
sakė:

— Mat, į bažnyčią neinu. Į 
Dievą privalau netikėti, bet kas
dien pasižiūrėjęs i paveikslus, 
sukalbu “Tėve mūsų” ...

Tai ką bendro turi tos nuo
traukos su “Tėve mūsų”? Įdo
mu, kaip tu į juos meldiesi?

— Buvo skelbiama, kad Stali
nas visų tėvas, tai ir sakau “Tė
ve mūsų”; Leniną padarė šven
tuoju, tai ir tariu “kuris esi 
danguje”; Kosyginas mus valdo, 
tai ir sakau “tebūnie tavo va
lia”; o į Niksoną atsisukęs pra
šau “teateinie Tavo karalystė...”

Plikagalvio paguoda
Pagalvokit ir šnekėkit kaip 

norit, o plikagalviai turi ir kai- 
kuritį pirmenybių prieš plaukuo
tuosius. Pvz. jie pirmiau pajun
ta, kai lietus pradeda lyti...

Nepažįsta kiškio
— Mamyte, mūsų mokytoja 

nėra mačiusi kiškio.
— Kodėl tu taip manai?
— Aš nupiešiau, o ji klausia, 

kas čia toks?
Atspėjo

— Kokios būtybės gali gyven
ti jūroje ir sausumoje?

— Jūreiviai!

3828 BLOOR St. W., ISLINGTON:
(PRIE 6 POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas A 2 3 1 - - . -
REALTOR T

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

^ 231-2661

^233-9632

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage ~a9rJ
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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. Užbalii

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė. 
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537 1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.
DR V J MEILUVIEnF 

DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queenswiy)
Tel. 762-1009

Priima pacientus pag»l 
susitarimą

PLUMBING and HEATING””
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Poetų pažintis
Jį genijum svajoj laikiau, 
Bet susitikome paskiau, 
Ir štai tik apmaudas,dievaž— 
Tai asilas, toks pat kaip aš!

(“Šluota”)
• Niekados ir niekas dar ne

siskundė, kad buvo perdaug my
limas (L. Tolstojus).

• Kurie kartą buvo meilužiais, 
negali būti draugais. Jiems be
lieka būti arba meilužiais, arba 
priešais (R. Oldingtonas).

Parinko Pr. Alš.

Brighton kinoteatras 
127 Roncesvalles Avenue, 
Toronto, tel. 532-2710
Du labai įdomūs spalvoti filmai 
VASARIO 11—16 
DIDYSIS SUPERFILMAS 

“WATERLOO”
Tai nepaprasta kovai drama, pakei
tusi pasaulj. PRIEDO:

"THE KREMLIN LETTER"
Jaudinanti klasikinė Ipionaio drama

VASARI O 19 — 2 3 
du spalvoti filmai

“RASPUTIN
THE MAD MONK"

Tolp pat su SOPHIA LOREN — 

"SUNFLOWER"
Filmuota Rusijoje nuo Kremliaus iki 

Ukrainos

Kasdien vienos seansas 3.30 valan
dos ilgio nuo 7 v. v. ž eita d. ir 
Sekmad. nuo 5 v.p.p. be pertraukos.

Ta pati jėjimo kaina.
NUOSTABIOS PROGRAMOS — 
NEPRALEISKITE!

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wlktoria BUKOWSKA. R.n 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M, LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 VJ.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu



« TORONTO^
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį sekmadienį su pasise

kimu praėjo katalikių moterų drau
gijos susirinkimas. Paskaitą “Moterų 
teisės Kanadoje” skaitė adv. H. Ste
ponaitis. Po susirinkimo gausiai da
lyvavusios narės ir viešnios buvo pa
vaišintos.

— Sį sekmadienį 10 v. pamaldose 
dalyvauja Toronto ateitininkai. Pa
maldos skiriamos Vasario 16 pami
nėti. Po pamaldų — ateitininkų aga- 
pė parapijos salėje.

— Seselei Daliai negalint, šį ir ki
tą sekmadienį tikybos pamokų vai
kams nebus.

Prisikėlimo par. žinios
— Vasario 13, sekmadienį, 4.30 

v.p.p., par. salėje šaukiamas visuo
tinis metinis parapijos susirinkimas. 
Bus pateikta metinė finansinė apy
skaita ir veiklos apžvalga, papildyta 
par. taryba bei diskutuojami įvairūs 
parapijos reikalai. Visi parapijiečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti. Po su
sirinkimo — kavutė.

— Visos parapijos tarybos — pre
zidiumo ir visų sekcijų posėdis — 
šį ketvirtadienį, vasario 10 d., 7.30 
v.v., Parodų salėje.

— Mirus Ročesterio, N.Y., lietuvių 
Sv. Jurgio parapijos klebonui kun.

■ ‘i

K. L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS 

MALONIAI KVIEČIA VISUS UŽSIGAVĖTI
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83 MONTREAL
® Šokiams gros Dimskio-Kairio orkestras
• BUFETE — bulviniai vėdarai, dešrelės 

su kopūstais ir įvairūs gėrimai
• Fantais turtinga loterija

įėjimas — 52.50, pensininkams ir studentams — $1.50.
Vietas galima rezervuoti bilietus nusiperkant iš anksto telefonu 763-6984.

vasario 12, šeštadieni,
7 valanda vakaro
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

RENGĖJOS

' '

— Lietuvos nepriklausomybės 54- 
jai sukakčiai paminėti specialios pa
maldos įvyks vasario 20 d. 11 v., jo
se kviečiama organizacijas dalyvauti 
organizuotai su vėliavomis.

— Sveikiname Praną ir Brone 
Rekščius jų 50 vedybų sukakties pro
ga ir linkime sveikatos bei Augščiau- 
siojo palaimos.

— Statybos fondui aukojo $100 J. 
J. Rovai, $50 — Pr. Norušis iš St. 
Catharines, Ont. Geradariams nuo
širdi padėka.

— Pamaldos: šį trečiadienį 7.30 
v.r. už a.a. Moniką Geležiūnienę; šeš
tadienį 8 v.r. už a.a. Oną ir Joną 
Prisus. Sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Albiną Kazlauskienę, 11 v. už a.a. 
Pelagiją ir Otoną Cernikus, 12 v. už 
a.a. Mariją Kučinskienę.

— Pakrikštyta: Rimas Antanas 
Kružikas.

‘‘T. Žiburių” spaudos baliaus lo
terija šiemet buvo ypač sėkminga. 
Rengėjai nuoširdžiai dėkoja dailinin
kams už dovanotus paveikslus, J. Tu- 
mosai už radijo priimtuvą, A. Pily- 
paičiui už nuolaidą televizijos priim
tuvui ir visiem kitiem, kurie savo 
dovanomis parėmė lietuviškąją spau
dą..

Kanados lietuvių krepšinio pirme
nybėse vasario 5-6 dienomis dalyvavo 
nemažai komandų, kurios susilaukė 
gyvo visuomenės dėmesio. Tiek rung
tynės, tiek vakaras-balius nestokojo 
dalyvių, ypač jaunimo. Rungtynių pa
sekmės paskelbtos sporto skyriuje.

Pirmagimio pobūvį Ritai Karasie- 
jienei suruošė “Gintaro” vyresniosios 
grupės šokėjos ir tėvų komiteto po
nios Danutės ir Leonardo Garbaliaus- 
kų namuose. Vidurinioji “Gintaro” 
grupė būsimą mamą pagerbė naujuo
siuose Lietuvių Namuose.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.
27 KAMBARIU MOTELIS ir viešbu- 
tis su alumi vakarinėje Ontario pro
vincijos dalyje. Ypatingai geros paja
mos iš motelio. Turime raštiškus pa
jamų Įrodymus. Reikia apie $100.000 
Įmokėti. Tinkamas verslas dviem 
partneriam. Duodame smulkesnių in
formacijų. Skambinti arba rašvti St. 
Dargiu!, 231-6226, Frank Barauskas, 
Realtor, 3828 Bloor St. West, Isling
ton, Ontario.
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” reikalin
gas darbininkas 1-2 dienoms savai
tėje. Gali būti ir vyresnio amžiaus 
vyras. Kreiptis į administraciją.
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO KOOPERATYVO 
IŠTAIGAI reikalingas nuolatinis tar
nautojas arba tarnautoja. Informaci
jų reikalais kreiptis Į vedėją.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 
kambarius. Tel. 5354724.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo i naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, tain pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

Pr. Valiukevičiui, parapiją giliai už
jaučiame. Dalyvaujant vietos vysku
pui ir apie 50 kunigų, velionis pa
laidotas vasario 5 d. Laidotuvėse 
Prisikėlimo parapijai ir vienuolynui 
atstovavo T. Augustinas. Ročesterio 
liet, parapijos administratoriumi vys
kupo laikinai paskirtas šioje para
pijoje dirbąs T. Rafaelis.

— Sį sekmadienį, 11.15 v., Vasario 
16 proga, organizuotai dalyvauja 
skautai ir užima vietas rezervuotuose 
suoluose bažnyčios priekyje. Po Mi
šių — iškilminga sueiga didžiojoj 
salėj.

— Vasario 16 bažnyčioje bus pa
minėta vasario 20 d.

— Mišios: ketvirtad., laisvą vai. 
— už a.a. I. Kilinskienę, užpr. V. B. 
Adaškevičių; penktad., 8 v. — už 
a.a. T. Tamošaitienę, užpr. p. Jane- 
liūnienės; šeštad., 8 v. — už a.a. K. 
Seibutį, užpr. Pr. Remeikienės; 9.20 
v. — už a.a. I. Kilinskienę, užpr. 
A. R. Grigonių; ateinantį sekmad., 
8 v. — už a.a. A. Ulmikienę, užpr. J. 
Urbaičio; 9 v. — už a.a. J. Gilman, 
užpr. K. Gilman - Gaidamavičienės; 
10 v. — už a.a. R. Laurinavičių,

VASARIO 15, 
antradienį,
S v. Jono Kr 
parapijos salėje

Programą atliks: jūrų skautai, 
jūrų šauliai ir kanklininkės.

Bus gausi LOTERIJA, 
vaišingas BUFETAS.

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA RENGIA

Klaipėdos krašto atvadavimo

MINĖJIMĄ,
SUJUNGTĄ SU MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ

DRAUGIJOS RUOŠIAMU TRADICINIU

įėjimas — $3.00, įskaitant šiupinio 
vakarienę, studentams — $2.00.

• PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO •

Užgavėnių
IUPINIU

KVIEČIAME VISUS — Rengėjai

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
A 1 f o n s u i LE 6-2805.

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

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

BARON ESS A I
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W„ 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.L Prieinamos kainos.

užpr. p. Putrimų; 11.15 v. — už a.a. 
M. Stuikienę, užpr. A. Stuikio; 12.15 
v. — už mirusius šeimos narius, užpr. 
M. R. Paul.

— Sį sekmadienį, ryšium su skau
tų sueiga, pirmosios Komunijos ir 
katechetinių pamokų vaikams nebus.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
trečiadienį, vasario 9 d., 6.30 v.v., 
Parodų salėje. Bus rodomos skaidrės 
iš dabartinės Lietuvos. Visi Toronto 
vyresnieji kviečiami dalyvauti.

— Ačiū dail. Jūratei Batūraitei 
už įdomų paveikslą par. patalpoms 
papuošti.

— Dail. Valdos šiugždaitės-Fitz- 
patrick tapybos paroda — šį savait
galį Parodų salėje. Atidarymas — 
šeštadienį, 1 v.p.p.

— Chorų repeticijos ir lituanisti
nis seminaras — įprasta tvarka.

— Šio sezono religinis kursas su
augusiems baigiamas specialiomis 
Mišiomis vasario 23, trečiadienį, 7.30 
v.v. Dalyvauti kviečiami kursantai ir 
kiti.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Cedar Ave., Pine Cres., Stephenson 
Ave., Sutherland Ave., Wineva Ave.

K.L.K. Moterų Draugijos Prisikė
limo parapijos skyriaus ruošiamame 
Užgavėnių baliuje programą atlikti 
žada naujai įsisteigusi Toronto jau
nuolių grupė.

Akordeonistai — mergaitės ir ber
niukai, norį groti “Gintaro” tautinių 
šokių šokėjams, prašomi paskambinti 
J. Karasiejui 625-7268.

“Gintaras” kviečia berniukus 14-18 
metų amžiaus įsijungti į tautinių šo
kių grupę. Skambinti — Daliai Bal
sytei RO 7-6619.

“Toronto Star” dienraščio suorga
nizuotose lengvosios atletikos žaidy
nėse vasario 4 d. Maple L-af Gar
dens dalyvavo ir grupė sovietų leng
vaatlečių. Kadangi panašios žaidynės 
vyko ir Klevelande, kaikurie spor
tininkai pasiklydo. Pvz. rutulio stū
mėjas Rimantas Plungė, sovietų rink
tinės dalyvis, atsidūrė Toronte, kur 
rutulio stūmimas nebuvo net įtrauk
tas į varžybas.

“Canada Trust” bendrovė, pasak 
dienraščio “The Toronto Star”, rei
kalų vedėju paskyrė Joseph Zidner. 
Jis yra seno ios kartos ateivių J. 21- 
džiūnų sūnus.

Valentinos Balsienės (ne Balsytės, 
kaip per klaidą paskelbta “Tž” 5 
nr.) keramikos ir vario dailės darbų 
paroda vyksta Runnymede viešojoj 
bibliotekoj iki vasario 29 d.

VASARIO 16 ŠVENTĖ Toronte 
bus minima vasario 20, sekmadienį, 
4 v.p.p., Central Technical School 
(Bathurst — Harbord). Pagrindiniai 
kalbėtojai — PLB valdybos pirm. St. 
Barzdukas ir darbo min. M. O'Con- 
nel. Meninę dalį atliks “Varpas”, 
“Gintaras”, Stp. Kairio muzikinis 
vienetas ir kiti. Pamaldos tą dieną 
visose lietuvių šventovėse — įprasta 
tvarka. Išvakarėse, t.y. vasario 19, 
šeštadienį, KLB apylinkės valdyba 
rengia priėmimą-vakarienę kanadie
čiam svečiam ir savo tautiečiam. 
Jame kviečiami dalyvauti visi. Pa
kvietimų kaina — $5. Gaunami L. 
Namuose, Prisikėlimo bankelyje, “T. 
žiburiuose”. Prašoma juos įsigyti iš 
anksto. Smulkesnės informacijos 
gaunamos paskambinus telefonais 
apyl. pirm. J. Karpiui: 233-2951, 231- 
5373, 533-9030.

“Gintaras” vasario 13 d. atliks pro
gramą Vasario 16 minėjime Hamil
tone, o vasario 20 d. dalyvaus To
ronto apylinkės valdybos rengiama
me Vasario 16 minėjime Central 
Technical School, čia pamatysime 
tris “Gintaro” grupes.

Naujoji KLB krašto valdybos kul
tūros komisija praneša, kad jos lė
šų telkimo vajaus loterijos dovanų 
paskirstymai įvyks ne š.m. vasario 
16 d., kaip loterijos bilietuose pa
žymėta, o Lietuvių Dienos metu 
Montrealy, Padėkos Dienos savaitga
lyje — spalio 7 d. Komisija prašo 
visus lietuvius paremti jos darbus 
perkant loterijos bilietus.

Tikinčiosios Lietuvos Diena ren
giama visose katalikų parapijose pir
mąjį kovo sekmadienį — kovo 5 d. 
Ta proga Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras kreipsis ir į Kanados vys
kupus, prašydamas priminti savo ti
kintiesiems, kad tai maldos diena už 
persekiojamą Lietuvą. Lietuvių para
pijų klebonai bei kapelionai bus pra
šomi tą dieną skirti maldai už perse
kiojamus tikinčiuosius Lintuvoje ir 
jų paramai. Ta proga surinktos aukos 
bus persiųstos L. K. Religinei šal
pai, globojamai lietuvių vyskupų.

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir 
poilsio savaitė bus liepos 23-29 die
nomis Kanadoje, Wasaga Beach.

Ryšium su orinio susisiekimo kont
rolierių streiku dienraščio “The Glo
be a. Mail” sausio 26 d. laidoje buvo 
atspausdintas A. L. Petrausko iš 
Montrealio laiškas, ginąs streikuojan
čių tarnautojų interesus. Atrodo, kad 
laiško autorius dirba toje tarnyboje.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE market
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5-1258

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

įvairiai savo pastate rūkytos dairos ir mėsos, lictuvHki sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.

Pranešame, m dabar per mus

galima užsakyti automobilius savo giminėms Lie-
tuvoje ar kitur.

ŽIGULIS VAZ 2101 $3.058.00
MOSKVIČ 412 IE $3.058.00
MOSKVIC 408 IE .......................... $2.812.00
NEW ZAPOROŽEC ZAZ 966 $1.878.00

Suinteresuotus prašome rašyti arba skambinti telefonu — prisiu
sime iliustruotą kainoraštį. Ryšium su nenusistovėjusiu doleriu
kainos gali ateityje šiek tiek pasikeisti.
BALTIC EXPORT 1 N G Co.
480 Roncesvalles Avenue, Toronto 3, Ontario

Tel. LE 1-3098 A. ir S. Kalūza

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Vasario 16 minėjime, kuris To

ronte įvyks vasario 20 d., 4 v.p.p., 
Central Technical School salėj (Har
bord — Borden St.), Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė pradės 
lėšų telkimo vajų. Tą dieną prie 
įėjimo į salę TF atstovai visiems da
lyviams dalins vokelius su atitinka
mais lapeliais, kuriuos užpildytus su 
auka surinks paskirti rinkėjai. Vasa
rio 20, sekmadienį, visų trijų lietu
vių parapijų gerb. klebonams mielai 
sutikus, prie bažnyčių bus irgi daro
mos rinkliavos Tautos Fondui.

Kova už pavergtos Tėvynės išlais
vinimą yra mūsų visų pareiga. Už
praeitais metais buvome liudininkai, 
kaip mūsų tautiečiai rizikavo gyvy
bėmis dalyvaudami toje kovoje. 
Dviem iš jų pavyko pasiekti laisvę, 
o trims — ne. Nesenai girdėjome 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno pra
nešimą apie laisvinimo žygius. Po 
pranešimo atėjo žinia, kad Vytautas 
Simokaitis, vienas iš tų trijų, ku
riems nepavyko pasiekti laisvės, yra 
sušaudytas. Tad įsijunkime ir mes 
aktyviau į tą kovą, atsiliepdami į 
VLIKo prašymą paaukoti bent vie
nos dienos uždarbį.

Norėdami išvengti aukotojų truk
dymo namuose ir ncapsunkinti aukų 
rinkėjų, nuoširdžiai prašome įteikti 
savo auką Tautos Fondui Vasario 16 
proga. Pas tuos, kurie bus rasti nc- 
aukoję, būsime priversti eiti į na
mus ir prašyti aukos. Tautiečiai, ku
rie dėl įvairių priežasčių negalės Va
sario 16 minėjime įteikti savo aukos, 
galės vėliau įnešti į Tautos Fondo 
einamąsias sąskaitas Toronto lietu
vių kredito kooperatyvų bankeliuose. 
(Prisikėlimo parapijos bankelyje są
skaitos nr. 1255, o “Paramos” — 
nr. 763).

TF Toronto apylinkės atstovybė 
Dabartinė Tautos Fondo atstovy

bė Kanadoje yra šios sudėties: pir
mininkas — Augustinas Kuolas, vi
cepirmininkas — dr. Jonas Yčas, 
sekretorius — Jonas Gustainis, iždi
ninkas — Vladas Kazlauskas. Atsto
vybės adresas: 30 Riverside Cres., 
Toronto 159, Ont. Tel. 769-6884. Pra
šome KLB apylinkių valdybų, Tau
tos Fondo atstovybių bei įgaliotinių 
glaudaus bendradarbiavimo vykdant 
Tautos Fondo vajų, kurį pradedame 
Vasario 16 minėjimu. Tcnelieka nė 
vieno geros valios lietuvio, neatida- 
vusio savo duoklės pavergtos tėvy
nės laisvinimo reikalams.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
KLB Toronto apylinkės jaunimo 

sekcija šiuo metu rūpinasi atstovų 
išrinkimu į pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą. Pagal nustatytą planą, 
torontiečiai turi teisę sudaryti 14 at
stovų. Penkis atstovus išrinks vieti
nės organizacijos, o devynis — vi
sos apylinkės jaunimas. Organizaci
joms nesunku tai padaryti, bet apy
linkei sunkiau. Vasario 6 d. sušauk
tame apylinkės jaunimo susirinkime 
sudaryti jau 7 kandidatai; netrukus 
tikimasi rasti ir kitus. Jie bus ren
kami po vasario 16 d.

Picture Loan Gallery, kurios di
rektorium yra dail. Jurgis Račkus, 
surengė jau antrą Newfoundlando 
provincijos dailininkų darbų paro
dą, kuri bus atidaryta iki vasario 
19 d. Si galerija, pagal sutartį, bus 
Newfoundlando dailininkų atstovybė 
Toronte. Minėtoji paroda susilaukė 
plataus dėmesio spaudoje. “The Glo
be a. Mail” vasario 5 d. atspausdino 
ilgą parodos įvertinimą, parašytą K. 
Kritzweiser.

Albinas ir Gerda Tarvydai, iškil
mingai atšventę 25 metų vedybinę 
sukaktį Prisikėlimo parapijos salėje, 
išvyko į Bahamas atostogų. Abu pla
čiai dalyvauja lietuviškose organiza
cijose bei parapijų veikloje.

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$50: Viktoras Staškūnas; $23: Al

girdas Kaunas; $10: Alf. Gužiauskas; 
$8: Mons. Vyt. Balčiūnas, Zen. Tu- 
mosa; $5: Juozas Kaknevičius, J. 
Macijauskas, J. Stempužis, Jonas 
Linkūnaitis, Jonas Kirvaitis, Paulius 
Barbatavičius; $4: P. M. Krilavi- 
čius, St. Jakubauskas; rėmėjo prenu
meratas po $10: A. Giedraitis, Alg. 
Erelis, Em. Žemaitaitis, P. Augusti- 
navičius, Vikt. Staškūnas, mons. Vyt. 
Balčiūnas, G. B. Krukytė, Ad. J. 
Brakas, A. Obcarskis, K. Dalinda, K. 
Bernotavičius, K. Kareckas, V. Sa
kas, St. Starkutis, A. Pcleckis, kun.
A. Babonas, J. Bakis, Z. Ramanaus
kas, M. Dikčius, A. Senkus, J. Ma
cijauskas, J. Narušis, G. llgauds, L. 
Vyšniauskas, Zen. Tumosa, dr. H. So- 
lys, Ant. Petrauskas, A. Tarvydas, 
P. Lapienis, G. Verbickas, V. Baliū- 
nas, A. Šturmas, Pr. Gluoksnys, A. 
Pušinskas, Vyt. V. Ančikas, J. K. Sa- 
počkinai, Jonas Linkūnaitis, Jonas 
Kirvaitis, Jonas Lasys, S. Barančiu- 
kas, H. Drabutis, J. Gataveckas, S. 
Gaidelis, J. Kasparavičius, J. Hirsh,
B. Vaišnoras, J. Simanas, J. Vaitkū- 
nas, Alf. Gužiauskas, J. Kaškelis, 
Vyt. Gončius, K. Ratavičius, EI. Ša
kienė, Mrs. Stasė Kowbell, Mrs. M. 
Welke, Kazys Balčiūnas, Ant. Stalio- 
nis, Pr. Stankus, J. Barzevičius, J. 
Riauka, Petras Jakubauskas, Mrs. 
Irena Šamai, Petras šimutis, A. Lau- 
galys; prie reguliarios metinės pre
numeratos ar siųsdami už loterijos 
bilietėlius pridėjo auką laikraščiui— 
$3: V. Juodelis, dr. H. Solys, D. Rup
šys, Vyt. Januška, S. Barančiukas, A. 
Gudavičius, Nek. Pr. Marijos seserys 
Putname, Tadas Bartkus, L. Adoma
vičius; $2: G. llgauds, St. Narmantas, 
A. Balčiūnas; $1.50: J. Kutka; $1: A. 
Sabalis, M. K. Kazlauskai, VI. Jasi- 
nevičius, S. Rudi-nė, A. Butvydas, 
L. Bacevičius, V. Marcinkevičius, V. 
Gulbinas, J. Mackevičius, A. Želvys, 
J. Remeikis, T. Balnienė, J. Steiblys, 
VI. Veselauskas, A. Bekentis, A. 
Melvydas, V. Mačionis, A. Kudirka, 
A. Kozulis, K. Galdikas, V. Fidleris, 
L. Brakienė, A. Vizgirda, Andr. Ta
mošaitis, A. Venckus, B. Racevičius, 
J. Šimkus, B. Švilpa, S. Domeikienė, 
S. Barčaitis, T. Tarvydas, J. Leverts, 
V. E. Barisas, Vyt. Skaržinskas, Pr. 
Baltuonis, K. Ambrasas. J. Yurkus, 
V. D. Bigauskas, J. šmaižys, B. Ba
ranauskas, J. Skilandžiūnas, Ter. 
Murauskienė, Jonas Kažemėkas, 
Leop. Balsys, Juozas Juozaitis, J. Ka
lniškis, T. Žakevičienė, I. Mališka, 
Pr, Mickus, O. Radzevičienė, J. Re
kežius, Em. Veimeris, L. Medelis. 
Nuoširdžiai dėkojame šiems spaudos 
rėmėjams.

Sukaktys ir Įkurtuvės. Vasario 5 d. 
30 metų vedybinę sukaktį paminėjo 
Sofija ir Jonas Tumosa Howard 
Johnson viešbutyje. Dalyvavo apie 
70 asmenų iš Kanados ir JAV. Su
kaktuvininkus lietuvių ir anglų k. 
sveikino p. Sakas iš Buffalo, p. Al'an- 
Aleknavičius iš Atlantic City ir kiti. 
Padėkos žodį tarė iškilmės šeiminin
kas J. Tumosa. — Vasario 6 d. savo 
namuose 50 m. vedybinę sukaktį at
šventė Bronė ir Pranas Rekščiai. Da
lyvavo gausus būrys svečių bei gi
minių. Jų tarpe buvo sūnus Antanas 
su šeima, duktė Jadvyga Seniūnienė 
su šeima ir kt. Sūnus Antanas turi 
maisto krautuvę Carlow Toronte, o 
duktė — viešbutį Bradforde. Aldo
nai ir Adolfui Bajorinams, įsiūliu
siems naujus namus Durie gatvėje, 
jų bičiuliai surengė jaukias įkurtu
ves.

Regina Katkienė grįžo iš Brazili
jos, kur išbuvo ištisą mėnesį pas 
savo tėvus. Ten ji yra gimusi ir au
gusi, dalyvavusi lietuvių veikloje. Da
bar ji reiškiasi spaudoje aktualiais 
rašiniais.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Bilietus į Kazimierinių vakarie

nę jau galima gauti pas par. komi
teto narius ir klebonijoje. Prašoma 
juos įsigyti iš anksto, nelaukiant pas
kutinės dienos. Klebonas ir par. k-tas 
prašo visus atsilankyti į vakarienę ir 
paaukoti dovanų vakarienės loteri
jai, nes paprastai loterija būna pats 
pagrindinis pajamų šaltinis. Šios va
karienės metu, tikimasi, bus ypač pa
tenkinti visi Kazimierai ir Kazimie- 
ros, nes po ilgesnio laiko jų vardo 
diena sutampa su Kazimierinių vaka
riene.

— Sausio 29 d. mūsų par. svetai
nėje Šv. Onos Dr-ja surengė vaka
rienę, j kurią atsilankė apie 250 pa
rapijiečių ir svečių. Vakarienės me
tu Draugijos pirm. O. Šalčiūnie- 
nė nuoširdžiai visiems padėkojo už 
atsilankymą ir už suaukotas loterijai 
dovanas. Loterija davė $289 pelno. 
Bendras vakarienės pelnas — $580.

— J. Kvietinskas, mūsų parapijos 
choro narys, jau sugrįžo iš ligoni
nės, kurioje išbuvo 7 savaites ir vėl 
įsijungė į chorą. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Jau prasidėjo vaikų paruošimas 

pirmajai Komunijai. Labai prašom 
įregistruoti savo vaikučius į šias ka
tekizmo pamokas, kurios būna sek
madieniais po 10 v. pamaldų N. P. 
Marijos seserų patalpose.

— Gavėnia prasideda vasario 16,
— Pamaldos už Lietuvą bus vasa

rio 20 d., 11 v. Organizacijos daly
vaus su savo vėliavomis.

— Vasario 16 minėjimas nukelia
mas į sekmadienį, vasario 27 d. Jis 
bus 3 v.p.p. Plateau salėj.

— Čikagoje už Vinco Kuliešiaus 
ištekė’o Ona Joteikaitė.

— Palaidota Ona Kilikauskienė. 
Velionės giminėm ir artimiesiem

TORONTO, ONT.
Kanados komunistų partijoje yra 

ir lietuvių, remiančių Kremliaus po
litiką, nukreiptą prieš Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę. Komparti
jos suvažiavime, kuris įvyko 1971 
m. Toronte ir paminėjo 50 metų 
veiklos sukaktį, buvo atžymėti per
gamentiniais diplomais ir keli lietu
viai, dalyvaują kompartijoj daugiau 
kaip 35 metus. Jų pavardės paskelb
tos sovietinės spaudos korespondento 
A. Čekuolio reportaže (“Tiesa” 1972 
m. 9 nr.). Tai — Liudas Kisielius, 
dalyvavęs civiliniame Ispanijos kare; 
Juozas Valaitis, siuvėjų profesinės 
sąjungos organizatorius; Kostas Kili- 
kevičius, “Liaudies Balso” sekreto
rius ir administratorius, Kanados ar
mijos veteranas; Zigmas Janauskas, 
komunistų organizatorius, “Liaudies 
Balso” linotipininkas ir leidėjų de
jos narys; Juozas Ruožukas, ilgalai
kis komunistų klubo sekretorius; 
Juozas Urbonavičius, geležinkelinin
kų sąjungos ilgalaikis pirm. Winni- 
pege ir Montrealy; Juozas Lesevi- 
čius, siuvėjų bei kailininkų unijos 
ir daugelio streikų organizatorius; 
Alfonsas Maigys ir kt. Komunistiniai 
laikraščiai užsieny ir okupuotoj Lie
tuvoj ypač garbina Zigmą Janaus- 
ką jo 65 m. amžiaus sukakties proga. 
Esą jis organizavo medžiaginę pa
galbą rusų kariuomenei, okupavusiai 
nepriklausomą Lietuvą ir parašė bro
šiūrų, skleidžiančių sovietinę propa
gandą. Už tai okupuotos Lietuvos 
žurnalistų .sąjunga Z. Janauska nel
ėmė į savo eiles kaip garbės narį.Bk.

reiškiame gilią užuojautą.
— Parapijai aukojo $5 J. Balčiū

nas, $10 P. Keturka.
žuvautojų - medžiotojų klubo “Ni

da” talentų vakaras įvyko AV salėje 
vasario 5 d. Dalyvavo daug jaunimo, 
buvo įdomi programa. Vakarą pradė
jo klubo pirm. J. Šiaučiulis, pristaty
damas jaunimą, kuris atliko progra
mą. Jų buvo 18. Operos solistės E. 
Kardelienės studijos mokiniai pasi
rodė gražiai. Pažymėtina, kad piano 
klasėje mokoma skambinti ir kartu 
dainuoti. Pasirodė ir ansamblio “Gin
taras” jaunųjų grupė, kuriai vado
vauja Rimas Lapinas (Zigmo bro
lis). šešių-septynių metų mergaitės 
puikiai skambino kanklėmis. Po to 
sekė akordeonų muzika, gitara, sava 
kūryba, deklamacijos. Drąsesniems 
sekėsi geriau, kiti scenoje dar ne
įpratę — jaudinosi. Girtinos J. šiau- 
čiulio ir klubo “Nida” pastangos pra
tinti jaunimą scenoje, lietuviškuose 
pobūviuose. Kas kitas, jei ne šis jau
nimas vėliau perims lietuvišką veik
lą? “Nidos” klubas pažadėjo kiekvie
nais metais ruošti jaunųjų talentų 
vakarus. Bravo! — Po programos 
buvo taurių įteikimas geriausiems 
žvejams ir medžiotojams. Už 60 svaru 
eršketą premiją gavo St. Kęsgailą su 
žmona (padėjo ištraukti ant kranto), 
už 25-30 svarų lydeką Aug. Mylė ir 
Vyt. Kirstukas, už 1200 sv. briedį Br. 
Kirstukas. J. L.

Akademinio Sambūrio “Vyno ir 
sūrio” vakaras įvyko vasario 4 d. 
p.p. Ottų namuose. Ta proga išrink
ta nauja Sambūrio valdyba: V. Pie- 
čaitis, M. Žilienė, M. Vcrbylienė, H. 
Nagys, G. Bulota, E. Dainius, šis 
Sambūris kas antri metai skiria lite
ratūrinę premiją.

KLB Montrealio apylinkės pirmi
ninkė Silvija Piečaiticnė su vyru pra
leido dviejų savaičių atostogas Ba
hamas salose. Drauge buvo išvykę 
inž. Alg. Kličius su žmona.

šaulių teatro mėgėjų grupė vasa
rio 20 d., 4 v.p.p., vaidins “Partizanų 
motiną" L. D. Kunigaikščio Vytau
to klube, šia vasarą grupė yra pa
kviesta į JAV.

Aušros Vartų choras ruošiasi pa
vasario koncertui, kuris įvyks balan
džio 22 d. Vyrų oktetas su sol. G. 
Capkauskiene balandžio 8 d. koncer
tuos Baltimorėje, po to — Montrea
lio jūrų šaulių vėliavos šventinimo 
iškilmėse-vakare.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nėje Draugijoje telkiasi daugiausia 
komunistinio nusistatymo tautiečiai, 
senosios kartos ateiviai. Dabartinę jų 
valdybą sudaro: pirm. V. Gudas, vi- 
cepirm. J. Braknis, finansų sekr. J. 
Tilenis, ižd. V. Rudinskas, nariai — 
M. Matusevičius ir J. Lesevičius. Me
tiniame susirinkime paaiškėjo, kad 
labai mažėja narių skaičius: 1971 m. 
mirė 11 narių. Pašalpos fondas tu
rėjo $300, o pomirtinis — $800 nuo
stolių. Nutarta nuo 1972 m. sausio 
1 d. sumažinti pomirtinius išmokė
jimus nuo $100 iki $50. Per 16 metų 
draugija išmokėjo narių šalpai ir ad
ministraciniams reikalams $66,000. 
Susirgusiam nariui išmokama į me
tus iki $252. Draugija 1971 m. iŠ savo 
parengimų gavo $1,161 pelno, o iš 
banko — $1,316 palūkanų. Draugijos 
kapitalas — daugiau kaip $25,000. 
Visos finansinės draugijos iš savo 
pelno skiria kultūriniams lietuvių 
reikalams. Neteko girdėti, kad Sūnų 
ir Dukterų Paš. Dr-ja būtų tam pa
aukojusi. Jei ir aukoja, tai komunis
tiniam Vietnamu! ir pan. Nm.

Tel. Bus.: 722-3545 į

IįTvJ Res.: 256-5355 ’

PETRAS ADAMONIS i
C. I. B. i

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ Į 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. S

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N OR K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I I T fl Q ’ ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L H M U MONTREAL 205, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA UŽ:

1
2
3

5.0% 
s-tas ___ ___  6.0%
metams_____6.25%

metams... ..... 6.75%
metams ___ 7.0 %

Einamąsias s-tas ...
Taupomąsias
Term. ind.
Term. ind.
Term. ind.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto

8.5%
8.75%

Čekių kredito .. ..... .  9.0%
Investacincs___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės npdr. Ik! »l«<M)e 
už paskolos suma.

Kaso: vnl'ndos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo IO3O t: i2 3»> 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. Kasdien. tšsKiri.n' 
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir peuktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per Tiyji ilguosius savaitgalius.


