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Tikinčioji Lietuva
Kai žvelgiame į Lietuvą, jieškome jos kultūrinio gyvenimo, 

tautinio gyvastingumo, gamtos vaizdų, praeities pėdsakų, bet daž
nai pamirštame jos šventąją ugnį, rusenančią širdies gelmėse ir 
nematomu būdu gaivinančią visą mūsų tautos šakotą dvasini 
gyvenimą. Ta šventoji ugnis yra tautos religija. Senovėje ji ruse
no lietuvio širdyje gilia pagarba dieviškai jėgai, besireiškiančiai 
gamtos ženkluose, o dabar ji krikščioniškomis formomis išsilieja. 
Iš esmės tai ta pati religinė dvasia, glūdinti tautos gelmėse. Tiesa, 
jai besipriešinančių buvo senaisiais laikais, netrūko nei naujai
siais, tačiau savo visumoje lietuvio religija, ta šventoji gelmių 
ugnis, liko neužgesinta. Ji rusena ir šiandieną radikalaus perse
kiojimo audroje, kurios iki šiol jai dar neteko pergyventi. Anks
čiau su pasididžiavimu sakydavome, kad lietuvio tikėjimas atlaikė 
carinės Rusijos persekiojimą, bet kai pažiūrime j dabartinę reli
gijos priespaudą Lietuvoje, konstatuojame, kad tokio sunkaus lai
kotarpio tikinčioji Lietuva dar niekad nėra pergyvenusi. Moder
nioji komunistų sistema atėjo Lietuvon su naujausiom priemo
nėm naikinti šventosios ugnies. Pradžioje ji griebėsi smurto, fizi
nės jėgos, bet vėliau perėjo prie veiksmingesnių moralinio pobū
džio priemonių. Ji atėmė laisvą žodį, spaudą, mokymą, organiza
ciją, apdėjo mokesčiais šventoves, daugeli jų uždarė, o prieš tikin
čiuosius paleido galingą propagandos mašiną.

★ ★ ★

Ir kodėlgi sovietiniam rusui taip parūpo šventoji lietuvio 
ugnis? Juk jinai nekovoja prieš okupacinę jėgą nei tankais, nei 
kulkosvaidžiais, nei šautuvais, nei jokiais fiziniais ginklais. Ji tik 
ramiai sau rusena lietuvio širdyje, sužėri savo malda šventovėse, 
įkvėpia žmonėms ryžto dvasią kančios dienose, telkia tautiečius 
apie savo krašto židinį. Kodėlgi tad ateistinis rusas, pasitelkęs lie
tuvius ateistus, išeina prieš tą neregimą jėgą kovoti su milžinišku 
aparatu — radiju, televizija, spauda, mokyklom, organizacijom ir 
net milicija? Atrodo, kad sovietiniai rusai bijo tos šventosios ug
nies, laiko ją didele tautos jėga. Dėlto jie uždarė Vilniaus katedrą 
kaip šventosios ugnies simbolį, kitaip tariant, nuginklavo jėgą, 
kurioje įžvelgia pavojų. Ta pačia dingstimi jie uždarė ir daugelį 
kitų šventovių. Bet ar tuo būdu jie užgesino šventąją ugnį, nu
ginklavo lietuvį? Anaiptol! Žinoma, šventovių uždarinėjimas, jų 
išniekinimas yra skaudus smūgis, bet jis negali užgesinti švento
sios lietuvio ugnies, kuri rusena jo gelmėse. Tai kova, primenanti 
Don Kichoto kovą su vėjo malūnais. Lietuvio religija nėra sunai
kinama šventovių griovimu ar jų uždarinėjimu. Tai mato ir sovie
tiniai rusai. Dėlto jie savo smūgius taiko į tikinčiuosius žmones, 
ypač jaunimą. Propagandinėm priemonėm, moraliniu spaudimu, 
karjerinėm vilionėm jie bando pasiekti pačią lietuvio širdį, ku- 
Yioje tusena šventoji ugnis. Išsaugoti ją tokioje aimosieroje nėra 
lengva — reikia nepaprastų pastangų. Dėlto su pagarba žvelgiame 
į tuos tautiečius Lietuvoje, kurie ir audroje sugeba išlaikyti savo 
tikėjimą.
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Savo tikslo siekdami, sovietiniai rusai, atrodo, ne tiek perša 
komunizmą, kiek ateizmą, kurio uždavinys — užgesinti šventąją 
lietuvio ugnį, t.y. religiją. Pastaroji jiems atrodo ne tik dvasinė 
jėga, cementuojanti tautą, bet ir kliūtis į lietuvių komunistinimą 
bei rusinimą. Tikinčiam lietuviui komunizmas tebėra svetimas, 
rusų gamybos produktas, užkartas ir pačiai rusų tautai jėgos bei 
propagandos priemonėm. Lietuvis komunistinėn sistemon yra ge
namas neišvengiamos prievartos, kur šventosios ugnies vietą už
ima tokie dievaičiai, kaip Marksas, Leninas, Stalinas. Jau žymiai 
lengvesnis įsijungimas komunistinėn sistemon ateistui. Matyt, dėl
to ir Lietuvoje sovietiniai valdovai pirmiausiai stengiasi įskiepyti 
jaunimui ir kitiem ateizmą, o paskui jau sovietinį rusų komunizmą. 
Kai nebėra šventosios ugnies, ima rusenti profaninė — ta ugnis, 
kuri rusena ir Lenino mauzolėjuje. Ar tai pavyks ateistiniams ru
sams Lietuvoje — didelis klausimas. Kad tam tikra dalis lietuvių 
pasiduos tam nepaprastam spaudimui, netenka abejoti, bet ar pa
vyks užgesinti visos tautos šventąją ugnį? Kiek galima spręsti iš 
30 metų patirties, yra tvirto pagrindo manyti, kad ne. Visdėlto 
pavojus yra. Kiek galėdami, ir mes visi išeivijoj turėtume drąsinti 
savuosius Lietuvoje, stiprinti juos savo dvasine, moraline ir finan
sine parama. Tuo tikslu Kanadoje rengiama Tikinčiosios Lietuvos 
Diena pirmąjį kovo sekmadienį, kovo 5. Visi tą dieną turėtų savo 
dėmesį skirti Lietuvos tikintiesiems. Pr. G.
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Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PREMJERO E. HEATH IR JO KONSERVATORIŲ VYRIAU 
sybės prestižą pakirto nelemti įvykiai — įsijungimas į Europos 
Bendrąją Rinką ir šešias savaites trukęs angliakasių streikas. įsi
jungimą į Bendrąją Rinką parlamentas patvirtino tik aštuonių 
balsų dauguma — 309:301, nors premjeras’ E. Heath grasino atsi
statydinti ir skelbti naujus rinkimus, jeigu šiuo klausimu susilauk
tų pralaimėjimo. Jį išgelbėjo 5 nedidelės liberalų partijos nariai, 
balsavę už Bendrąją Rinką, kai tuo tarpu 15 jo konservatorių bal
savo prieš, remdami darbiečių opoziciją. Šio principinio balsavimo 
rezultatai pranašauja aštrią kovą parlamento komitetuose, kuriems 
teks paruošti ir apsvarstyti įsijungimo Bendrojon Rinkon detales. 
Britanija turės įnešti nemažą pinigų sumą į Bendrosios Rinkos 
žemės ūkio fondą, o pramonės •----- —------------------------------

Po septynių savaičių atostogų 
federacinis parlamentas pradė
jo darbą generalinio gubernato
riaus R. Michener perskaityta 
sosto kalba, kurią paruošia 
kraštą valdanti vyriausybė. 
Premjeras P. E. Trudeau šia 
karalienės vietininko kalba pa
žadėjo: kovą su nedarbu, užsie
nio kapitalo kontrolę, tolimes
nes derybas su JAV prekybos 
klausimu, geresnes kredito są
lygas Kanados gaminius per
kantiems užsienio kraštams, pa
stangas padidinti turizmui, pa
ramą žvejams ir ūkininkams, 
namų statybą neturtingiesiems, 
tris valstybinius parkus į šiaurę 
nuo 60 paralelės, paskolų padi
dinimą studentams, “Heritage 
Canada" instituciojs įsteigimą 
istorinių paminklų apsaugai ir 
CBC televizijos tinklo išplėtimą, 
kad programos pasiektų 98% 
visų Kanados gyventojų. Opozi
cija šiuos pažadus sutiko skep
tiškai, nes juos bus galima įgy
vendinti tik po federacinio par
lamento rinkimų, kurie gali pa
keist' vvrinisvbe.

Ontario liberalų partijos su
važiavime Otavoj du kartus pro
vincinio parlamento rinkimus 
pralaimėjęs Robertas Niksonas 
paskelbė pasitrauksiąs iš vado 
pareigu ir paprašė sušaukti 
konferenciją naujam vadui iš

rinkti. R. Niksono atviras teigi
mas, kad jis netinka vado parei
goms, nesusilaukė pritarimo 
spaudoje. Beveik visi komenta
toriai konstatuoja, kad joks li
beralas savo partijai nebūtų ga
lėjęs atnešti pergalės prieš ge
rai šioje provincijoje įsitvirti
nusius konservatorius. R. Nik
sono liberalai paskutiniuose 
Ontario parlamento rinkimuose 
neteko septynių atstovų, nes 
jiems pakenkė federacinio 
premjero P. E. Trudeau užsie
nio politika, ypač jo bičiulystė 
su Kremliaus vadais.

Premjeras P. E. Trudeau On
tario liberalų suvažiavime pa
sakė kalbą, skirtą artėjantiem 
federacinio parlamento rinki
mam. Jis žadėjo rinkėjams ne
duoti jokios nuveiktų darbų at
skaitomybės, kadangi jiems rū
pi ne praeitis, bet ateitis. Pasak 
P. E. Trudeau, rinkimuose yra 
svarbiausias geros vadovybės 
klausimas. Premjero P. E. Tru
deau kalbą porą kartų nutraukė 
vienas jaunuolis, primindamas 
rekordinį bedarbių skaičių Ka
nadoje. Netikėtą audrą sukėlė 
P. E. Trudeau netaktas — Bri
tų Kolumbijos premjerą W. A. 
C. Bennetta jis pavadino pro
vinciją valdančiu fanatiku (bi
got). Atsilygindama už šį ne
taktą. Britų Kolumbijos vyriau-

Lietuviai istorikai Romoje įteikia popiežiui Pauliui VI naujausią veikalą — senosios Lietuvos vys
kupų pranešimus, surinktus Vatikano archyve ir išleistus atskira knyga.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Latvių komunistai šaukiasi pagalbos
“Gerbiamieji draugai! Mes, 

17 latvių komunistų, kreipiamės 
į jus. Mes jums rašome dėlto, 
kad nebematome jokios galimy
bės paveikti veiksmus ir įvykius, 
kurie neša didelę žalą komunis
tiniam judėjimui ir marksizmui- 
leninizmui, mums ir kitoms ma
žoms tautoms ... ’’

Tokiais žodžiai prasideda il
gas vadovaujančių latvių komu
nistų opozicijos raštas^ kuris 
slaptais keliais pasiekė tStočk- 
holrną ir adresuotas pirmoje ei
lėje V. Europos kompartijoms, 
kad jos panaudotų savo įtaką 
Maskvoje ir sudraustų ją nuo są
moningai vedamos rusinimo po
litikos.

Slaptas raštas
Septyniolikos vadovaujančių 

latvių komunistų slaptai išga
bentas raštas sudaro dešimtį ma
šinėle rašytų lapų. Originalo kal
ba — rusų. Adresatai parinkti 
labai rūpestingai ir apskaičiuo
tai. Tai — Rumunijos ir Jugos
lavijos kompartijos, kurios dau
geliu atžvilgių kritiškai vertina 
sovietų politiką. Toliau įtakingo
sios Italijos, Prancūzijos, Austri
jos ir Ispanijos kompartijos. As
meniškai dokumentas skiriamas 
prancūzų rašytojui Louis Arago- 
nui, kuris atskirais atvejais yra 
kritikavęs sovietų vykdomą tau
tinę politiką, tarp kitko ir Balti
jos valstybėse. Taip pat—žino
mam prancūzų filosofui Roger 
Garaudy, kuris už savo kritiškas 
pažiūras buvo pašalintas iš kom
partijos eilių. Pagaliau rašto 
nuorašas skirtas ir Švedijos 
kompartijos vadovui C. H. Her- 
manssonui.

Didysis Stockholmo dienraš
tis “Dagens Nyheter" paskyrė 
ištisą puslapį šiam sensacingam 
latvių komunistų raštui ir pa- 

sybė dabar žada kreiptis į Ka
nados augščiausiąji teismą ir 
bandyti sustabdyti Otavos duo
damas pašalpas neturtingoms 
provincijoms. Jas reguliuoja 
Kas penkeri metai pasirašoma 
sutartis, kurios terminas šiemet 
baigiasi kovo 31 d. Federacinė 
vyriausybė iš Ontario, Albertos 
ir Britų Kolumbijos gautais pi
nigais remia kitas provincijas. 
Šiemetiniame biudžete numaty
tos pašaipos: Newfoundlandui— 
$110 milijonų Princo Edvardo 
salai — $21 mil., Naujajai Ško
tijai — $95 mil., Naujajam 
Brunswickui — $94 mil., Mani
toba! — $50 mil., Saskačevanui 
— $55 mil. ir Kvebekui — net 
$446 milijonai. Pastarajame 
penkmetyje šioms pašalpoms 
buvo panaudota didoka $5,5 bi
lijono suma, kurios 47% teko 
Kvebekui, nors pastarasis turi 
nemažiau žemės turtų už Onta
rio, Albertą ir Britų Kolumbiją. 
Pasak premjero W. A. C. Ben- 
netto, toks minėtų trijų provin
cijų išnaudojimas esąs priešin
gas Š. Amerikos Britų Aktui — 
dabartinei Kanados konstituci
jai. Teisininkų nuomone. Britų 
Kolumbijos premjeras W. A. C. 
Bennettas bylos augščiausiaja-

(Nukelta j 7-tą psl.) 

skelbė plačias jo ištraukas. Laik
raščio nuomone, dokumentas 
yra unikalus ta prasme, kad jo 
autoriai — ne protestuojantys 
rašytojai, menininkai ar intelek
tualai, bet Rygos partinių veikė
jų grupė. Saugumo sumetimais 
raštas pasirašytas "17-kos komu
nistų”.

Kas tie septyniolika?
Apie save jie tame rašte pa

teikia tokh. imtas: “Mes visi 
esame gimę Latvijoje; čia mes 
gyvenome, čia daugelis mūsų 
patyrė buržuazinės santvarkos 
neigiamybes ir įstojo į partiją 
anuomet, kai ji dar veikė po
grindyje”. Toliau jie sakosi sa
vo metu nukentėję už komunis
tinę veiklą, karo metu kovoję 
raudonosios armijos eilėse, o po
karyje veikliai dalyvavę atstato
majame darbe. “Mes padarėme 
visa, ką galėjome, kad būtų įgy
vendintos Markso-Engelso-Leni- 
no idėjos. Tačiau su skausmu 
matėme, kad šitos idėjos kasmet 
vis labiau iškraipomos, kad le
ninizmas panaudojamas didžia- 
rusiškajam šovinizmui prideng
ti, kad mūsų krašte nesutinka 
žodžiai su darbais, kad tokiu bū
du komunistinis darbas kituose 
kraštuose darosi sunkesnis, o 
mes patys vietoj pagalbos susi
laukėme kišimosi į mūsų reika
lus.”... Pradžioje mes manėm, 
kad visi tie reiškiniai tebuvo at
skiru vadovų klaidos ir tokios 
politikos žalingumo nesuprati
mas. Bet su laiku mums paaiškė
jo, kad tai buvo Sov. Sąjungos 
vadovų nuodugniai apgalvota 
kryptis.”

Rusų užmojai
Toliau dokumente duodama 

trumpa Latvijos istorijos apžval
ga. Po to rašoma: “Po antrojo 
pasaulinio karo Sov. Sąjungos 
kompartijos ck vadovai nuspren
dė visiems laikams sutvirtinti 
savo pozicijas Latvijoje, Lietu
voje ir Estijoje, pradėjo prievar
tinį rusų, gudų ir ukrainiečių 
perkėlimą į šias respublikas ir 
drauge prievartinį latvių, lietu
vių ir estų, lygiai kaip kitų ma
žųjų tautų, asimiliavimą, nepai
sant to, kad tokia politika tie
siog prieštarauja marksizmo-le
ninizmo principams.”

Latvių komunistai pabrėžia, 
kad sovietų kompartijos ck pre
zidiumas 1953 m. birželio 12 d. 
buvo nustatęs tris būtinas sąly
gas teisingai tautinei politikai: 
1. kad visi partijos ir valstybės 
organai iš pagrindų pakeistų 
tautinių respublikų būklę ir 
padaryti) galą tautybių politikos 
iškraipymams; 2. kad vietos gy
ventojų atstovai būtų ruošiami, 
mokomi ir iškeliami į vadovau
jančios vietas; 3. kad visi tauti
nių respublikų reikalai būtų ve
dami tautine kalba. Nors šis 
prezidiumo nutarimas niekad 
nebuvo atšauktas, tačiau jo bu
vo laikomasi tik labai trumpą 
laiką. Numatytosios priemonės 
buvo netrukus sustabdvtos, vis
kas pasiliko, kaip anksčiau. Ne
gana to — tautinėse respubliko
se buvo pradėta vis smarkiau ir 

sąmoningiau vykdyti smulkiai 
apgalvota programa mažosioms 
tautoms asimiliuoti.

Septyniolikos latvių komunis
tų rašte toliau nurodomos Mask
vos priemonės šiam tikslui pa
siekti. Iš jų pažymėtinos: 1. vi
siškas vietinio partijos aparato 
pavedimas rusų priežiūrai; 2. ru
sų daromos kliūtys vietiniams 
komunistams užimti vadovau
jančias vietas; 3. didžiųjų pra
monės įmonių steigimas ir jų 
tvarkymas, nepaisant ūkinio 
tikslingumo (viliojant iš Rusijos 
darbo jėgą, įvežant žaliavas iš 
tolimų sričių, išgabenant gami
nius iš respublikos); 4. steigimas 
gausių gydyklų, poilsiaviečių ir 
turizmo centrų’visos Sov. Sąjun
gos gyventojams; 5. gausūs rusų 
kariuomenės daliniai Latvijoje, 
kai latvių jaunimas, atliekantis 
karinę tarnybą, išsklaidomas po 
visą Sovietiją, kiek galima to
liau nuo Latvijos ir pan.

Ryškios pasekmės
Nutautinimo politikos išdavos 

esančios labai ryškiai matomos 
Rygoje, kuri kasmet pasipildo 
20.000 — 25.000 naujų iš kitur 
atvykusių gyventojų. Per pa
starąjį dešimtmetį Rygos gyven
tojų skaičius padidėjęs pustrečio 
karto, tačiau latvių gyventojų 
lyginamasis skaičius sumažėjo 
nuo 45% (1959) iki 40% (1970). 
Ir visoje Latvijoje per tą patį 
laikotarpį latvių skaičius suma
žėjo nuo 62% iki 57%.

Latvių komunistai šiuo metu 
yra rimtai susirūpinę, nes Lat
vijai gresia buvusios suomių Ka
relijos respublikos likimas. Kai 
vietiniai gyventojai nebesudarė 
pusės respublikos gyventojų, iš 
Karelijos buvo atimtas sąjungi
nis statusas, ji buvo paversta au
tonomine Rusijos dalimi. Ant 
tokio pavojaus slenksčio šiuo 
metu jau stovi Kazachstanas ir 
Latvija ...

Aklieji praregėjo ...
Sunku čia viename pranešime 

sutraukti visus faktus, kurie nu
rodomi latvių komunistų rašte. 
Dauguma jų mūsų skaitančiajai 
visuomenei nėra jokia naujiena. 
Visdėlto reikia sutikti su “Da
gens Nyheter”, kad pirmą kar
tą Sov. Sąjungos komunistai vie
šai kreipiasi į savo vienminčius 
Vakaruose ir jieško jų paramos 
prieš Maskvos prievartavimą. 
Tačiau verta prisiminti, kad jau 
1959—1961 m. Latvijos komu
nistai vadovaujančiose vietose 
buvo parodę gana ryžtingą pasi
priešinimą ir buvo sutramdyti, 
pačiam Nikitai Chruščioųvui va
dovaujant.

Šiuo metu Vakaruose daug 
mieliau klausomasi nusivylusių 
komunistų liudijimų, negu tų, 
kurie nuo pat pradžios, nei saves 
nei kitų neapgaudinėdami rėžė 
tiesą apie sovietinio “rojaus” 
tikrovę, — tačiau šį kartą, kai 
“17 latvių komunistų” raštas iš
kilo viešumon ir sulaukė nlataus 
atgarsio, negalima nesidžiaugti 
tuo, kad pagaliau . . . aklieji re
gi ir kurtiniai girdi.

A. I^enibergas 

įmonėms reikės naujų įrenginių, 
kad jos sėkmingai galėtų varžy
tis su kitais V. Europos kraštais 
eksporto srityje. Triuškinantį 
smūgį Britanijos pramonei su
davė angliakasių streikas. Dėl 
akmens anglies trūkumo elekt
ros jėgainės taip sumažino savo 
darbą, kad pramonės įmonės bu
vo priverstos atleisti daugiau 
kaip du milijonus darbininkų 
ir darbo savaitę sutrumpinti iki 
trijų dienų. Kraštą nuo visiško 
chaoso išgelbėjo premjero E. 
Heath pokalbis su angliakasių 
unijų vadais, jo pažadas duoti 
beveik pilną 25% reikalautą at
lyginimo padidinimą. Angliaka
siai, atrodo, grįš į darbą, bet 
balsavimu dar nėra patvirtinę 
vadų sandėrio su premjeru. Šios 
krizes metu nemažo dėmesio su
silaukė JAV ALF-CIO unijų va
do G. Meany atviras pareiškimas 
spaudoje, kad jau ateina, laikas 
atsisakyti nuostolingų streikų ir 
pasikliauti abiem pusėm priva
lomu arbitražu. Pasak G. Mea
ny, unijos lengvai galėjo pa
dengti streikuojančių darbinin
kų nuostolius, kai jie uždirb
davo po 50 centų į valandą. Da- 
bargi streikuoja tie, kurių meti
nis atlyginimas yra $7.500 ar 
dar didesnis. Tokios sumos uni
jos fondas negali padengti. Per 
kelias savaites streikininkai at
siduria finansiniuose sunkumuo
se, nes daugelis jų turi neišmo
kėtus namus, leidžia vaikus į 
augštąsias mokyklas. Reikia 
daug laiko, kol streiko atneštus 
nuostolius išlygina išsikovotas 
atlyginimo padidinimas. Šie G. 
Meany žodžiai yra reikšmingi ne 
tik Britanijai, bet ir Kanadai, 
kuri turėjo oro kontrolierių 
streiką ir kurios orinį susisie
kimą dabar vėl trukdo saujelė 
radaro technikų. N. Škotijos pa
krantėje nuskendo žvejų laivas, 
užplaukęs ant uolų. Is devynių 
įgulos narių buvo išgelbėti tik 
trys. Dabargi paaiškėjo, kad dėl 
radaro technikų streiko tą nak
tį neveikė navigacinius signalus 
siunčianti viena radijo stotis, o 
antrosios stoties signalai buvo 
persilpni.

ISTORINĖ KELIONĖ
Prez. R. Niksonas pradėjo 

viešnagę komunistinėje Kinijo
je, kurios pradiniai rezultatai 
turėtų paaiškėti šią savaitę. 
Daug kam atrodo, kad šiam žy
giui prez. R. Niksoną skatino 
noras laimėti sekančius prezi
dento rinkimus, nors iš tikrųjų 
apie suartėjimą su Kinija jis 
ėmė galvoti ką tik perėmęs kraš
to valdžią, kai iki 1972 m. pre
zidento rinkimų buvo dar labai 
tolimas kelias. Apie šiuos planus 
jis prasitarė anuometiniam 
Prancūzijos prezidentui De Gaul
le, kuris per savo ambasadorių 
E. Manach painformavo Pekin- 
gą. Ryšiams su Kinija užmegzti 
buvo naudotasi ne tik Prancūzi
jos, bet ir Rumunijos, Kanados, 
Pakistano diplomatinėmis pa
slaugomis. Be abejonės, prez. 
R. Niksonui rūpi Vietnamo ka
ro užbaigimas ir aplamai taika 
Azijoje, kurios neįmanoma įgy
vendinti be Kinijos pritarimo. 
Kad prez. R. Niksonas negalvoja 
apie visišką kapituliaciją P.Viet
name, rodo viešnagės išvakarėse 
ir jos metu gerokai sustiprinta 
amerikiečių aviacijos veikla, pa
lietusi taikinius net ir Š. Viet
namo pietinėje dalyje. Vienin
telė jo dovana Pekingo vadams 
— prieš išvykstant paskelbtas 
Kinijai taikytų prekybinių su
varžymų sulyginimas su Sovie
tu Sąjunga bei jos satelitais. Lig 
šiol šie varžtai buvo gerokai 
stipresni Kinijai. Iš esmės tai 
yra lygių teisių pripažinimas 
Kinijai sū Sovietu Sąjunga ne 
tik prekyboje, bet ir diploma
tinėje nlotmėje.

SUKILIMAS EKVADORE
Užgavėnių karnavalo metu 

Ekvadoro ilgametį prez. J. M. 
W. Ibarrą nuvertė kariuomenės , 

vadas brigados gen. G. R. Lara. 
Jis pasiskelbė naujuoju prezi
dentu ir krašto valdymą perda
vė kariuomenei, žadėdamas at
statyti socialinį teisingumą ir 
pagerinti neturtėlių būklę. Ek
vadoras dabar bus valdomas pa
gal 1945 m. konstituciją.

GRAIKIJA IR KIPRAS
Karinės diktatūros valdoma 

Graikija bandė parklupdyti Kip
ro prezidentą arkiv. Makarios. 
Graikijos premjeras G. Papado- 
poulous paskelbė ultimatumą, 
reikalaudamas, kad prez. 'Ma
karios perduotų Graikijai iš Če
koslovakijos gautus ginklus ir 
sudarytų koalicinę vyriausybę, 
kurion būtų įsileistas gen. G. 
Grivas. Pastarasis yra didžiau
sias prezidento Makarios prie
šas, ilgus metus kovojęs už Kip
ro salos prijungimą prie Grai
kijos. Graikų kilmės kipriečių 
demonstracijos prieš Graikiją", 
jų atviras pasisakymas už pre
zidentą Makarios, privertė grįžti 
Graikijon ambasadorių C. Pa- 
nayotakis nieko nepešusį. Čia, 
matyt, turėjo įtakos JAV, Bri
tanijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos Graikijos užsie
nio reikalų ministerijai įteikti 
protestai. Kipro salon slapta at
vykęs pogrindininkas gen G. 
Grivas turbūt nieko nelaimės, 
nes jo pečius jau slegia 77 metai.

POSĖDIS MASKVOJE
Sovietų kompartijos vadai ir 

respublikų pirmieji sekretoriai 
turėjo posėdį Maskvoje su že
mės ūkio specialistais. Jo pa
grindinė tema — žiemos padary
ti nuostoliai rugitj ir žiemken
čių kviečių pasėliams. Dideli 
būsimo derliaus plotai iššalo dėl 
nepakankamos sniego dangos. 
Pavasarį juos teks iš naujo už
sėti vasariniais kviečiais, bet ir 
jų derliaus nebus įmanoma už
tikrinti, nes dėl sniego trūkumo 
žiemos mėnesiais tokios dirvos 
pavasarį pasigenda drėgmės. La
bai galimas dalykas, Sovietų Są
junga šiemet vėl bus priversta 
didinti kviečių pirkimą užsieny
je. Antruoju pasitarimo punktu 
buvo gyvulininkystės plėtimo 
problemos.

SUĖMĖ VERTĖJĄ
FBI agentai suėmė Sovietų 

Sąjungos pilietį Valerijų Marke- 
lovą, nuo 1967 m. dirbusį vertė
ju Jungtinių Tautų sekretoriate. 
Jis kaltinamas bandymu įsigyti 
Grumman bendrovės karo laivy
nui gaminamo naujausio naikin
tuvo “F-14A” planus. Šiuo tiks
lu rusas V. Markelovas užmezgė 
ryšius su vienu minėtosios bend
rovės inžinierium, kuris tuojau 
pat painformavo FBI. Visus tu
rėtus susitikimus sekė FBI 
agentai. V. Markelovas buvo su- ‘ 
imtas restorane, kai inžinierius 
jam įteikė slaptus lėktuvo duo
menis. Dėl neužginčijamos įro- 
damosios medžiagos teismas iš 
Sovietų Sąjungos pareikalavo 
net $500.000 užstato, bet vėliau 
suimtąjį išleido už $100.000 už
statą.

SVEČIAI KAIRE
Egipto prez. A. Sadatą aplan

kė Sovietų Sąjungos krašto ap
saugos ministeris maršalas A. 
Grečko ir Jungtinių Tautų spe
cialus pasiuntinys G. Jarring. 
Kaire kalbama, kad prez. A. 
Sadatas grąžino Maskvon vieną 
augšto rango karinį patarėją už 
Egipto įžeidimą. Sakoma, tas ru
sas prasitaręs, kad Egiptas, kaip 
moteris su dviem vyrais, negali 
apsispręsti ką pasirinkti — So
vietų Sąjungą ar JAV. “Al Ah
ram” laikraščio red. M. H. Hey- 
kalo teigimu, policija yra su
ėmusi vieną amerikietę diploma
tę, kuri amerikiečių ČIA žval
gybai buvo gavusi sovietų nai
kintuvo planus. Kadangi JAV 
Kaire neturi atstovybės, suimto
ji greičiausiai dirbo Ispanijos 
ambasados specialiame skyriu
je, kuris tvarko amerikiečių rei
kalus.
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© RELIGINIAME GWIM!:
* Popiežius Paulius VI ir Kal- 

eedono ortodoksų metropolitas 
Melitonas, K o n s t a n tinopolio 
patriarcho Atenagoro 1 atstovas, 
krikščionių vienybės savaitėje 
kartu laikė bendras pamaldas 
Sv. Jono Lateraniečio bazilikoje, 
Romoje. Sis įvykis dar labiau pa
brėžė abiejų Bendrijų žingsnius 
vienybėn, nes metropolitas Me
litonas, kaip ortodoksų vyskupų 
sinodo dekanas, atstovavo vi
siem ortodoksų vyskupam. Po
piežius, parinkdamas šioms pa
maldoms ne Sv. Petro baziliką, 
o Romos vikariato katedrą — 
Sv. Jono baziliką, pabrėžė savo 
kaip Romos vyskupo titulą.

* “Tomos Agapes” (meilės to
mas), graikų ir prancūzų kalbo
mis parašyta ir išleista knyga, 
buvo įteikta popiežiui Pauliui 
VI krikščionių vienybės savaitės 
metu. Knygoje surinkti yisi do
kumentai susirašinėjimų bei su
sitikimų popiežiaus bei jo atsto
vų sų Konstantinopolio ortodok
su patriarchu bei jo atstovais. 
Knyga pradedama patriarcho 
Atenagoro I 1958 m. spalio 7 d. 
parfeiškimu, kuriame jis išreiš
kia susirūpinimą popiežiaus Pi
jaus XII pablogėjusia sveikata, 
tų pačių metų spalio 10 d. — 
liūdesį dėl popiežiaus mirties, o 
spalio 30 d. — džiaugsmą popie
žiaus Jono XX11I išrinkimu. To
liau seka 1958 m. popiežiaus Jo
no XXIII kalėdinė kalba, kurio
je kreipiamasi į atsiskyrusius 
brolius, ypač ortodoksu Bendri
ją, su kuria turėjo ryšių būda
mas Vatikano atstovu įvairiuose 
kraštuose. Naujųjų 1959 m. kal
boje patriarchas Atenagoras I 
popiežiui atsako į kalėdinę kal
bą, kviesdamas imtis konkrečių 
žingsnių vienybei atstatyti. Pir
masis konkretus žingsnis — 
Pauliaus VI ir Atenagoro I susi
tikimas Jeruzalėje 1964 m. sau
sio 5 d. Antrasis — 1965 m. 
gruodžio 7 d. II Vatikano santa- 
rybos sesijos metu perskaitymas 
Pauliaus VI ir Atenagoro I pa
reiškimų, atšaukiančių abipusę 
anatemą ir parašytų prieš maž
daug 900 metų. Knyga yra ilius
truota įvairiomis dokumentų, 
įvykių bei asmenų fotografijo
mis.

* Maldos už krikščionių vie
nybę savaitėje vienybės sekreto
riato vadovas kard. Jan Wille
brands per Vatikano radiją pa
darė metinę ekumeninės katali
kų veiklos apžvalgą. Pirmiausia 
jis priminė popiežiaus Pauliaus 
VI su ortodoksų patriarchu Ate- 
nagoru I susirašinėjimą bei pa
stangas ugdyti tarpusavio bro
liškumą, kad ateity būtų gali
ma jungtis “toje pačioje Viešpa
ties taurėje”. Jis priminė savo 
kelionę pas Atenagorą I, kurios 
metu jam įteikė virš 700 pusla
pių knygą su 285 dokumentais, 
pasikeistais tarp Vatikano ir 
Konstantinopolio patriachatų 
per paskutiniuosius 12 metų. 
1971 m. kardinolas taipgi aplan
kė Graikijos ir Kretos ortodoksų 
vyresniuosius bei dalyvavo rusų 
ortodoksų sinode Maskvoje, o 
kard. Franz Koenig ir kard. Ju
lius Doepfner aplankė rumunų 
ortodoksų patriarchą Justinijo- 
ną. Per tą laiką Vatikaną aplan
kė ir su popiežiumi išleido bend
rą atsišaukimą sirų ortodoksų 
patriarchas Ignacas Jokūbas III. 
Svarbus vaidmuo atliekamas ei
lės bendru komisijų: liuteronu - 
katalikų, kuri baigė savo studi
ją apie Evangeliją ir Bendrija; 
metodistų — kataliku, kurioje 
svarstomas krikščioniškasis dva
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singumas, Eucharistija, santuo
ka bei krikščioniškoji šeima; 
anglikonų-katalikų, kuri pasiekė 
pagrindinio susitarimo Eucha
ristijos klausimu; pasaulio re
formacijos sąjungos ir katalikų, 
kuri šiuo metu svarsto Kristaus 
buvimą krikščionių Bendrijoje 
ir pasaulyje.

* Katalikų su kitais krikščio
nimis susijungimas neįmano
mas, kol patys katalikai yra tar
pusavyje susiskaldę, — pareiš
kė Paulius VI, kalbėdamas ti
kintiesiems šv. Petro aikštėje. 
Tas susiskaldymas, pasak jo, 
kyla iš veržlių ir kiršinančių 
mažumų. Popiežius ypatingai 
kreipėsi į tikinčiuosius, prašy
damas gerbti savo Bendrijos 
tvarką ir jos vadovus — vysku
pus, rūpintis savo parapijomis.

* Jugoslavijos du katalikai 
kunigai Jeronim Sitka ir Kres- 
te Krizanič, religinio žurnalo 
redaktoriai, buvo suimti ir ko
munistinės valdžios apkaltinti 
skleidimu tautinių kroatų nusi
teikimų, nes žurnale atspausdi
no eilėraštį “Kroatiška malda”.

* Čekoslovakijos K a t a 1 ikų 
Bendrijos būklė po ilgesnio ato
slūgio vėl pablogėjo. Šiuo metu 
komunistinė valdžia gerokai su
siaurino religinei veiklai duo
tas ribas, pradėjo naujus ideo
loginius puolimus prieš Katali
kų Bendriją, įvedė griežtą kont
rolę katalikiškoms mokykloms 
bei seminarijoms.

* Rbdezijos katalikai vysku
pai paskelbė, kad yra nusistatę 
prieš britų ir Rodezijos valdžios 
sutartą šio krašto ateities pla
ną. Pasak jų, tas planas neuž
tikrina visiems žmonėms Kris
taus Evangelijos reikalaujamo 
teisingumo ir meilės.

* Azijos vyskupų konferen
cijų federacija, kuri pradėjo 
savo kūrimosi žingsnius 1970 
m. lapkričio mėnesį, kai Pau
lius VI dalyvavo pirmajame vi
sų tų kraštų vyskupų pasitari
me Maniloje, jau yra pasiruo
šusi nuolatinei bendrai veiklai. 
Nors pradžioje buvo tam tikro 
nepasitenkinimo šia organizaci
ja iš įvairių Vatikano kurijos 
kongregacijų, bet šiuo metu vis
kas jau išlyginta. Federacijos 
konstitucija parengta ir laukia 
galutinio narių patvirtinimo. 
Federacijos pagrindinės įstaigos 
bus įkurtos Hong Konge. Vie
nas federacijos organas — pil
nutinio žmogaus ugdymo sekre
toriatas jau dabar veikia Ma
niloje. Federaciją sudaro šių 
kraštų vyskupų konferencijos: 
Korėjos, Japonijos, Taivano, 
Hong Kongo, Filipinų, Indone
zijos, Papuos-Naujosios Gvinė
jos, Singapūro, Malezijos, Ra
miojo vandenyno salų, P. Viet
namo, Tailandijos, Laoso, Kam- 
bodijos, Indijos, Ceilono, Bur
iuos ir Pakistano. Federacijos 
tikslas — padėti Pietryčių Azi
jos kraštu vyskupų konferenci
joms atlikti bendrus ganytoji- 
mus bei gerovės kėlimo darbus 
ir rūpintis įvairiais tos pasaulio 
dalies tikinčiųjų reikalais.

* Brigados gen. Vincent Dow
dy, 1964 m. pasitraukęs iš Aust
ralijos aktyvios karo tarnybos, 
šiais metais bus įšventintas dia
konu. Jis bus pirmasis vedęs ka
taliku diakonas Australijoje.

* Rusii Ortodoksų Bendrijos
delegacija, vad. arki v. Filareto, 
tarėsi Vatikane kunigų paruoši
mo klausimu su kard. Wille
brands ir Gregoriaus un-to rėkt. 
Carrier. Kun. J. Stš.

S. m. sausio 22 d. Kalifornijoje, 
Sv. Barboros mieste, lietuviškos dai
nos ambasadorė, Lietuvos operos pir
mūnė ir primadona Vincė Januškai- 
tė-Zaunienė-Leskaiticnė atšventė 70 
m. amžiaus sukaktį. Pagerbti ir pa
sveikinti mielos solistės, visuomeni- 
ninkės ir bičiulės buvo atvykę lietu
viai iš Los Angeles ir ten pat kaimy
nystėje gyvenantys draugai. Gavo 
daug sveikinimų raštu, o žurnalas 
“Lietuvių Dienos” sausio laidoje pa
gerbė sukaktuvininkę specialiu nu
meriu, gausiai iliustruotu jos nuo
traukomis ir išsamiu pasikalbėjimu 
apie jos meninę karjerą bei visuo
meninę darbuotę.

Galbūt atrodo sentimentaliai, 
kai žmogus klaidžioja praeities 
atsiminimų lankose. “Kam gy
venti praeitimi? Tai pirmasis 
senatvės pažymis. Tai pažangos 
stabdys .. . Reikia eiti su laiku, 
negalima atsilikti, nes nebepasi- 
vysi pirmyn nubėgusių ...”

O taip! Reikia neatsilikti, rei- 
Jcia skubėti, skubėti su visais ir 
visur. Skubėk rytą į darbą, sku
bėk ir iš darbo. Skubėk pavalgy
ti, skubėk miegoti, skubėk ilsė
tis, sirgt ir numirt... Čia visi 
skuba, labai skuba. Skuba gy
venti ir skuba numirti. Tame 
skubėjime nespėja nė atgal pa
žvelgti. Ir žmonės susitinka kaip 
stotyse, kai pravažiuojantys 
traukiniai valandėlei stabteli. 
Vos spėjo pasisveikinti, jau sku
ba “sudiev” sakyti — niekas ne
sidomi iš kur ir ko važiuoji.

Vienok atsitinka, kad nebe
nori bėgti su visais. Staiga stab
teli ir atsigrįžti. Ir pamatai, kad 
nubėgtas kelias toks tolimas nu
vingiuoja jūrų marių neramiu 
paviršiumi, pro kalnus ir slė
nius, pro miestus ir miškus ir, 
jei dar nepaskendo užuomarš
ties ūkanose, tai sustojo štai 
Kaune.

♦ ♦ &

KARO [ ALBINAS GRAŽIŪNAS

LIETUVIAI LAUKIA

(Tęsinys iš praeito numerio)

Kaune įvairiais atvejais buvo 
bandoma rinktis prie Karo Mu- 
zėjaus. Įvairiose Lietuvos vie
tose prie nepriklausomybės at
gavimui paminėti paminklų ir 
ant lietuvių karių kajpų buvo ne- 

. žinomų asmenų, dažnai nakties 
metu, padedama gėlių. Dėlto 
okupantai labai niršo ir buvo 
pradėję tuos paminklus griauti 
arba žaloti, pašalindami tauti
nius lietuvių simbolius ir buvu
sius užrašus, o vietoj jų uždėda
mi savo raudonąją žvaigždę. Vė
linių diena sudarė taip pat gerą 
progą tokiai demonstracijai, to
dėl ji 1940 m. ir buvo plačiai 
panaudota. Kaune tą dieną į ka
pus susirinko apie 20.000 asme
nų, kurie ten meldėsi, giedojo 
giesmes ir puošė savo artimųjų 
bei lietuvių karių ir ten palaido
tų žymiųjų tautos vyrų kapus. 
Vilniuje lietuviai masėmis rin
kosi Rasų kapinėse, kur yra tau
tos atgimimo tėvo J. Basanavi
čiaus, kitų įžymybių ir eilės už 
Lietuvos laisvę mirusių karių 
kapai. Kitur Lietuvoje, ypač di
desniuose miestuose, įvyko pa
našios patriotinės demonstraci
jos, pridengtos tradiciniu Vėli
nių dienos susitelkimu.

Būdinga protesto forma buvo 
sovietiniu rinkimų metu dėji
mas į balsavimo vokus iškarpų 
iš laikraščių, pogrindžio atsišau
kimų, savo pačių pieštų karika
tūrų bei panašių dalykų. Šiuo 
atžvilgiu labai populiarus buvo 
“Lietuvos Aido” Melchioras Pu
telė (į kiekvienos dienos nume
rį dėta karikatūra, kaip Putelė 
meškeriodamas vietoj žuvies pa
gauna veršį arba padaro ką 
nors panašaus). Tas karikatūras 
gyventojai iš senų laikraščių 
karpė ir dėjo į balsavimo vokus. 
Tik vėliau tai pasidarė labai pa
vojinga, nes okupantai, pamatę, 
jog jų tariamuosius rinkimus.gy
ventojai panaudoja savo nepasi
tenkinimui pareikšti, ėmėsi 
priemonių tokius nepatenkin
tuosius išaiškinti. Balsavimo vo
kus jie pradėjo slaptai numeruo
ti, o taip pat balsuotojus pagal 
jų balsavimo eilę. Radę voke Pu
telę, pogrindžio atsišaukimą ar 
ką panašaus, sovietiniai pareigū
nai galėio pagal tuos numerius 
susekti kas tai padarė. Tos j u 
klastos nežinodami, nevienas už 
dėjimą i balsavimo voką tokių 
dalykų skaudžiai nukentėjo.

šalia protesto, lietuviai taip 
pat galimybių ribose sovietinių 
okunantų užsimojimus boikota
vo. Nuo pat okupacijos pradžios 
buvo pradėta organizuoti mitin
gai bei eitynės bei kitokios de
monstracijos. Visa tai buvo ski
riama pareikšti sovietams padė
ka už tariama išlaisvinimą. Pa
skelbus tariamuosius rinkimus 
buvo viri raginami būtina'i bal
suoti. Uždarius visus ligi okunn. 
cijos spausdintus Lietuvoje laik-

Kai generolas riteriškai pasveikino
Lietuvos operos solistės Vincės Jonuškaitės 70 metų amžiaus sukakties proga

Mielas Kaunas, mielas mūsų 
jaunystės lopšys. Jis liko neat
skiriama gyvenimo dalimi. Jis 
davė Lietuvai poetus, rašytojus, 
menininkus, mokslininkus, mu
zikus; jis davė valstybinį teatrą, 
kuriame pasirodydavo ir išryš
kėdavo savieji talentai, čia aš 
išgirdau ir pamačiau pirmąkart 
operą “Carmen”, kurios pagrin
dinėse rolėse buvo: Vincė Jo
nuškaitė, Kipras Petrauskas, 
Aleksandra Staškevičiūtė ...

Mūsų grupelė — du studentai 
humanitarai ir trys studentės — 
odontologė, humanitarė ir bio
logė. Sėdime iškilmingai ložėje 
ųž pusę kainos nusipirkusios bi-

Nepriklausomos Lietuvos operos so
listė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Les- 
kaitienė, paminėjusi savo 70 metų 
amžiaus sukaktį Kalifornijoj

raščius ir pradėjus leisti tik ko
munistinius, vėl buvo pradėtas 
įkyrus spaudimas, kad visi tuos 
jų laikraščius užsisakytų ir skai
tytų.

Darbovietėse netrukus buvo 
pradėtos organizuoti vadinamos 
soclenktynės — įvairių tos pat 
darbo šakos įmonių varžybos, 
kuri iš tų įmonių didesniu pro
centu padidins savo gamybą. At
sirado ir vadinamų stachanovie- 
čių, kurie stengėsi pasiekti per 
tam tikrą laiką kuo didžiausią 
gamybos kiekį. Tokio stachano- 
viečio pasiektas (dažnai tik pus
valandį ar valandą padirbėjus) 
gamybos tikras ar net tariamas 
rekordas toliau buvo kitiems 
darbininkams nurodomas kaip 
pavyzdys, kaip sovietinis darbi
ninkas privaląs tarybinei tėvy
nei dirbti.

Rudeniop nuvalius derlių, bu
vo pradėta akcija, kad derlius 
tuojau būtų iškultas ir ūkinin
kai nedelsdami išpiltų nustaty
tas pyliavas. Ir tasai pyliavų py
limas turėjo būti dar su iškilme 
— kaip padėka Stalinui ir visai 
Sovietų Sąjungai už tariamąjį iš
laisvinimą. Buvo pradėtos orga
nizuoti vadinamos raudonosios 
gurguolės. Buvo įsakoma apylin
kės ūkininkams tam tikrą dieną 
susikrauti duoklei skirtus gami
nius ir susirinkti su vežimais į 
nurodytą vietą. Iš ten su raudo
nomis vėliavomis, apkaišius ve
žimus ir arklius kokiais nors ža
lumynais, ant vežimų susėdus 
suvarytiems apylinkės muzikan
tams bei tarybines dainas trau
kiantiems komjaunuoliams, tie 
ūkininkai, sudarydami vieną 
gurguolę, turėjo važiuoti į duok
lių surinkimo vietas.

Visa tai buvo begėdiškas mas
karadas pridengti okupanto vyk
domam smurtui, išnaudojimui 
bei krašto ir jo gyventojų ani- 
plėšimui. Tad pogrindis netruko 
atkreipti į tai lietuvių dėmėsi ir 
paraginti, kad jie visus tokius 
okupanto užsimojimus kur ir 
kiek tik galima boikotuotų. Jau 
paskelbus vadinamo liaudies sei
mo rinkimus Lietuvos Gynimo 
Rinktinė ir kitos pogrindžio gru
pės kreipėsi į Lietuvos ūkinin
kus. darbininkus, jaunimą bei 
kitus lietuvius, ragindamos ta
riamuosiuose rinkimuose neda
lyvauti.

Lietuviai tų paraginimų klau
sė, ir rinkimuose dalyvavo vos 
apie 16% visu balsuotoju, nors 
įvairūs sovietiniai pareigūnai 
vaikščiojo iš buto į butą ir su 
grasinimais varė gyventojus į 
rinkimų būstines balsuoti. Ta
čiau <rvventoiai, narnate tuos pa
reigūnus ateinant, pasislėpdavo 
arba išeidavo kur j laukus. O ir 
balsavusių vokuose daugiausia 
buvo Melchioro Putelės iš “Lie
tuvos Aido” iškarpa arba kiti na- 
našūs dalvkai. Buvusio to seimo 
sekretoriaus L. Dovydėno liūdi-

HALINA MOŠINSKIENĖ

lietus valandą prieš vaidinimą. 
Parteryje ir kitose ložėse sėdi 
puošnios damos; mirgėdamos 
blizgučiais išsiuvinėtomis suk
nelėmis, viena kita ir briliantais. 
Šukuosenos pas Muralį ar Rub- 
ši sudėstytos, lūpos “širdele” iš
dažytos, aplinkui akis tamsūs še
šėliai, kad paslaptingiau atrody
tų. Matome iš viršaus vieną kitą 
kolegę vakarine suknele pasi
puošusią, į kokio nors studento 
valdininko petį atsirėmusią, 
pirštiniuota rankute savo pažįs
tamai mosikuojančia . . . Mums 
linksma ten viršuj, ložėj. Mes 
visi tik ką iš paskaitų, pirštai ra
šaluoti, rankovės gerokai pra
trintos univerkos suolus bezuli- 
nant. Merginų šukuosenos — 
kaip Dievas davė. Kieno plaukai 
garbiniuojasi, atrodo pakenčia
mai. Biologė šukom prismeigė 
ant akių krentantį kuokštą, ant 
kaklo šaliką užsimetė, kad pa
slėptų sudulkėjusią baltos bliu- 
zės apikaklę. Kolegos barzdas 
rytą nusiskutę. Vieno toks išaug
tinis švarkelis, vos už alkūhių 
rankovės ištenka. Kaklaraištis 
kaip botagėlis susisukęs, bet už 
tai “pirmosios meilės” išaustas 
ir abiturientų baliuje dovano
tas ... Kitas gi, istorikas, visai 
dailia išeigine eilute apsivilkęs, 
tik iš batų pro suplyšusią kojinę 
ružavas kulnas švyti. Nesvarbu, 
čia ložėje niekas nemato ...

* * ♦

Šviesos užgeso. Uvertiūra. 
Triukšmingas toreadoro maršas. 
Mes atsilošiame minkštose kė
dėse. Melodija melodiją vejasi, 
svajinga, melancholiška, grės
minga ir aistrų kupina. Ji neša 

kad 
abso-

lietu-

jimu net “Tiesos” redaktorius 
G. Zimanas pripažinęs, 
“Melchioras Putelė gavo 
liučią balsų daugumą.”

Įvairiais kitais atvejais 
viai taip pat, kiek tik galėjo, so
vietinių okupantų užsimojimus 
boikotavo. Ruošiant mitingus ar 
kokias demonstracijas, kas tik 
galėjo kaip nors nuo dalyvavo
me jose išsisukti, nedalyvauda
vo. O kas buvo priverstas eiti, 
stengėsi, jog tos demonstracijos 
tik parodytų, kad jų dalyviai vi
sam tam nepritaria, už ką de
monstruojama. Apie studentų 
dalyvavimą tokiose demonstra
cijose, raudonuosius išvijus, jų 
dalyvis “Į Laisvę” 1941 m. 23 
nr. taip papasakojo:

Pagaliau pajudam. Prie estrados 
stovi orkestras ir kažkodėl groja ka
valerijos marša. Bet mes visi neno
rim eiti tvirtai koja kojon. Praeina
me pro estradą tyliai, susitraukę, vi
sai jon nežiūrėdami. Iš estrados kaž
kas sušunka, bet mes rodome tik “ty
lu ’ pirtarimą. Komjaunuoliai bevil
tiškai bando gelbėti padėtį, kiekvie
nas rėkdamas už tris. Iš estrados pa
sigirsta kitas šūkis. Taip pat jokio 
pritarimo. Daugiau iš estrados jau 
niekas nenori šūkauti... Atėjo ge
gužės pirmoji, ta “didžioji kovingo
jo proletariato šventė.” Nepavykus 
studentijoje sukelti entuziazmo Spa
lio revoliucijos metu, stengiamasi 
bent dabar. Bet nežiūrint visokiau
sių pastangų, bendras vaizdas pasi
lieka tas pats. Taip pat, kaip ir aną 
sykį, dainavome eitynių metu lietu
viškas dainas, taip pat niekas neat
sakė į iš estrados metamus šūkius. 
“Mums tos šventės nereikia” — buvo 
aiškiai matoma kiekvieno lietuvio 
studento veide.” Ir ne tik studentija 
taip laikėsi, bet ir gimnazijų bei kitų 
mokyklų moksleiviai. Ne. vienoje 
vietoje, įvedus sovietinės konstituci
jos dėstymą, moksleiviai nėjo į .šio 
dalyko pamokas. Taip pat mokyklinis 
jaunimas nesirašė ir į komunistines 
jaunimo organizacijas, kam — nors 
viešai to nepasakydami — pritarė ir 
mokytojai. Viena kaimo mokytoja 
tame pat dienraštyje taip aprašė pio
nierių organizavimo eigą: “Pionierių 
organizavimas buvo pavestas komjau
nimu). Atvažiuodavo į mokyklą “apsi
švietęs Stalino saulėje” vaikinas ir 
p’-adėdavo nūsti vaikams pasakas. At
sirasdavo iš vyresniųjų tarpo gud
ruolių. kurie, pasiėmę knygas, ženg
davo duru link, jais pasekdavo ir ma
žesnieji. O vargšas organizatorius nu
sivylęs grįždavo į namus. Vėliau šį 
darbą pavedė mokvtojui (nors anks
čiau vienas inspektorius šaukė: “ne 
jums auklėti pionierius, jūs galite iš
auklėti tik angelaičius"). Bot daugu
ma mokytojų į šį darbą žiūrėjo pro 
nirštus. Kartais primindavai, na- 
klausdavai, gal kas nors norėtų išira- 
š-ti j nioni<*rius. Bot jaunuose vei
duose pastebėdavai tik šypseną ir už
pildavai tvirta — ne. Netardavai 
jiems tada nieko, bet širdyje džiaug- 
da-aisi ju tvirtu nusltatvmu ir nore- 
•’’•vai juos visus išbučiuoti (IL, 1941- 
27). (Bus daugiau) 

mus į užburiantį operos pasaulį. 
Uždangai pakilus mes susilieja- 
me su tuo pasauliu ir jame gy
vename — juokiamės, kenčia
me, pykstame ir ... mirštame.

Po kiekvieno veiksmo ploja- 
me tiek, kad net delnai sutinsta. 
O mano kolegos, tempdami ma
ne už megztinio rankovės: 
“Klausyk, Jonuškaitė dieviška! 
Ji nepamainoma) Biiis! Biis!” 
Persisvėrę per ložės kraštą, jie 
šaukia užkimę, o jų čiuprynos 
užkritusios visai ant akių. 0 aš 
žiūriu į Vincę, į jos šypseną, į 
grakščius reveransus ir stebiuo
si ta nuostabia metamorfoze., 
Juk mačiau ją vieną ar du kartu 
Panevėžio gimnazijoj surengta
me koncerte. Pamenu, į sceną 
išėjo tokia kukli, trumpučiais 
šviesiais plaukais panelė, nusi
šypsojo savo mėlynu šiltu žvilgs
niu ir uždainavo: “Vai aš našlai
tėlė, didi vargdienėlė . ..” Kai ji 
uždainavo Šuberto baladę “Erl- 
koenig”, aš apsiverkiau. Man 
buvo labai graudu. Dainininkė 
taip tragiškai perdavė tėvo ir 
mirštančio sūnaus dialogą.

Mudu su tėčiu sėdėjome pir
moje eilėje. Tėtis pertraukos 
metu man papasakojo, kad jis 
mokytoją Vincę Jonuškeitę gy
dė, kai ši buvo susirgusi šiltine, 
ir liepė jai nukirpti gražias švie
sias kasas.

Po koncerto panelė Jonuškai
tė priėjo prie mano tėvelio, ma
loniai pasisveikino ir kitiems 
pristatė kaip gydytoją, “kuris iš
gelbėjo nuo mirties”. Ji ir man 
padavė ranką, bet kas buvau aš? 
Tik gimnazistė.

Ir -štai dabar, Carmen rolėje, 
panelė Vincė pasirodė tikra aist
ringa ir žavinti čigonė. Mums ro
dėsi, kad Kipras — Don Jose iš 
tikrųjų ją įsimylėjęs, nors jinai 
galėjo būti labai žiauri.

Mes visi buvome kaip apsvai
gę, o kolegos net prakaitą nuo 
kaktos šluostėsi ir vis kartojo; 
“Štai turime operos primadoną. 
Ji nepamainoma! Biiis! Biiis!“ 
Koks grakštumas, koketerija, 
balsas ir vaidyba — dieviška, 
dieviška ...”

* # *

Nuo to karto tikrai nepralei
dau nė vieno spektaklio, kuria
me dainavo “dieviškoji” Vincė.

A t A

I dailininkui Vytautui Remeikai
mirus Montrealyje, žmonų, mamytę ir sesutes nuo

širdžiai užjaučiame —

S. ir J. T u moša 
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PADĖKA 1
Visiems, suteikusiems paskutinį patarnavimą,' atsisveikinu

siems bei palydėjusiems į amžiną poilsio vietą
A f A

mokytoją PRANĄ KAZIMIERĄ MAČIULAITĮ
nuoširdžiai dėkojame: Toronto Prisikėlimo parapijos Tėvams pran
ciškonams — klebonui Tėv. Placidui, Tėv. Simanavičiui už pasku
tines maldas ligoninėje, Tėv. Antanui Prakapui už maldas ir už 
pritaikintą jautrų atsisveikinimo žodį koplyčioje. Tėv. Benediktui 
Bagdonui už sukalbėtas maldas bei nuoširdžius žodžius išleidžiant 
velionį iš koplyčios į Čikagą, ir visiems Tėvams pranciškonams, 
Šv. Jono Kr. parapijos kunigams, kurie lankė velionį ligoninėje, 
guodė jį ir maldomis lengvino velioniui ligos kančias; kun. J. 
Kuzinskui už sukalbėtas maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas 
ir prasmingą pamokslą šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje; kan. 
V. Zakarauskui už palydėjimą ir maldas kapinėse, kun. J. Kar- 
dauskui ir kun. B. Sugintui už dalyvavimą laidotuvėse; mokyt. 
Vytautui ir Onutei Taseckams, nenuilstamiems ligonio lankyto
jams, gailest. sės. Elenai Undraitienei, p. Mikšienei, p. Venckai- 
čiui, kurie tiek daug pagelbėjo Toronte; mokyt. J. Senkui už 
jautrius atsisveikinimo žodžius koplyčioje, mokyt. J. Kaunui už 
paskutinį atsisveikinimo žodį šv. Kazimiero kapinėse; visiems, 
aukojusiems šv. Mišioms už jo vėlę, ir prisiuntusiems gėles; kars
to nešėjams už paskutinį patarnavimą: A. Petkui ir sūnui Mar
quette Funeral Home už nuoširdų patarnavimą. Esame ypač dė
kingi mūsų jaunystės draugams, atsilankiusiems iš tolimesnių 
apylinkių velionies laidotuvėse, ir visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautas žodžiu, laiškais ir per spaudą. Visiems, visiems 
nuoširdus ačiū —

Nuliūdę: sesuo Marija Baltramonienė ir šeima
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PADĖKA
Mirus mano brangiai MAMYTEI Lietuvoje, susilaukiau daug 

užuojautų liūdesio valandose. Nuoširdi padėka: gerb. Tėvams 
pranciškonams už pareikštas užuojautas; mielai P. B. žažauskie- 
nei, kuri taip greitai aplankė mane namuose, nušluostė man 
ašaras, guodė ir ramino; P. P. Geidukytėms, lankiusioms ir ra
minusioms; P. P. M. Skučienei, kuri mane kaip sesutę lankė ir 
labai rūpinosi, su P. B. S. Berentais užprašė šv. Mišias; B. S. Pra- 
kapams už užuojautą per spaudą ir žodžiu; visiems, pareiškusiems 
užuojautas žodžiu, laiškais, telefonu, kortelėmis, telegramomis ir 
užprašiusiems šv. Mišias. Taipgi dėkoju savo giminėms: sesutei 
Verai, švogeriui, anūkams, p.p. Olensevičiams, dukrai Norai — 
Tauragės gimn. mokytojai, sesutei Alei, švogeriui akdm. vyresn. 
“Minties” redaktoriui, Antanui Butkui, broliui Stasiui ir sūnui 
Stasiukui technologui, visiems anūkams ir proanūkams, kurie ne- 
šėte Mamytės karstą, vainikus, gėles ir taip gražiai palaidojote. 
Dėkoju kan. kun. J. Valaičiui, kuris ątlaikė šv. Mišias. Taip pat 
dėkoju laidojusiam kunigui, kuris taip iškilmingai laidojo ir pasi
tarnavo jos paskutinėj kelionėj.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
Nuliūdusi duktė G. Kaulienė, 
vyras ir dukros su šeimomis
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Ne tik operos, bet ir koncertų. 
Ji buvo visada maloni, publikai 
artima, neišdidi. Dainuodavo 
ten, kur būdavo kviečiama. Jos 
dainų repertuaras buvo labai tu
riningas ir įvairus.

Tačiau labiausiai man įstrigo 
Vincės Jonuškaitės - Zaunienės 
10 metų scenos darbuotės jubi- 
lėjus. Vėl opera “Carmen” su 
Kipru Petrausku, Mažeika, Staš- 
kevičiūte ir kt. čia Vincė pasiro
dė savo apogėjuje. Nuostabi vai
dyba, sultingas balsas ir gražiau
si parėdai visus sužavėjo. Spek
taklis praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Neabejojh, kad prilygo 
La Scalos iškilmingam spektak
liui. Po kiekvieno veiksmo artis
tai turėdavo keletą sykių pasiro
dyti publikai, kuri griausmingai 
šaukė: “Biis! Biiis!” Nors kiek
vienas žinojo, kad niekad nebus 
kartojamas visas veiksmas.

Paskutiniam veiksmui užsi
baigus, publika dar nesiskirstė. 
Štai, pakilo uždanga ir prieš akis 
atsivėrė scena, nuo viršaus iki 
apačios užstatyta palmių ir azali
jų vazonais, artistiškai sudarytų 
krepšių Ir puokščių gausa. Nusi
stebėjimo banga ūžtelėjo ir po 
to pasipylė griausmas aplodis
mentų. Į sceną iškvietė jubilia
tę Vincę, nuostabiai puošnią 
Carmen. Prasidėjo sveikinimai. 
Jiems nebuvo galo. Man rodėsi 
visas Kaunas sveikino mūsų ope
ros primadoną.

Pamenu, į sceną išėjo senukas 
generolas Bulota pilnoje unifor
moje, priėjo prie jubiliatės 
smulkiais žingsneliais, paėmė 
jos ranką ir riteriškai pakėlė 
prie lūpų, o Carmen jį į veidą 
pabučiavo... — Pakilo toks 
šauksmas, toks valiavimas, kad 
visi salėje atsistojo ir plojo, plo
jo iki “nualpimo”. Vėliau buvo 
dar duota pasiklausyti keleto 
fragmentų, įrašytų magnetofono 
juostoj.

Tą vakarą, išeidama iš teatro, 
pagalvojau: “Pamačiau, išgir
dau ir dabar galiu mirti.. 
Įspūdis likoĮspūdis liko nepamirštamas, 
kaip visa mūsų praeitis, kuri gal 
kur nors tolimuose žvaigždynuo
se atsispindi.

Viskas praėjo, liko nepasie
kiamai toli, bet mano pagarba ir 
susižavėjimas Vince Jonuš- 
kaite tebėra tas pats, nes ji bu
vo, yra ir liks vienintelė “dieviš
koji” Vincė, nepriklausomos 
Lietuvos operos primadona.

Liudas Vyšniauskas
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Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

SPAUDOS BALIUS
Paskutinis tradicinis spaudos ba

lius, i kurj atsilankė ir valstybės pre
zidentas, (vyko Lietuvoje 1939 m. Jų 
nebuvo okupacijų metais, nebėra ir 
dabartinėje Lietuvoje, greičiausiai 
todėl, kad tai “buržuazinių” laikų pa
likimas. Čikagoje, Toronte ir kitur 
rengiami mažesnės apimties spaudos 
baliai. Kai praėjusių vasarų naujoji 
I.ŽS cv buvo išrinkta iš Čikagoje gy
venančių spaudos darbuotojų, kai ji, 
vos pradėjusi darbą, nutarė {steigti 
Dr. P. Daužvardžlo stipendijų fondų, 
buvo pasiryžta surengti ir spaudos 
balių panašios apimties, kokie būda
vo Lietuvoje. Spaudos balius {vyko 
vasario 5 d. Motion Inn salėje, kur 
telpa per 300 žmonių. Svečių suplau
kė 360, nors norinčių dalyvauti buvo 
žymiai daugiau. Vyresnieji prisimi
nė Lietuvos sapudos balius, jaunes
niajai kartai buvo įdomu pajusti to
kių balių nuotaikas. Tęsiant nepri
klausomos Lietuvos tradicijų, į spau
dos balių valstybės prezidentui at
stovauti buvo pakviestas VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, kuris daly
viams tarė trumpą uždegant} žodį. 
Humoristas Ant. Gustaitis iš Bosto
no buvo pati didžioji baliaus atrak
cija. Jo humoristiniai eilėraščiai, at
austi visos epochos aktualijomis, 
publikos buvo gaudomi bei priima
mi kaip prieš 20 ar 15 metų B. Braz
džionio, H. Kačinsko ir A. Gustai
čio trijulės kūryba, šalia A. Gustai
čio gražiai derinosi publikos pamėg
ta pramoginių dainų solistė V. Stan- 
kieno, kuri dainavo orkestrui paly
dint, o taip pat ir programos prane
šėja sol. D, Kučėnienė. Iš V. Stonkie
nės dainuotų dainų ne viena buvo su
kurta dabartinėje Lietuvoje. Progra
ma visus taip puikiai nuteikė, kad 
vos prasidėjus šokiams visi pakilo 
nuo stalų ir įsijungė į milžinišką šo
kėjų ratą. Todėl nebe reikalo žino
vai sakė, kad tiek daug šokančių re
tai kuriame baliuje pamatysi. O jų 
tarpe buvo VLIKo, ALTos, LB tary
bos, Lietuvių Fondo v-bos bei tary
bos, Operos, “Dainavos” ansamblio 
pirmininkai bei nariai, redaktoriai, 
rašytojai, gydytojai, solistai, dailinin
kai ir įvairių kitų menų atstovai. 
Tarn visos eilės garbės svečių, pra
dedant amžiumi vyriausiu prof. J. 
Žilevičium, buvo ir prof. kun. S. Via 
iš Putnamo. šis spaudos balius davė 
apie $1,800 pelno, kurio didžioji da
lis bus pervesta į Dr. Daužvardžlo 
fondų.

KUO GALIM DIDŽIUOTIS?
Dienraštis “Chicago Daily News” 

vasario 12—13 laidoje, paskirdamas 
ilgų straipsnį lenkų tautinei grupei 
Čikagoje, priekiniame priedo pusla
pyje įdėjo ir Čikagos žemėlapi, ku
riame atžymėtos 58 miesto vietos, 
turinčios istorinę vertę, ypač etniniu 
požiūriu. Vieta nr. 55 minima kaip 
lietuvių prekybos centras Western 
ir 69 gatvių apylinkėje; nr. 56 — lie
tuvių jėzuitų vienuolynas su Jauųi- 
ino Centru; nr. 57 — paminklas 
lietuviams lakūnams Dariui ir Girė
nui Marquette Parke ir nr. 58 — 
Baheko lietuvių kultūros muzėjus. 
Malonu, kad dienraščio bendradar
biai lietuviams paskyrė net keturias 
išskirtines vietas, kai tuo tarpu kai
mynams latviams — nė vienos. Bet 
kyla klausimas, kodėl nepaminėta 
Lithuanian Plaza, kuri apima dalį 
Marquette Parko? Juk pavadinimas 
priimtas oficialiai miesto tarybos. 
Apie tai korespondentai turėtų žino-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

I 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 GIMINĖS SAKO TAIP. 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės gauti 
visko tik už dalį reguliarios kai
nos. Tai lyg nueitum į 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. PRAŠYKLTE MŪSŲ 

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

Telefonas 982-1530
Labai svarbu! Automobiliai 

gaunami tilf trumpą laiką.
Greitas pristatymas 

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

DABAR!
APARTAMENTAI

Prašykite mūsų specialių 
biuleteni ų. 

ti. Antra, argi lietuvių seserų kaži- 
mieriečių vadovaujama Marijos 
Augšt. Mokykla ir didžiulė šv. Kry
žiaus ligoninė taip jau nurašyta iš 
lietuvių sąskaitos? O tų dviejų mo
dernių rūmų ansamblis drauge su 
vienuolynu juk ir sudaro Lithua
nian Plaza centrą, į kuria taip pat 
įeina Dariaus-Girėno paminklas ir 
"lietuvių prekybos centras”. Iš to 
aprašymo susidaro įspūdis, kad lie
tuviai jėzuitai, patelkdami Informaci
jas, stipriausiai pabrėžė lietuviškumą.

Dienraščio korespondentė mini, 
kad lenkai Čikagoje turi 12 šeštadie
ninių mokyklų, kur jaunimas mokosi 
lenkų kalbos, ir 5 tautinių šokių šo
kėjų grupes. Perskaitę tokią infor
maciją, mes, lietuviai, galim didžiuo
tis. Tesudarydami gal tik dešimtada
lį lenkų skaičiaus, turime apie 10 
Ut. mokyklų, o taut, šokių grupių žy
miai daugiau už lenkus. Kadangi ne
užilgo “Chicago Dally News” dien
raštyje bus skirtas specialus straips
nis ir lietuviams, pamatysim kokius 
skaičius korespondentė skelbs.

TYLAUS DARBININKO 
SUKAKTIS

Lietuviai jėzuitai Čikagoje pradė
jo leisti įdomų ir kun. A. Kezio pui
kiai apipavidalintą biuletenį “Mūsų 
Žinios”. Paskaitę biuletenio 4 nr. 
daugelis nustebome, kad judrusis jė
zuitas brolis Petras Kleinotas pra
ėjusių metų pabaigoje atšventė 60 
m. amžiaus sukaktį ir jau 41 m. yra 
jėzuitų ordino narys, čia sunku rasti 
lietuvį, kuris brolio Petro nepažino- 
tų. Mišių metu jį matysi koplyčioje 
patarnaujant) Mišioms ar ją tvarkan
tį. Po pietų jis sėda ant dviračio ir 
lanko lietuvių namus, rinkdamas 
“Laiškų Lietuviams” prenumeratas, 
platindamas bilietus ir pan. Anksty
vais rytais, dar prieš Mišias, jis ap
žiūri ligonį, kai lieka laiko, bėga j 
savo prižiūrimą bei užsiaugintą gė
lyną, pjauna žolę, o vakarais dažnai 
prisėda prie rašomosios mašinėlės. Jo 
giedrą veidą visada lydi šypsnys. — 
Brolis Petras Kleinotas, SJ, gimė 
1911. XI. 19 Dusmenį; parapijoje, 
Dzūkijoje. 1930. VII. 25 įstojo į jė
zuitus. Baigęs noviciatą, buvo paskir
tas “žvaigždės" administratorium. 
Visą laiką kartu važinėjo su misijo- 
nierium kun. J. Bružiku, platinda
mas žurnalą ir knygas. 1944 m. vasa
rą, raud. armijai lipant ant kulnų, 
jiedu su kun. Bružiku dar vis sukio
josi po Žemaitiją, j misijų darbą įsi
kinkę. Atsiradęs Vokietijoje, prikal
bėjo kun. Bružiką leisti "Misijonie- 
riaus Laiškus”, dabartinių “Laiškų 
Lietuviams” pradininką. Nuo pat 
pirmųjų “LL” nr. brolis Petras yra 
šio žurnalo administratorius. Per 23 
m. berenkant žurnalo prenumeratas 
Čikagoje, iš jo buvo pavogti net trys 
dviračiai. Dar Kaune jėzuitų gimna
zijoje br. Petras suorganizavo Kris
taus karius, kurių tarpe buvo vysk. 
V. Slatkevičius, kun. prof. Rabikaus
kas ir kiti. Jo paties pastangomis 
Kristaus kariai atgaivinti ir Čikago
je. Jų būryje buvo nevienas dabarti
nis jaunosios kartos mokslininkas ar 
žinomas veikėjas.

NELINKSMAS GANDAS
Visuomenei norisi pranešti ir ne

linksmą gandą, kuris vasario mė
nesio 5-7 d.d. plačiai buvo girdimas 
aktyviųjų Čikagos visuomenininkų 
bei kultūrininkų tarpe: esą iš IV 
taut, šokių šventės komiteto pirmi
ninko pareigų pasitraukia dr. L. 
Kriaučeliūnas. Ir tai dėl to, kad kai- 
kam, ypač jaunimo kongreso rengė
jams, nepriimtinas perplatus taut, 
šokių šventės proga užsuktas paren
gimų ratas, kuris gali nustelbti patį 
jaunimo kongresą. Tikėkime, kad tai 
gandas, bet jei tai bus tiesa, pasitrau
kimą teks sutikti su dideliu gailes
čiu, nes dr. L. Kriaučeliūno energi
ją ir užmojų platumą retas tegali 
pralenkti. Apie tai jau buvo rašyta 
ir šioje skiltyje.

Ateitininkų vado 
rinkimai

Ateitininkų Federacijos valdyba 
skelbia naujo vado ir revizijos komi
sijos korespondencinius rinkimus. 
Sudaryta rinkimų komisija, kuriai 
pirmininkauja dr. R. Kriaučiūnas 
(1816 Tecumseh River Drive, Lan
sing, Michigan 48906, USA). Iki 1972 
in. kovo 15 d. visų padalinių valdy
bos prašomos pristatyti sąjungų cent
ro valdyboms tikslų savo padalinių 
balsuotojų sąrašą. Nepriklausantie
ji padaliniams registruojasi tiesiai 
atitinkamose centro valdybose. Są
jungų centro valdybos prašomos pri
statyti balsuotojų sąrašus iki 1972 m. 
balandžio 1 d. Pasitarimai dėl sąrašų 
turi būti atlikti iki 1972 m. balandžio 
15 d.

Kandidatus siūlyti gali nemažiau 
kaip penki balsuotojai. Pasiūlyti ga
lima tiek kandidatų, kiek yra renka
mųjų, t. y. Federacijos vadui ir trim 
revizijos komisijos nariam. Jie turi 
nurodyti kandidatų vardus, pavardes, 
amžių, adresą ir pridėti raštišką su
tikimą kandidatuoti. Siūlytojai turi 
pasirašyti, nurodydami savo adresus 
ir kuriam ateitininkų padaliniui pri
klauso. Kandidatų siūlvmai AF rin
kimų komisijoje turi būti gauti iki 
1972 m. balandžio 15 d. Balsavimo 
data ir taisyklės bus nurodytos bal
suotojams drauge su kandidatų sąra
šu ir balsavimo vokais.

Toronto lietuvių visuomenė, pasiruošusi VLIKo pirmininko dr. J. K. Valiūno pranešimui. Iš kairės: ev. kun. A. 
Žilinskas, KLB pirm. inž. E. čuplinskas, dr. A. Pacevičius, KLB vice pirm. V. E. Gruodis, kun. P. Ažubalis, dr. J. K. 
Valiūnas, kun. B. Bagdonas, OFM, ir kiti. Nuotr. B. Tarvydo

Naujas projektas Kanados jaunimui
“Canada World Youth” — tai 

naujai įsteigta draugija, kuri 
siūlo Kanados jaunimui nuo 16 
iki 20 m. amžiaus vienerių me
tų tarptautinės apimties kultū
ros bei lavinimosi programą. 
Programa bus vykdoma mažo
mis grupėmis ir reikšis keliavi
mu, fiziniu darbu, susipažini
mu su kultūromis tų kraštų, ku
riuos bus praleidžiama bent da
lis laiko. Ji skirsis nuo kitų jau
nimui skirtų projektų šiais pa
grindiniais atžvilgiais: joje daly
vaują jaunuoliai negaus jokios 
algos, tik išlaikymą ir kišenpini
gius; programa nėra surišta su 
pagalbos teikimu kuriam nors 
kraštui; programa nėra grynas 
turizmas.

1972-3 m. projektui numatyta 

Kaikurių veiksnių ir žurnalistų susitikimas Čikagoje vasario 6 d. Kalba 
“Naujienų” vyr. red. M. Gudelis, toliau — J. Vaidelys, V. Kasniūnas, A. 
Pužauskas, “Laiškai Lietuviams” red. ir žurnalistų sąjungos pirm. kun. J. 
Vaišnys, SJ, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, ALTos pirm. dr. K. Bobelis 
(klišėje nematyti), kun. A. Stašys, vyr. “Draugo” red. kun. Pr. Garšva, MIC.

f A+A
dailininkui Vytautui Remeikai

staiga mirus, MAMUTĘ, žmonę VIDĄ, sesutes — 
SKOLASTIKĄ ir ELENĄ su šeima nuoširdžiai užjau- • 
čiame —

Jurgis ir Genė Račiai
Angelė, Juozas ir Margarita Lukošiūnai

I
Kanadoje pajamų mokesčiais apdedomi visi gyventojai, nežiūrint jų 
pilietybės. Čia gyvenantys turi pranešti visos pajamas, net ir gaunamas 
iš už Kanados ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, jūsų 
darbdavys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi Jums išduoti T4 
raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuriame surašyta, kiek uždirbote 
ir kiek pajamų mokesčio atskaityto. Vienų T4 raštelio kopiją turite 
pridėti prie užpildytos pajamų mokeščio formos. Jei dirbote praėjusiais 
metais keliose darbovietėse, turėsite kelias T4 kopijas pridėti. 
Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu mokesčių mokėjimo formas. 
Jos yra atspausdintos su mokėtojų pavardėmis, adresais ir socialinės 
draudos (Social Security) numeriu. Naujai atvykę į šį kraštų pirmų 
kartų turi pasiimti šias formas iš pašto įstaigos. Kai pirmų kartų 
mes jas gausime ir jūsų pavardę įrašysime į sąrašų, sekančiais metais 
pasiųsime Jums, kaip ir visiem kitiem. Informacinė brošiūra 
yra pridėta prie kiekvienos formos. Joje yra atsakymai beveik į 
kiekvieną jūsų klausimą. Jeigu Jums dar būtų problemų, galite gauti 
nemokamai informacijų iš kiekvienos apylinkės mokesčių įstaigos. 
Galite apsilankyti, parašyti ar paskambinti. Daug mūsų tarnautojų 
kalba įvariomis kalbomis . . . Galite atsivesti draugą, 
kuris padėtų jums susikalbėti. ,

iš tūkstančių prašymus paduo- 
siančių Kanados jaunuolių at
rinkti 240 tinkamai atspindinčių 
šio krašto kultūrinį, ekonomini 
ir kalbinį skerspjūvį. Lygiai 
toks pat skaičius to amžiaus jau
nuolių bus panašiai atrinktas ir 
iš tų kraštų, su kuriais šie jauni
mo bendradarbiavimo mainai 
bus vykdomi. Pirmajam projek
tui jau susitarta su Malezija, 
Meksika, Tunizija ir Kamerūnu. 
Numatyta ir penktoji valstybė, 
kuri greičiausiai bus viena iš Ry
tų Europos kraštų, kaip pvz. Ju
goslavija. Atrinktajai jaunimo 
grupei vadovaus panašiai atrink
ti 60 vadovų — 21—25 m. am
žiaus jaunuoliai. 30 jų bus ka
nadiečiai, o kiti 30 — iš minėtų 
5 kraštų.

Visas projektas, kuris užtruks 
apie 11 mėnesių, suskirstytas į 
3 dalis. Parengiamoji dalis vyks 
nuo š. m. rugsėjo iki gruodžio 
mėn. Kanadoje. Atrinkti jau
nuoliai bus suskirstyti į 4 sto
vyklas pagal kraštus, į kuriuos 
vėliau turės vykti. Pvz. vykstą į 
Tumziją bus vienoje stovykloje, 
kuriai vadovaus keli kanadiečiai 
ir keli tuniziečiai vadovai. Čia 
jaunuoliai bus paruošiami to 
krašto gyvenimui bei darbui, su
pažindinami.su to krašto kultū
ra Ir pramokomi truputėlį kal
bos. Antrojoj daly, kuri truks 
nuo 1973 m. sausio iki birželio 
mėnesio, atrinktieji kanadiečiai 
išvyks į tuos kraštus, kuriems 
ruošėsi, ir darbuosis įvairiose 
srityse su tų kraštų jaunimu. 
Darbai bus įvairūs: žemdirbystė, 
jaunimo centrų tvarkymas, šuli
nių kasimas, archeologiniai kasi
nėjimai, viešieji miestų darbai, 
kultūrinių turtų tyrinėjimai ir 
pan. Trečioji dalis bus Kanado
je nuo birželio iki rugpjūčio 
mėnesio. Kiekviena kanadiečių 
grupė, grįždama iš lankyto kraš
to, su savimi atsiveš atitinkamą 
grupę to krašto panašiai atrink
to jaunimo ir čia vėl visi kartu 
darbuosis Įvairiose Kanados sri
tyse.

Visos šios programos pabaigo
je įvyks rezultatų įvertinimas. 
Jei gerai pasiseks, manoma tą 
programą praplėsti ir ateityje 
padaryti dalimi Kanados mokyk
lų lavinimosi programos. Kol 
kas visos šios programos finan
savimas yra atliekamas Kanados 
valstybės sekretoriato ir tų vals
tybių, su kuriomis šis projektas 
bendrai vykdomas. Vėliau tiki
masi pinigų gauti ir iš kitur.

Jaunuoliai, norį šioje progra
moje dalyvauti, iki š. m. kovo 9 
d. turi kreiptis prašymo blankų 
savo vietovėse: Manitoboj, Al
bertoj, Saskačevane ir Britu Ko
lumbijoj — JCM - CWY, C. P. 
1798, Edmonton, Alberta; Kve
beke — JMC - CWY, 1750 St. 
Denis St., Montreal 129, P. Q.; 
Ontario—JMC-CWY, Suite 209, 
6 East Charles St., Toronto, On
tario; New Brunswick, Prince 
Edward Island, Nova Scotia ir 
Newfoundlande — JMC-DWY, 
P. O. Box 911, Moncton. N.B.

J. Stš.

Žydų emigracija iš Sovietų Sąjungos
DR. P. MAČIULIS

Visi gerai pamename per
nykščius sovietinių viršūnių pa
sivažinėjimus po Kanadą ir 
Prancūziją. Kanados Otavoje 
Kosyginą ištiko nevienas nema
lonumas, bet dar daugiau jų pa
tyrė iš gausių žydų Otavoje, 
Montrealyje ir Toronte. Pana
šiai buvo “pasveikintas” Brež
nevas Paryžiuje ir kituose Pran
cūzijos miestuose. Tiesa, jiems 
galvos niekas nenusuko, bet 
prieš tūkstantinę minią nema
loniai plikino akis žydų protes
tai prieš draudimą emigruoti 
jų tautiečiams Izraelin. Dėlto 
nuo 1971 m. gruodžio mėnesio 
žydų emigracija iš Sovietų Są
jungos Izraelin pasiekė lig šiol 
negirdėtą skaičių — 100 asme
nų į dieną.

Daugiausia žydų emigravo iš 
Gruzijos, Juozo Stalino tėvy
nės. Kita didesnė grupė emig
ravo iš Latvijos ir Lietuvos, 
kur antisemitizmas, pasak ko
respondentų, yra aštriai jaučia
mas. Trečioj eilėj yra Ukrainos 
miestai — Odesa ir Kievas, kur 
ir senais laikais žydai nebuvo 
mėgstami.

Kodėl sovietai staiga pakeitė 
savo politiką žydų emigracijos 
klausimu? Tai padarė sovietų 
baimė pasaulio opinijos, kuri, 
ypač Brežnevo vizito metu 
Prancūzijoje, svilino jam akis.

Kai tiedu vyriausi sovietų 
oligarchai sugrįžo į Maskvą iš 
savo kelionių 1971 metais, įsa
kė peržiūrėti emigracijos tai
sykles visose sovietinėse įstai
gose ir emigracijos biuruose. 
Naujas potvarkis įpareigojo be 
jokių trukdymų ir priekabių 
svarstyti norinčių emigruoti Iz

SKAITYTOJAI PASISAKO
MIRAŽAI IR KAS TOLIAU?

Labai malonu skaityti straipsnius 
tokių žurnalistų, kaip Al. Gimantas. 
Taip dažnai ir pastoviai. Tačiau tie 
žurnalistai, rašydami dažnai, atrodo,, 
būtinai turi užkliudyti ir klausimus, 
kurie turėtų rasti vietą ne vien spau
doje, nes jie nėra vieno žmogaus rei
kalas, bet visos tautos.

Štai straipsnyje “Miražai ir kas to
liau?” Al. Gimantas vėl, jau drąsiau, 
rašo, kad turime pagaliau mūsų veik
los metodus daryti “lankstesnius”. 
Tas lankstumas jo nuomone būtų ne
besijuokti iš sovietų, jų karinės ga
lybės ir nusisukti nuo Amerikos. Ki
tame rašinyje, kitame laikraštyje, jis 
įrodinėja reikalą siųsti lietuvius stu
dentus studijuoti į Vilniaus universi
tetą.

Ką į visą tai galima atsakyti? Gali
ma būtų tik padejuoti ir nieko neat
sakyti, bet iš kitos pusės ir tylėti ne
begalima. Vieni dirba lietuvybei, au
koja darbui brangų laiką, lėšas, svei
katą tik tam, kad kuris žurnalistas tą 
visą padaryti) nesąmone. Šios rūšies 
mostai mūsų tautai jau yra skaudžiai 
atsiėję praeityje, kai ją suniekino to
kie žurnalistai, kaip J. Paleckis, A. 
Venclova, L. Gira ir visa eilė kitų. 
Klausimas tad ir kyla: kodėl nepasi
mokome iš praeities ir vėl einame j 
tautos laisvę ne tiesiu, viso pasaulio 
tautų priimtu keliu, bet nežinia ko
kių kombinacijų išraitytu šunkeliu?

Galime, jei norime, pakeisti veik
los metodus ir tapę “lankstesniais”, 
susirietę prieiti prie okupanto. Bet 
ką tai padės? Ar rusas pasidarys tuo 
mums geresnis? Po karo 15 lenkų 
tautos atstovų nuvyko j Maskvą, nu
silenkė rusams, bet vistiek tapo su
naikinti. Lenkų sukilėliai kovėsi ru
sų pusėje prie Varšuvos, prie Vil
niaus ir ką gavo? Kulką į kaktą!

Nedarykime gėdos savo tautai. 
Neikime Kvislingo keliu. Eikime Si
mo Kudirkos keliu. Istorija mūsų ne
užmirš, jei ir pralaimėsime. Mūsų 
vaikai nesigėdys mūsų. Be to, tik 
toks kelias veda j tikrą laimėjimą.

S. Setkus
“ŽYMIOS LIETUVĖS MOTERYS”

Si dr. M. Anyso ir V. Anysienės 
knyga buvo jau plačiai spaudpje pa
minėta. Man atrodo, kaikurie knygo
je nurodyti istoriniai faktai nesutin
ka su Lietuvių Enciklopedijoj pami

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS I LIETUVIU FONDĄ STOJA!

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ii" J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro 

i si dėmėti n as išradimas
Geriousia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotlon" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanos, poialina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. |roiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dongai! Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

raelin žydų prašymus.
Sis potvarkis buvo mielai su

tiktas civilinės sovietų aviaci
jos — Aerofloto ir sovietinės 
transportacijos ministerijos, ku
riems reikia išpildyti metines 
normas. Naujas emigracijos 
potvarkis buvo jiems labai di
delė parama kvotos išpildymui.

Atvykę į Tel-Avivą, žydai pa
sakoja, kad Danijos atstovybė, 
kuri Sovietų Sąjungoje atsto
vauja Izraelio reikalams, buvu
si didelė parama užpildant be
gales dokumentų emigracijai.

Norįs emigruoti iš Sovietų 
Sąjungos visų pirma turi pa
teikti kvietimą giminių Izraely
je arba Izraelio vyriausybės, sa
vo darbovietės pažymėjimą — 
atestaciją. Šie dokumentai per
siunčiami j užsienio reikalų mi
nisteriją. Jeigu ši patvirtina, 
dokumentai persiunčiami sau
gumo įstaigai — KGB.

Už sovietinės pilietybės atsi
sakymą emigrantas privalo su
mokėti 555 dolerius (negirdėtas 
pasauly apiplėšimas!) ir 400 
rublių už išvažiavimo vizą. Iš 
KGB emigrantas turi vykti į 
Olandijos atstovybę gauti tran
zito vizai į Austriją — Vieną.

Tai dar neviskas. Muitinėje 
jis turi parodyt, kad išsiveža ne
daugiau kaip 44 dol. rubliais, 
vieną radijo priimtuvą, vieną 
siuvamą mažinę, vieną valytuvą, 
vieną žiedą, porą auskarų ir vie
ną žiedą su brangakmeniu. 
Emigrantui ko nors nepareiš
kus, atrastas daiktas konfiskuo
jamas. Sovietinė muitinė leng
vai leidžia išsivežti mirusių pa
laikus, kuriuos norima palaido
ti Šventojoj Žemėj.

nėtais. Pvz. p. 64: Kęstutis mirė 1381 
(L. E. 1382); p. 66: Kęstučio sesuo 
Marija (Miklausė) Mazovijos kun. 
žmona (gal Elzbieta, nes Marija buvo 
Tvero kun. žmona); p. 119: Vytauto 
žmona Ona yra po jo uošvės Birutės 
žymiausia valdovė (gal po jo motinos 
Birutės?); p. 123: Algirdas mirė 1378 
(L. E. 1377); p. 183: rusai vadina ją 
Sofija Vitovdovna (kodėl ne “Vitov- 
tovna”); p. 186: 1939 m. pavasarį Vy
tautas atvyko į Smolenską; p. 145 ir 
183 — ilgi pasikartojimai. Neaišku 
man, kodėl autorius nepaminėjo dar 
vienos žymios moters lietuvės — Al
girdo dukters Aleksandros, kuri bu
vo Mazovijos kun. Zemovito žmona. 
Jos keturi sūnūs ir penkios dukros 
buvo išmokslinti kunigaikščiai-tės ir 
kaikurie jų pasiekė augščiausius pos
tus. Pvz. jos sūnus Aleksandras bu
vo Tridento kardinolu, duktė Cim- 
barka ištekėjo už E. Habsburgo ir 
buvo imperat. Fridriko III motina. 
Kitos seserys ištekėjo už lietuvių ir 
lenkų kunigaikščių. Pagal dr. Sruo
gienę, Vytauto žmona Ona ir Alek
sandra Algirdaitė buvo puošniausios 
lietuvės moterys. P. Lelis

APLEISTI KRYŽIAI
Siunčiu nuotrauką Seligenstadto 

lietuvių kryžiaus — tiesa pasakius, 
tik likučių. Kryžius yra nuverstas, 
nes per tą vietą’turėjo būti praves
tas naujas kelias. Vokiečiai nenori 
kryžiaus atstatyti, kol jis nebus at
naujintas. O tam reikia virš 5.000 
DM! Dabar kryžius bus pervežtas į 
VL Bendruomenės sodybą Romuvą, 
kur mėginsime jį atstatyti. Mums čia 
kyla klausimas, kodėl lietuviai anuo 
metu visur statė kryžius ir juos pa
liko "Dievo valiai?” Hanau stovyklos 
kryžių amerikiečių armija ilgai mė
gino išlaikyti, bet jis jau seniai su
puvęs ar sudegintas; Augsburge dar 
stovi, nes prieš kelerius metus buvo 
kiek atnaujintas. Bet ir vėl laikas jį 
aptvarkyti. Visur reikia lėšų, o iš kur 
jų gauti? Tiesa, jei neklystu, dar vie
nas kryžius pradėtas, bet neužbaigtas 
statyti Memmingene. Pinigų dalis 
jau surinkta.

Tikimės iš Vokietijos atsiųsti tin
kamus delegatus j jaunimo kongre
są Čikagoje. Esame šiuo momentu 
atsilikę parengiamuose darbuose, bet 
tikimės pasivyti!

K. V. Damijonaitis

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 

išdirbinių pasirinkimas. ----------

supa%25c5%25beindinami.su
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CIURLIONO KURINIAI
Platų pranešimą M. K. Čiurlionio 

paveikslų išsaugojimo klausimu “Tie- 
€sos” vasario 5 d. laidoje paskelbė 
dail. Pranas Gudynas, paskirtas M. K. 
Čiurlionio kūrinių konservavimo ir 
restauravimo komisijos pirmininku. 
Skaitytojams jis primena grupės kul
tūros ir meno darbuotojų pernai 
laikraščiui “Literaturnaja Gazeta” 
pasiųsta, laišką “Išgelbėti Čiurlionio 
spalvas", kurį tų metų rugsėjo 11 d. 
persispausdino vilniškis savaitraštis 
“Literatūra ir Menas”. Laiške buvo 
rašoma: “Čiurlionio paveikslams ken
kia spalvų ir popieriaus, ant kurio 
jie nutapyti, kokybė, spalvas naiki
namai veikia popieriuje esanti me
diena ir kanifolijos klijai. Keičiasi 
paveikslų koloritas, jie blunka, ir 
daug kas jau nebepataisoma. Ką dar 
galima padaryti? Pirmas "ir neatidė
liotinas dalykas — dabartinės pa
veikslų būklės užfiksavimas, pada
rant faksimilines kopijas. Paskui bū
tina kai kuriuos paveikslus konser
vuoti ir restauruoti...” šį klausimą 
išsamiai ištyrė specialistų komisija, 
kurion buvo pakviesti restauratoriai 
— maskviečiai V. Filatovas, E. Kos
tikova, leningradietės A. Anosova, N. 
Gerasimove ir Lenkijos Dailės Aka
demijos prof. T. Tuševskis iš Var
šuvos. Lietuviams komisijoje atsto
vavo: M. K. Čiurlionio dailės niuzė- 
jaus direktorius dail. P. Stauskas, 
direktoriaus pavaduotojas K. Žitkus, 
skyrių vedėjos V. Ciurlionytė-Karu- 
žienė, K. Kairiūkštytė - Galaunienė, 
kultūros ministerijos muzėjų ir pa
minklų apsaugos valdybos viršinin
ko pavaduotojas E. Misiulis, restau
ratoriai dailininkai G. Drėmaitė, A. 
Želvienė ir Pr. Gudynas.

KOMISIJOS IŠVADOS
Pranešimą apie M. K. Čiurlionio 

naudotas medžiagas, techniką, tech
nologiją ir apie jo kūrinių dabartinę 
būklę komisijos nariams padarė dail. 
G. Drėmaitė. “Tiesos" skaitytojus Pr. 
Gudynas informuoja: “Ji taip pat 
paaiškino, kad LTSR Dailės muzie
jaus iniciatyva prieš ketverius me
tus muziejaus restauratoriai patikri
no visus Čiurlionio kūrinius, esančius 
saugykloje ir ekspozicijoje. Tuo me
tu buvo sudaryta kiekvieno paveikslo 
būklės kartoteka. Jau tada buvo pa
stebėta, kad didžiausias pavojus yra 
tiems kūriniams, kurie užklijuoti ant 
kartono. Bendra visų kitų paveikslų 
būklė buvo gera ...” Komisijos po
sėdžiuose taipgi paaiškėjo, kad jau 
prieš laiško paskelbimą buvo pa
kviesta viena Drezdeno firma išleis
ti M. K. Čiurlionio kūrinių gerus at
spaudus (faksimiles), šis komisijos 
pritarimo susilaukęs darbas bus pra
dėtas jau šiais metais. Apie kitas 
komisijos išvadas Pr. Gudynas rašo: 
“Spalvas pakeitė ir jas prislopino 
popieriaus pageltimas. Taip jvyko to
dėl, kad apie 1924. m. paveikslai buvo 
užklijuoti ant blogos kokybės kar
tono. Nuėmus kartoną ir po darbais 
padėjus baltą popierių, paveikslai 
praskaidrėtų, o darbus palikus to
liau užklijuotus ant kartono, per 
kiek laiko gali išnykti spalvos, pats 
popierius gali labiau paruduoti. Va
dinasi, reikia skubiai nuimti karto
ną ir tuo pačiu klijus, kuriais pri
klijuotas kartonas ...” Specialistų 
rekomendacija — sudaryti pastovią 
M. K. Čiurlionio kūrinių konserva
vimo bei restauravimo komisiją ir 
restauratorių grupę. Komisijon suti
ko įeiti jau minėti specialistai, jos 
siūlytojai. Pirmininku buvo paskirtas 
Pranas Gudynas. Konservavimo ir 
restauravimo grupę sudarė dailinin
kės restauratorės, chemikės G. Drė- 
maitės vadovaujami Vilniaus dailės 
muzėjaus geriausieji restauratoriai, 
šią mintį pasiūlė tyrinėtojų komi
sijos nariai iš Maskvos, Leningrado

OSHAWA,
NAUJAI IŠRINKTOJI “Ešerio” 

klubo valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. L. Macevičienė, vicepirm. 
Z. Pniauskas, sekr. A. Želvys, ižd. A. 
Padolskis, jaunučių vad. A. Trinkū
nas.

"EŠERIO” KLUBO taurių laimėto
jai 1971 m.: sportinio šaudymo — 
A. Vaičiūnas, meškeriojimo — A. 
Lukošius, jaunučių meškeriojimo — 
Silvija Juodvalkytė. 1971 m. klubas 
įstojo į Kanados Lietuvių Fondą su 
$100 įnašu.

PO SUNKIOS OPERACIJOS na
muose sveiksta Julius Macevičius. 
Paslydęs susilaužė koją net dviejose Jūratė Batūrienė, sekretorė

Hamiltono aidietės, koncertavusios daugelyje vakarų, turtina savo reper
tuarą Nuotr. S. Dabkaus

ft

ir Varšuvos. Jų nuomone, lietuviai 
restauratoriai turi pakankamą patir
tį bei kvalifikacijas. Be to, jie geriau
siai jaučia Čiurlionio kūrybos dvasią 
ir vertę. Pr. Gudyno vadovaujama 
komisija jau patvirtino vilniečių res
tauratorių grupės paruoštą M. K. 
Čiurlionio kūrinių konservavimo ir 
restauravimo metodiką. Reikalui 
esant, bus kviečiami specialistai iš 
užsienio ne tik patarti, bet ir res
tauratoriams padėti. Po išsamių tyri
mų restauravimo bei konservavimo 
darbas bus pradėtas palaipsniui, su 
mažiau sudėtingais M. K. Čiurlionio 
kūriniais.

LENKO PASKAITOS
Lenkijos tarptautinių santykių ins

tituto docentas dr. M. Godavas Vil
niuje ir Kaune skaitė paskaitų ciklą 
apie Lenkijos kompartijos VI suva
žiavime numatytas to krašto ekono
minio ir socialinio vystymosi kryp
tis. Vilniuje lenko ekonomisto pa
skaitų klausėsi “Neries”, “Elfos” ga
myklų darbininkai ir Sovietų Sąjun
gos — Lenkijos draugijos Lietuvos 
skyriaus aktyvistai.

ANT SARTŲ EŽERO
Kelių tūkstančių žiūrovų iš visų Lie

tuvos kampų susilaukė tradicinės žir
gų lenktynės Dusetose ant Sartų 
ežero. Dalyvavo net 196 lenktyninin
kai iš septyniolikos rajonų, pasikin
kę žirgus į lengvas lenktynines ro
gutes. Lenktynių nuotolis — 1.600 
metrų. Jaunų miršrūnų grupėje grei
čiausia buvo Zarasų rajono P. Cvir
kos kolchozo atstovo J. Malakausko 
Audra, vyresnių mišrūnų grupėje — 
Zarasų rajono Lenino kolchozo atsto
vo Princas, jaunų grynaveislių grupė
je — Dusetų žirgyno atstovo P. Jasiu- 
lionio Liustras, vyresnių grynaveislių 
grupėje — Širvintų rajono Čiobiškiu 
kolchozo atstovo R. Kvietkausko Zga- 
rovas. Didžiausio dėmesio, kaip ir 
visada, susilaukė suaugusių gryna
veislių žirgų lenktynės. Jas laimėjo 
širvintiškis M. Sekmokas su žirgu 
Oplombas, pasiekęs naują rekordą 
visoje šių lenktynių istorijoje — 2 
min. 16,8 sek. Pagrindinį sovietų 
kosmonautų komandinį prizą laimėjo 
Dusetų žirgynas. “Augštaičių krašto” 
prizas teko uteniškiams, Sartų pri
zas — zarasiškiams.

VAGIA ŽENKLUS
Nemažą problemą filatelistams 

Lietuvoje sudaro palyginti labai ri
boti ryšiai su užsieniu. Kaikurie 
ženklų rinkėjai jau yra tapę vagimis. 
Baisogalietė J. Važgauskaitė “Kom
jaunimo Tiesos” redakcijai sausio 
27 d. skundžiasi: “Jau kuris laikas iš 
savo draugų laiškus gaunu su nuplėš
tais pašto ženklais. Tiesa, ne visus 
nuplėšo (matyt, “filatelistai” labai 
išrankūs), bet po vieną, du taip, kad 
vokai kiauri lieka, šiemet jau nuplė
šė indiškus, vokiškus, japoniškus, 
prancūziškus pašto ženklus. Laišką iš 
VDR (R. Vokietija — V. Kst.) radau 
perdėtą į tarybinį voką ir antspau
duotą Kėdainių pašte. Laiškus iš 

. Vengrijos gavau visai be pašto ženk
lų. Nemanau, kad kiti džiaugiasi, ga
vę laiškus su nuplėštais ženklais.”

SUĖMĖ LENKĄ
Reuterio žinių agentūra pranešė iš 

Maskvos, kad saugumo policija KGB 
sausio 14 d. suėmė Vilniuje Vaclovą 
Sewruka, sociologą, ir padarė kratas 
pas daugelį asmenų, suimtojo pažįs
tamų. Buvo tardyta apie 100 asme
nų, jieškant kaltininkų, pasireišku
sių priešvalstybinėje veikloje. Su
imtasis V. Sewrukas yra lenkų kil
mės Lietuvos gyventojas. Jam gresia 
7 metų kalėjimo bausmė, o po to — 
penkerių metų tremtis. Daug jo pažįs
tamų atleisti iš turėtų tarnybų. Ar 
tai turi ryšį su slapta pogrindžio 
spauda, nėra žinių. V. Kst

ONTARIO
vietose Elvinas Samkovas.

Ošaviškis ešerys

VANCOUVER, B.C
METINIS K L B VANKUVERIO 

APYLINKĖS susirinkimas įvyko 
sausio 23 d. Jame išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Felik
sas Valys, vicepirm. inž. K. Vana
gas, parengimų vadovas B. Radzevi
čius, ižd. inž. K. Batūra, sekr. J. 
Batūrienė. Naujoji valdyba dėkoja 
buvusiam pirm. B. Vileitai ir visai 
praėjusių metų valdybai už gražiai 
atliktą darbą ir prašo visuomenės 
paramos šių metų veiklai.

Senute moko jaunąsias, kad nenusviltų, kaip plaštakės... Tai scena iš 
rašytojo Jurgio Jankaus dramos “Audronė”, kurią suvaidino Hamiltono 
"Aukuras” Čikagoj Nuotr. A. Gulbinskoa HAMILTON*1

ATEINANČIAIS MOKSLO ME
TAIS stengiamasi vienoje Hamilto
no gimnazijų . įvesti lietuvių kalbą, 
kuri būtų dėstoma ir užskaitoma 
kaip viena iš svetimųjų kalbų.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI
MO KONGRESE Hamiltono apylin
kei atstovaus Kristina Parėštytė, 
Andrius Gutauskas, Kęstutis šešto
kas ir Darija Deksnytė.

LIBERALŲ PARTIJOS suvažiavi
me Otavoje, kaip vienas jaunųjų li
beralų atstovu, iš Hamiltono daly
vavo Kazys Deksnys.

SPORTO KLUBAS “KOVAS”, šie
met rengęs kaukių vakarą, atstatė 
mūsų čia tradicinį kaukių balių vėl 
į senąsias vėžes. 1 vakarą prisirinko 
apie 60 kaukių. Seniai kas tokį da
lyką beprisimena. Buvęs vienu iš 
populiariausių ir pelningiausių va
karų paskutiniais metais nebepri- 
traukdavo kaukių entuziastų.

Į ŠVEICARIJĄ dviejų savaičių sli
dinėjimo ekspedicijai išskrido Br. 
ir J. Stanių vaikai — Vida ir Ed
mundas.

ATOSTOGŲ Į FLORIDĄ automo
biliu išvyko J. K. Šlekaičiai ir K. 
O. Celiauskai. K. M.

“ŠIRVINTOS” IR "NEMUNO” tun
tų sueiga jvyko vasario 6 d. Vado
vavo adjut. Birutė Aušrotaitė. “Šir
vintos” tuntas, vadovaujamas Aid. 
Markovienės, dalyvavo gausiai. Įžo
dį davė 10 skaučių ir 3 paukštytės. 
Sveikinimo žodį tarė skautų globė
jas mons. J. Tadarauskas ir skauti
ninke D. Gutauskienė. Tai dienai 
pritaikyta tema kalbėjo vyr. sk. 
Kristina Parėštytė. Meninei sueigos 
daliai vadovavo laužavedė Ina Ku- 
dabaitė. Kanklėmis skambino J. Jo- 
kubynaitė, A. Pakalniškytė ir Ston
kutė. Jas paruošė Aldona Matulie
nė. Kanklėms pritariant, gražiai dai
navo mūsų jaunutė solistė Anita Pa
kalniškytė. Humoristinę programą 
paruošė skautės: L. Zubaitė, I. Ba
nevičiūtė, E. Gedminaitė, J. Kybar- 
taitė, V. Stukaitė, B. Aušrotaitė. Jos 
suvaidino pačių redaguotą vaizdelį 
“Šypsenos iš Romuvos stovyklos”. 
Neatsiliko ir paukštytės. Rūta Mor- 
kūnaitė pašoko baletą, o jos sesu
tė Lucija pagrojo akordeonu kele
tą dainelių. Arūnas Juodelė akor
deonu pagrojo polką. Gražiai pasi
rodė paukštyčių choras, paruoštas 
draug. Angelės Mikalauskaitės !• 
adj. Ritos Parėštytės. Vida Stankutė 
padeklamavo eilėraštį “Gyvajai Lie
tuvai”. Vilkiukai ir paukštytės pašo
ko du šokius. Jiems akordeonu pa
grojo Eduardas Stungevičius. Šokė
jų grupę paruošė ps. I. Jokūbynie- 
nė. Po programos pasidalinta įspū
džiais ir pasivaišinta. Sekantis skau
tų parengimas — Kaziuko mugė ko
vo 12 d. L. S.

SPORTININKAI DĖKOJA visiems,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

tel. 544-7125 
Mokame už: 

depozitus . 5%
Šerus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius .... 616%
ir virš $10.0090 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekilti, turto paskolas iš 816%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 

~ Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.
Ši---- - -------- --------------- - .............. -

i“

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

St. E

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p. 
v.vak.

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

BfEJIFlST RADIO &
RRHinl TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St, S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enntnaer umiied
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

prisidėjusiems darbu ir atsilankymu 
j gražiai pavykusį kaukių balių. Šie
met buvo daug ir įdomių kaukių. 
Komisija (p. Mikšienė, p. Djrsienė, 
P. Breichmanas, J. Bulionis, V. Lu
košius) paskirstė premijas. 1 pre
mija, skirta A. Tėvelio ($25), ati
teko Šv. Petro grupei (Jokūbynai. 
Pietroantonio, A. Stanaitienė, p. 
Kontenienė). Ši grupė laimėtus pi
nigus paskyrė sp. klubui. II premi
ja, paaukota Alf. Kybarto, teko “ri
teriui” — p. Bagdonui; III Dirsės 
Pilypavičiaus atiteko “budeliui” — 
p. Mačikūnui; IV J. Svilo teko “pa 
jacui” — p. Bagdonienei. Sp. klubo 
valdyba dėkoja mons. J. Tadaraus- 
kui už papigintai gautą salę, šios 
kaukių baliaus pajamos ir rėmėjų 
aukos įgalins sportuojantį jaunimą 
kelti sp. klubo “Kovas” ir lietuvių 
vardą. A. G.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už staigme

ną, už taip gražiai surengtas mums 
namo įkurtuves: rengėjoms — p.p. 
Pulianauskieneiį Žemaitienei, J. Ka- 
maitienei; p. Pulianauskui už tar
tą žodį ir įteiktą taip Vertingą do
vaną; visiems dalyvavusiems ir pri
sidėjusiems prie dovanos: p.p. K. 
Lukošiams iš Tillsonburgo, Karnila- 
vičiams, Genčiams, Ažubaliams, Pra- 
kapams, Stunguriams iš Toronto, 
Bilevičiams, P. Lukošiams, J. Karec- 
kams, Kežinaičiams, Adomauskams, 
Ruliams, Lukavičiams, Bildams. Cho- 
romanskiams, Vaitiekūnams, Zubams, 
Ankudavičiams, Sinkevičiams, J. Ka- 
maičiams, Pnlianauskams. žemai- 
čiam=. Gudeliams, B. Grajauskui, 
Mačiams, Dzemionams. Žuliams, UI- 
binams, Urbaičiams, Bučinskui, Šil- 
galiams, Jakaičiams, J. Mikšiams, K. 
Mikšiui. J. Povilauskams, Pajars
kams, Lesevičiams, Venslovams, Ruk
šėnams, Jurgučiams, Raguckams, Mi- 
ktickams, Bartnikams, Kanopoms) 
Zaukai, Burdinavičiams. Dėkojame 
akordeonistui p. Gudeliui, kuris taip 
gražiai visus linksmino. Jūsų visų 
toks gražus draugiškumas suteikė 
mums daug džiaugsmo, o jūsų bran
gios dovanos pasiliks mums neuž
mirštamos. Su nuoširdumu visiems 
labai dėkojame — P. T. Kareckai

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

LONDON, ONT.
NEŠUKAICIAI LAIMI Hi LON

DONE. Vasario 12 ir 13 d.d. Vaka
rų Ontario universitete įvyko Onta
rio atviros stalo teniso pirmenybės, 
kuriose dalyvavo ir keli lietuviai: 
visa Nešukaičių šeima (tik mama 
nežaidė), E. Sabaliauskaitė-Simerl, 
B. ir A. Plučaitės ir P. Klevinas 
iš Toronto. Violeta N. laimėjo mo
terų čempijonatą, įveikusi antravie- 
tę E. Sabaliauskaitę-Simerl, ir kar
tu su Caetano mišriame dvejete įvei
kė torontiškius G. Germaine ir D. 
Jovanov. Vyresnio amžiaus grupėje 
antrą vietą laimėjo J. Nešukaitis, 
pralaimėjęs pirmaviečiui latviui M. 
Zulps. Sabaliauskaitė kartu su M. 
Keri- moterų dvejete įveikė V. ir 
F. Nešukaitytes. Savo klasėse tau
res laimėjo ir jaunesniosios seserys 
Flora ir Gloria Nešukaitytes. E. Cae
tano apylygėje kovoje įveikė Onta
rio uždarų pirmenybių nugalėtoją 
P. Gondą. V. Nešukaitytė yra lai
mėjusi 6 Ontario pirmenybes, 6 kar
tus Kanados čempijonatą ir 4 kar
tus Š. Amerikos čempijonatą. Dabar 
ji yra antra stipriausia visoje Britų 
Bendruomenėje. L. L. S. K. “Tauro" 
vardu Violetai įteikė gėlių J. But
kus, jaun. Tokios pat sėkmės jai 
linkime ir ateityje. “The London 
Free Press” dienraštis suminėjo pir
menybių pasekmes ir įdėjo V. Ne- 
šukaitytės nuotrauką.

P. BERSENIENE gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje. Linkime greitai pa
sveikti. D. E.

SUDBURY, ONT.
ANGELE IR LEONAS BALTU

ČIAI atšventė savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, šeštadienio 
vakare gausus artimųjų draugų bū
rys surengė staigmeną jų pačių erd
viuose namuose. Sveikinimo žodį ta
rė kun. Ant. Sabas ir Aug. Jasiū- 
nas, o po to visi sugiedojo “Ilgiau
sių metų”. Sekančią dieną visi “už
puolikai” buvo pakviesti iškilmin
giems pietums. A. L. Baltučiai yra 
labai gražiai įsikūrę ir vieni iš 
mūsų aktyviųjų bendruomenės, para
pijos ir žuvininkų klubo narių. Jie 
priklauso taip pat ir “TŽ” skaitytojų 
šeimai. Vienas sūnus jau yra bai
gęs universitetą ir dirba savo profe
sijoj, o antrasis irgi netrukus baigs. 
Angelė keletą metų dirbo šeštadie
ninėj lietuvių mokykloj.

AGOTA PRANCKŪNIENE, apsup 
ta savo artimųjų šeimos draugų, at
šventė savo 45-ąjį gimtadienį ir var
dines. A. M. Pranckūnai yra taip pat 
vieni iš pačių aktyviųjų mūsų ko
lonijos narių. Jie pirmieji ir lietu
viškose pamaldose, ir Bendruome
nės parengimuose, ir žvejų klube. 
Sveikinimo žodį tarė kun. Ant. Sa
bas. Sugiedota “Ilgiausių metų" lin
kint dar ilgai darbuotis mūsų ko
lonijoj ir šviesti savo gražiu pa
vyzdžiu.

KUN. A. SABAS, praleidęs ato
stogas drauge su savo broliu kun. 
Augustinu ir draugais, grįžo į savo 
kasdienines pareigas. Krsp.

WINDSOR, ONT.
APYLINKE PIRMININKAS vasa

rio 13 d. išvyko į Br. Kolumbiją 
sveikatos pataisyti. Linkime mielam 
pirmininkui V. Cerškui sėkmingai 
sustiprėti ir netrukus grįžti.

LIETUVIAI STUDENTAI suorga
nizavo tautodailės parodėlę Wind- 
soro universiteto bibliotekoje. Pa
rodėlė nedidelė, bet įvairi. Joje ma
tyti audiniai, gintarai, medžio išdir
biniai, knygos, tautiniai drabužiai ir 
pan. Tokia parodėlė labai gerai pa
sitarnauja Lietuvos populiarinimui 
studijuojančio jaunimo tarpe. Patal
pą išrūpino universiteto biblioteki
ninkė Milda Pakauskaitė. Ji taip pat 
labai daug pasidarbavo eksponatų 
surinkime ir sugrupavime. Jai talki
no mokytoja Dana Kozulytė ir stu
dentai. Parodėlė atidaryta vasario 
14 d. ir truks iki vasario 28 d. Ap
žiūrėti parodėlę galima kasdien nuo 
8 v.r. iki 12 v. nakties, šeštadienį 
— nuo 9 v.r. iki 12 v. nakties; sek
madienį — nuo 12 v. iki 12 v. nak
ties. Kor.

MŪSŲ JAUNIMAS gali pasidi
džiuoti turėdamas pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui rengti prezidiu
me narę-studentę Joaną Kuraitę. 
Tai nepaprastai darbšti ir gabi lie
tuvaitė. Kongreso reikalais labai 
dažnai važiuoja į Čikagą; Windsore 
vadovauja lietuviams studentams; 
dirba su ateitininkais Detroite; stu
dijuoja universitete. Jau šį pavasa
rį Joana tikisi baigti mokslą Wind- 
soro universitete. Studijas varo pa
greitintu tempu, nes vasaros metu 
irgi mokėsi. Tai reto gabumo ir 
darbštumo jaunuolė. Ne tiktai stu
dentams malonu matyti Joaną savo 
tarpe, bet ir suaugusiems Bendruo
menės susirinkimuose. Tikimės ją 
matyti B-nės valdyboje. J. Kuraitė 
pakviesta vasario 28 d. skaityti pa
skaitą Rodney, Ont., Vasario 16 mi
nėjime. Neatsilieka nuo jos ir bro
lis Paulius Kuras: platina lietuviš
ką spaudą, dalyvauja jaunųjų atei
tininkų organizacijoj, Galinos Go- 
bienės tautinių šokių grupėj Det
roite. Labai gerai mokosi augštes- 
nėje mokykloje, kurią baigęs pra
dės studijas universitete. Tai tikri 
lietuviški deimančiukai — ne tik 
tėvelių, bet ir mūsų visų windso- 
riečių pasididžiavimas. Kor.

Pajieškojlmai
Prašomas atsiliepti Kazimieras Ra

šytinis, sūnus Juozo, gimęs 1919 m., 
šiuo adresu: Leokadija žylienė, Pet
ro, Kaunas, Taikos prospektas nr. 
35—18.

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

VYSK. ANTANAS DEKSNYS sau
sio 25 d. Marijos katedroje Miami 
dalyvavo kaip kokonsekratorius Mia
mi naujojo vyskupo pagalbininko Re
ne II. Gracida. Pagrindiniu konsekra- 
toriuin buvo Detroito kardinolas J. 
Dearden. Mišias laikė 24 arkivysku
pai ir vyskupai. Naujasis vyskupas 
R. H. Gracida yra ispanų kilmės. 
Miami arkivyskupija Floridoje dabar 
turi apie 250.000 ispanų kilmės ti
kinčiųjų, daugiausia kubiečių.

DIEVO APVAIZDOS lietuvių pa
rapija Detroite gavo vyskupijos su
tikimą Soutfielde pradėti naujos baž
nyčios ir kultūros centro statybą. 
Dievo Apvaizdos parapijos perkėli
mas dėl senoje vietoje pravedamo 
greitkelio jau seniai yra patvirtin
tas. Vyskupija parapiją norėjo pada
ryti teritorine, kad į ją galėtų įsi
jungti kitų tautybių tikintieji, šiam 
klausimui išspręsti parapijon buvo 
atsiųstas vysk. T. Gumbleton, kurį 
lietuviams pavyko įtikinti, kad jie 
yra pilnai pajėgūs išlaikyti tautinę 
lietuvių parapiją. Naujos bažnyčios 
statybai pakankamai lėšų gauta iš 
kurijos už senuosius pastatus, tačiau 
problemą sudarė kultūros centras, 
nes jam reikia $250.000, o surinkti iš 
lietuvių tikimasi tik apie $150.000. 
Vyskupo T. Gumbleton dėka kurija 
paskyrė ir patvirtino $100.000 pasko
la. Naujoji klebonija jau pastatyta, 
o dabar bus pradedama bažnyčios ir 
kultūros centro statyba. Šių statinių 
projekto autorius yra torontletis ar
chitektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius. 
Bendroji statybos sąmata — $703.- 
981. Už šių planų įgyvendinimą ryž
tingai kovojo parapijos taryba. Abu 
parapijos kunigai jau persikėlė nau- 
jon klebonijom

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba vasario 6 
d. surengė spaudos atstovų pokalbį 
su VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnu ir 
ALTos pirm. dr. K. Bobeliu. PLB 
valdybos pirm. SI. Barzdukas buvo 
kviestas, bet neatvyko. VLIKo ir 
ALTos pirmininkai padarė praneši
mus apie savo organizacijų veiklų 
ir atsakinėjo į klausimus. LŽS val
dybos pirm. kun. J. Vaišnys prane
šė, kad PLB centro valdyba šieme
tinę spaudos konferenciją Taboro 
Faunoje yra pavedusi organizuoti 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos valdy
bai. PLB centro valdybos pirm. S. 
Barzdukas konferencijai yra pasiū
lęs Šūkį: “Žiūrint į dabartį — ma
tyti ateitį!” Ji bus rugsėjo 16- 
17 d.d. “Tž” redakcija yra gavusi A. 
Glb. pranešimą, kuriame pabrėžia
mas pokalbio Čikagoje ištęsimas iki 
pustrečios valandos, kaikurių LŽ Są
jungos narių prieš PLB ir pirm. S. 
Barzdų ką nukreipti puolimai, ginčai, 
stoka realesnių sugestijų. Sprendi
mas dėl Taboro Faunoje organizuo
jamos spaudos konferencijos pobū
džio bei apimties taip ir nebuvo pa
darytas. Iš A. Glb. pranešimo susi
daro Įspūdis, kad į LŽ Sąjungą jau 
yra įsimetę liūdni ir JAV lietuviams 
žalingi ALTos ir JAV LB nesutari
mų sukelti skersvėjai, i kuriuos da
bar painiojama ir PLB.

Urugvajus
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

II kongreso komitetą Montevideo 
mieste sudarė: pirm. Romas Mačans- 
kas, sekr. kun. Jonas Giedrys, SJ, 
nariai — “Ąžuolyno” vadovas Alfre
das Stanevičius, choro “Aidas” vado
vas Vytautas Dorelis, vaikų “Rintu- 
kų” grupės mokytojos Marcelė Do- 
relytė ir Inė Kamandulytė

SVEČIAI. Montevideo lietuvius ir 
parapiją aplankė Tėvų jėzuitų pro
vincijolas kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ. Pasaulio lietuvių jaunimo II kon
greso rengėjų įgaliotas, jis susitiko 
su veiklesniais kolonijos lietuviais, 
turėjo ilgesnį pokalbį su “Ąžuolyno” 
ansamblio nariais. Iš Buenos Aires į 
Montevideo buvo atvykęs JAV amba
sados vyr. sekr. dr. Vytautas Danib- 
rava su šeima. Atostogų namo staty
bai jis paaukojo 12.600 p.
Australija

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KOLO
NIJOSE gyvai reiškiasi Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo II Kongreso komite
tai. Kongreso ir aplamai jaunimo rei
kalams Australijos Lietuvių Bend
ruomenės savaitraštis “Mūsų Pasto
gė”, pradėdamas 1972 Jaunimo Me
tus, paskyrė nr. 1-2, išleistą sausio 
17 d. Jaunimo kongreso komitetą 
Melburne sudaro: pirm. II. Antanai
tis, vicepirm. P. Jokūbaitis, sekr. D. 
Juškaitė, ižd. L. Baubinaitė, nariai — 
A. Milvydas, V. Špokevičius, D. Sa- 
ženytė ir R. Vaitiekūnaitė. Adelai
dės komitetui priklauso: pirm. M. 
Neverauskaitė, sekr. R. Kubiliūtė, 
ižd. J. Mikužis, nariai — R. Biels
kytė, N. Masiulytė, B. Mikužienė, .1. 
Neverauskaitė, V. Neverauskas, L. 
Vasiliūnas ir J. Vitkūnaitė. Sidnėjaus 
komiteto pirm, yra J. Reisgytė, vi
cepirm. — V. Vasaris, I sekr. — V. 
Bitinaitė, II sekr. — L. Apynytė, 
ižd. — dr. K. Bagdonavičius, nariai 
— Ch. Matulis, U. Kazokaitė, B. 
Aleknaitė ir K. Kazokas. Lėšoms 
telkti komitetai organizuoja vakarus, 
muges, loterijas. Sidnėjaus komitetas 
gegužės 20 d. Menzies Hotel patal
pose netgi turės jaunimo kongreso 
vajaus karalaitės rinkimus. Baliaus 
metu karalaite bus paskelbta dau- 
ehitsia lėšų kongreso reikalams su
telkusi lietuvaitė. Kovo 31 — balan
džio 3 d.d., Velykų švenčių metu, 
Dandendonge rengiama Australijos 
lieauvių jaunimo konferencija pasi
ruošti kongresui, susipažinti su jo 

programa. Dalyvauti kviečiami visi 
busimieji kongreso dalyviai bei kiti 
jaunuoliai, kuriem rūpi lietuvių jau
nimo problemos.

KUN. PR. VASERIO vadovaujama 
Melburno lietuvių misija 1971 m. 
turėjo $3.448 pajamų ir $2.978 iš
laidų. Bažnyčios ir mokyklos nuo
ma percikalavo $600. 1971 m. buvo 
sutuoktos 6 poros, pakrikštyti 9 kū
dikiai, palaidota 20 parapijiečių. Lig
šioliniame sąraše yra 504 krikštynos, 
251 sutuoktuvės ir 219 laidotuvių.

Prancūzija
PARYŽIUJE ŠIAIS MOKSLO ME

TAIS prancūzų kalbą, literatūrą ir 
istoriją studijuoja trys lietuvaitės iš 
JAV — J. Bielskutė, S. Kondratai- 
tė ir G. Merkevičiūtė. Jos jau įsijun
gė į lietuvišką veiklą ir tautinių šo
kių grupę.

SESELE ANGELE (ValentinavJ- 
čiūtė) išleido savo sukurtų 32 dainų 
rinkinį, kurių 4 yra lietuvių kalba, 
kitos — prancūzų. Ji sukūrė tekątą ir 
melodiją, nupiešė rinkinio viršelį, o 
dainas harmonizavo M. Reiny. L’IIor- 
nie, Loire, gyvenanti seselė Angelė 
prieš keletą metų yra išleidusi savo 
dainų plokštelę.

PRANŲŪZIJOJE 1971 M. MIRĖ: 
gegužės 5 d. Villerupt vietovėje — 
A. Šumskienė, 71 metų amžiaus; 
rugpjūčio 6 d. Domerate vietovėje— 
L. Kregždienė-Škėrytė, 66 metų am
žiaus; spalio 30 d. Aixles-Bains — B. 
Galvanauskienė-Gibon, 89 metų am
žiaus, Lietuvos buvusio premjero E. 
Galvanausko žmona; 1972 m. sausio 
16 d. St. Leone-sur-Vezerc mirė L. 
Dulinskas, sulaukęs 67 metų amžiaus.

Vokietija
JONAS GLEMŽA sausio 20 d. at

šventė 85 metų amžiaus sukaktį. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis plačiai 
reiškėsi kaip ūkinių organizacijų stei
gėjas ir vadovas. 1925-27 m. jis yra 
buvęs “Lietūkio” skyriaus vedėju, 
1927-40 m. — “Pienocentro" pirmi
ninku ir vyr. direktorium. Pokario 
metais V. Vokietijoje atsikūnisiame 
VLIKe atstovavo Lietuvos social
demokratų partijai ir ilgus metus 
vadovavo Reutiingene likusiai vyk
domajai tarybai. Lietuvos teises gy
nė daugelyje tarptautinių social
demokratų konferencijų, dalyvauda
mas kaip Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio deiegatūros atsto
vas. Tris kadencijas J. Glemža yra 
buvęs Vokietijos LB tarybos ir val
dybos nariu. Prieš keletą metų jis 
suorganizavo “Labdaros” draugiją 
remti mokslus einančiam lietuvių 
jaunimui, šiuo metu sukaktuvininkas 
dalyvauja Baltiečių Draugijos veik
loje ir rūpinasi veikalo apie Lietuvos 
kooperaciją išleidimu.

TARPTAUTINIS STUDENTŲ 
KLUBAS Miunchene sausio 21 d. pa
kvietė Alinos Griniuvienės vadovau
jamą tautinių šokių grupę “Ratukas” 
supažindinti studentus su Lietuva. 
Bonifacitishaus salėje referatą apie 
Lietuvos garbingą praeitį ir jos ne
lemtą dabartį skaitė studentas P. 
Nevulis, lietuviškus liaudies šoklus 
apibūdino “Ratuko” sekr. studentė 
Kristina Pauliukevičlūtė. “Ratukas” 
pašoko Kubilą, Grandinėlę, Gyvata- 
rą ir Suktinin Įjungė visus vakaro 
dalyvius. V. Hermanienė ir S. Pau
liukevičienė studentus pavaišino lie
tuviškais patiekalais. Su jais studen
tus supažindino A. Griniuvienė. Alf
redui Hermanui vadovaujant, lietu
viai ir nelietuviai studentai iš gaidų 
bendromis jėgomis padainavo “Šė
riau žirgeli”, “Ant kabio gluosnys”. 
Lietuvos gamtovaizdžius dalyviams 
atskleidė parodytos skaidrės, kul
tūrinius lietuvių tautos laimėji
mus — knygų parodėlė. Tarptau
tinio studentų klubo vadovams stu
dentė A. Gclžinytė “Ratuko” vardu 
įteikė Sūduvio knygą “AHeln, ganz 
allein”. “Ratuko” aštuonios šokėjų 
poros labai norėtų dalyvauti Čikago
je įvyksiančiame jaunimo kongrese 
ir tautinių šokių šventėje. Jos prašo 
lietuviško jaunimo bičiulius aukas 
kelionės išlaidoms sumažinti siusti i 
specialiai banke atidarytą sąskaitą 
šiuo adresu: Alina Grinius, Stac- 
tische Sparkasse, 8000 Muenchen 50, 
Zweigstelle 28, Konto Nr. 28-307866, 
W. Germany. Aukų kelionei i Čikagą 
tain pat prašo ir Vasario 16 gimna
zijos tautinių šokiu grunė, vadovau
jama Eglės Pauliukonytės. Jas prašo
ma siusti vadovės adresu: E. Pauliu- 
konvtė, Litauisches Gymnasium, 684 
Lampertheim-Huettenfeld, W. Ger
many.

Austrija
VIENOS UNIVERSITETE studi

juoja mediciną ir dėsto lietuvių kal
bą Leonas šulas. Vienos universitetą 
ir Vienos pedagoginę akademiją lan
ko Marija Eivaitė ir Saulius Vaiče- 
konis. Jie Vienon yra atsiųsti Illi
nois universiteto. Vienos meno aka
demijoje studijuoja Kęstutis Lapšys. 
Jie yra suorganizavę lietuvių jauni
mo grupe, kuriai naujų narių jieško 
Vienoje bei jos apylinkėse.

Italija
LIGONIAI. Sausio pradžioje su

sirgo mons. Antanas Jonušas ir nuo 
sausio 6 guli Forlanini plaučių ligų 
ligoninėje. Gydytojai konstatavo 
pleuritą. Gydymas užtruksiąs ilgesnį 
laiką, širdies liga palietė kun. dr. 
Juozą Zcliauską, kuris taip pat nuo 
sausio pradžios guli ir gydosi sale
ziečių Atcneumo ligoninėje. Sun
kiai susirgęs buvo ir Romos radijo 
lietuviškų transliacijjų vedėjas dr. 
Juozas Gailius.



MOKSLINIAI ŽIDINIO DARBAI
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Mokslo Akademijos Otavos židinio 
surengtas prof. dr. Zenono Ivinskio 
minėjimas ir paskaita “Dabarties są
myšis”, įvyko 1972 m. sausio 30 d. 
Otavos universiteto pedagogikos fa
kultete. Į profesūros svetainę susi
rinko gan gausus Otavos lietuvių bū
rys. L. K. Mokslo Akademijos Ota
vos židinio pirmininkė dr. Marija 
Ramonienė pradėjo minėjimą, aptar
dama tremty atkurtos L. K. M. Aka
demijos tikslus ir darbus, kurių da
barties sąlygose mokslininkai Lietu
voje negali atlikti. Pirmininkauti mi
nėjimui pakvietė dr. A. Jurkų.

Apie prof. Z. Ivinskio asmenybę, 
darbus ir nuopelnus Lietuvos istori-
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PREKYBOS IR PRAMONĖS 

DEPARTAMENTAS

PROGRAMA EKSPORTUI 
REMTI
Ontario provincijos vyriausybė pa
skelbė Ontario eksportai remti pro
gramos detales, liečiančias smulkius 
ir vidutinius gamintojus, parduodan
čius gaminius užsieniui.
Pagal šia programą bus teikiamos 
įvairios rūšies vyriausybės paskolos 
Ontario provincijoje esančioms fir
moms, reikalingoms finansinės pa
ramos jų eksporto operacijoms ir 
negalinčioms gauti paskolos iš fe
deracinės eksporto korporacijos ar 
kilų finansinių institucijų “prieina
momis sąlygomis”.
Nors federacinė vyriausybė teikia 
šiek tiek paramos pagrindiniams 
eksportuotojams, tačiau yra sričių, 
kur toji parama neapima mažų bei 
vidutinio dydžio verslų. Todėl šiai 
sričiai pagelbėti ir yra sudaryta eks
portui pagelbėti programa, kad pa
tarnautų finansiniuose reikaluose 
Ontario eksportuotojams, kad jie iš
silaikytų ir pagerintų savo pozicijas 
tarptautinėje rinkoje.

Keturių dalių programa, kuri bu
vo paskelbta Ontario premjero 1971 
metų rinkimu metu yra ši:
• trumpalaikis finansavimas gami

namų prekių pagal specifinius už
sakymus eksportui

• trumpalaikis finansavimas prekių, 
laikomų dar sandėliuose ekspor
tui pagal specifinius užsakymus

• ilgesnis finansavimas pagrindinių 
priekių jų pardavimo verte išsiun
timo dieną

• trumpalaikis finansavimas parda
vimo buitinių prekių pagal jų 
vertę išsiuntimo dieną.

Si programa yra administruojama 
Ontario Development Corporation ir 
Northern Ontario Development Cor
poration. Paskolas gauti galės tik 
firmos esančios Ontario provinci
joje. Jų eksportinės prekės turi būti 
kanadiško pobūdžio. Firmų vadovy
bė turės įrodyti, kad yra pajėgi 
tvarkyti reikalus komercišku būdu. 
Dabartinės palūkanos yra 6 'A pro
cento. Paskolų dydis, terminas ir 
sąlygos bus įvairios — priklausys 
nuo to, kokios rūšies finansinė pa
galba bus reikalinga. Be to, bus 
atsižvelgiama į kiekvieno prašančio 
patikimumą.
Trumpalaikio finansavimo tikslas — 
paremti buitinių prekių pardavimą, 
aprūpinti eksportuotoją finansais, 
kad galėtų normaliai tęsti gamybą, 
kol sulauks pinigų už parduotas 
prekes. Normalus maksimalinis pa
skolų terminas patikimiem skoli
ninkam yra ISO dienų. Maksimali
nis terminas paskolų, finansuojančių 
kapitalinių prekių eksportą, yra pen- 
keri metai.
Buitiniu prekių siuntos galės būti 
finansuojamos iki 90 nuošimčių ver
tės.
Ontario Development Corporation 
galės tuomet avansuoti 95 nuošim
čius likusios sumos. Finansinė pa
rama gali būti teikiama iš anksto 
iki 75 nuošimčių užsakytų buitinių 
arba kapitalinių prekių, laikomų 
eksportiniuose sandėliuose.
Vyriausybė mano, kad eksportas 
yra svarbi Ontario ekonomijos dalis 
ir jaučiasi įpareigota pagelbėti ga
mintojams, galintiems plėsti bei 
stiprinti tarptautinę prekybą. Ši 
nauja programa, drauge su kitomis 
programomis, įsteigtomis Ontario De
velopment Corporation ir Northern 
Ontario Development Corporation 
rėmuose, siekia skatinti steigimą 
naujų verslų, kurie duotų naujų 
darbu ir eksportuotojų ateityje.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS
PRIME MINISTER OF ONTARIO

jai kalbėjo kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Svečią kalbėtoją iš Pensilvanijos 
— kun. prof. dr. Antaną Paškų iš
samiai pristatė Otavos universiteto 
pedagogikos fakulteto vicedekanas ir 
lyginamosios pedagogikos centro di
rektorius prof. dr. Antanas Ramū
nas. Dr. Paskųs savo paskaitoje rė
mėsi duomenimis psichologijos, so
ciologijos ir psichiatrijos šių dienų 
moderniosios visuomenės ir žmogaus 
problemoms aiškinti. Kalbėtojas pa
naudojo Antonioni, Baudelaire, Ca
mus, Dostojevskio, T. S. Eliot ir 
kitų kūrybos pavyzdžius.

Dr.- Paskųs parodė, kad neužtenka 
paplitusių ekonominiais ir sociali
niais faktoriais paremtų teorijų žmo
gaus susvetimėjimo ir maišto reiški
niams išaiškinti. Daugelis tų susve
timėjusių ir maištaujančių kaip tik 
ir yra kilę iš privilegijuotų klasių, 
turėjusių saugų medžiaginį užnuga
rį. Jie dažnai atmeta materialinį 
perteklių ir gerovę, kaip nepakanka
mą žmogaus egzistencijai patenkin
ti, ir siekia pereiti į augštesnę, pil
nesnę egzistavimo plotmę. Protestas,
susvetimėjimas kyla ne vien tik iš 
pataloginių priežasčių, bet ir iš svei
ko dvasinio — intelektualinio nepa
sitenkinimo bei socialinės neteisybės 
pajutimo. Todėl yra labai svarbu 
suprasti tikrąsias susvetimėjimo ir 
protesto reiškinių priežastis bei šak
nis. Visuomenė, kurioje nėra jieškan- 
čių ir abejojančių, praranda savo di
namiškumą, kūrybingumą.

Dr. A. Paškaus paskaita buvo ge
rai paruošta, intriguojanti, nuoširdi 
ir provokuojanti teigiama to žodžio 
prasme. Padėka tenka kalbėtojui ir 
Otavos židinio valdybai už intelek- 
tuališkai skatinančią programą. Tai 
antras viešas labai sėkmingas židinio 
parengimas. Linkėtina, kad tai tap
tų tradicija. Po programos p.p. Ra
mūnų šeimos namuose įvyko pri
ėmimas, narių bei akademikų susi
pažinimas su kalbėtoju iš JAV.

Dvejų metų laikotarpyje L. K. M. 
Akademijos Otavos židinio nariai pa
darė savo specialybės tyrinėjimų pra
nešimus bei skaitė paskaitas tarptau
tinėse konferencijose:

Juozas Danys, statybos inžinierius, 
skaitė paskaitą suvažiavime (The 
First International Conference on 
Port and Ocean Engineering Under 
Arctic Conditions) Trondheime, Nor
vegijoje, 1971 m. tema: “Effects of 
Cone-Shaped Structures on Impact 
Forces of Ice Floes”. Toje pačioje 
konferencijoje jis buvo bendraauto
rius pranešimo “Measurment of Ice 
Forces Against a Lightpier”. 1970 
m. jis skaitė pranešimą Stoekholme, 
Švedijoj, tema “Fiberglas Fuel 
Tanks and Towers”.

Algirdas Jurkus, elektroninės in
žinerijos dr., dirbąs Kanados . Natio
nal Research Council, skaitė mokslinį 
pranešimą elektroninių matavimų 
konferencijoj tema “Semi-Automatic 
Method for the Precision Measur
ment of Microwave Incidence”.

Gintautas Mitalas, mechanikos inž., 
dirbąs Kanados Research Council, 
specialiose amerikiečių konferencijo
se skaitė pranešimą tema “Calcu
lation of Transient Heat Flow 
Through Walls and Roofs”; bendra
autorius “Calculation of Heat Con
duction Transfer Functions for Mul
ti-Layer Slab” ir “Cotorometer to 
Determine Cooling Load Caused by 
Lights”.

Antanas P. Ramūnas, dr. prof.. 
Otavos universiteto pedagogikos fa
kulteto vicedekanas; buvo vienas iš 
organizatorių pirmojo pasaulinio ly
giriamosios pedagogikos kongreso 
Otavoje 1970 m.; skaitė pagrindine 
paskaitą “Comparative Education in 
Teacher’s Development”; 1971 m. 
skaitė pagrindinę paskaitą pedagogi
nėj konferencijoj JAV “The Chang
ing Values and a World Culture”; 
paskaita išversta ir paskelbta ispa
nų, italų ir prancūzų kalbomis; On- 
ta-io Prancūzų Mokytojų Sąjungos 
konferencijoj 1971 m. Toronte skai
tė paskaitą “L’ėducateur de 1970 a 
2000”; dalyvavo UNESCO hemisferi- 
niame kongrese Otavoje 1971 m.; 
Otavos universiteto studentų 1969- 
1970 m. išrinktas “Man of the Year 
in Education”; 1970 m. išrinktas pa
saulio lyginamosios pedagogikos ta
rybos patarėju; World Education 
Fellowship pirmininku Kanadoje ir 
centrinės tarybos Londone, Anglijoj, 
nariu 1970 m.; 1972 m. išrinktas gar-
bės nariu Kanados-Argentinos Kultū
rinio bei Pedagoginio Bendradarbia
vimo Instituto, taip pat Lyginamo
sios Pedagogikos Instituto Barcelo- 
noje, Ispanijoj, ekspertų tarybos na
riu.

L. K. M. Akademijos Otavos židi
nio 1972 m. valdybon išrinkti; pirm, 
dr. Marija Ramūnienė, vicepirm. 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, sekr. dr. 
Algirdas Jurkus, ižd. dr. Juozas Gu
tauskas. G. Pr.

Qanadian į\rt Memorials Ltd.

Louis Temporale, oficialus skulptorius 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank 
of Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kanų paminklu 
akmens ir skulptūros darbus.
176 Lakeshore Road West —
Port Credit. Ont. Tel. CR 8-2757
Namų tel. CR 8-4529
Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, n'-s nesame nriversti skubinti 
išpildyti tHsakvmus. todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Otavos židinio na įai, surengę a. a. prof. Z. Ivinskio minėjimą ir paskaitą. 
Viduryje — židinio pirm. dr. M. Ramūnienė; iš kairės: dr. A. Jurkus, svečias kun. dr. A. Paškus, inž. K. Vilčinskas, 
prof. dr. A. Ramūnas, kun. dr. V. Skilandžiūnas, prof. G. Procuta, inž. J. Danys, dr. V. Kubilius; trūksta dr. J. Gu-
tausko ir inž. G. Mitalo

idėjinis
Santraukinės

Esame keistų dabarties įvy
kių liudininkais. Atrodo, kad 
turtingiausia žemėje šalis ima 
kelti ranką prieš save. Atrodo, 
kad Amerika sukyla prieš savo 
ūkines, karines, technologines 
pajėgas, prieš savo kultūrą, ide
alus ir siekius. Juodųjų maištas, 
jaunųjų pasipriešinimas ūkinei, 
ekonominei krašto sistemai, kai
riųjų smurtas, studentų riaušės, 
“atsipalaidavusi” moralė, nieki
nimas Vakarų demokratijos 
principų . . . yra upeliai, subėgą 
į vieną srovę, besiveržiančią 
prieš Amerikos tradicinį gyveni
mo būdą. Kaikas vaizduojasi net 
tokią galimybę, kurioje didžiu
liu boikotu būtų suardyta ūkinė 
produkcija, Šiaurės Amerika pa
versta “žaliuojančia” šalim, ap
gyventa valkataujančių mistikų, 
bankrutavusių bankininkų, dar
bo netekusių inžinierių, pirklių 
ir pan. Kaikurie už blizgančio 
šiandieninio Amerikos gyveni
mo fasado tariasi girdį dundan
čio chaoso garsus. Jiem atrodo, 
kad civilizacijos raiščiai, palaiką 
visuomenę, net keliose vietose 
pradeda pavojingai atsipalaiduo
ti. Šuolis į anarchiją nebesąs jau 
tik pagyvenusių neurotikų vaiz
duotės padarinys.

Humanistinės krypties psicho
logai šio sąmyšio šaknis mato 
alkanoje dabarties žmogaus dva
sioje (Maslow, Frank!, Fromm, 
R. May). Mat industrinė civiliza
cija rūpinasi tik biologinės žmo
gaus prigimties patenkinimu, 
tik duonos gausa, paversdama 
žmogų priemone, o Dievą pa
puošalu. Individo pasisekimą vi
suomenėj ji matuoja doleriu, o 
žmogaus veidą pridengia šypse
nos kauke. Tokiu būdu žmogus 
pasijunta vienišas tarp gausybės 
daiktų, nuskurdęs tarp jį supan
čių biologinių podirgių, pakly
dęs žinių, faktų, duomenų bei 
informacijų miške. Vidinės tuš
tumos nuobodulio ar dvasinio 
alkio vedamas ir jieško jis būdų, 
kaip iš tokio susvetimėjimo iš

TATJANA SAJUKAITĖ-RENKAUS-
KIENYs 1971 m. lapkričio mėn. gavo 
Toronto universitete bakalauro laips
nį iš vokiečių ir rusų literatūros. 
Studijas pradėjo Kaune, bet dėl su
sidėjusių aplinkybių turėjo nutrauk
ti studijas ir atsidurti tremtyje, 
Prancūzijoje. 1951 m. atvyko į Ka
nadą, kur rūpinosi jauna šeima ir 
dirbo Parke-Davis Co. 1967 m. įsto
jo j Toronto unto “Extension cour
se”. Studijas tęsia magistro laips
niui gauti.

dabarties sąmyšis
paskaitos mintys dabarties analizės klausimu

KUN. PROF. DR. A. PAŠKUS 
sivaduoti. Jieškojimo sveikų ir 
liguistų ženklų šiandien, ypač 
Amerikoje, yra gausu. Yale psi
chologas pvz. stebisi, kad ne 
darbininkai, bet Amerikos tur
tingieji, talentingieji, privilegi
juotieji tolinasi nuo krašto kul
tūros, religijos, laisvės bei tie
sos idealų. Egzistencinės neuro
zės simptomų gausa taip pat pa
tvirtina žmogaus beprasmio gy
venimo kančią.

Nevisi tačiau nepasitenkinimo 
ženklai rodo liguistą dabarties 
žmogaus dvasią. Yra ir sveikų 
nerimo ženklų, kylančių iš so
taus, apstaus gyvenimo, j ieškan
čių naujų visuomeninio gyveni
mo formų, kuriose galėtų su
bręsti žmogiškesnis, dvasia tur
tingesnis žemės nenuorama žmo
gus. Senųjų žaizdų gydyme ir 
naujų vizijų jieškojime privalė
tų žmogui šiandien vadovauti 
mokyklos ir universitetai. Deja, 
kaikurių psichologų nusiskundi
mu, Amerikos mokyklos pabrė
žia, beveik išimtinai, žinojimą, o 
charakterio ugdymą palieka tė
vams, bažnyčioms, organizaci
joms. Mokyklų vaidmeniui stip
riai sumenkėjus, yra pavojus, 
kad jaunoji karta paliks barba
riška. Vargu ar beplintąs “sen

ti Istorija kalba jūsų tautos naudai
Romoje gyveną lietuviai isto

rikai, eilę metų dirbę, parengė 
ir išleido Lietuvos istorijos šalti
nių pirmąjį tomą — Lietuvos 
vyskupų pranešimus popiežiui 
(itelationes Status Diocesium in 
Magno Ducatu Lituaniae). Ka
dangi šiam leidiniui šaltinių me
džiaga surinkta iš Vatikano ar
chyvų, buvo norėta vieną iš pir
mųjų to leidinio egzempliorių, 
specialiai paruoštą bei įrištą 
baltais apdarais su popiežiška 
emblema, įteikti popiežiui Pau
liui VI. Tam tikslui L. K. Moks
lo Akademijos istorijos sekcijos 
pirmininkas kun. prof. dr. P. 
Rabikauskas, SJ, paprašė Šv. Tė
vą audiencijos. Popiežius suti
ko priimti istorijos sekcijos na
rius, paskirdamas audienciją š. 
m. sausio 5 d.

Audiencijoje dalyvavo penki 
Romoje gyveną istorijos sekci
jos nariai: kun. prof. dr. Paulius 
Rabikauskas, mons. dr. Paulius 
Jatulis, mons. dr. Jonas Bičiū
nas, kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, ir kun. Rapolas Krasaus
kas. Audiencijos metu sekcijos 
pirmininkas įteikė popiežiui mi
nėtą leidinį. Popiežius gyvai do
mėjosi juo, atskleidęs perskaitė 
visą jo titulinį puslapį, prisimi
nė Vilnių, Aušros Vartus ir Vil
niaus klausimą, žinomą jam iš 
anų laikų, kai 1922 m. dirbo 
Varšuvos nunciatūroj. Popiežius 
pasigėrėjo gražiu bei vertingu 
leidiniu, pagyrė jį paruošusių 
darbą ir skatino toliau dirbti, sa
kydamas: “Tyrinėkite savo tau
tos istoriją, nes istorija yra dide
lis turtas, joje yra tautos stipry
bė. Istorija kalba jūsų tautos 
naudai.” Tai pasakęs popiežius 
suteikė palaiminimą visiem dir- 
busiem tą veikalą paruošiant ir 
prisidėjusiem prie jo išleidimo. 
Tain pat palaimino ir L. K. 
Mokslo Akademiją, kuri šiemet 
švenčia savo 50 metu sukakti. 
Popiežius valandėlę kalbėjosi su 
sekcijos nariais, teiraudamasis 
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sitivity” metodas' atstos etikos 
pamokas mokyklose. Kyla ir pa
grįstas nuogąstis, ar ir universi
tetai, užėmę “šventosios ugnies” 
saugotojų vietas, sugebės išlai
kyti istorijos eigoje žmogaus su
kauptas vertybes, ar pajėgs su
kurti realias geresnio gyvenimo 
galimybes. Kiekviena vizija juk 
yra paremta žmogaus samprata. 
Kiekvienos idėjos pagrinde glū
di vienoks ar kitoks atsakymas 
į amžiną klausimą: kas yra žmo
gus? Bet. . . dažnai, ypač šian
dien, universitetai bando šį 
klausimą “moksliškai” atsakyti'. 
O “moksliškam” atsakyme žmo
giškos prigimties jau nelieka. 
Jame matyti tik podirgių ir at
liepų sistema, libidinės energi
jos kiekis ir 1.1. Deja, ant tokių 
žmogaus pažiūrų pastatytos poli
tinės utopijos baigiasi koncent
racijų stovyklomis ar kremato
riumais. Sektų todėl išvada, kad 
dabarties sąmyšyje krikščioniš
kos mokyklos ir universitetai 
turi vienkartinę, didžiulę misi
ją žmonijos ateičiai. Jie juk yra 
atviri augštesnei žmogiškos tik
rovės sklaidai, duodančiai žmo
gui prasmę, kultūrai normas, 
menui transcendenciją. Kiekvie
nas mūsų galime ir privalome 
veikti, kad sąmyšis nevirstų 
anarchijos chaosu.

kiekvieno vardo ir pavardės, kur 
gyvena, ką veikia, ir įteikė kiek
vienam medalį atminimui. Po to 
pakvietė sustoti abiejose sosto 
pusėse nuotraukai. Baigdamas 
audienciją ir atsisveikindamas, 
popiežius palinkėjo visiems lai
mingų metų.

Be to, pažymėtina, kad Pau
lius VI taipgi raštu, atsiųstu L. 
K. Mokslo Akademijos istorijos 
sekcijos pirmininkui kun. prof, 
dr. Pauliui Rabikauskui, dėkojo 
už jam įteiktą puikų Lietuvos is
torijos šaltinių tomą “Relationes. 
Status Dioecesium in Magno Du
catu Lituaniae”, pabrėždamas to 
veikalo didelę mokslinę vertę, 
skatindamas tęsti istorijos šalti
nių rinkimo bei leidimo darbą, 
suteikė toj srity dirbantiems ir 
visiems L. K. Mokslo Akademi
jos nariams apaštalinį palaimi
nimą. R. K.

Atsiųsta paminėti
Bronius Budriūnas, MUSŲ ŽEME 

LIETUVA ir VALIO! ILGIAUSIU 
METU! Bendriniam dainavimui su 
fortepijono palyda. Kaina — $0.30. 
Pirmasis kūrinys B. Brazdžionio 
tekstu buvo premijuotas 1968 m. 
PLB valdybos surengtame tautinių 
giesmių konkurse. Br. Budriūno kū
riniams leisti fondo leidinys. Adre
sas: B. Budriūnas, 2620 Griffith 
Park Blvd., Los Angeles, Cal. 90039, 
USA.

Mūsų Žinios nr. 1, 1972 m. sausio 
2 d. Čikagos lietuvių jėzuitų veiklos 
biuletenis, redaguojamas Algimanto 
Kezio, SJ, administruojamas Petro 
Kleinoto, SJ. Adresas: 2345 West 
56th Street, Chicago, Ill. 60636. 
USA.

Bronius Budriūnas, NEMUNAS 
LAUŽIA LEDUS. Sonatos fortepijo
nui “Mano tėvynė” IV dalis. Čika
ga. 1970 m. JAV LB kultūros fondo 
leidinys nr. 53. Kaina — $2. Kreip
tis į kompoz. Br. Budriūną, 2620 
Griffith Park Blvd., Los Angeles, 
Cal. 90039, USA.
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gi KULIWEIE VLIKLOJL
“A GARLAND OF RUE” — Rūtų 

vainikas, leidinys apie lietuvių mei
lės dainas, paruoštas Kanados vals
tybinio muzėjaus pareigūno Kenneth 
Pocock, jau išėjo iš spaudos. Dainas 
surinko iš Kanados lietuvių pats au
torius, talkinamas Danutės Rautinš. 
Pastaroji telkė ne tik medžiagą, bet 
ir dainininkes, įdainavusias magneto
fono juoston retas liaudies dainas, 
ypač sutartines, ir atliko vertimus. 
Taipgi daug prisidėjo Dalia Viskon- 
tienė ii- velionis Stepas Kairys. Lei
dinyje, turinčiame 60 psl., sudėtos 
28 dainos su gaidomis, angliškais 
vertimais ir paaiškinimais. įvade 
duotas trumpas žvilgsnis į Lietuvos 
kultūros, ypač dainų istoriją, muziki
nis jų vertinimas, pabrėžiant sutar
tinės originalumą. Be to, pridėtos 4 
plastikinės plokštelės. Knyga išleis
ta 1971 m. Kanados valstybinio mu
zėjaus folkloro skyriaus Otavoje. 
Spalvotame, puošniame viršelyje įdė
ta tautiniais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės nuotrauka. Kaina—$2.50. 
Tai labai gražus darbas, kuriuo gali 
didžiuotis kiekvienas lietuvis. Plačiau 
apie jį pasisakys mūsų muzikai.

ČIKAGOS “MARGUTIS” savo ke
turiasdešimtmečio proga paskelbė j 
magnetofono juostas įrašytų progra
mų konkursą, kuriame kviečia daly
vauti JAV ir Kanados radijo valandė
lių vedėjus ir pavienius radijo mėgė
jus. Konkurse bus premijuojama: 1. 
pasikalbėjimas, 2. reportažas, minė
jimas, proginė vienos temos valandė
lė, 3. prekybinis 60’ sekundžių skelbi
mas, 4. speciali literatūrinė, drami
nė, muzikinė, montažinė ar radiofoni
nė programa. Dail. Petro Aleksos su
kurtas “Gintarinio Margučio” pre
mijas paskirs vertintojų komisija — 
Apgirdąs T. Antanaitis, Dalia Bylai- 
tienė, Balys Chomskis, Dalia Simo- 
liūnaitė ir Rimvydas J. Rapšys. Ypa
tingas dėmesys buvo skiriamas lietu
vių kalbos grynumui bei taisyklingu
mui. 1971-72 metų konkursui siunčia
mi įrašai turi būti atlikti 7M> grei
čiu. Juostas iki balandžio 1 d. siųsti 
šiuo adresu: Margutis, 2422 West 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Prie kiekvieno rašto turi būti 
pažymėta; radijo programos ir sto
ties pavadinimas, vedėjo vardas ir 
pavardė, adresas ir programos per
davimo data. Individualūs konkurso 
dalyviai prideda savo vardą, pavardę 
ir adresą. Premijos bus įteiktos ba
landžio 15 d. “Margučio” sukaktuvi
niame pokylyje.

KI.EVELANDO “DIRVA” paskel
bė 1972 m. novelės konkursą, kuriam 
$500 premiją vėl parūpino mecenatas 
Simas Kašelionis. Novelės teiną,, tu
rinį ir pobūdį pasirenka patys .kon
kurso dalyviai. Jos ilgis neribojamas. 
Rankraščiai turi būti perrašyti ma
šinėle, pasirašyti slapyvardžiu. Atski
rame užklijuotame vokelyje prideda
ma tikroji autoriaus pavardė, adre
sas ir telefono numeris. “Dirva” re- 
zervuojasi teisę premijuotą novelę be 
papildomo atlyginimo autoriui skelb
ti savo puslapiuose, išleisti atskiru 
leidiniu ar panaudoti novelių rinki
nyje. Antrojo leidimo teisės priklau
so autoriui. Jeigu vertintojų komisi
ja neras premijuotinos novelės, pre
mija nebus paskirta, bet perkelta j 
sekančius metus. Noveles konkursui 
iki š. m. birželio 15 d. siųsti šiuo ad
resu: Dirva, Novelės konkursas, 6907 
Superior Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA. Dalyviai, norintys, kad 
vokelis nebūtų atplėštas, prideda pa
stabą: nelaimėjus — neatplėšti.

KLEVELANDO MOKSLEIVIAI ir 
studentai ateitininkai Sv. Jurgio pa
rapijos salėje surengė jaunųjų talen
tų vakarą. Almio Kuolo ir Onos Klio- 
rytės parašytą Vytauto Mačernio po
ezijos montažą atliko vietinis jauni
mas, talkinamas rež. Zigmo Peckaus. 
Koncertinėje programoje dalyvavo 
savo sukomponuotas dainas dainavęs 
gitaristas Ramūnas Underys, svečiai 
iš Toronto — baritonas Jonas Vaške
vičius ir išraiškos šokėja Regina Kry- 
žanauskaitė. Programai vadovavo Bi
rutė Balčiūnaitė ir Elena Razgaitytė. 
Jaunųjų menininkų parodėlėje daly
vavo R. Balytė, R. Butkutė, V. Čyvas, 
R. Jasinevičius. K. Kizevičius, A. Mi- 
koliūnaitė, R. Pliodžinskaitė.

XIX LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
savaitė Vokietijoje įvyks 1972 m. lie
pos 17-24 d.d. katalikų akademijos 
namuose Hohenheime prie Stuttgar- 
to. Registruojamasi pas Aliną Gri
nienę, 8 Muenchen 90, Diamąnt- 
strasse 7. Moderatorium išrinktas 
žurnalistas V. Banaitis dėl pablogėju
sios sveikatos paprašė dr. K. J. Če
ginską jį pavaduoti. Meniniais rei
kalais rūpinasi dr. J. Grinius, dail. 
A. Krivickas ir kun. K. Senkus, or
ganizaciniais — A. Grinienė ir M. 
Landas.

DAILĖS ŽURNALO “Artscanda” 
specialiame numeryje apie Kanados 
eskimus išspausdintas Joanos Vaš- 
tokienės straipsnis “Tęstinumai es
kimų grafikos stiliuje”. J. Vaštokie- 
nė yra asistentė profesorė Trento 
universiteto antropologijos departa
mente, Peterboro mieste, Ont.

LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ frag
mentus Čikagos Jaunimo Centre su
vaidino I. Smieliauskienės vadovau
jama tautinių šokių grupė “Gran
dis”, papildyta Ąžuolo Stelmoko su
organizuotais muzikantais. Įvadą 
šiam spektakliui parašė J. Jasaitytė. 
Tai pertvarkytos “Grandies" žingsnis 
ansamblio kryptimi. Pilnas lietuviš
kas vestuves planuojama pastatyti šį 
rudenį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO KINO MĖGĖJŲ IV 

festivalyje, be estų, latvių ir lietu
vių, dalyvavo maskviečiai, gudai ir 
moldavai. Vertintojų komisija pa
skyrė 10 prizų, kurių 4 teko lietu
viams. Jaunimo stovyklos šiokiadie
nius vaizduojantis kėdainiečio gydy
tojo V. Laumakio filmas “Ne vien 
tik gitaros” buvo pripažintas geriau
siu darbu jaunimo gyvenimo tema. 
V. Laumakis laimėjo prizą ir už ge
riausią režisūrą filme “Rankenos be 
durų”. Geriausių operatorių vardus 
gavo Kauno politechnikos instituto 
studijos atstovai A. Kurminskis ir V. 
Dekšnys už filmą “Metai ir žmo
nės”. Specialus prizas už optimistiš
kiausią bei šmaikščiausią problemos 
sprendimą paskirtas žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos moks
linio tyrimo instituto kino mėgėjų 
studijos atstovams dail. A. Deltuvai 
ir N. Freimanui, sukūrusiems filmą 
“šalmas”.

GABRIELIAUS LANDSBERGIO- 
ŽEMKALNIO 120-tųjų gimimo meti
nių proga vasario 2 d. buvo atideng
ta paminklinė lenta Vilniuje, Tilto 
g-vėje nr 36. Žodį apie sukaktuvinin
ko nuopelnus lietuvių kultūrai bei 
lietuviškajam teatrui tarė Lietuvos 
Teatro Draugijos pirm, aktorius J. 
Kavaliauskas. Apie savo tėvo veiklą 
Vilniuje kalbėjo jo sūnus architektas 
Vytautas Žemkalnis. Prie namo sie
nos prikalta lenta skelbia: “Gabrie
lius Landsbergis-Žemkalnis, lietuvių 
rašytojas dramaturgas, gyveno šia
me name 1905—1906 m.” Čia jis yra 
sukūręs “Birutę”, kurią kompoz. M. 
Petrauskas panaudojo operai.

REGINA TUMALEVICIŪTĖ, Vil
niaus operos lyrinis sopranas, am
žiaus penkiasdešimtmetį ir sceninio 
darbo trisdešimtmetį paminėjo spe
cialiu koncertu operos teatre. Pir
moji koncerto dalis buvo skirta V. 
A. Mocarto, V. Bellini, V. Klovos 
operų arijoms, St. Šimkaus, J. Nau
jalio, J. Pakalnio, R. Gliero, D. Šos- 
takovičiaus, A. Belazaro dainoms ir 
romansams. Antrojoje dalyje buvo 
atliktas Ch. Gounod “Fausto” II pa
veikslas. Margaritą dainavo R. Tu- 
malevičiūtė, Faustą — V. Česas, Me
fistofelį — V. Kuprys, Mortą — M. 
Aleškevičiūtė, Zibelį — B. Almonai- 
tytė. Sukaktuvininkei taipgi talkino 
koncertmeisteris pianistas J. Bajer- 
čius ir operos orkestrui dirigavęs J. 
Aleksa.

VILNIAUS DAILĖS SALONE bu
vo surengta pirmoji jauno skulpto
riaus Vytauto Mačiuikos paroda. Ka
dangi jo sukurtų granitinių pamink
lų neįmanoma atgabenti salėn, lanky
tojus su jo darbais supažindino di
delio formato nuotraukos ir skaidrės. 
Vienas žymiausių V. Mačiuikos kū
rinių yra jo 1964 m. diplominis dar
bas — iš Lietuvos laukų granito 
iškaltas paminklas Dariui ir Girė
nui, 1968 m. pastatytas Kauno karių 
kapinėse. Šiuo metu skulptorius V. 
Mačiuika projektuoja paminklą Her
kui Mantui.

DIDŽIAUSIA LIGŠIOLINĖ lietu 
vių fotomenininkų paroda atidaryta 
Leningrade. Dalyvauja 82 fotografai 
su pastarųjų ketverių metų laiko
tarpyje padarytam 724 nuotraukom. 
Jon yra įjungtos žymiųjų fotomeni
ninkų A. Macijausko, A. Zavadskio, 
L. Ruiko, M. Baranausko, V. Strau- 
ko anksčiau rengtų individualių pa
rodų nuotraukos. Pirmą kartą šioje 
parodoje dalyvauja jaunieji fotome
nininkai A. Matulionis, J. Dilys, V. 
Kapočius, S. Šimkus ir J. Kazlauskas. 
Parodoje taipgi išstayta A. Strelickio 
ir J. Veselovo 30 spalvotų nuotraukų.

KOMPOZ. STASIO ŠIMKAUS 85- 
tųjų gimimo metinių proga jo tėviš
kėje Metiškiuose, Jurbarko rajone, 
atidengtas jurbarkiečio dail. J. špo
ko iškaltas paminklinis akmuo. St. 
Šimkaus kūrybinį palikimą apžvel
gė ir atsiminimais dalijosi svečiai iš 
Vilniaus — kompozitoriai prof. A. 
Račiūnas, V. Baumilas ir muzikolo
gė D. Palionytė. Jurbarko kultūros 
namuose buvo surengtas S. Šimkaus 
vardo konkursas moterų ansamb
liams, kurį laimėjo A. Liaugaudo va
dovaujamos Viešvilės kultūros namų 
dainininkės.

VILNIAUS TELEVIZIJA translia
vo muzikologės Onos Narbutienės 
laidą "Plačių barų artojas”, skirtą 
Kaune gyvenančiam kompoz. Jonui 
Dambrauskui, kuris gegužės 23 d. 
švęs 80 metų amžiaus sukaktį. Su jo 
kūryba ir gyvenimu žiūrovus supa
žindino laidos vadovė O. Narbutienė. 
J. Dambrausko harmonizuotų liau
dies dainų padainavo L. Abariaus va
dovaujamas Vilniaus radijo ir televi
zijos choras. Jo originalias kompozi
cijas atliko Vilniaus operos sol. M. 
Aleškevičiūtė ir S. Sondeckio diri
guojamas Vilniaus filharmonijos ka
merinis orkestras.

“VAGA” IŠLEIDO Virgilijaus Juo
dakio monografiją “Balys Buračas”, 
skirtą Kaune gyvenančiam seniau
siam Lietuvos fotografui ir krašto
tyrininkui. Pradėjęs fotografuoti 
1915 m. balandžio 14 d., B. Buračas 
aplankė beveik visus Lietuvos kam
pelius. Šiuo metu jis turi 18.000 ne
gatyvų ir 26.400 nuotraukų rinkinį, 
kuriame įamžintas liaudies menas, 
darbai, šokiai, laidotuvių apeigos, pa
kelės kryžiai, piliakalniai, dievdir- 
biai, dainininkai, piršliai, muzikan
tai ir jomarkininkai. Monografijoje 
yra išsamus V. Juodakio rašinys ir 
160 B. Buračo nuotraukų. v K ,



UNITED TRUST fS

ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$21,990 prašoma kaina, mūrinis 
6-ių kambarių namas, moderni 
virtuvė, naujas šildymo įrengi
mas. Kambarys rūsyje. Tuojau 
galima užimti.
RONCESVALLES — HOWARD 
Pk.( $3,000 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 rečiad. uždaryta
Ketvirtad......10-3

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

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

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydĮ iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.060. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. 

REALTOR 
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286 
MISSISSAUGA RD. — QUEEN E. HWY, gražiais medžiais apaugęs 
84 x 140 pėdų sklypas. Nepaprastai graži.vieta, puošnių namų rajo
nas. Prašo $16,500.
BLOOR — DUNDAS, netoli naujųjų Lietuvių Namų 6 kambarių 
mūrinis namas. Alyva šildomas; geras privažiavimas, vieta garažui. 
Įmokėti $5,000.
MIDLAND — BALM BEACH, 35 akrai žemės ir 7 kambarių mūrinis 
namas, apsodintas vaismedžiais. Virš 700 pėdų prie asfaltuoto kelio, 
4 mylios nuo Midlando miesto ir 1 mylia nuo Georgian Bay ežero. 
Ideali vieta, geras pirkinys; įmokėti $5,000.
SWANSEA — MORNINGSIDE AVE., 5 gražių kambarių vienaaugš- 
tis, trys ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos. Idealus mažesnei 
šeimai. Garažas ir šoninis privažiavimas. Namas be skolų. Prašo 
$28,500.
BLOOR — RUNNYMEDE, gražus 6 kambarių namas. Dvigubas ga
ražas. privatus įvažiavimas. Arti puikaus susisiekimo ir apsipirkimo. 
Namas be skolų; įmokėti apie $8,000.
MIMICO — ROYAL YORK RD., 14 kambarių tributis, patogus nuo
moti. Privatus privažiavimas; prašo $49,000.

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. Tei. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynorios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus VYT. V. GIRDAUSKAS

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T . r-o 4
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el- 004-/OZO

EXTRA REALTY LTD.
336 RUSHOLME 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. 
Piljis 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
demus 3 didelių miegamųjų vie- 
naaugštls, 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 išsi-* 
mokėjimo sąlygos.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

MOKA:

už term. indėPus 2 metam 6 Vi %
už term, indėlius 1 metam  6!Zt% 
už taupomąsias s-tas (savings) .6 % 
už depozitus-ėekių s-tas 5Yz%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8Ųį% 
nekiln. turto— iki $30.000 814%

Namų: 279-5988

SbSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Lietuvos ledo ritulys šiais metais 
mini 50 metų sukaktį. Pirmosios 
ledo ritulio rungtynės Lietuvoje įvy
ko Lietuvos Fizinio Lavinimosi Są
jungos — LFLS čiuožykloje 1922 m. 
sausio 22 d. žaidė LFLS ir užsienio 
diplomatų komanda. Rungtynes 6:0 
laimėjo LFLS komanda.

1926 m. Kaune pradėtos pirmosios 
ledo ritulio pirmenybės. Dalyvavo 4 
komandos. Pirmasis ledo ritulio 
meisteris buvo LFLS komanda. LF 
LS kelerius metus iš eilės laimėdavo 
meisterystę. 1929 m. pirmą kartą į 
pirmenybes įsijungė provincijos ledo 
ritulininkai — Vilkaviškio komanda.

Pirmosios tarptautinės ledo ritu
lio rungtynės įvyko 1931 m. Kauno 
Vilties komanda pralaimėjo Rygos 
darbininkų komandai 0:1. Tais pa
čiais motais Lietuvos universitetas 
įveikė Latvijos universitetą 4:3. Se
kančiais metais įvyko pirmosios tarp
valstybinės rungtynės. Čia Latvija 
nugalėjo Lietuvą 3:0 ir Ryga įveikė 
Kauną 5:2.

Nors Lietuvos ledo ritulio pajė
gumas tarptautiniu mastu nebuvo di
delis, tačiau Lietuva 1938 m. daly
vavo pasaulio pirmenybėse, kur nu
galėjo Rumuniją 1:0, tačiau skau
džiai pralaimėjo kitiems: Lenkijai 
1:8, Vengrijai 1:10 ir Šveicarijai 0:15. 
Vėliau ledo ritulys žymiai išsiplėtė 
ir ypaė pagyvėjo atgavus Vilnių. 
1046-48 m. Lietuvos ledo ritulinin
kai dalyvavo Sov. Sąjungos pirmeny
bėse, tačiau nesėkmingai. Pačių rust) 
teigimu, baltiečiai, t.y. kartu ir lietu
viai, buvo jų pirmieji ledo ritulio 
mokytojai. Prieš tai rusai ledo ritulį 
žaisdavo futbolo dydžio aikštėje.
VYČIO ŽINIOS

Baltiečių ir lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės įvyks vasario 26 d. Ho
liday Valey Ellicotville, N.Y., 50 my
lių į pietus nuo Buffalo prie 219 
plento. Registracija 9-10 v. Edel
weiss kalno papėdėje. Pirmenybės 
pradedamos 10.30 v. Šokiai bus 
Smorgahbord Chalet. Informacijų 
teirautis pas sekcijos vadovą V. Pau- 
lionį 488-2274. Vyčio klubui šiose 
pirmenybėse atstovaus V. Paulionis, 
M. Empakeris, A. Paulionis, L. Ali
šauskas ir Vida Stripinytė.

Sėkmingiausiai Kanados lietuvių 
pirmenybėse dalyvavo Vyčio krep
šininkai: žaidė 8 rungtynes ir lai
mėjo 6.

Toronto Lietuvių Namų valdybai 
nuoširdžiai dėkojame už patalpas su
sirinkimams.

’J TO ROM O
Tradicinis šiupinys, rengtas 

M. Lietuvos moterų draugijos, 
buvo sujungtas su Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukakties pa
minėjimu, rengtu KLB Toronto 
apylinkės valdybos. Jis įvyko Šv. 
Jono Kr. par. salėje vasario 15 
d. Dalyvavimas buvo labai gau
sus. Apie Klaipėdos atvadavimą 
kalbėjo gen. kons. dr. J. žmui- 
dzinas ir KLB Toronto apyl. 
pirm. J. Karpis, šiupiniui vado
vavo Elzė Jankutė. Invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Žilinskas. Me
ninę programą atliko Stepo Kai
rio muz. vienetas, jūrų skautų 
ir šaulių grupė, Silvija Šarkaitė 
(skaitė ištrauką iš Donelaičio 
raštų), jaunoji L. Vytė (padai
navo solo). Taip pat buvo ir tra
dicinė loterija. Dalyvių tarpe 
buvo daug ir ne mažlietuvių, re
miančių M. Lietuvos tautiečių 
veiklą.

Apie Kanados užsienio politi
ką kalbės Ontario kreditistų są
jungos pirmininkas, E. Biirke 
Draugijos mėnraščio “Straigth 
Talk” redaktorius F. Paul 
Fromm vasario 24, ketvirtadie
nį, 8 vai. vakaro, 491 Colle
ge St. Kalbėtojas kritiškai ver
tins kairėn palenkta Kanados 
užsienio politiką. Įėjimas — $1.

“Tž” spaudos baliaus loteri
joj televizijos priimtuvą laimė
jo Vladas Adamonis iš Hamil
tono. Ta proga jis paaukojo “T. 
Ž.” $10. Dar neatsiėmė loteri
jos laimikių: E. Geidutis iš To
ronto, A. Balčiūnas iš Sault Ste. 
Marie, Ont., ir M. Andrulevičius 
iš Edmontono, Altą. Prašoma at
siimti “TŽ” administracijoj.

Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” paau
kojo “TŽ” $15. Tai jau nebe 
pirma auka spaudai. Klubas lei
džia savo laikraštėlį, kuri užpil
do daugiausia patys nariai. Be
veik visa vietos lietuvių veikla 
telkiasi šiame klube. “TŽ” lei
dėjai dėkoja klubui už paramą 
ir linki sėkmingos veiklos.

“Opportunities For Youth” — 
vyriausybės programa vasaros 
darbams organizuoti jau seno
kai paskelbta ir laukia jaunimo 
projektų. Pastaruosius gali su
daryti ir vykdyti jaunuoliai 15- 
24 metų amžiaus. Projektai ga
li būti įvairaus pobūdžio — pra
moginiai, artistiniai, socialiniai 
ir t.t., bet visi turi būti naudin
gi vietos bendruomenei. Idėjos, 
planai turi būti įteikti iki 1572 
m. kovo 8 d. Prašymų formos 
gaunamos: 241 Jarvis St., 6th 
Floor. Tel. 369-4243. Istaisos 
pareigūnė yra Mrs. Judith Whi
tehead. Skatinami ir lietuviai 
šia galimybe susidomėti.

Mergaitėm (16) CYO lygos pirme
nybėse įveikė Corpus Christi 29:21. 
žaidė: Zubrickaitė 6, žalnieriūnaitė 
13, Dobytė 4, Seckington 6, G. Žu
kauskaitė, Valiukaitė, Ąžuolaitė, Un- 
derytė. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Kanados sporto apygarda turės sa
vo atstovą II pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese. Kiekvienas sporto klu
bas siūlo savo kandidatą. Kas nori 
kandidatuoti ir atstovauti Aušros 
klubui, prašom pranešti A. Nausė- 
dui tel. 743-9042.

S. Kuzmui ir A. Skrebūnui už pa
ramą klubui nuoširdus ačiū.

CYO jaunosios mergaitės pasibai
gus sezonui stovi pirmoj vietoj be 
pralaimėjimo. Vasario 25 King Ed
ward mokyklos salėj baigminiai žai
dimai. Komandos treneris — A. 
fituopis.

BC lygos jaunių komanda automa
tiškai laimėjo prieš Vytį, nes laiku 
neatvažiavo reikiamas skaičius žai
dėjų. Visdėlto draugiškos rungtynės 
įvyko. Laimėjo Aušra 61:55. A. Ža
liausko treniruojamoj komandoj žai
dė: A. Nekrošius 13, V. Radžiūnas 
15, K. Bartusevičius 7, A, Kaknevi
čius 6, V. Didžbalis 6, B. Stočkus 
6, D. Salvaitis 4, A. Strimaitis 4.

Įvairios žinios. Leonas Rautinš po 
rimtos operacijos sveiksta Sick Chil
dren’s ligoninėj. Golfininkai jau gali 
treniruotis trečiadienio ir ketvirta
dienio vakarais parapijos salėj. Krep
šinio treniruotės berniukams iki 12 
metų St. Helen's mokyklos salėj šeš
tadieniais nuo 2 iki 4.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais parapijos salėje nuo 
5 iki 6.30 jauniai C ir D, nuo 6.30 
iki 8 jauniai A ir B, nuo 8 iki 9.30 
vyrai. Mergaitės treniruojasi trečia
dieniais.
KOVO ŽINIOS

CYO lygoje jauniai A nugalėjo 
Sacred Heart parapijos komandą 44: 
39 ir įkopė į I vietą, o jauniai B 
laimėjo 20:15 prieš St. Francis.

Mergaitės A, nugalėjusios Glen
dale 30:21, taip pat įkopė į I v. 
Visoms komandoms dar teks žaisti 
baigminius žaidimus.

Cathedral gimnazijos rinktinė, ku
rioje žaidžia 5 Kovo žaidėjai (A. Žil
vitis, R. Butkevičius, E, Tirilis, K. 
Šeštokas, V. Lukošius), Ontario ka
talikų gimnazijų krepšinio turnyre 
iškovojo I vietą. Gaila, kad tuo pat 
laiku vyko Toronte lietuvių krepši
nio pirmenybės, kuriose šie žaidėjai 
negalėjo atstovauti Kovui. A. G.

Baltistikos konferencijoje ge
gužės 11—14 d. d., be “Tev. Ži
buriuose” jau minėtų asmenų, 
mokslinius pranešimus padarys 
dar dr. J. Jakštas ir Pr. Zunde 
iš Vokietijos. Konferencijos me
tu Toronto universiteto Hart 
House galerijoje bus baltiečių 
dailės paroda. Iš lietuvių pusės 
numatoma išstatyti Adomo Gal
diko darbus. Į konferencijos 
vietinės ruošos darbus įsijungė 
Aušra Karkienė ir Birutė Spu- 
dienė. Informacijomis lietuvių 
spaudai talkinti sutiko Angele 
Sungailienė

“Lietuvis” — tokio pavadini
mo biuletenį pradėjo leisti KLB 
Toronto apylinkės valdyba, pir
mininkaujama J. Karpio. Vasa
rio 16 proga išėjo pirmasis nu
meris. Pirmuoju eina rašinys 
“Naujuosius metus pradedant”, 
antruoju — “Tautos ir žmo
gaus laisvė, tautinė kultūra ir 
lietuvybė” (įžanginis žodis). Pas
tarajame sakoma, kad bendroje 
veikloje besireiškiantiems žmo
nėms reikalinga komunikacija 
bei priemonė bendriems reika
lams išsiaiškinti, veiklos gai
rėms nusmaigstyti. Tam leidžia
mas šis biuletenis. “Jis steng
sis informuotis ir informuoti 
teisingai, plačiai ir konkrečiai. 
Bendrus klausimus svarstyti at
virai, objektyviai, tiesiai ir nuo
širdžiai. Užtat jo ateitis priklau
so nuo to, kaip jį bendruomenė 
sutiks ir įvertins. Jis nėra laik
raštis ir nepretenduoja būti 
laikraščiu”. Įdėtas 1971 m. To
ronte mirusių tautiečių sąrašas, 
veiklos kronika, 12 nuotraukų 
iŠ tautybių karavano renginių, 
jaunimo veiklos puslapis. Dau
guma įdėtos informacinės me
džiagos jau buvo paskelbta mū
sų spaudoje, bet čia sutelktu 
būdu dar kartą primena 1971 
m. kronikinius įvykius. Biulete
nis turi 16 žurnalo formato pus
lapių, spausdinamas ofsetinėje 
spaustuvėje. Redaguoja — re
dakcinė komisija.

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

----  T V - H I - F I ----
Taisėm ir parduodam prielnamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street West

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų mergaičių ir berniu

kų susirinkimai įvyks vasario 27, 
sekmadienį, 2 v. Mergaitės renkasi 
L. V. Namuose, berniukai — atei
tininkų kambaryje. Mergaitės ir ber
niukai, negalį dėl kokių nors prie
žasčių susirinkimuose dalyvauti, pri
valo pranešti būrelių vadovams.

Ateitininkų šventė įvyks balandžio 
16 d. Jau pradedama ruoštis įžodžio 
egzaminams.

Vasaros stovykloms programą su
darė MAS centro valdyba. Visom 
ateitininkų stovyklom planuojama 
panaši programa. Pagrindinė sto
vyklų programos tema bus ta pati, 
kaip ir metinė tema “Esame krikš
čionys — kovokime”.

Nauja MAS centro valdyba bus 
renkama stovyklos metu Dainavoje 
birželio 25 d. savaitgalyje. Tada 
įvyks MAS suvažiavimas.

Ateitininkų federacijos valdyba pa
skelbė federacijos vado ir kontro
lės komisijos rinkimus. Balsuoti ga
li visų trijų sąjungų nariai, davę 
sąjungų įžodį. Visos kuopos ir drau
govės privalo pristatyti savo narių 
sąrašus centro valdyboms iki 1972 
m. kovo 15 d.

Skautų veikla
• Moksleiviai ir studentai, kurie 

jau užsiregistravo ar dar norėtų už
siregistruoti apmokamiems vasaros 
darbams į Romuvą, renkasi vasario 
29 d., 7.30 v.v., į skautų būklą, ku
riame bus užpildomos reikalaujamos 
anketos ir plačiau pasiinformuojama 
apie šį darbo planą. Neapsisprendu- 
sius po vasario 29 d. nebebus gali
ma registruoti. Kviečiami visi būti
nai dalyvauti. Platesnių informacijų 
kreiptis tel. 239-9030.

• “Šatrijos” ir "Rambyno" tuntų 
naujasis tėvų k-tas pasiskirstė parei
gomis: pirm. K. Sapočkinas, vice- 
pirm. p. Ciplijauskas, ižd. p. Sriubiš- 
kis, sekr. E. Simanavičienė, kiti li
ko nariais.

• Kovo 5 d. — tradicinė Kaziuko 
mugė Prisikėlimo salėse. Atidarymas 
— 10 v. r. Mugės metu veiks tėvų 
k-to lietuviškų valgių valgykla.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, vad. ps. R. Poškienės, at
liko dalį meninės programos KLB 
Toronto apylinkės valdybos rengta
me Vasario 16 minėjime vasario 20 
d. Vienetas taipgi pasirodė tradici
niame Mažosios Lietuvos bičiulių 
šiupinyje vasario 15 d.

• “Šatrijos” tunto skautės talki
no KLB Toronto apylinkės valdybos 
suruoštame Vasario 16 proga priėmi
me ir minėjime.

• Sį šeštadienį, vasario 26 d., 3 
v.p.p., St. Peters estų bažnyčios sa
lėje (Mt. Pleasant — Roehampton 
kampas) Šaukiama tarptautinė skau
čių susimąstymo sueiga, kurioje da
lyvauja ir “Šatrijos" tunto skautės.

• Mažosios Lietuvos bičiulių šiupi
nyje vasario 15 d. jūrų skautės, vad. 
ps. A. Biškevičienės, dalyvavo pro
gramoje. C. S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam rengėjams už 

mums suruoštą gražią staigmeną 
25 metų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Taip pat nuoširdus ačiū 
giminėms ir visiems prieteliams už 
gražias ir vertingas dovanas.

Ypatinga padėka p.p. Pevcevi- 
čiams, kurie įdėjo daugiausia pa
stangų ir rūpesčio, taip pat p.p. 
Vaškevičiams ir visoms ponioms už 
skaniai pagamintus patiekalus.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems 
prisidėjusiems ir dalyviams.

Mamertas ir Stasė Girčiai
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mū
sų draugams, bičiuliams už atsilan
kymą ir suruošimą gražios staigme
nos mūsų 25 metų vedybinės su
kakties proga. Ypatingai esame dė
kingi rengėjams: J. A. Visockiams, 
J. N. Barškiams, B. R. Karaliams ir 
L. Aleknai. Labai ačiū už atsilan
kymą ir tartą žodį kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, ir KLB Toron
to apylinkės pirm. J. Karpiui. Nuo
širdi padėka visiems dalyvavusiems 
ir tiems, kurie, gyvendami toli ir 
negalėdami dalyvauti, nepamiršo 
mus pasveikinti bei atsiųsti dovanas. 
Taip pat dėkojame mūsų mieliems 
vaikams. Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems ir visoms už gražias dova
nas. Jūsų parodytas nuoširdumas pa
siliks visuomet mūsų širdyse —

Ilse ir Vytas Astrauskai
PADĖKA

Mus prisiminusiems bei sveikinu
siems mūsų 50-ties metų vedybinės 
sukakties proga nuoširdžiai dėkoja
me: gerb.klebonui kun. P. Ažubaliui, 
mūsų mieliems vaikams su šeimo
mis, bičiuliams už suruoštą staigme
ną, vaišes, vertingą ir gražią dovaną, 
kuri mums nuolat primins jūsų nuo
širdumą. Su nuoširdžiais linkė
jimais —

Jūsų Bronė ir Pranas Rekščiai
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■ GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — SIX POINT, gražus 3 miegamųjų atskiras namas, pulki 
moderni virtuvė, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu jva- 
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 GATVES, 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, pul
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. Herberte, 
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]/t% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Yą% už 1 m. term. dep. 
6Vi% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS 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 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 va L iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. . • Telefonas LE 2,8723

A. J. M 0 R K I S
f 

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 augštu's namas, 2 modernios virtuvės, 4 vietų prausykla; prašoma 
$21.500 su $3.000 įmokėjimu.

1082 BLOOR St 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 stotį. 
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.

DANISH £US^
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 vai. 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 4-5036

rlamiltonc skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton. Ont. Tel. 549-2003 

čia gausite tekstilės gaminiui pigiausiomis kainomh; 

didclis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai: leidiniai' 
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI S p a u d i n i o i
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ŠYPSENOS kanapos įvykiai
Studentiškos gudrybės

Istorijos egzaminas. Profeso
rius klausia:

— Sakykite, koks svarbus įvy
kis buvo po caro Nikalojaus pir
mojo mirties?

— Laidotuvės!...♦ * •
Stojamieji egzaminai. Viena 

iš kandidačių susirašė visas for
mules ant delnų. Dėstytojas, pa
stebėjęs šiuos “žinių šaltinius”, 
kreipėsi j mergaitę:

— Prašau jūsų ranką!
— Atleiskite, — vos girdimai 

atsakė suglumusi stojančioj!, — 
pirmiausia aš turiu atsiklausti 
mamos.

» * ♦
Varšuvos universitete studen

tas laiko administracinės teisės 
egzaminą. Dėstytojas jį klausia:

— Sakykite, kokio augščio 
turi būti tvora, juosianti kapi
nes?

— Kapinių tvora turi būti to
kia, kad per ją neiššoktų numi
rėliai. ♦ * *

Paklaustas, kokia lydinio, iš 
kurio daromi geležinkelio bė
giai, sudėtis, studentas nuosek
liai išvardija metalus, kiek ku
rio nuošimčių ir sudėjus išeina 
99,9 nuošimčiai.

— O kas ta viena dešimtoji 
lydinio? — klausia profesorius.

— Tai bėgius jungiantys tar
pai, — nedvejodamas atsako 
studentas.

♦ • *
Docentas, norėdamas per eg

zaminus išlaikyti jaukią atmo
sferą, anklausa pradėjo taip:

— Išvardinkite, ką geriausio 
mums davė chemija.

— Blondines! — žvaliai at
sakė studentas, (“šluota”)

Patirtis
Du vyrai sėdi prie baro ir da

lijasi patirtimi.
— Ar jūs žinote mano nuo

monę apie santuoką?
— O jūs vedęs?
— Taip.
— Žinau. Parinko Pr. Alš.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
me teisme nelaimės, bet gali 
gerokai pakenkti liberalams se
kančiuose federaciniuose parla
mento rinkimuose Britų Kolum
bijoje, Albertoje ir galbūt On
tario provincijoje. Iš esmės šis 
incidentas yra dviejų ambicin
gų politikų — P. E. Trudeau ir 
W. A. C. Bennetto susikirtimas.

Kanados nedarbo draudos 
įstaigos, įsigijusios modernius 
elektroninius skaitytuvus, taip 
užtęsia pašalpos išmokėjimus, 
kad bedarbiai būna priversti 
kreiptis į miestų gerovės insti
tucijas. N. Brunwicko provinci
joje, Bathurst vietovėje, bedar
biai netgi buvo paskelbę sėdėji
mo streiką nedarbo draudos 
Įstaigoje, iš kur juos po poros 
dienų iškraustė vietinė policija. 
Darbo ministeris B. Mackasey 
pažadėjo ištirti nedarbo drau
dos uždelsimo priežastis. Eilę 
straipsnių šia tema paskelbė 
Toronto dienraštis "The Globe 
a. Mail”, bandęs padėti bedar
biams. Iš jų paaiškėjo, kad To
ronto nedarbo draudos įstaigon 
netgi neįmanoma telefonu pri
siskambinti — linija visą laiką 
yra užimta. Laikraščio pastangų 
dėka š. m. vasario viduryje 
$740 pašalpą pagaliau gavT) 
1971 m. lapkričio 20 d. iš dar
bo atleistas torontietis darbi
ninkas Agostino Mota, kai jo 
neįtikėtina istorija susidomėjo 
Kanados valstybinės nedarbo 
draudos vadovybė. Pastaroji tei
gia, kad didžioji pašalpų dalis 
pradedama mokėti vieno mėne
sio laikotarpyje. Tai, žinoma, 
labai menka paguoda bedar
biams, nes seniau, kai nebuvo 
elektroninių skaitytuvų, pašal
pas jie gaudavo jau antrą savai
tę. Priekaištų dėl netvarkos ne
darbo draudos įstaigose susilau
kė ir pats premjeras P. E. Tru
deau, bet jis nežada imtis jokių 
priemonių, kol šį klausimą tiria 
darbo ministerija.

Amerikos Valstybių Organiza
cijai priklauso 23 š. Amerikos, 
Karibų jūros ir P. Amerikos 
kraštai, bet įsijungimo kažkodėl 
ilgokai vengė Kanada. Naują 
žingnį šia kryptimi dabar žengė 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė, paprašiusi Vašingtone įsi
kūrusią šios organizacijos tary
bą suteikti Kanadai nuolatinio 
stebėtojo teises. Prašymas buvo 
priimtas ir patvirtintas. Kana
dos atstovu bus paskirtas amba
sadoriaus rango stebėtojas. 
Amerikos Valstybių Organizaci
ja nevengia politinių klausimų, 
bet pagrindinį dėmesį skiria 
daugiausia ekonominiams reika
lams. Stebėtojo teises taryba 
taip pat suteikė Ispanijai, Gva- 
janai ir Izraeliui.

JEIGU JUMS REIKIA
DAUGIAU INFORMACIJŲ

-- JAS TURIME

Jūs jau turėjote gauti voką su bendromis 
informacijomis, kad suprastumėte, kaip mokesčių 
reforma palies jus. Jeigu jums reikia daugiau 
informacijų, liečiančių jūsų asmeninę padėtį, at
kreipkite dėmesį į šias brošiūras:

• "Child Care Expenses"
• "Moving Expenses"
• "Capital Gains"
• "Partnerships"
• "Rental Income and Undeveloped Land"
• "Goodwill and Similar Assets"
• "Professionals: Income Calculation"
• "Basic Herds"
• "Corporate Tax Guide"

Norintieji sužinoti, ar jums reikalinga kuri 
nors tų brošiūrų, prašomi pasiskaityti jau gautas 
brošiūras. Knygelėje "Highlights for Individuals" 
yra užsakymų forma. Užpildykite tą formą ir 
pasiųskite šiuo adresu:

Taxation Distribution Centre
P.O. Box 8489
Ottawa, K1G 3L5 '

Atsiminkite, kad pirmiausia reikia perskai
tyti gautąsias knygeles ir tik tuomet užpildyti 
užsakymo formą, jei kuri kita minėtų brošiūrų 
būtų reikalinga. Juo geriau būsite informuoti da
bar, juo lengviau bus jums užpildyti mokesčių 
formas '73 metų pavasarį.

Mokesčiu reforma
ir Jus

National Revenu
I Revenue, national,

. ■ Taxation ImpDt

BALIO MASKELIŪNO 

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

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

Frank Barauskas _k A A A «

Gera atmintis
— Kiek kartų aš prašiau, kad 

netriukšmautum?
— Septynis kartus, mamyte.
• Tarp draugų jieškok tų, ku

rie daugiau už ‘tave išmano.
(R. Šumanas)

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

Bloot* Alito iri 296 BROCK Avc.moor Auiorice marage (tarp Dundas ir CoUege)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS REALTOR

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
Frank Barauskas

Labai svarbu!
Automobiliai

NUO L 0 t N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

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

PRISTATYMAS
Seniai lauktas ir visiškai 

NAUJAS MODELIS
ŽIGULIS VAZ 2101

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukrainę, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šcl 

, dytuvoi ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių speciaZose krautuvėse
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/į svotų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •
672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai, Dide>is pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

r* C_______480 RONCESV ALLES AVE.,Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

=• tip-topNIEATS
KAS savaitę ■ DELICATESSEN

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL
Sheppord Ave. (Don Valley Parkway)

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

Pilna kaina JAV $3275.00
M O S K V I Č 412 IE

Pilna kaina JAV $3009.50 
ZAPOROŽEC Z A Z 9 6 6

Liuksusinis modelis 
Pilna kaina JAV $3275.00 

MOSKVIČ 402 IE

Pilno kaina JAV $2012.50 
Duotas labai r i b o t a s kiekis. 
Todėl nelaukite UŽSAKYKITE 

DABAR TIK PER

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

Telefonas: 982-1530

Mes turime 23 metų patyrimą 
ir turime daug tūkstančių 

patenkintu klientų.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BĮ.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVK 

(prie Queensway, 
Tel. 762-1009

Priima pacientus pagal 
susitarimą

PLUMbTnG and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-lYMO 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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktorta BUK0WSKA, R.O 
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.v.

OKULISTAS 
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
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 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

INSURANCE
DŪDA 769-4612

223! Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo 54-ji sukaktis paminėta 
praėjusio sekmadienio visose pamal
dose. 11 v. pamaldose dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis: kūrėjai- 
savanoriai, kat. moterų draugija ir 
jūrų šaulių skyrius. Pamaldos už
baigtos Lietuvos himnu. Prie Lietu
vos didvyriams prisiminti paminkli
nės lentos padėta puokštė gėlių. 
Tautos Fondo reikalams bažnyčioje 
padaryta rinkliava.

— Sekmadienį, kovo 5 — Tikin
čiosios Lietuvos Diena kartu su šv. 
Kazimiero švente. Speciali rinkliava 
Bažnyčiai Lietuvoje.

— Šį sekmadienį — tikybos pamo
ka vaikams po 10 v. pamaldų klebo
nijoje. Pirmosios Komunijos iškil
mės įvyks gegužės antrąjį sekma
dienį.

— Statybos fondui aukojo po 
$100: A. M. Kuolai, K. B. Valančiai; 
$50: N. Mickevičienė.

— Pamaldos: šį antradienį, 8 v. 
r., už a.a. Leoną 
5 metų mirties 
penktadienį, 8 v. 
leną Sauserienę;
už Kaminskų ir Barčiauskų šeimos 
mirusius; sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Stasę Bardziliauskienę, 11 v. už a.a. 
Mikalojų Kuprevičių, 12 v. už a.a. 
Roką Jurgulį; pirmadienį, vasario 
28 d., 8 v.r., už a.a. Aleksandrą 
švelnį; užprašytos švelnių šeimos.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamokos.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos, kuriose 1972 m. taryba įveda
ma J pareigas.

— Vasario 28, pirmadienį, 7.30 v. 
v., prasideda Raudonojo Kryžiaus 
pirmosios pagalbos 2 mėnesių kur
sas. Pamokos bus kiekvieną pirma
dienį.

— Kovo 4, šeštadienį, 7 v.v., pir
mas Gavėnios apmąstymo vakaras 
ponios Lorencienės bute, 65 Marion 
St. Visi parapijiečiai nuoširdžiai 
kviečiami.

Karbūną velionies 
sukakties proga;

r., už a.a. Magda- 
šeštadienį, 8 v.r.,

GYDYMO SVEIKATOS KLI

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS 
NIKĄ. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, {vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalies Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.
NAUJA LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
plokštelė "Kur gimta padangė”. Įra
šyta Kauno radijo stotyje. Naujos ir 
gražios dainos. Išleido Vankuverio 
"Atžalynas”. Kaina $5, persiuntimas 
— 85 et. Užsakymus siųsti: B. Vileita, 
2366 W. 7th Ave., Vancouver 9, B.C.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė moteriai II augšte. Telefonas 
LE 6-1043. Skambinti po 6 v.v.
STOUFFVILLE CREAMERY gamin
tų sūrių vartotojams. Daugelis klau
sia, koks skirtumas tarp balto ir gel
tono sūrio. Pranešame, kad vienas ir 
kitas yra gamintas, naudojant tam 
tikrą dalj nugriebto pieno. Geltonas 
turi tik pusę riebumo, palyginus su 
baitu. Tai svarbu žinoti prisilaikan
tiems dietos. Be to, gamyboje nevar- 
tojame jokių chemikalų.

S. A. VISKONTAI
JIESKOMAS LIETUVIS BERNIU
KAS virš 16 metų amžiaus, kuris no
rėtų išmokti elektriko darbo, val
džios pripažinto. Teirautis pas A. Če
ponį tel. RO 6-8372 arba 923-7194.
"TĖVIŠKES ŽIBURIAMS” reikalin
gas darbininkas 1-2 dienoms savai
tėje. Gali būti ir vyresnio amžiaus 
vyras. Kreiptis į administraciją.
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, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

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

Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Te/efonas 762-4252
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt Prieinamos kainos.

ir viehuo- 
Tėv. Jur-

kurso už-

Prisikėlimo par. žinios
— Iškilmingai paminėta Vasario 

16-ji. 11.15 v. Mišiose organizuotai 
ir su vėliavomis dalyvavo Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa ir katal. 
moterų dr-ja. Choras, be įprastinių 
tokioms progoms skirtų giesmių, 
įspūdingai pagiedojo dvi visai nau
jas: muz. St. Gailevičiaus “Iš visų 
kraštų pasaulio” ir kun. Br. Jurkšo 
“Išgirsk mus, Kristau". Per pamal
das šaulių gretose ir eisenoje prie 
paminklinės lentos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, žygiavo Mr. Leonard 
Milne, kuris išgarsėjo savo bandymu 
išlaisvinti Simą Kudirką.

— Nuoširdžiai užjaučiame O. Sa
baliauskienę, Lietuvoje mirus jos 
mamytei a.a. Aleksandrai Prialgaus- 
kienei; J. Bilkį, Lietuvoje mirus jo 
mamytei a.a. Teofilei Bilkienei.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už 
a.a. T. Bilkienę, užpr. T. Balnienės; 
penktad., 7.30 v. — už a. a. A. Bart
kų, užpr. p. Bartkienės; 8 v. — už 
aa. A. Balnį, užpr. T. Balnienės; 
šeštad., 8 v. — už a. a. M. Geležiū- 
nienę, užpr. p. Marcinėnų; 9 v. — 
už a.a. K. Jakubauskienę, užpr. V. 
Marcinkevičiaus kaip užuojauta p. 
Šarūnų šeimai; sekm., 9 v. — už 
a.a. P. Paulauskienę, užpr. p. Jacikų; 
11.15 v. — už a.a. E. Norvaišienę, 
užprašytos KLK Moterų Dr-jos cent
ro valdybos.

— šią savaitę parapiją 
lyną lanko provincijolas 
gis Gailiušis, OFM.

— Suaugusių religinio 
baigimas — šį trečiadienį, vasario 23 
d., 7.30 v.v. Parodų salėje. Bus at
gailos pamaldos, Mišios ir Komuni
ja. Kviečiami dalyvauti ir nekur- 
santai.

— Specialios pamaldos jaunimui, 
sujungtos su religiniu pokalbiu — 
šį sekmadienį, 10 v.r. Parodų sa
lėje. Šiose pamaldose reguliariai da
lyvauja per 100 berniukų ir mergai
čių nuo 9 skyriaus ir vyresni. Pa
maldas laiko ir pokalbiui vadovauja 
kun. Antanas Prakapas. Jaunimą glo
boja ir užkandžiais rūpinasi par. ta
rybos visuom. reikalų sekcija.

— Choro repeticijos: suaugusių — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; jaunimo — iki 
par. metinės vakarienės kas sekmad., 
12 v. ir kas antrad., 7 v.v. muzi
kos studijoje. Dalį programos jau
nimas atliks par. metinėje vakarie
nėje kovo 12 d.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar nelankytose gatvė
se ir tos, su kuriomis susitarta.

— Parapijos metinės rekolekci
jos bus kovo 19-26 d.d. Vedėjas — 
Tėv. Leonarads Andriekus, OFM.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena 
bus minima kovo 5, sekmadienį. Tą 
dieną rinkliavos skoloms mokėti ne
bus; jos vietoje kviečiame duosniai 
aukoti religinei šalpai okupuotoje 
Lietuvoje. Raginame gausiai eiti 
sakramentų ir tą dieną praleisti 
maldoje.

— Visi kviečiami gausiai daly
vauti parapijos metinėje vakarienė
je kovo 12 d., nuotaikingai pabend
rauti, išklausyti gražios meninės pro
gramos ir padėti sumažinti parapi
jos skolas. Auka už vakarienę lai
koma asmeniniu įnašu skoloms su
mažinti: pora aukoja $25, 1 asmuo 
— $15, pensininkai ir jaunimas — 
$5. Visos vietos rezervuotos. Garbės 
kvietimų nebus. Kvietimai sekma
dieniais gaunami par. salėje, o šio
kiadieniais — par. raštinėje.

— Susituokė Richard Bujalski ir 
Regina Matusevičiūtė.

Pradedant dešimtuosius Ro
muvos stovyklavietės m e t u s, 
valdyba, talkinama Toronto 
skautų-čių tėvų komiteto, kovo 
11 d., 7 v.v., Prisikėlimo ęa- 
rapijos Parodų salėje ruošia 
trumpą paminėjimą-pobūvį. Ma
loniai kviečiame atsilankyti: pir
muosius stovyklos steigėjus ir 
darbuotojus, 
vadovus-es, buvusias stovyklų 
šeimininkes, skautų-čių tėvus, 
skautininkių-kų ramoves, esa
mus ir buvusius valdybų bei 
komitetų narius. Programoje: 
penkmečio skautu-čių stovyklos 
filmas (dar nematytas), istorinės 
stovyklos kūrimosi skaidrės, vai
šės. Rengėjai prašo pranešti 
apie dalyvavimą iki kovo 5 d. 
telefonais: 499-1092, 537-1503, 
769-1489. 251-5126, 534-7485. 
Penkmečio filmas ir eilės metų 
skaidrės bus vėliau rodomos 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautams-ėms bei kitiems, ku
rie dėl nenumatytų priežasčių 
negalėtų dalyvauti.

Romuvos valdyba
* * —-1 —

Romuvos narius,

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

{vairios savo pastate rūkytos dairos ir mėsos, liotuviiki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Tautos likimo lemia pasiryžėliai
Vasario 16 iškilmės Toronte • Darbo ministe io kalba • PLB pirmininko žodis • Dalyvavo 

Si mg Kudirkų bandęs išvaduoti škotas • Griži meninė dalis
šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo sukak
tis Toronte buvo paminėta per 
dvi dienas išdėstytom iškilmėm. 
Vasario 19, šeštadienį, apylin
kės valdyba surengė vakarienę- 
priėmimą, kuriame galėjo daly
vauti visi, užsimokėję . $5, ir 
kviestieji svečiai, o vasario 20, 
sekmadienį, valdyba surengė 
tradicinį iškilmės aktą.

šeštadienio vakarienė įvyko 
Prisikėlimo salėje. Nustatytu 
laiku, 6 v.v., susirinko negau
sus būrys tautiečių, bet vėliau 
jų skaičius gerokai pagausėjo 
ir beveik užpildė salę. Belau
kiant kitataučių svečių išklausy
ta keletas kalbų. Pirmasis pra
bilo KLB Toronto apylinkės 
pirm. J. Karpis, primindamas 
Vasario 16 reikšmę ir kviesda
mas į vieningą lietuvybės dar
bą. Panašia tema kalbėjo buvęs 
VLIKo pirm., savanoris-kūrėjas 
J. Matulionis, Kanados Lietuvių 
Fondo valdybos pirm. Balsys, 
skautų vardu — K. Batūra, atei
tininkų — kun., J. Staškus, šau
lių — S. Jokūbaitis. Programos 
pranešėja D. Augaitytė-Blyskie- 
nė perskaitė gautus sveikinimus 
raštu — Ontario min. J. Yarem- 
ko, socialinio ugdymo min. R. 
Welch, JAV konsulo ir kitų. 
Angliškoji dalis pradėta apie 8 
v.v. KLB pirm. inž. E. Cuplins- 
ko kalba. Sveikinimo kalbas pa
sakė latvių atstovas Upeslacis, 
estų tarybos narys, Ontario vy
riausybės atstovas Martin, mies
to savivaldybės — O’Donohue 
ir Boytchuk . .. Specialus susi
rinkusiųjų dėmesys teko Leo
nardui Milne, bandžiusiam išva
duoti Simą Kudirką. Jis buvo 
sutiktas ilgu sustojusios publi
kos plojimu. Savo žodyje L. 
Milne dėkojo už malonų priė
mimą, apgailestavo savo žygio 
nesėkmę ir pasisakė esąs šali
ninkas konkrečios akcijos, nes 
politiniai žygiai mažai ką te
padeda, ir palinkėjo lietuviams, 
turintiems tokią turtingą pra
eitį, atgauti pagrobtą nepriklau
somybę.

Pavakarieniavus prie gražiai 
papuoštų stalų, naujai įsistei
gusi taut, šokių grupė “Atžaly
nas” atliko keletą šokių, o jau
nųjų dainininkų grupė,' palydi
ma savotiško būgno ir gitaros, 
padainavo lietuviškų melodijų.

Svečių tarpe, be jau minėtų 
kalbėtojų, buvo gen. konsulas 
dr. J. Zmuidzinas su Ponia, P. 
L. B. pirm. St. Barzdukas, On
tario etninės spaudos sąjungos 
pirm. VI. Mauko, estų bei lat
vių spaudos redaktoriai, rašyto
jas Len Peterson, p. Szylowska- 
Kaveckaitė, lenkų atstovas ir ki
ti. Augštesnio rango kitataučių 
svečių nesimatė.

Sekmadienio iškilmės
Visose trijose Toronto lietu

vių šventovėse — evangelikų 
ir katalikų atlaikytos atitinka
mos pamaldos, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis. Tau
tos Fondo atstovai ta proga 
rinko aukas prie įėjimo. Spe
cialią programą iš ryto davė ir 
radijas “Tėvynės prisiminimai”, 
vadovaujami J. R. Simanavi
čiaus.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
4 v.p.p. Central Technical gim
nazijos auditorijoj. Jis pradė
tas Kanados himnu ir “Varpo” 
choro giedamom maldom už tė
vynę bei žuvusius. Pradinį žo
dį tarė apyl. pirm. J. Karpis ir 
programos pranešinėjimą pave
dė J. šernaitei-Meiklejohn. Il
goką invokaciją skaitė ev. ku
nigas A. Žilinskas. Gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas savo kal
boje pagvildeno tarptautinius 
įvykius ir jų sąryšį su Lietu
vos likimu. Jis taipgi pranešė, 
kad erdvėlaivis Apollo XVI sa
vo skrydyje į mėnulį gabens ir 
neprikl. Lietuvos vėliavą. Fede
racinės vyriausybės ir premje
ro P. E. Trudeau vardu sveiki
no parlamento atstovas Deacon, 
Toronto burmistro vardu — 
miesto valdybos narys A. O’Do
nohue. 
silaukė 
vaduoti 
trumpą

Daugiausia ovacijų su- 
S. Kudirka bandęs iš- 
L. Milne, kuris tarė ir 
žodį.
Ministerio kalba

Darbo minister) M. O’Qonnel, 
kaip kalbėtoją, pristatė parla
mento atstovas dr. S. Haidasz. 
Ministeris padėkojo už pakvie
timą tarti žodį lietuviams ne
priklausomybės šventės proga, 
priminė lietuvių imigraciją, jų 
įnašą Kanadai ir pabrėžė, kad 
įnašas Kanadai neprieštarauja 
ryšiams su senąja tėvyne Lie
tuva. Jis citavo A. Linkolno po
sakį: “Nesitikėk, kad imigran
tas taps lojaliu piliečiu, jeigu 

neišlaikys meilės savo gimtajam 
kraštui.” Ministeris priminė da
bartinės Kanados vyriausybės 
politiką naujųjų kanadiečių sri
tyje ir pabrėžė L. B. Pearsono 
mintį, kad Kanada yra kraštas, 
kuriame nėra etninių mažumų, 
nes visos turi lygias teises kul
tūrinėje srityje. Baigdamas kal
bą, ministeris tarė: “Lietuvių 
bendruomenė parodė, kad jos 
vaidmuo Kanadoje yra prisidėti 
prie krašto augimo ne naikinant 
savąją kultūrą, o ją puoselė
jant.” Kalbėtojas nekartą citavo 
leidinį “Lithuanians in Cana
da”.

Pagaliau prabilo pagrindinis 
šventės kalbėtojas St. Barzdu- 
kas, PLB pirm. Jis savo kal
boje pabrėžė pagrindinius lie
tuvių tautos momentus ir ska
tino tautiečius branginti savo 
tėvynę Lietuvą, rūpintis jos li
kimu išėjus į plačiuosius ke
lius ir nestokoti ryžto, nes tau
tos likimą labiausiai lemia pasi
ryžėliai. (Jo kalba bus atspaus
dinta “TŽ”). — Rezoliucijų 
tekstai palikti apyl. valdybai.

Dainos, šokiai, deklamacijos
Per pertrauką Tautos Fondo 

atstovai surinko vokus su au
komis Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Praskleidus uždangą, 
scenoje pasirodė Stepo Kairio 
muzikinis vienetas su kanklė
mis ir birbynėmis. Gražiai išsi
dėstęs, jis atliko trejetą tauti
nių melodijų. Visus žavėjo jau
nutė solistė L. Vytė, su ži
buoklių krepšeliu padainavusi 
dainą apie žibuokles. Ja ypač 
gėrėjosi rašytojas Len Peter
son, sekęs visą programą. La
bai gyvą taut, šokių programą 
atliko “Gintaras”, įjungęs į 
“Suk, suk ratelį” net pačius 
mažiausius. Ypač meistriškai šo
ko vyresniųjų grupė. Įspūdį ga
dino tiktai triukšminga muzika, 
kuri visai nesiderino su tauti-

Apie sąvokinę — koncepcinę 
dailę, pastaraisiais metais iški
lusią dailės šaką, kalbės Kęstu
tis Paulius Žygas šį šeštadienį, 
vasario 26 d., 8 v. v., Prisikėli
mo par. muzikos studijoj. Pas
kaitininkas yra architektas, šiuo 
metu gilinantis meno istorijos 
studijas Cornell universitete 
Ithaca, N. Y. Akademikų drau
gijos ruošiama paskaita yra vie
ša.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus susirin
kimas įvyks vasario 27, sekma
dienį, po Sumos, Parodų sa
lėje. Skaidrėmis iliustruotą pa
skaitą skaitys “Moters” red. N. 
Kulpavičienė: “Sakralinis me
nas amžių eigoje” (viduram
žiai). Narės ir viešnios kviečia
mos dalyvauti. Skyrius yra pa
kvietęs kovo 4 d. iš Hamiltono 
“Aukurą” su veikalu “Dobilėlis 
penkialapis”. Platesnė infor
macija — sekančiam “TŽ” nr.

“Paramos” kooperatyvo meti
nis narių susirinkimas įvyks 
vasario 27, sekmadienį, 3 v.p.p., 
1610 Bloor Street West, Club 
Bloordale salėje (tarp Dundas 
ir Keele gatvių). Registracija — 
nuo 2 v.p.p. Taupydami ir sko
lindami “Paramoje” padedame 
ne tik sau, bet ir lietuvybei. 
“Parama” iki šiol paaukojo iš 
pelno virš $30,000 lietuvių or
ganizacijoms. Būkime aktyvūs 
“Paramos” nariai, dalyvaukime 
metiniame susirinkime. Valdyba

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo visuotinis metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
1972 m. vasario 27, sekmadienį,
4.30 v. p. p., Prisikėlimo para
pijos auditorijoje, 1021 College 
St., Toronto, Ont. Dalyvaujan
čių narių registracija prasidės
3.30 v. p. p. Kviečiame visus 
narius dalyvauti. Valdyba

KLB jaunimo sekcijos dra
mos grupė uoliai ruošiasi staty
ti vaidinimą balandžio mėnesio 
gale. Repeticijos vyksta dukart 
į savaitę. Vaidinimo neįmano
ma paruošti be pagalbos. Rei
kia jaunimo scenom sustatyti, 
grimuoti, aprangai tvarkyti, bi- • 
ketams platinti, scenai apšvies
ti. Norintieji prisidėti prašomi 
ateiti į susirinkimą naujų Lie
tuvių Namų salėje vasario 27, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Informaci
jų reikalu prašom rašyti 1573 
Bloor St. W. Dramos grupės 
tikslas nėra iškelti keletą 
“žvaigždžių” bendruomenės aki
vaizdoje, b duoti lietuviškam 
jaunimui pasireikšti lietuvių 
kalboj: vaidinti, režisuoti, ra
šyti scenos vaizdelius ir dirb
ti su kitais lietuviškai kalban
čiais jaunuoliais. Dėlto pradė
jom vaidinimus dramos “work
shops”, kur visi dalyviai galės 
vaidinti, kalbėti, deklamuoti, 
improvizuoti ir kitaip fantazuo
ti. Kitą rudenį, kai statysim 
naują veikalą, nereikės jieško- 
ti naujų aktorių, nes jau b)s 
visa grupė pasiruošusių tuose 
“workshops“ dramos būrelyje. 
Tie, kurie domisi šia sritimi, 
prašomi ateiti šį sekmadienį, 
vasario 27 d., 1 v.p.p.

KLB Toronto jaunimo 
sekcijos dramos grupė 

nių šokių nuotaika. Įspūdingai 
deklamavo R. Bubelytė B. Braz
džionio “Lietuvos vardas”. Me
ninę programą užbaigė “Var
pas”, atlikęs penketą dainų. Va
dovavo naujasis jo dirigentas 
A. Ambrozaitis, gražiai užsire
komendavęs nauja iniciatyva; 
akompanavo J. Govėdas. Iškil
mė baigta visų giedamu Tautos 
himnu.

Nauji keliai
Stebėjusiem Vasario 16 šven

tę tenka pasigėrėti jos iškilmin
gumu, gausiu dalyvavimu, pui
kia menine programa, uoliu 
apylinkės valdybos rūpesčiu. 
Šiais metais buvo ypač pabrėž
tas naujų kelių jiesKojimas. Po 
iškilmių galima pastebėti, kad 
kaikas rasta, o kaikas prarasta. 
Naujo pobūdžio pnėmimas-va- 
kanenė šeštadienį yra gera idė
ja, bet reikalinga peržiūrėti. Pa
sirinktoji forma vargu ar patar
nauja siekiamam tikslui. Atsi
sakymas nusistovėjusios tradi
cijos atskirti lietuviškąją dalį 
nuo angliškosios sekmadienio 
programoje nepasiteisino. Kita
taučiai svečiai buvo priversti 
klausyti jiems nesuprantamų 
lietuviškų kalbų. Pagrindinis 
kalbėtojas, atvykęs iš Klevelan- 
do ir turėjęs išryškinti šventės 
prasmę, buvo paliktas paskuti
niuoju — septintuoju kalbėto
ju. Išvargusiai publikai jis ne
begalėjo perduoti visos kalbos. 
Pastebėtinas ir Ontario vyriau
sybės ministerio nedalyvavimas. 
Graži, sklandi buvo meninė pro
grama, ypač tautiniai šokiai. 
Apylinkės valdyba, rengdama 
šventę, rūpestingai dirbo kar
tu su savo talkininkėmis bei 
talkininkais. Jai priklauso vi
suomenės padėka. Trūkumų, 
vienokių ar kitokių, būna kiek
vienais metais, tačiau galutinėj 
sąskaitoj juos toli pralenkia tei
giamieji dalykai. Bvs.

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
rengiama visose Kanados lietu
vių katalikų parapijose bei ka- 
pelionijose kovo 5, sekmadienį. 
KLK Centras išsiuntinėjo laiš
kus Kanados vyskupams, prašy
damas tą dieną atkreipti savo 
tikinčiųjų dėmesį į religinę būk
lę Lietuvoje. Jau gauti keli pa
lankūs vyskupų atsiliepimai. Mi
nėta Centro šalpos komisija at
spausdino specialius vokus rink
liavoms ir išsiuntinėjo lietuvių 
parapijoms. Liturginė komisija 
paruošė specialius tekstus, pri
taikytus minėtajai Dienai.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 54-toji sukaktis mini
ma šį sekmadienį, vasario 27 d., 
3 v.p.p., Ryersono instituto sa
lėje. Vasario 25, penktadienį, 
8 v.v., Estų Namuose rengiamas 
priėmimas Estijos konsulato 
vardu.

Inž. Antanui Novickiui mirus 
Niujorke, vietoje laidotuvinių 
gėlių Jonas Matulionis paauko
jo $10 Tautos Fondui.

“Jaunimo Žiburiuose” buvo 
rašyta apie pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris įvyks 
Čikagoje šią vasarą. Norintieji 
informacijų apie sąlygas būti 
atstovais prašomi rašyti: Jauni
mo sekcija, 1573 Bloor St. W., 
Toronto .9, Ont.

ai

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

5.0%
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 metams . 6.25%
Term. ind. 2 metams....... 6.75%
Term. ind. 3 metams 7.0 % 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
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 penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius grfVaįtgalius.

83 MONTREAL®
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AfA VLADUI VAN 
mirus, jo žmonai ELENAI, giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos

AG U I
ir artimiesiems

Lito" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui
AfA VYTUI REMEIKAI

mirus, jo žmonai VIDAI, motinai ANTANINAI, sese
rį rims ELENAI ir SKOLASTIKAI bei artimiesiems nuošir- 
{3 džią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Lito" valdyba

I

Sv. Kazimiero par. žinios
— Kazimierinių vakarienė įvyks 

kovo 4 d. mūsų par. svetainėje. įdo
mią programą atliks mūsų par. cho
ras, vadovaujamas McGill universi
teto muzikos studentės Ag. Petraus
kaitės. Bilietų kainos — $3. Nepa
mirškime atsilankyti ir paaukoti va
karienės loterijai dovanų.

— Pirmoji Komunija mūsų baž
nyčioje įvyks gegužės pirmą sekma
dienį. Tėvai prašomi savo vaikučius 
iš anksto užregistruoti klebonijoje.

— Mirė a.a. VI. Vanagas, 61 m. 
amžiaus, ilgametis mūsų par. choris
tas. Palaidotas iš mūsų bažnyčios 
vasario 17 d.

— Visi parapijiečiai jau yra gavę 
1971 m. metinę finansinę parapijos 
apyskaitą ir aukotojų sąrašą. Paja
mos ir išlaidos yra maždaug tokios 
pat, kaip ir 1970 m., bet atskirose 
šakose daug skiriasi. Pvz. 1970 m. 
parap. mokestis buvo $2.260, aukos 
— $5.500, salės nuoma ir parengi- 
mai — $8.493; 1971 m. par. mokes
tis buvo $3.645, aukos — $8.069, sa
lės nuoma ir parengimai — $7.338,09.

K. A.
Aušros Vartų par. žinios
— Kanados Lietuvių Katalikų 

Centras, kaip ir pernai, rengia visoje 
Kanadoje Tikinčiosios Lietuvos Die
ną. šiemet ji bus pirmąjį kovo sek
madienį. Tą dieną bus renkamos au
kos religinei lietuvių šalpai.

— Ragai dabar veikiančius Kana
dos vyskupų potvarkius Kanadoje ne
bėra jokio Bažnyčios įsakymo, įparei
gojančio pasninką. Tai nereiškia, kad 
pasninkas būtų nebevertinamas ar 
nebepraktikuotinas. Bažnyčia ir anks
čiau ir dabar skatina, kad tikintie
ji pasninkautų. Pasninkas yra vie
nas iš trijų gerų darbų (malda, pas
ninkas, išmalda). Keisdama savo įsta
tymus, Bažnyčia nori, kad tikintieji 
darytų gerus darbus ne įstatymo ver
čiami .tarsi iš baimės, bet sava va
lia, iš įsitikinimo ir iš meilės. Be to, 
dabar paliekama didesnė laisvė pasi
rinkti gerų darbų praktikavimą pa
gal savo išgales ir sąlygas. Bažnyčia 
rekomenduoja, kad sveiki, normaliai 
dirbą, pajėgūs, suaugę žmonės ne tik 
nesumažintų, bet dar padidintų ga
vėnios pasninką. Kanados vyskupai 
primena, kad visi tikintieji (suaugę) 
pasninkautų Pelenų Dieną, Didįjį 
Penktadienį ir Didįjį šeštadienį.

“Nepriklausomos Lietuvos” spau
dos balius įvyko vasario 12 J. Šv. 
Kazimiero par. salėje. Dalyvių buvo 
daug, ypač jaunimo. Baliui vadovavo 
dr. I. Gražytė. Sveikinimo kalbą pa
sakė b-vės pirm. inž. P. Povilaitis.

A D A M O N I S

___ 8.5%
...  8.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _____
Nekiln. turto
Čekių kredito _______  9 0%
Investacines __ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki S10.000 
už paskolos sumą. <
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P. Adomonis suorganizavo spaudos 
parodą. Čia buvo galima pamatyti 
senus Lietuvos laikraščius: “XX Am
žių”, “Lietuvos Aidą” ir daug kitų. 
Kitame skyriuje buvo išstatyti da
bartiniai Kanados savaitraščiai: "Ne
priklausoma Lietuva” ir “Tėviškės 
žiburiai", čia juos galima buvo už
sisakyti. Baliaus karalaitės rinkimuo
se dalyvavo 6 kandidatės. Karalai
tės titulas atiteko Dainai Kerbelytei, 
o palydovių — L Gabrusevičiūtei 
ir M. Kazlauskaitei. Redaktorius R. 
Maziliauskas jteikė pereinamąją tau
rę, o A. Staškevičiūtė, buvusi kara
laitė, uždėjo karūną. Baliaus proga 
buvo išleistas juokų laikraštis “An
tis”. Salė buvo specialiai dekoruota. 
Balių organizavo specialiai sudary
tas komitetas daugiausia iš akade
minio sambūrio narių ir gintariečių.

Dail. Vytautas Remeika mirė va
sario 13 d., sulaukęs vos 41 metų 
amžiaus. Savo gyvenime jis niekad 
nesikreipė pas gydytojus. Jo tapyba 
lyriška, subtili. Kaikurie jį laiko 
ekspresionistu. Mėgstamiausi jo siu
žetai — ramus vanduo, valtys, lai
vai, žvejai. Mat, jis ir visą laiką 
gyveno prie Sv. Liudviko ežero Mont- 
realio priemiestyje. Velionis buvo 
taikaus, ramaus būdo. Ir jo darbuo
se atsispindi ramumas, švelnios paste
linės spalvos. Savo darbų parodas 
turėjo Kanadoje ir JAV. Už tūks
tančius dolerių savo darbų yra išda
linęs nemokamai lietuvių organiza
cijoms, loterijoms. Liūdesyje paliko 

. žmoną Vidą, motiną, seserj Skolas- 
tiką Toronte, seserj p. Kerbelienę 
Montrealyje, artimą p.p. Baltuonių 
šeimą, gimines bei pažįstamus. Jo 
liūdi ir akademinis Montrealio sam
būris.

Sol. G. čapkauskienės koncertai: 
Vasario 16 minėjime Čikagoje — 
vasario 20 d.; Vasario 16 minėjime 
Montrealyje — vasario 27 d.; CBC 
prancūzų televizijos stotyje — va
sario gale; balandžio 8 — Baltimo- 
rėje, po to — Toronte; birželio 18 
— Los Angeles Lietuvių Dienoje 
su sol. A. Vokietaičiu. Ten, kompoz. 
Budriūnui diriguojant, atliks kanta
tą “Tėviškės namai” 
micro par, choru.

Romas Otto jau 20 
dirba su Montrealio
Nuo 1955 m. perėmė krepšinio“Tau- 
ras” komandą ir joje dirba kaip 
treneris bei vadovas. Jau tais pa
čiais metais laimėjo Kanados lietu
vių mergaičių krepšinio čempijona- 
tą. Šiuo metu "Tauras” Montrealio 
krepšininkų lygoje yra II vietoje.

R. Otto dėka “Tauras” gavo mo
derniausią Montrealyje Trenholme 
Park salę žaidimams ir praktikai. 
“Tauras” turi jaunių, vyrų ir vete
ranų komandas. Siij metų Montrea
lio Lietuvių Dienoje R. Otto orga
nizuos sportines žaidynes. Numato
ma pakviesti komandas iš kitų Ka
nados miestų. R. ' Otto yra skautų 
draugininkas ir skautų vyčių va
das. Linkime jam dar ilgus metus 
darbuotis ,su jaunimu. J. L.

1972 metus “Litas” pradėjo su 3,1 
•milijono doleriui kapitalu. 1971 m. 
“Litas” paaugo $429,000 ir padarė 
virš 11 mil. dol. apyvartos. Tai buvo 
rekordiniai “Lito” augimo metai. 
1971 m. pabaigoje svarbesnės akty
vo pozicijos (skliausteliuose — 1970 
m.) buvo: banke $74,537 (113,173), 
Lygoje $173,803 (76,739), asmeninės 
paskolos $574,643 (469,404), nekiln. 
turto paskolos $2,049,346 (1,778,152), 
vertybiniai popieriai $221,344 (148,- 
879), inventorius $9,132 (9,879), ga
lutinės palūkanos $3,974 (4,179). 
Svarbesnės pasyvo pozicijos buvo: Še
rai $7,100 (6,930), taupomosios są
skaitos $1,721,539 (1,337,665), eina
mosios sąskaitos $576,230 (526,891), 
terminuoti indėliai $689,725 (711,- 
130),.atsargos kapitalai $75,153 (74,- 
137), išmokėtinos palūkanos $13,000 
(12,900), nepaskirstytas pelnas $25- 
027 (6,300).

Šiuo metu “Litas” moka nuo 25% 
iki 50% didesnes palūkanas nei ban
kai, priklausomai nuo sąskaitos rū
šies. “Lito” palūkanos už visų rūšių 
paskolas tebėra žemesnės, kaip ki
tur. Tokio sunkiai patikimo dalyko 
"L’tas” pasiekė labai mažų savo ad
ministracijos išlaidų ir labai mažo 
kasmetinio nuosavų kapitalų didini
mo dėka. “Litas” turi pakankamai 
laisvų pinigų asmeninėms ir nekiln. 
turto paskoloms. Pirmenybė teikia
ma tikriesiems 
tačiau nesant 
pareikalavimo, 
pagalbiniams 
viams). Pr. R.

ŠU Sv. Kazi

metų aktyviai 
sportininkais.

nariams lietuviams, 
pakankamo paskolų 
pinigai skolinami ir 
nariams (nelietu


